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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR PROACTIVE CLASSROOM 
MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS) อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ, 294 หนา้, ปี พ.ศ. 2560 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา  และประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมจากการทดลองในภาคสนามดว้ยรูปแบบการวิจยัเชิงทดลองเบื้องตน้ แบบหน่ึงกลุ่มที่มี
การทดสอบก่อนและหลงัการทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผูส้อน 10 คน มีนักเรียนที่เก่ียวขอ้ง 
291 คน ในโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 และถอดบทเรียนหลงัการทดลองให้ทราบถึงขอ้บกพร่องเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดว้ย 
ผลการวิจัย พบว่า  โปรแกรมประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย มีคู่มือประกอบ  2 เล่ม และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั มีคู่มือประกอบ  1  เล่ม 
ผลจากการทดลองในภาคสนามเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั คือ คะแนนจากการประเมินการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน และคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามแนวการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยมีขอ้เสนอแนะจากการถอดบทเรียน
เพือ่ใหก้ารน าโปรแกรมไปใชมี้ประสิทธิผลยิง่ขึ้น คือ ครูผูส้อนควรวางแผนบริหารจดัการชั้นเรียน
อยา่งเป็นขั้นตอน ควรเตรียมเทคนิคการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย ควรจดัรูปแบบชั้น
เรียนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเวลา ควรสงัเกตและกระตุน้พฤติกรรมผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
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PROACTIVE CLASSROOM MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS, THESIS 
ADVISOR: ASSOC. PROF. DR. WIROT SANRATTANA, 294 P, 2017 

The objectives of this research were 1) to develop a program for Proactive classroom 
management in basic education schools. 2) To evaluate the effectiveness of a program by Field 
tryout and Lesson distilled. This research was a Research and Development which carried out the 
pre-experimental research; one group pretest - posttest design with 10 target teachers and 291 
related students at Chumchonbanwangpherm School, Primary Education Service Area Khon 
Kaen Office 5. The result showed that 1) Proactive classroom management in basic education 
schools development program consisted of 2 learning manuals for knowledge enhancement 
project and 1 work manual for practicing project. 2) The level of pre-test mean of proactive 
classroom management of target teachers was higher than post-test’s with statistically significant 
at  the 0.05 level and 3) The level of pre-test mean of students’ behaviors toward  proactive 
classroom management was higher than post-test’s with statistically significant at  the 0.05 level 
as well. Additionally, the lesson distilled revealed that teachers should have operated proper plans 
for class along proactive classroom management procedure. Teachers should prepare a variety of 
teaching techniques with formulate class to fit subject’s content and duration. Students will be 
continuingly stimulated and observed by teacher and also was assessed their knowledge in 
accordance with the teachers’ instructions. 
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ประกาศคุณูปการ 

ดุษฎีนิพนธเ์ล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จากท่านรองศาสตราจารย ์ดร. 
วโิรจน์ สารรัตนะ อาจารยท์ี่ปรึกษาหลกั ผูท้ี่ไดใ้หโ้อกาสในการศึกษาเรียนรู้การวิจยัและพฒันา ผูท้ี่
ไดทุ้่มเททั้งแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนให้ผูว้ิจยัไดรู้้จกัเรียนรู้ แกไ้ขและพฒันาเพื่อให้งานวิจยัน้ีมี
คุณภาพ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู ้
มอบความรู้และให้การอบรมสั่งสอนในหลกัสูตรน้ี ตลอดจนท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล 
สุวรรณน้อย ประธานคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้
ขอ้เสนอแนะที่มีประโยชน์จนท าใหง้านวจิยัประสบผลส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณท่านผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ก รุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัจนไดเ้คร่ืองมือที่มีคุณภาพส าหรับการวิจยั  ตลอดจน
คณะผูบ้ริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือแนะน าและมีส่วนร่วมใน
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอยา่งดี  

ขอขอบพระคุณพี่น้องร่วมรุ่นหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน รุ่นที่ 2 ผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าและเป็นก าลงัใจในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา  

ขอขอบพระคุณ คุณพอ่สมบูรณ์ ‟ คุณแม่วาสนา อรัญมาลา ผูซ่ึ้งเป็นบิดา-มารดาผูใ้หก้  าเนิด
รวมถึงพีส่าว นางสาววภิาวรรณ อรัญมาลา ที่อบรมเล้ียงดู ดว้ยก าลงัแรงกาย แรงใจและก าลงัทรัพย์
จนประสบความส าเร็จไดจ้นถึงทุกวนัน้ี 

คุณค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธเ์ล่มน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มร าลึกและบูชาพระคุณแก่บุพการี
ของผูว้ิจยัและบูรพาจารยท์ุกท่านที่วางรากฐานการศึกษาและประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัใหก้บัผูว้จิยั 

ภทัราพร อรัญมาลา 



ญ 
 

 
 

สารบัญ 

 หนา้ 

บทคดัย่อภาษาไทย    ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ข 

ประกาศคุณูปการ 
สารบัญ 

   ค 
ญ 

สารบัญตาราง    ฐ 

สารบัญภาพ   ฒ 

บทที ่  
1       บทน า 

 
1 

               1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
               1.2  ค าถามการวจิยั 

1 
5 

               1.3  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
               1.4  สมมติฐานการวจิยั 

5 
6 

               1.5  ขอบเขตของการวจิยั 7 
               1.6  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 7 
               1.7  ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการวจิยั 11 

2        เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  13 

                2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา  (R&D) 13 
                2.2  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟ 
17 

                2.3  แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                2.4  แนวคิดการประเมินผลการพฒันาบุคลากรและการปฏิบตัิงาน 

34 
41 

                2.5  บริบทขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนเป้าหมาย 43 
                2.6  การประยกุตใ์ช ้Log Frame เพือ่ออกแบบโปรแกรมการพฒันาการ

บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2.7  บทสงัเคราะห์โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

53 
 

59 
 



ฎ 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ)  

 หนา้ 

 บทที ่  
3       วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1  การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม             
               3.2  การสร้างรายละเอียดของโปรแกรม 

 
73 
74 
75 

               3.3  การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 77 
                  3.4  การสร้างเคร่ืองมือเพือ่วเิคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมในภาคสนาม 
                  3.5  การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
                  3.6  ขั้นตอนการเขียนรายงานการวจิยั 

79 
80 
80 

4       ผลการวจิยัและอภปิรายผล 83 

               4.1  ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพือ่การวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข 83 
               4.2  ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 85 
               4.3  ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 91 
               4.4  ผลการสร้างเคร่ืองมือเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 95 
               4.5  ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 101 

5      โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
5.1 ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟหน่วยการเรียนรู้ที่  2 
5.2 ชุดการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน    
5.3 ชุดการเรียนรู้ที่ 3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
126 

 
126 
142 
201 

 

6         ผลการวจิยัและอภปิรายผล 233 

6.1 สรุปผลการวจิยั 
6.2 การอภิปรายผลการวจิยั 
6.3 ขอ้เสนอแนะ 

233 
240 
243 

บรรณานุกรม 246 

  



ฏ 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก   ก   รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบกรอบแนวคิด 

                                          และเคร่ืองมือวจิยัในการวจิยั            
ภาคผนวก   ข   รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัและพฒันา 

  
หนา้ 

          
         251 
         253 
         255 

ภาคผนวก   ค   รายช่ือผูร่้วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมเบื้องตน้ 
ภาคผนวก   ง   รายช่ือผูร่้วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคญั      
ภาคผนวก   จ   รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัและพฒันา 
ภาคผนวก   ฉ   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
ภาคผนวก   ช   ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิจยั                                     

257 
259 
261 
279 
279 

ภาคผนวก  ซ   คะแนนผลการประเมินความรู้ 286 

ประวตัิผู้วจิยั 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐ 
 

 
 

สารบัญตาราง   

ตารางที ่  หนา้ 
2.1 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในค่านิยมการพฒันาวชิาชีพ Castetterand 

Young (2000) 
36 

2.2 จ านวนนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 44 
2.3 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 45 
2.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2558 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
46 

 
2.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 

3 ปีการศึกษา 2558 
49 

2.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

49 
 

2.7 
2.8 
2.9 
2.10 

 
2.11 

 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 
4.5 

 
 

ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
กรอบเหตุผลสมัพนัธใ์นรูปตารางเมตริกซ์ 
โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) 
โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (โครงการที ่2) 
โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) 
โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) 
ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบื้องตน้ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบคร้ังส าคญัผลการ 

50 
51 
55 
65 

 
69 

 
86 

 
88 

 
90 

 
92 
94 



ฑ 

 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่  หนา้ 
4.6 วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม
และจ าแนกเป็นรายดา้น 

96 
 
 
 

4.7 
 
 

4.8 
 

4.9 
 

4.10 
4.11 

 
4.12 
4.13 

 
4.14 

 
 

4.15 
 

4.16 
 
 

4.17 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการที่ 2 โดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายดา้น 
ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
ผลการประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อโครงการที่ 1 
ผลการประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 
ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการที่ 2 
การทดสอบการแจกแจงปกติ (normal distribution) ดว้ย สถิติ Shapiro-
Wilk   
แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรม
ในภาคสนาม 
แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียน
และครูก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรม
ในภาคสนาม 
แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลอง 

98 
 
 
99 

 
100 

 
105 
108 

 
112 
114 

 
116 

 
 

116 
 

117 
 
 

118 
 



ฒ 

 

 
 

สารบัญภาพ   

ภาพที ่  หนา้ 
2.1 รูปแบบทกัษะ C-H-A-N-G-E ตามแนวคิดของ Babkie 24 
2.2 รูปแบบการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Evertson and Poole 25 
2.3 ขั้นตอนการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Denti 27 
2.4 รูปแบบการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Schindelheim 28 
2.5 ขั้นตอนการบริหารจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟของ Eastern Tech 

High School 
28 

2.6 แนวทางการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Merin 29 
2.7 

 
2.8 

 
2.9 

 
2.10 
2.11 

 
2.12 

 
2.13 

 
 
 

2.14 
2.15 

 
3.1 

 

รูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนและพฤติกรรมแบบการสนบัสนุน
พฤติกรรมในเชิงบวก (PBS: Positive Behavior Support) ของ Geurts 
กลยทุธก์ารจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Adolescent 
Pregnancy Prevention Program, Family and Youth Senices Bureau 
โมแนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  
6 ขั้นตอน 
แผนที่โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 
ความสมัพนัธข์องวตัถุประสงค ์3 ระดบัตามแนวคิดของวโิรจน์ สาร
รัตนะ (2551) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและ
ทรัพยากร 
โครงสร้างความสมัพนัธใ์นองคป์ระกอบต่างๆ ของโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟจากการประยกุตใ์ช้
แนวคิดการจดัท าโครงการแบบเหตุผลสมัพนัธต์ามแนวคิดของวโิรจน์ 
สารรัตนะ (2551)  
ขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 
กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรอบแนวคิดในการจดัท าเอกสารประกอบโปรแกรมการพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

30 
111 
31 

 
34 

 
44 
54 

 
55 

 
58 

 
 
 
64 
72 

 
77 

 



ณ 

 

 
 

สารบัญภาพ  (ต่อ) 

ภาพที ่  หนา้ 
4.1 

 
4.2 

กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การปฐมนิเทศโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

102 
 

104 
 

4.3 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

การศึกษาเป็นกลุ่มเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
การฝึกอบรมตามโครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การสงัเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 
การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟของครูผูส้อน 
การเป็นพีเ่ล้ียงใหแ้ก่ครูผูส้อนในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟ 

105 
106 

 
110 

 
110 

 
112 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในยคุศตวรรษที่ 21 นั้นมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมากทั้งดา้นเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ค่านิยมความเช่ือส่ิงเหล่าน้ีลว้นเช่ือมโยง ส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง
ไปทัว่ทั้งโลกหรือโลกาภิวตัน์ (Globalization) การศึกษาก็เช่นเดียวกนั ที่ตอ้งมีการกา้วไปขา้งหน้า
และมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเพือ่เตรียมความพร้อมใหก้บับุคคลสามารถด ารงอยูใ่น
สงัคมเป็นพลวตัรน้ีไดอ้ยา่งปกติสุข รัฐบาลในทุกประเทศจึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการศึกษา
เป็นล าดบัตน้ๆ สอดคลอ้งกบัองคส์หประชาชาติทีไ่ดต้ ั้งเป้าหมายหลกัที่ 2 ในดา้นการศึกษา อนัเป็น
เป้าหมายที่ประเทศต่างทัว่โลกๆร่วมกนัก าหนดและตอ้งด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในปี 2558 น้ี 
คือการที่มุ่งหวงัที่จะใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม เช่นเดียวกบั
ประเทศไทยที่ถึงแมรั้ฐบาลไทยจะใหค้วามส าคญักบัการลงทุนทางการศึกษามากขึ้นทุกระดบั เพื่อ
ท าใหเ้ยาวชนไทยมีโอกาสที่จะไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง แต่ปัญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาของไทย
ยงัทวีความรุนแรงมากขึ้น (World Bank, 2553) ผลการประเมิน The Learning Curve Index ปี 2557 
ของนกัเรียนที่เตรียมสอบเขา้มหาวทิยาลยั จ านวน 40 ประเทศ ปรากฏวา่ประเทศเกาหลีใตไ้ดอ้นัดบั 
1 ญี่ปุ่ นอนัดบั 2 สิงคโปร์อนัดบั 3 ฮ่องกงอนัดบั 4 ส่วนประเทศไทยอนัดบั 35 พบวา่ปัจจยัส าคญัที่มี
ผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ทัว่โลกใหค้วามส าคญั คือ คุณภาพผูส้อน โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท าใหมี้ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของเรามาโดยตลอด ซ่ึงปัญหาหลกัของระบบการเรียนการ
สอนของไทยคือการสอนให้ท่องจ า ไม่มีทักษะในการคิดและวิเคราะห์ ท าให้ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ประกอบกับที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนได้ออกถ้อยแถลงร่วม (Joint 
Statement) ถึงความจ าเป็นของอาเซียนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์า่นกระบวนการจดัการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เพือ่เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค และสร้างอาเซียนให้
เป็นชุมชนที่เขม้แข็ง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากโลกาภิวตัน์อย่างเท่าเทียมนั้น (ASEAN 
online, 2005) ส่งผลให้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงตอ้งเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพ การเรียนการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็น
แรงงานที่มีศกัยภาพ ทั้งน้ีปัจจยัหลกัประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาคือการพฒันาคุณภาพครู
ซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิรูปขา้งตน้ประสบความส าเร็จ (Reimers, 2003)  

เม่ือพจิารณาการจดัการศึกษาของประเทศไทยภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนันั้น จะ
เห็นได้ว่าเป้าหมายหลักของการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
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บุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้
และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ศูนยป์ฏิบตัิการกระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) เป็นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพฒันาโดยมุ่งเน้นที่ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Learners Center) 
กา้วสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต ประกอบกับวิสัยทศัน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552 - 2561) ที่ก  าหนดให้ “คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการ
ปฏิรูป 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาส
ใหค้นไทยเขา้ถึงการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 3) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยคุณภาพ
ของการศึกษาและการเรียนรู้จะตอ้งบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยคุใหม่ 2) คุณภาพครูยคุ
ใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายคุใหม่ 4) คุณภาพการบริหารจดัการใหม่ อนัมีนโยบาย
หลกัเพื่อขบัเคล่ือนในประเด็นหลักที่ 1 คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ และประเด็นหลักที่ 2 การ
พฒันาครูใหเ้ป็นครูยคุใหม่ที่มีความรู้ความสามารถนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จะเห็นได้ว่าการที่จะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์ดังกล่าวครูผูส้อนที่มี
ทกัษะในการจดัการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทกัษะและคุณลกัษณะที่รองรับเขา้ถึงเพื่อสร้าง
นวตักรรมบริหารจดัการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพฒันาผูเ้รียนที่เยาวชนในยคุใหม่ได้อย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื สอดคลอ้งหลกัการจดัการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่วา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกั
ว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ
นอกจากน้ีสุปรียา ศิริพฒันกุลขจร (2555) ไดใ้ห้ความเห็นว่า การเปล่ียนวิธีการศึกษาในศตวรรษ
ใหม่น้ีใหส้อดคลอ้งและสมดุลกบัการเปล่ียนแปลงของโลกที่นบัวนัจะมีการเปล่ียนอยา่งรุนแรงมาก
ขึ้น “Teach Less” และ “Learn More” เป็นค าที่มีความน่าสนใจ ดว้ยการเปล่ียนแปลงเป้าหมายจาก 
“ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทกัษะ (skill or practices)”  

จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งตน้การบริหารจดัการชั้นเรียนที่เหมาะสมกบัศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
ความทา้ทายความสามารถของครูยคุใหม่ในการแสดงภาวะผูน้ า ดว้ยการที่สามารถจะบริหารการจดั
ชั้นเรียนทั้งด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจดัการบรรยากาศในห้องเรียน การดูแล
พฤติกรรมด้านวินัยให้เกิดการร่วมมือในการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร (วณีา นนทพนัธาวาทย ,์ 2554) ทั้งน้ีการบริหารจดัการชั้นเรียนทัว่โลกน้ี คือ
ความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนในเชิงบวกที่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่ิงที่จ  าเป็นสากล



3 

 

 
 

ส าหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Wubbels, 2009) ซ่ึงการวิจยัช้ีให้เห็นว่าการบริหาร
จดัการชั้นเรียนเช่ือมโยงกบัแรงจูงใจในการเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนกบันักเรียนและ
ความภาคภูมิใจในตวันกัเรียนเอง (Furrer & Skinner, 2003) การบริหารจดัการชั้นเรียนอาจกล่าวได้
วา่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการท างานของครูผูส้อนการบริหารจดัการห้องเรียนส่วนใหญ่สะทอ้นให้
เห็นถึงความไม่สอดคลอ้งของการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมของเราอยา่งรวดเร็วและความคุน้ชิน
กบัการสอนแบบเดิมมานานหลายทศวรรษรวมถึงเทคนิคการจดัการที่ยงัคงเป็นรากฐานของระบบ
การศึกษาในปัจจุบนั (Bluestein, 2014) ในขณะที่สภาพการบริหารจดัการชั้นเรียนของโรงเรียนใน
ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและเป็นส่ิงที่ทา้ทายมาก ด้วยจ านวนนักเรียนกว่า 42 คนต่อ
หอ้งเรียนขนาดเล็กซ่ึงเป็นปัญหาต่อการจดัการเรียนการสอนที่ตอ้งเคล่ือนที่ความทา้ทายที่ใหญ่ที่สุด
คือความสามารถของนกัเรียนที่มีความหลากหลายมากรวมถึงวฒันธรรมของสังคมไทย บริบทของ
บา้นและชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน (Kuehn, 2015) 

การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Classroom Management) จึงเป็น
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบใหม่ที่ครูผูส้อนในศตวรรษที่ 21ในการจดัสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนในยคุปัจจุบนั การจดัการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน โดยครูผูส้อนจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นบรรยากาศห้องเรียนและรูปแบบวิธีการสอนล่วงหน้า
ที่มีความซบัซอ้นมากขึ้น การคาดการณ์ส่ิงที่จะตอ้งเผชิญทั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของผูเ้รียนและ
สถานการณ์ในชั้นเรียนยคุใหม่ไดผู้เ้รียนจะมีการลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์จริง ลง
มือพฒันาทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการมีส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และการด าเนินการตามแผนที่ตนเอง
ไดก้ าหนดไวอ้นัจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ถึงศกัยภาพสูงสุดในสภาพแวดลอ้มน ามาซ่ึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวติรวมถึงใหผู้เ้รียนไดเ้ติบโตเป็นผูท้ี่มีความฉลาดและมีศกัยภาพตามที่ควรเป็น 

ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพจะมีการพฒันาผ่านการจดัการห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟโดย
การท างานดา้นวชิาการที่มุ่งเนน้การเรียนที่มีความต่อเน่ือง (Randolph and Evertson, 1995) ดว้ยการ
คาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้นและไม่รอใหป้ฏิกิริยาบางอยา่งที่อาจเกิดไม่เหมาะสมเกิดขึ้นของครูผูส้อน 
รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกส าหรับนักเรียนทุกคน เพื่อการเพิ่มขีด
ความสามารถของนักเรียนในเชิงลึกมากขึ้นและเป็นวิธีการที่ครูสามารถใชก้ารควบคุมและรักษา
ห้องเรียน (Denti, 2012) นอกจากน้ียงัมีการควบคุมระเบียบวินัยและพฤติกรรม กลยุทธ์ในการ
ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนการตอบสนองต่อการหยุดชะงักท าปฏิกิริยากับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม มีการตอบสนองและประเมินผลที่เหมาะสมและการลงโทษ (Evertson and Poole, 2008) 
อีกดว้ยอนัตอ้งใชค้วามคิดก่อนการวางแผนและการพิจารณาความกา้วหน้าของระบบแบบบูรณา
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การที่จะสนับสนุนด้านอารมณ์สังคมและการเรียนรู้องค์ความรู้ของนักเรียน (Randolph and 
Evertson, 1995) 

จากลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นประโยชน์ของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ ว่าห้องเรียนที่ มีประสิทธิภาพจะมีการพฒันาผ่านการจัดการห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
(Randolph and Evertson, 1995) โดยนกัเรียนไดส่้วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้น (McCaslin and Good, 
1992) เนน้การเรียนการสอนในวธีิการปฏิบตัิตนและการสนบัสนุนส าหรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และการแกไ้ขของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มที่ก่อให้เกิดการประพฤติมิชอบ (Kaufman, 2009) นกัเรียนทุก
คนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในห้องเรียนที่มีประสิทธิผล ถึงแมจ้ะมีจุดแข็งจุดอ่อนและความ
แตกต่างของบุคคลแตกต่างกนัออกไป (Hansen and Childs, 1998) กล่าวไดว้่าการบริหารชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟเป็นส่ิงส าคญัที่จะสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นในห้องเรียน (Kottler, 2002) นอกจากน้ีการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถอนัเป็นการให้ความรู้สึกของ
ความเช่ือมัน่ ศกัยภาพ และความนบัถือตนเองแก่ผูเ้รียนเพือ่ตอบสนองความทา้ทายของชีวติ ช่วยให้
ผูเ้รียนรู้สึกวา่พวกเขามีความส าคญัและสามารถสร้างความแตกต่างในโลกได ้(Denti, 2012) 

อยา่งไรก็ตามจุดอ่อนของการศึกษาที่ส่งผลต่อคนไทยในปัจจุบนั คือการศึกษาของไทยยงั
ไม่ทนัสมยั คนไทยจะเก่งแต่ภาษาของตวัเอง ท าใหช้าติขาดโอกาสในการแข่งขนักบัต่างชาติในเวที
ต่างๆ ไม่กลา้แสดงออก ขี้อายไม่มัน่ใจในตวัเองจึงตอ้งตามชาติอ่ืน คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมือง
นอกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า จากระบบการศึกษาของไทยยงัไม่ทนัสมัยดังกล่าวส่งผลให้คนไทยมอง
อนาคตไม่เป็น คนไทยมากกว่า 70% ท  างานแบบไร้อนาคตท าแบบวนัต่อวนั แกปั้ญหาเฉพาะหน้า
ไปวนัๆ ท างานไม่ค่อยเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีเป้าหมายในอนาคตไม่ชดัเจน ท าให้ประสิทธิภาพ
ของเราไม่ทนักบัการแข่งขนัระดบัโลก (วิกรม กรมดิษฐ์ , 2557) สอดคลอ้งกบัสวนดุสิตโพลไดท้  า
การส ารวจความเห็นของครูที่สะทอ้นภาพเด็กและการศึกษาเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ีคือ ครูมอง
การศึกษาไทยวา่การศึกษาไทยยงัต ่ากว่ามาตรฐาน คุณภาพยงัไม่ดีเท่าที่ควร ตอ้งเร่งพฒันา 83.78%
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้ งกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และครอบครัว ควรร่วมมือกันพฒันา
คุณภาพการศึกษา 76.54% หลกัสูตรควรสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมปัจจุบนัและน าไปปรับใชใ้นการ
ด ารงชีวติ 73.06% เน้ือหาวชิาการมากเกินไป ไม่สนองต่อความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูเ้รียน 70.85%
โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนมากขึ้น และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 70.03% 
ครูมองวา่ตอ้งพฒันาตนเอง ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 79.66% และนักเรียน
ไม่ค่อยสนใจการเรียนเพราะมีส่ิงย ัว่ยมุาก ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 86.29% (ไทยรัฐออนไลน์, 
2559) นอกจากน้ีหน่ึงในวิธีแกไ้ขปัญหาเร่ืองคุณภาพของครูในปัจจุบนัของกระทรวงศึกษาธิการ
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และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการ คือการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ และการควบคุมการ
ประกอบวชิาชีพ อนัไดแ้ก่ การจดัตั้งองคก์รวิชาชีพครู การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู การส่งเสริม 
และยกย่องผูป้ระกอบวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบวิชาชีพ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) 

การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสามารถช่วยจดัการปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้นั้น
ดว้ยรูปแบบการจดัการพฤติกรรมและการเรียนของผูเ้รียน การจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนการ
สอนจะท าให้เกิดผลทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นและมีพฤติกรรมในเชิงบวก (Babkie, 2002) ครูผูส้อน
จะสามารถสงัเกตและหาขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียนซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่พงึประสงคข์องผูเ้รียนเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก
ขึ้ น รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพระหวา่งผูเ้รียนและครูผูส้อนในหอ้งเรียน (Kern and Clemens, 2007) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหส้อดรับการศึกษาในสงัคมศตวรรษที่ 21 ประกอบกบัสภาพปัญหาการจดัการชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปัจจุบนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้โปรแกรมที่ มี
ประสิทธิผลมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาครูผูส้อนในการจดัสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เกิดความรู้ทักษะและความสามารถตามสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเม่ือน าไปสู่การปฏิบติัจริงก่อให้เกิดประสิทธิผลในภาระ
งานต่อไป 

1.2 ค าถามการวจิยั 
1.2.1 โปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานประกอบดว้ยโครงการอะไรบา้งและแต่ละโครงการมีสาระส าคญัอะไร 
1.2.2 โปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมีประสิทธิผลหรือไม่ จากผลการทดลองในภาคสนามและมีข้อบกพร่องเพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขอะไรอีก 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิยั 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 
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1.3.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกอบดว้ยโครงการและสาระส าคญัของโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ ์
(Logical Framework) 

1.3.2 เพือ่ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการทดลองในภาคสนามและถอดบทเรียนหลังการทดลองให้
ทราบถึงขอ้บกพร่องเพือ่เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 

1.4 สมมติฐานการวจิยั 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ีได้ออกแบบและพฒันาจากการศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎี
รวมทั้งผลการวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยมีการน าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโดยผูท้รงคุณวุฒิที่ผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอนซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าหลกัแนวคิดการวิจยัและพฒันารูปแบบผลงานวิจยัวิธีการ
ด าเนินการต่างๆ ของนักวิชาการมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัเช่น J Geurts (2014) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนและพฤติกรรมแบบการสนับสนุนพฤติกรรมในเชิงบวก (PBS: 
Positive Behavior Support) หรือโปรแอคทีฟ (Proactive) เป็นการแทรกแซงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาดา้นพฤติกรรม ท าให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนที่ดีและมีการเสริมแรงพฤติกรรมอ่ืนที่ตอ้งการอยา่ง
เหมาะสมทั้งน้ีตอ้งมี 1) การตั้งค่าความส าเร็จ 2) สอนและปฏิบตัิ รวมถึง 3) สร้างแรงเสริมแก่ผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ือง และ Eastern Tech High School (2013) ไดแ้สดงขั้นตอนการบริหารจดัการเรียนรู้
แบบโปรแอคทีฟ ดงัน้ี 1) วางแผน 2) ตั้งกฎระเบียบขั้นตอน 3) จ าลองรูปแบบการปฏิบตัิ (Model) 
4) ใหค้วามเคารพเช่ือใจ 5) สร้างความสมัพนัธท์ี่ดี 6) ยกยอ่งชมเชย 7) การดูแลนกัเรียนดว้ยความใส่
ใจ และจากผลงานวจิยัและพฒันาเพือ่ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมที่คลา้ยคลึงกนั ต่างพบว่า
โปรแกรมที่พฒันาขึ้นเม่ือน าไปทดลองในภาคสนามมีผลต่อการเปล่ียนแปลงหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ เช่น เร่ืองวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ า
ทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจินตนา  ศรีสารคาม  (2554) และเร่ืองการพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียนยคุใหม่เพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดว้ยการบูรณาการไอซีที
ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงการ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(2555) ดงันั้น การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตั้งสมมติฐานเพือ่คาดคะเนค าตอบว่า โปรแกรมที่พฒันาขึ้นจะมีคุณภาพ
ที่สามารถน าไปเผยแพร่หลังการทดลองได ้โดยพิจารณาจาก 1) คะแนนจากผลการประเมินการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2) คะแนนจากผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม
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แนวการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต 

1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
1.5.1 กลุ่มเป้าหมายในการน าผลการวิจยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ

โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปเผยแพร่หลังการวิจยัและพฒันาได้แก่ครูผูส้อนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.5.2 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคสนามให้เป็นตวัแทน (representative) ของกลุ่มเป้าหมายในการ
เผยแพร่โปรแกรมที่ไดรั้บหลงัการวิจยัและพฒันาไดแ้ก่ครูผูส้อนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่มสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10 คน มีนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลอง 291 คน 

1.5.3 การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่น ามาพฒันา
ตามโปรแกรมประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั 
การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัเรียนและครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย และ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

1.5.4 ระยะเวลาด าเนินการทดลองโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนามคือภาคเรียนที่ 1/2559 (พฤษภาคม 2559 – ตุลาคม 2559) 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัต่อไปน้ี 

1.6.1 โปรแกรมการพัฒนา หมายถึง รูปแบบการวิจยัและพฒันาเพื่อพฒันานวตักรรมทาง
การศึกษาอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตอบสนองต่อความจ าเป็นที่เกิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการ
น าไปใชพ้ฒันาคน สู่การปฏิบติังานจริง ในลกัษณะของการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม จ านวน 2 
โครงการ คือ คู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองและคู่มือ
ประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

1.6.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาส่ิงแวดลอ้มของหอ้งเรียน
เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยา่งที่ครูท  าเพื่อจะช่วยให้การสอนมี
ประสิทธิภาพและนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
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1.6.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ  หมายถึง การบริหารจดัการชั้นเรียนที่
เน้นการวางแผนรูปแบบการเรียนรู้ (Learning model) อย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูผูส้อนและ
นักเรียน อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎ
และก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจงกฎระเบียบ 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) 
กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย และ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม โดยแต่ละขั้นตอน
ไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในการวจิยัในคร้ังน้ีดงัน้ี 

1.6.3.1 การจัดรูปแบบห้องเรียน หมายถึง การจัดห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ใน
หอ้งเรียน ทั้งรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สถานที่เก็บอุปกรณ์ การออกแบบของการเขา้ถึงและทางเดิน 
ซ่ึงจะช่วยให้ครูผู ้สอนใช้เวลากับการค้นหาวัสดุส่ิงของน้อยลงและมีเวลาสอนมากขึ้ น การ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นก็เพื่อแสดงให้นักเรียนรับรู้รูปแบบปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในห้องเรียน กล่าวไดว้่าการจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็น
ส าหรับครูผูส้อนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนของพวกเขามีประสิทธิผล
และมีความก้าวหน้า อันจะช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

1.6.3.2 การตั้งค่าความคาดหวงั หมายถึง การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี คือ 1) การตั้งค่าความคาดหวงัการตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการ
ด าเนินงาน ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนักถึงองคป์ระกอบที่จ  าเป็นในการบงัคบัใชก้ลยทุธ์การจดัการ 
ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งตั้งความคาดหวงัและขอ้จ ากดัขึ้น พยายามแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาว
มากกวา่การใชก้ารปฏิบติัตามกลยทุธใ์นระยะสั้น ยอมรับความรับผิดชอบในการควบคุมห้องเรียน
แทนที่จะโทษนกัเรียนและ 2) การตั้งกฎระเบียบต่างๆ ในชั้นเรียนนั้นตอ้งมีความง่ายชดัเจน และมี
จ านวนไม่เกินหา้ขอ้ รวมถึงมีการระบุไวใ้นรูปแบบที่เป็นเชิงบวก ทั้งน้ีในการจดัตั้งกฎพื้นฐานของ
หอ้งเรียนนั้นตอ้งมีความชดัเจน (establishing clear ground rules) วิธีการหรือกฎพื้นฐานตอ้งไดรั้บ
การยกระดบัให้มีความส าคญัอยา่งสูงและไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 3) ก าหนดขั้นตอนการ
เรียนโดยครูผูส้อนตอ้งก าหนดขั้นตอนการเรียนและการปฏิบติัอยา่งชดัเจน นักเรียนจะตอ้งรู้วิธีการ
ต่างๆ ที่ครูคาดหวงัวา่พวกเขาจะประพฤติและจะจดัการกบักิจวตัรประจ าวนั  

1.6.3.3 การช้ีแจงกฎระเบียบ หมายถึง การบงัคบัใช้กฎระเบียบและการจดัการใน
หอ้งเรียนตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ส่ิงน้ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสบายใจ เกิดพฤติกรรมที่ดีท  า
ให้ครูผูส้อนสามารถคาดการณ์การตอบสนองของผูเ้รียนได ้มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการติดต่อ
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ของนกัเรียนและเสริมสร้างขอบเขตเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจและรับรู้ถึงระดบัใน
การติดต่อครูผูส้อน 

1.6.3.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู หมายถึง ในขั้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัเรียนและครู การสร้างบรรทดัฐานของการมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคญัของความสัมพนัธ์ที่ดี โดย
การสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิในการอภิปราย รวมถึงตระหนัก
ในพฤติกรรมของนักเรียนที่สนับสนุนบรรทัดฐานทั้งส่วนรวมและรายบุคคลด้วยนักเรียน
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกฎระเบียบและความคาดหวงัของห้องเรียน อันท าหน้าที่เป็น
ขอ้ตกลงระหวา่งครูผูส้อนและนกัเรียน ซ่ึงกฎระเบียบที่สามารถสร้างควบคู่กบันักเรียนนั้นจะเขียน
ในเชิงบวกไม่เกินห้าขอ้ทั้งน้ีกฎพื้นฐานส าหรับครูผูส้อนจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ กบันักเรียน 
ใหน้กัเรียนหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิที่นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนก าลงัจะท า  

1.6.3.5 กลยุทธ์การสอนอยา่งหลากหลาย หมายถึง การวางแผนหลกัสูตรการเรียน
การสอนที่ครอบคลุมทั้งหมดล่วงหนา้ซ่ึงระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูผูส้อนจะเช่ือมโยง
กบัความเช่ือของครูเก่ียวกับเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้การวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานมากกวา่การใหใ้บงานหรือบรรยายเท่านั้นโดยกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายจะ
ด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนองของนักเรียน ดงัน้ี 1) การ
สอนกลยทุธ์กระบวนการคิดเพื่อความส าเร็จของนักเรียนในสภาพแวดลอ้มทางวิชาการและทาง
สงัคม 2) การสอนแนวคิด C-H-A-N-G-E แก่นกัเรียน  

1.6.3.6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม หมายถึง เม่ือขั้นตอนการเรียนการ
สอนแบบโปรแอคทีฟไดรั้บการด าเนินการถึงการใชก้ลยทุธก์ารสอนที่หลากหลายเพือ่ใหเ้กิดผลการ
เรียนรู้ต่อผูเ้รียนอย่างเต็มที่ การประเมินวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นดว้ยการตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน ทั้ง
ในรูปแบบค าถามและค าตอบดว้ยวาจาในระหวา่งการเรียนการสอน สรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษร งาน
ในห้องปฏิบตัิการ การทดสอบหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเขา้ใจเน้ือหาที่น าเสนอ 
ส่วนการประเมินพฤติกรรมเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไปนั้น ครูผูส้อน
สามารถเลือกทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นเดียวกับการเกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมครูตอ้งประเมินแนวโน้มที่จะท างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ด้วยการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอรวมถึงการประเมินผลการเรียน กับทั้ งนักเรียนและ
ผูป้กครองดว้ย เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไป 

1.6.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพือ่ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม โดย
มีการจดัการเรียนการสอนในระดับการศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
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ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ีจะเป็นการวิจยัและพฒันาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษา 

1.6.5 โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินการวิจยัและพฒันาโดยมีส่วนประกอบที่ส าคญั 2 โครงการดงัน้ี 1) โครงการพฒันาความรู้
เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) โครงการ
ปฏิบติัการเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีนิยามเฉพาะในงานวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 

   1.6.5.1 โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง แนวทางด าเนินการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีความรู้ทกัษะและความสามารถตามการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยน ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษามาใชใ้นการพฒันา
แบบผสมผสานและบูรณาการดงัน้ี 

1) การปฐมนิเทศเป็นการประชุมช้ีแจงแนวทางและหลกัการปฏิบติัในการ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความตระหนกัในการพฒันาในคร้ังน้ี 

2) การศึกษาดว้ยตนเองเป็นการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาโดยให้กลุ่มทดลองศึกษาและเรียนรู้จากเอกสารหรือชุดการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยั
สร้างขึ้น 

3) การศึกษาเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะโดยมอบหมายให้
ศึกษาเป็นกลุ่มซ่ึงเป็นการด าเนินการฝึกอบรมหรือการศึกษาดว้ยตนเอง 

4) การฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเขม้ (intensive training) จ านวน 1 วนั
ประกอบดว้ยกิจกรรมเรียนรู้จากผูว้จิยั การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน เป็นตน้ 

    1.6.5.2 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
หมายถึง แนวทางด าเนินการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในระยะที่ 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโปรแกรมน าความรู้
ทักษะที่ได้รับจากการพฒันาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของครูผูส้อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนัจะส่งผลใหเ้กิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยน ารูปแบบการพฒันา
วชิาชีพบุคลากรทางการศึกษามาใชใ้นการพฒันาแบบผสมผสานและบูรณาการดงัน้ีคือ  
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1) การสงัเกตหรือการประเมินซ่ึงอาจเป็นการสงัเกตและประเมินโดยคนอ่ืน
เพือ่ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการน าความรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบติังาน 

2) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพฒันาและปรับปรุงเป็นการ
ส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายการทดลองมีโอกาสท างานเป็นกลุ่มตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ่ึงผลของการมีส่วนร่วมจะท าให้กลุ่มเป้าหมายการทดลองเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีพนัธะ
ผกูพนัต่อการน าความรู้และทกัษะไปปฏิบตัิให้บรรลุผลซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาใน
ภาระงาน 

3) การเป็นพี่เล้ียง เป็นการพฒันากลุ่มเป้าหมายการทดลองโดยการนิเทศ
ของผูว้ิจยัโดยให้มีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกลยุทธ์ที่จะท าให้การพฒันา
สมรรถนะสู่การพฒันางานในหนา้ที่ประสบผลส าเร็จ 

1.6.6 การประเมินประสิทธิผลโปรแกรม หมายถึง การตรวจสอบโปรแกรมเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลที่เกิดจากการทดลองโปรแกรมในภาคสนามดว้ยการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(pretest - posttest) โปรแกรมใน 2 ส่วน คือ 1) การประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟของครูผูส้อน และ 2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน จากผลการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ียงัผลใหเ้กิดประโยชน์ทั้งทางการวิจยัและพฒันารวมถึงการน าการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปประยกุตใ์ชด้งัน้ี 

1.7.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
1.7.1.1 การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวคิดเพื่อการวิจยัต่อยอดในการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 

1.7.1.2 นอกจากการวิจยัและพฒันา (R&D) แลว้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟสามารถท าให้เกิดแนวคิดการวิจยัประเภทอ่ืนได้อีก อาทิ การวิจยัขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
(Policy research) และการวจิยัเชิงอนาคต (Future research) เป็นตน้ 

1.7.2 ประโยชน์ในเชิงของการน าไปใช้ 
1.7.2.1 สามารถที่จะน าเอารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปใช้

ร่วมกับวิธีการวิจยัแบบอ่ืนๆ ในหัวขอ้ที่เก่ียวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ อาทิ การจดัการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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(Problem-based Learning) การเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-based Learning) 
เป็นตน้ 

1.7.2.2 สามารถที่จะน าเอาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปแก้ไข
จุดอ่อนต่างๆ ของการศึกษาไทยที่เนน้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตั้งรับ (reactive) การเรียนการ
สอนที่ผูเ้รียนไม่สามารถน าไปปรับใชใ้นการด ารงชีวติไดต้ามที่กล่าวในความเป็นมาของปัญหาได ้

1.7.2.3 สามารถที่จะน าเอาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปใช้
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบันโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้
ความส าคญัของกระบวนการจดัการศึกษาที่จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพใหบ้รรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวงัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ือง “การวิจยัและพฒันาโปรแกรม
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา 
หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารงานวิชาการที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และน าไปสู่การสรุป
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1   แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา: ระเบียบวธีิวจิยัที่ใชใ้นการวจิยั 
2.2   หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟ 
2.2.1 นิยามของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2.2.2 ความส าคญัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2.2.3 แนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

2.3   แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4   แนวคิดการประเมินผลการพฒันาบุคลากรและการปฏิบตัิงาน 
2.5 บริบทขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนเป้าหมาย 
2.6 การประยกุตใ์ช ้Log Frame เพื่อออกแบบโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2.7 บทสังเคราะห์โปรแกรมพฒันาพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูว้จิยัจะกล่าวถึงแต่ละหวัขอ้ตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัวจิยัและพฒันา: ระเบียบวธีิวจิยัทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัและการพฒันาทางการศึกษาตรงกับภาษาอังกฤษว่า Educational Research and 

Development (R&D) เป็นการพฒันาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจยั (Research based educational 
development) เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการส าคญัวิธีหน่ึงที่นิยมใช้ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ
พฒันาการศึกษา เน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเพื่อใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทางการศึกษา (Educational products) (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์, 
2547) 
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ชุมพล เสมาขันธ์ (2552) ได้ให้ความหมายการวิจัยและพัฒนาว่า มาจากค าว่า 
Research and Development เรียกย่อว่า R&D ซ่ึงหมายถึง การสร้างผลิตภณัฑข์ึ้นมาโดยอาศยั
กระบวนการวิจยัและด าเนินการประเมินผลผลิตภณัฑท์ี่สร้างขึ้นก่อนท าการเผยแพร่ต่อไป  โดย
แนวคิดพื้นฐานแลว้ การวิจยัและพฒันานั้นมีพื้นฐานความเช่ือมาจากความเช่ือที่ว่าการสร้างสรรค์
สร้างความรู้เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์นั้ นเป็นการน าผลการวิจยัที่ได้มาศึกษาหาจุดเด่นจุดด้อยของ
ผลิตภณัฑ์เพื่อท าการแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผูบ้ริโภคโดยมีลักษณะ
ส าคญัดงัต่อไปน้ี คือ 1) เป็นการประยกุตท์ี่มุ่งน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาหรือแกปั้ญหา 2) เป็นการ
วจิยัเชิงประจกัษมุ่์งพิจารณาขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นหลกั 3) มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน 4) มี
กระบวนการที่ต่อเน่ืองในขั้นตอนต่างๆ 5) มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงทดลองเป็นส่วนใหญ่เพื่อท า
การสร้างผลิตภณัฑ ์และ 6) มีการตรวจสอบประเมินผลของผลิตภณัฑร์วมทั้งมีการเผยแพร่หรือการ
น าผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นวงกวา้ง 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2554) กล่าวถึงการวิจัยเชิงวิจยัและพฒันาไวว้่าเป็นรูปแบบ
งานวจิยัที่มีความส าคญัส าหรับการพฒันานวตักรรมและการปรับปรุงการศึกษาให้มีคุณภาพสนอง
ความต้องการจดัการศึกษา ผูท้ี่อยู่ในวิชาชีพการศึกษาจึงตอ้งพฒันาความสามารถในการวิจัย
ประเภทน้ีให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได ้โดยการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันามีความหมาย ดังน้ี 1) 
เป็นงานสร้างสรรคท์ี่พฒันาขึ้นอยา่งมีระบบ เพื่อเพิ่มคลงัแห่งองคค์วามรู้ที่ครอบคลุมความรู้ของ
มนุษย ์วฒันธรรมและสังคม และการใช้คลงัความรู้เหล่าน้ีเพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 2) เป็นกิจกรรมเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ที่ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมใชส้ าหรับคน้หาขอ้คน้พบใหม่ เพือ่น าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่หรือกระบวนการ
ใหม่ หรือเพือ่การปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือกระบวนการที่มีอยูแ่ลว้ให้ดีขึ้น ถือเป็นวิธีการที่ธุรกิจใช้
ในการสร้างความเจริญดว้ยการสร้างผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่เพื่อขยายงานให้กวา้งขวางขึ้น
และ 3) เป็นกิจกรรมการคน้ควา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการ หรือเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภณัฑท์ี่มีอยูแ่ลว้ใหดี้ขึ้น เพือ่พฒันาองคก์รให้เติบโตขึ้นดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑห์รือ
บริการใหม่เพือ่ปรับปรุงหรือขยายการด าเนินงาน  

วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัและพฒันาไวว้า่ การวิจยัและ
พฒันา (Research and Development: R&D) เป็นรูปแบบแนวคิดทางการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรม
ทางการศึกษาที่มีลักษณะเป็นหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้มาจากการหยิบยืมมาจากที่อ่ืน 
(Adopt) การน าเอามาปรับใช้ (Adapt) หรือมาจากการริเร่ิมคิดค้นขึ้ นมาใหม่ (Create) อันมี
จุดมุ่งหมายในการน าไปใช้พฒันาคน สู่การปฏิบติังานจริงซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาทั้งคนและงาน 
รวมถึงนกัเรียนที่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการศึกษานัน่เอง โดยนวตักรรมที่พฒันาขึ้นมานั้น
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ก็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตอบสนองต่อความจ าเป็น (Need) ที่เกิดขึ้นและมีการพฒันานวตักรรม
ทางการศึกษาในการวจิยัและพฒันาเป็นไปตามกระบวนการ R1D1...R2D2…RiDi โดยมีการวิจยัก่ึง
ทดลอง (Quasi-Experimental Design) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในภาคสนามจริงเพื่อทดสอบคุณภาพ
ของนวตักรรมในลกัษณะ If X...then Y รวมถึงเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องของนวตักรรมอนัน าไปสู่
การเผยแพร่ในวงกวา้งต่อไป การวิจยัและพฒันานั้นมีกรอบแนวคิดและขั้นตอนวิธีการด าเนินการ
วิจยัอยู่ 6 ขั้นตอน ดังน้ีคือ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัและปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะโดยใชเ้กณฑค์วามสอดคลอ้ง (Congruency) ความถูกตอ้ง (Accuracy) และความเป็น
ประโยชน์ (Utility) 2) การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม โดยจะจดัท าใน 2 โครงการ ไดแ้ก่ คู่มือ
ประกอบโครงการพฒันาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองและคู่มือประกอบโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบัติ ที่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบ
โปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกัคือ การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตน้
และการปรับปรุงแกไ้ข (Preliminary Field Checking and Revision) และการตรวจสอบภาคสนาม
คร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (Main Field Checking and Revision) 4) การสร้างเคร่ืองมือเพื่อ
การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ส าหรับ 2 โครงการ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
(Trial) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั คือ การด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมกบักลุ่มเป้าหมายใน
ภาคสนาม โดยมีโครงการ 2 โครงการ ไดแ้ก่ (1) โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและ
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (2) สรุปผลการทดลองและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในทั้ง 2 
โครงการ 6) เขียนรายงานการวจิยัและเผยแพร่ผลการวจิยั 

สาโรช โศภีรักข ์(2558) กล่าวว่า การวิจยั  หมายถึง   กระบวนการคน้ควา้หาความรู้  
ใหม่ด้วยวิธีการที่ เป็นระบบหรือวิธีการที่ เ ช่ือ ถือได้ ส่วนการพัฒนา คือการท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือการด า เนินการเพื่อท าให้ดีขึ้ น  ดังนั้ นการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development : R&D) จึงหมายถึงงานวิจยัที่มุ่งเน้นน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง อยา่ง
เป็นรูปธรรมเห็นผลที่ชดัเจนในการพฒันาตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวน้ักวิจยัและพฒันาท างานวิจยั
ตามความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั เป็นหลกัที่เนน้ผลผลิตสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้จริง การวิจยัและพฒันาทางการศึกษาตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Educational Research and 
Development” (R&D) เป็นวธีิการพฒันาศึกษารูปแบบหน่ึงที่แสดงผลอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน
เพื่อการเปล่ียนแปลงปรับปรุงโดยเน้นตรรกวิทยาและหลักเหตุผลมุ่งสู่ เป้าหมายหลักใน
กระบวนการพฒันาโดยอาศัยพื้นฐานการวิจยั (Research Based Educational Development) 
นอกจากน้ีการวจิยัและพฒันาทางการศึกษายงัไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการเพิ่มขีดความสามารถให้วง
การศึกษาไดก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง และมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการศึกษาในยคุปัจจุบนั ไดแ้ก่ 1) 
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เสริมสร้างพฒันาวงการศึกษาใหมี้ส่ือทางเลือก นวตักรรมใหม่ ๆ ใหใ้ชอ้ยา่งแพร่หลายเหมาะสมกบั
พื้นที่ ทอ้งถ่ิน โดยอาศยักระบวนการวิจยัเขา้มาเป็นแนวทางในการพฒันา 2) ส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการวจิยัในการพฒันารูปแบบเทคนิควธีิสอนที่หลากหลาย 3) สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพทางการศึกษา วสัดุครุภณัฑท์างการศึกษา และประเมินเพือ่พฒันาการศึกษาในดา้นส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคกระบวนการ และรูปแบบการสอนโดยกระบวนการวิจยัและ
พฒันาทางการศึกษาน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัที่ตอ้งมีขั้นตอนในการศึกษาและพฒันาแนวทางใหม่ ๆ 
ดว้ยการทดสอบและประเมินในสภาพความเป็นจริง ตลอดจนพิจารณาไตร่ตรองปรับปรุงแก้ไข
หลายคร้ัง เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และผลิตภณัฑท์างการศึกษาที่มีคุณภาพดงัน้ีคือ 1) การก าหนด
และรวบรวมขอ้มูลในดา้น ผลิตภณัฑท์างการศึกษา หรือเป้าหมายที่จะวิจยัและพฒันา การก าหนด
คุณลกัษณะทัว่ไป รายละเอียดของการน าไปใช ้และวตัถุประสงคข์องการใช ้ 2) การวางแผนการ
วิจยัและพฒันา 3)การพฒันารูปแบบขั้นตอนของผลิตภณัฑ ์4) ทดลองหรือทดสอบผลิตภณัฑ์ 5) 
การเผยแพร่ เสนอรายงานเก่ียวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์นที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
วิชาชีพ ส่งไปลงเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และติดต่อกบัหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจดัท า
ผลิตภณัฑท์างการศึกษาเผยแพร่ไปในสถานศึกษาต่างๆ หรือติดต่อกบับริษทัเพือ่ผลิตจ าหน่ายต่อไป 

กล่าวโดยสรุปคือ การวิจัยและพฒันาเป็นรูปแบบแนวคิดทางการวิจยัเพื่อพฒันา
นวตักรรมทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ดียิง่ขึ้นอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตอบสนองต่อความจ าเป็น
ที่เกิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการน าไปใชพ้ฒันาคน สู่การปฏิบติังานจริงเป็นการวิจยัเชิงประจกัษมุ่์ง
พจิารณาขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นหลกั ช่วยเสริมสร้างพฒันาวงการศึกษาให้มีส่ือทางเลือก นวตักรรม
ใหม่ ๆ ให้ใช้อย่างแพร่หลายเหมาะสมกับพื้นที่ ทอ้งถ่ิน โดยอาศยักระบวนการวิจยัเขา้มาเป็น
แนวทางในการพฒันาดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน มีกระบวนการที่ต่อเน่ืองในขั้นตอนต่างๆ
และส่งเสริมให้มีการใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันารูปแบบเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายจาก
การศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอนการออกแบบการวิจยัและพฒันาของนักวิชาการที่กล่าวมา
ขา้งต้นนั้ น ผูว้ิจัยได้น ามาประยุกต์และบูรณาการเป็นกรอบในการวิจัยและพฒันาโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยัและพฒันาออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัโปรแกรม เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (Congruency) ความถูกต้อง 
(Accuracy) และความเป็นประโยชน์ (Utility) 
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2) ขั้นตอนที่ 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม จ านวน 2 โครงการ คือ คู่มือ
ประกอบโครงการพฒันาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองและคู่มือประกอบโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  

3) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุง
แก้ไขในภาคสนาม 2 ระยะ คือ การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
(Preliminary Field Checking and Revision) และการตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการ
ปรับปรุงแกไ้ข (Main Field Checking and Revision) 

4) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
5) ขั้นตอนที่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนามรวมถึงสรุปผลการทดลองและ

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการพฒันาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลองและโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 

6) ขั้นตอนที่ 6 เขียนรายงานการวจิยัและเผยแพร่ผลการวจิยั  
ส าหรับรายละเอียดของการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละขั้นตอนนั้นผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวใ้น บทที่ 3 
ทั้งน้ีจากแนวคิดและเหตุผลขา้งตน้ โปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้ชรู้ปแบบแนวคิดทางการวิจยัและพฒันา (R&D) เพื่อพฒันา
นวตักรรมทางการศึกษา อันได้แก่ คู่มือการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้พฒันาคนซ่ึงก็คือกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
โปรแกรม สู่การปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในที่สุด  

2.2 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปร
แอคทฟี (Proactive Classroom Management) 

การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งในหัวขอ้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ี มี
จุดมุ่งหมายเพือ่ใหเ้กิดความกระจ่างเก่ียวกบันิยาม ความส าคญั และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่จะน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัและเพื่อ
จดัท าคู่มือเพื่อพฒันาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยต่อไปโดยมีหัวข้อที่จะกล่าวถึง
ตามล าดบัดงัน้ี 

2.2.1 นิยามของการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีความหมาย
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อยา่งไร ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอนิยามของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟตามทศันะของ
นกัวชิาการ ดงัน้ี 

McCaslin and Good (1992) แสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟคือการท าให้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นไปอย่างราบร่ืน มีการตดัสินใจที่ตรง
ประเด็นและมีบรรยากาศโดยรวมเหมาะสม โดยผูส้อนจะมีการเตรียมการในระดบัที่ซับซ้อนอยา่ง
ระมดัระวงัเพือ่ให้การเรียนรู้ที่มีความหมายสามารถเกิดขึ้นได ้ส่วนใหญ่ของการตดัสินใจเก่ียวกบั
วิธีการจดัการเรียนรู้จะท าอย่างชดัเจนก่อนที่จะมาถึงนักเรียน ซ่ึงเป็นธรรมชาติของการตดัสินใจ
รูปแบบวฒันธรรมของหอ้งเรียน เพราะการด าเนินการจดัการการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบับรรทดัฐาน
ของความคาดหวงัการปฏิบติัความรู้และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนนั้น งานแรกของครูคือการ
ก าหนดเน้ือหาขอ้ความเก่ียวกบัความรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่จะตอ้งเขา้ใจ แนวความคิด
ของการเรียนรู้ที่เนน้สร้างสรรคท์ี่ใชง้านของนักเรียนมีความรู้รวมถึงวิธีการควบคุมพฤติกรรมของ
ตวัเองและผลกระทบต่อสังคมกับคนอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับแนวความคิดของการจดัการการ
ควบคุมพฤติกรรมเพียงการปฏิบติัตามและเช่ือฟังค  าสั่ง การเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ที่มีความซบัซอ้นมากขึ้นกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมในแง่ของระยะเวลาและเป้าหมายในระยะ 
ความหลากหลายและความยดืหยุน่ของกิจกรรมที่น าเสนอและโอกาสส าหรับหลายบทบาทส าหรับ
นกัเรียนและครูให ้

Randolph and Evertson (1995) ช้ีให้เห็นว่าห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพจะมีการพฒันา
ผา่นการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟโดยการท างานดา้นวิชาการที่มุ่งเน้นการเรียนที่มีลกัษณะ
ของการบริหารจดัการชั้นเรียนมาอย่างต่อเน่ืองดงัน้ีคือ การจดัการเรียนรู้ของครูมีผลกระทบต่อ
หอ้งเรียนโดยตรงทั้งการตกแต่งห้องเรียน การจดัโต๊ะเกา้อ้ีเพื่อใชใ้นการพูดคุยกบัเด็กนักเรียน การ
จดัการกบัการตอบสนองของผูเ้รียน รวมถึงการด าเนินการปรับเปล่ียนและก าหนดพฤติกรรมของครู
ขึ้นมาใหม่เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาและสามารถส่ือสารกฎระเบียบให้นักเรียนมีความเขา้ใจดียิง่ขึ้นอนั
ตอ้งใช้ความคิดก่อนการวางแผนและการพิจารณาความก้าวหน้าของระบบแบบบูรณาการที่จะ
สนบัสนุนดา้นอารมณ์สงัคมและการเรียนรู้องคค์วามรู้ของนกัเรียน 

Evertson and Weinstein (2006) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟว่าเป็น
รูปแบบที่ขยายนอกเหนือการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่รวมถึงการกระท าของครูผูส้อนใช้
เวลาในการสร้างสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก การเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและ
ทางสงัคมอารมณ์ดว้ย 

Evertson and Poole (2008) ไดก้ล่าวถึงการจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไวว้่าใน
ตอนแรกของการจดัการห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟมีลกัษณะขดัแยง้กบัจดัการห้องเรียนในแบบ



19 

 

 
 

ปกติ ในลักษณะที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมระเบียบวินัยและพฤติกรรม กลยุทธ์ในการควบคุม
พฤติกรรมของนกัเรียน การตอบสนองต่อการหยดุชะงกัท าปฏิกิริยากบัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มี
การตอบสนองและประเมินผลที่เหมาะสมและการลงโทษ  

Denti (2012) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ Proactive Classroom Management, K–8: 
Proactive Teaching and Empowering Students วา่การเรียนการสอนแบบโปรแอคทีฟหมายความว่า
ครูคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้ นและไม่รอให้ปฏิกิริยาบางอย่างที่อาจเกิดไม่เหมาะสมเกิดขึ้ นโดย
ครูผูส้อนมีการเตรียมความพร้อมอยา่งมากและระมดัระวงัที่จะออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะ
บานปลายโดยการเรียนการสอนแบบโปรแอคทีฟนั้น ครูผูส้อนจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกส าหรับนักเรียนทุกคน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของ
นกัเรียนในเชิงลึกมากขึ้นและเป็นวธีิการที่ครูสามารถใชก้ารควบคุมและรักษาหอ้งเรียน  

สรุปได้ว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ หมายถึง ความรู้ทกัษะและ
ความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟอนัจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในหน้าที่

ที่รับผดิชอบมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การ

จดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจง
กฎระเบียบ 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย และ 6) 

การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม ดว้ยรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ี
ผูเ้รียนจะมีการลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์จริง ลงมือพฒันาทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการมี

ส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และการด าเนินการตามแผนที่ตนเองไดก้ าหนดไวอ้นัจะช่วยให้ผูเ้รียน

เขา้ถึงศกัยภาพสูงสุดในสภาพแวดลอ้มน ามาซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงให้ผูเ้รียนไดเ้ติบโตเป็น
ผูท้ี่มีความฉลาดและมีศกัยภาพตามที่ควรเป็น ตามคุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคคล 5 ขอ้ ไดแ้ก่ การรู้

ตนเอง (self-awareness) มโนธรรม (Conscience)  จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ (Imagination 

and Creativity) ความประสงคอิ์สระ (Independent will)  และความสุข (happiness)  

2.2.2 ความส าคัญของการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ  (Proactive Classroom 
Management) 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีความส าคญั
อยา่งไร จึงขอน าเสนอความส าคญัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟตามทศันะของ
นกัวชิาการ ดงัน้ี 
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McCaslin and Good (1992) ช้ีให้เห็นว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
นั้นคือ การมีปฏิสัมพนัธ์ในหมู่ครูนักเรียนและเน้ือหาที่มีความเป็นจริงมากมายในการตดัสินใจที่
เหมาะสมกบัเหตุการณ์และน าไปสู่สภาพบรรยากาศโดยรวมอยา่งราบร่ืน ครูผูส้อนจะเตรียมการ
อยา่งระมดัระวงัในระดบัที่ซบัซอ้นเพื่อให้การเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการเรียนส่วนใหญ่จะท าอย่างชัดเจนก่อนที่จะมาถึงนักเรียน ซ่ึงการ
ด าเนินการจดัการการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบับรรทดัฐานของความคาดหวงัการปฏิบติัความรู้และการ
มีส่วนร่วมในหอ้งเรียนนั้นเป็นส่ิงที่มีความส าคญัมาก โดยงานแรกของครูคือการก าหนดความรู้และ
การมีส่วนร่วมของนักเรียนจะตอ้งเขา้ใจ แนวความคิดของการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองคค์วามรู้ที่
น าไปใชง้านของนกัเรียน วิธีการควบคุมพฤติกรรมของตวันักเรียนเองและผลกระทบต่อสังคมกบั
คนอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสม แนวความคิดการจดัการการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบตัิตามและเช่ือฟัง
ค  าสัง่รวมถึงการเรียนรู้ที่มีความซบัซ้อนมากขึ้นกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมในแง่ของความระยะเวลา
และเป้าหมายระยะสั้น ความหลากหลายและความยดืหยุน่ของกิจกรรมที่น าเสนอและโอกาสในการ
แสดงบทบาทของนกัเรียนและครูผูส้อนนัน่เอง 

Randolph and Evertson (1995) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ ว่าคือการสร้างกฎระเบียบ การตกแต่งห้องเรียนของครูผูส้อนมีผลต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน อาทิ การพดูคุยกบัเด็กและการจดัการการตอบสนองของพวกเขา การพฒันากฎระเบียบ 
การปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการเรียนการสอนและการส่ือสารเพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจ 
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าครูผูส้อนตอ้งมีความสุขุมรอบคอบในการวางแผนและการพิจารณา
ความกา้วหนา้ของระบบแบบบูรณาการที่จะสนบัสนุนดา้นอารมณ์สังคมของผูเ้รียนและการเรียนรู้
องคค์วามรู้ในหอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพผา่นการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

Hansen and Childs (1998) ได้ช้ีว่าการจดัการห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟเป็นทั้ง
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียน ครูประจ าชั้นจะสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จากหนังสือและหลกัสูตร โดยจะสังเกตเห็นรูปแบบของการเรียนรู้ของ
นักเรียนผ่านรูปแบบของการจัดการห้องเรียน โดยสมาคมเพื่อการก ากับดูแลและการพฒันา
หลกัสูตร (ASCD) ไดก้ าหนดจดัการหอ้งเรียนเป็นที่รวบรวมลกัษณะครูหลายแห่งไวด้ว้ยกนัรวมถึง
การสะทอ้นทกัษะในการแกปั้ญหาทกัษะในการจดัการพฤติกรรมของนกัเรียนและความสามารถใน
การให้ค  าแนะน าที่มีส่วนร่วมรวมกนัเป็นรูปแบบหรือโครงสร้างแบบบูรณาการ เป็นการรวบรวม
ครูผูส้อนแบบโปรแอคทีฟ โครงสร้างปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนการปฏิบัติและกิจกรรมเพื่อให้
นกัเรียนทุกคนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในหอ้งเรียนที่มีประสิทธิผล ถึงแมจ้ะมีจุดแข็งจุดอ่อน
และความแตกต่างของบุคคลแตกต่างกนัออกไป 
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Kottler (2002) กล่าวว่าการบริหารชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเป็นส่ิงส าคญัในที่จะ
สามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดเง่ือนไขที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยการ
วางแผนและวิธีการเรียนการสอนการปฏิบัติและความคาดหวงัอาทิ การสอนกฎระเบียบใน
ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียนด้วยการออกแบบห้องเรียน
อยา่งเหมาะสม 

Kern and Clemens (2007) ได้ช้ีว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมี
ความส าคญัคือเพือ่พฒันาและเลือกที่เหมาะสมระดบักวา้งหรือบุคคลกลยทุธ ์ครูผูส้อนในโปรแกรม
จะสังเกตและขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและที่ปรากฏจะเช่ือมโยงกับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่พึงประสงคเ์พื่อปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหา 

Evertson and Poole (2008) ไดช้ี้ว่าการบริหารจดัการห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟมี
ความส าคญัขยายนอกเหนืออกไปมากกวา่การควบคุมระเบียบวนิยัและพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การหยุดชะงกัท าปฏิกิริยากบัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงมีความส าคญัรวมถึง “การกระท าของ
ครูผูส้อนที่จะใชเ้วลาในการสร้างสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ทั้ง
ทางวชิาการและทางสงัคมอารมณ์ต่อนกัเรียนในชั้นเรียน” อีกดว้ย 

Kaufman (2009) กล่าวใน Adolescent Pregnancy Prevention Program (2015) 
เก่ียวกบักลยทุธก์ารจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟวา่มุ่งเนน้ไปที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อน
หนา้ที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียน งานการวิจยัส่วนมากเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการ
ห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟได้น ากลยุทธ์เหล่าน้ีมาใช้จนประสบความส าเร็จกบัความหลากหลาย
ของนักเรียนในหลายประเภทในชั้นเรียน โดยเน้นการเรียนการสอนในวิธีการปฏิบตัิตนและการ
สนับสนุนส าหรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการแก้ไขของปัจจยัส่ิงแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบ  

Henley (2009) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ว่าเป็นทกัษะที่จ  าเป็นซ่ึงครูผูส้อนไม่สามารถด าเนินการสอนและนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนที่เตม็ไปดว้ยการหยดุชะงกัได ้การจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟจะขึ้นอยูก่บัการสร้าง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและอารมณ์ในเชิงบวกในชั้นเรียน ครูผูส้อนจะบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟโดยสร้างบทเรียนประจ าวนัและกลยทุธ์ทางวินัยที่สอนนักเรียนให้มีการควบคุม
ตนเอง ซ่ึงนักเรียนจะมีความรับผิดชอบมากขึ้ นทั้ งด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม นอกจากน้ี
ครูผูส้อนยงัใชเ้วลานอ้ยกวา่การจดัชั้นเรียนแบบเดิมในการแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งน้ีจาก
การรวบรวมงานวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองความคิดที่ส าคญั ดงัน้ี 1) ในการจดัการห้องเรียน
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นักเรียนจะมีความส าคญัในการมีส่วนร่วมในการจดัการชั้นเรียนของตนเองรวมถึงการร่วมกนัท า
ความดีดว้ย 2) ครูผูส้อนจะตอ้งคน้หาวธีิการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและบริหารจดัการนักเรียน
ในชั้นเรียนอนัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือและความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการชั้นเรียน 

Denti (2012) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ Proactive Classroom Management, K–8: 
Proactive Teaching and Empowering Students ว่าบ่อยคร้ังที่เม่ือมีการจดัการความทา้ทายในชั้น
เรียน ครูผูส้อนมกัจะต าหนินักเรียน ครอบครัวหรือชุมชนของนักเรียนมากกว่าวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นที่อาจเกิดจากตวัครูผูส้อนในชั้นเรียนเอง ทั้งน้ีครูส่วนมากมักจะมุ่งไปที่พฤติกรรมของ
นกัเรียนที่เป็นปัญหามากกวา่การใหก้ าลงัใจมากกวา่ที่จะแสดงความคิดเห็นในนกัเรียนที่ปฏิบติัตาม
และความคืบหนา้ผา่นหลกัสูตรการใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนที่ดีและให้ก าลงัใจในเวลาที่
เหมาะสม ซ่ึงการเรียนการสอนแบบโปรแอคทีฟเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียน โดย
ครูผูส้อนมีพลงัมหาศาลและมีอ านาจในการสร้างสภาพแวดลอ้มที่นักเรียนรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล
และมีความสามารถในการเพิม่ขีดจ ากดันั้นไดอ้นัแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของครูผูส้อนที่มีผลต่อ
นักเรียน ดงันั้นบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟคือการพยายามที่จะสร้างความเขม้แข็งใน
ส่วนครูผูส้อนที่จะสร้างสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเพื่อท าให้นักเรียนสามารถเป็นตวัของตวัเอง มี
รับความทา้ทายบา้ง ไดเ้รียนรู้จากความผดิพลาดและเขา้ใจวธีิการที่จะรับผิดชอบต่อการกระท าและ
ความรู้สึกของตนเอง โดยครูผูส้อนแบบโปรแอคทีฟจะท าหน้าที่วางแผนปฏิบติัต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อ
รับมือกับความยากล าบากที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นซ่ึงการควบคุมการเกิดขึ้นน้ีเป็นการคาดหวงัจะ
ก่อให้เกิดบางส่ิงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นมากกว่าปฏิกิริยาหลงัจากที่บางส่ิงบางอยา่งที่เกิดขึ้นนั่นเอง 
ครูผูส้อนจะบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟโดยจะรักษามาตรฐานสูงไว ้มีการก าหนด
ขีดจ ากดั ประยกุตใ์ชผ้ลที่ตามมาดว้ยความรับผิดชอบและที่ส าคญัที่สุดคือสร้างสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ที่สนุกและให้ก าลงัใจ รวมถึงให้คุณค่าแก่นักเรียน ดว้ยการคาดการณ์ปัญหาและก าหนดค่า
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ีครูยงัตอ้งสร้าง
บริบทส าหรับเพิม่ขีดความสามารถของนกัเรียนดว้ย นอกจากน้ีการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟยงัมีความส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถอันเป็นการให้ความรู้สึกของความเช่ือมั่น 
ศกัยภาพ และความนับถือตนเองแก่ผูเ้รียนเพื่อตอบสนองความทา้ทายของชีวิต ช่วยให้เด็กหรือ
ผูเ้รียนรู้สึกวา่พวกเขามีความส าคญัและสามารถสร้างความแตกต่างในโลกได ้ในทางการศึกษานั้น
การเพิ่มขีดความสามารถเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในส่วนของครูผูส้อน
เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถพฒันาตนเองในเชิงบวก มีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและที่
ส าคญัที่สุดคือมีช่วงของตวัเลือกที่จะท าให้สุขภาพดีและเลือกใช้ขอ้มูลได้ ผูใ้หญ่ท  าหน้าที่เป็น
แบบอยา่งที่ส าคญัเสริมสร้างศกัยภาพของเด็กดว้ยเคร่ืองมือทางสงัคมและการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะ
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จดัการกบัชีวติ เพือ่เป็นการวางรากฐานส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ครูที่ดีที่สุดพยายามผลกัดนัเด็ก
ไปตามเสน้ทางสู่ความส าเร็จ โดยจะช่วยใหเ้ด็กท ามากขึ้นกวา่ที่พวกเขาเช่ือวา่เคยเป็นไปได ้อยา่งไร
ก็ตามก่อนนกัเรียนจะไปถึงศกัยภาพของพวกเขาครูตอ้งใชข้อ้จ  ากดักระบวนการต่างๆเพื่อที่จะสอน
พฤติกรรมในเชิงบวก บทเรียนชีวิตเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กพึ่งพาตนเองได้และมีความสามารถอยา่ง
ผูใ้หญ่ได ้หอ้งเรียนที่ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนในเชิงบวกและพฤติกรรมในห้องเรียนให้โอกาสในการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

จากแนวคิดของนกัวชิาการหลายท่านขา้งตน้ อาทิ Evertson & Poole (2008), Henley 
(2009), Denti (2012) และ Kaufman (2009) สามารถสรุปไดว้่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟมีความส าคญั ดังน้ี 1) การสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นในห้องเรียน 2) ท าให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมเชิงบวกในดา้นสังคมอารมณ์และการ
เรียนรู้องค์ความรู้ให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทและ
สภาพแวดลอ้ม 3) สามารถเสริมสร้างศกัยภาพของนกัเรียนใหค้วามรู้สึกของความเช่ือมัน่ ความนับ
ถือตนเองแก่ผูเ้รียนเพือ่ตอบสนองความทา้ทายของชีวติ 4) ท าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมากขึ้นทั้ง
ดา้นการเรียนรู้และพฤติกรรมของตนเอง 

2.2.3 แนวปฏิบัติของการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ  (Proactive Classroom 
Management) 

Babkie (2002) กล่าวถึงการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟว่า การจดัการ
หอ้งเรียนมกัจะเป็นหน่ึงในดา้นที่ทา้ทายที่สุดของการเรียนการสอน การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟเป็นการจดัการพฤติกรรมและการเรียนของผูเ้รียน การจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียน
การสอนจะท าให้เกิดผลทางวิชาการเพิ่มมากขึ้ นและมีพฤติกรรมในเชิงบวกโดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการใชเ้ทคนิคพฤติกรรมเป็นมาตรการป้องกนั และการออกแบบการเรียนการสอนเป็นหลกั
ส าหรับครูที่ท  างานในระดบัประถมศึกษาและขั้นตอนที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการชั้น
เรียนระดับสากล 20 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ช้ีแจงกฎระเบียบเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจ 2) การบงัคบัใช้
กฎระเบียบและการจดัการในหอ้งเรียนตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 3) มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการ
ติดต่อของนกัเรียน 4) แนะน าขั้นตอนการใชง้านส าหรับทุกกิจกรรมในชั้นเรียน 5) จดัหอ้งเรียนและ
วสัดุอุปกรณ์ในหอ้งเรียนที่จะหลีกเล่ียงความยุง่เหยงิ 6) บอกนักเรียนเป็นนัยว่าส่ิงที่จะท าต่อไปคือ
อะไร 7) สอนทกัษะ C-H-A-N-G-E แก่นักเรียนซ่ึงไดแ้ก่ เก็บวสัดุที่ใชแ้ลว้ออกไปให้เรียบร้อย 
(Collect) มีส่ิงที่ตอ้งการพร้อมส าหรับท ากิจกรรมต่อไป (Have) สังเกตดูที่ครูผูส้อนเสมอเพื่อดู
จงัหวะสัญญาณที่จะท ากิจกรรมต่อไป (Always) ใชเ้วลาในตอนน้ีนั่งอยา่งเงียบๆ (Now) รับวสัดุ
และเตรียมพร้อมส าหรับการท ากิจกรรมต่อไป (Get) ให้ก าลงัใจเพื่อเร่ิมท ากิจกรรมไปพร้อมกัน 
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(Encourage) 8) สอนกลยทุธ์กระบวนการคิดเพื่อความส าเร็จของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการและทางสังคม 9) ด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนอง
ของนกัเรียน หากนกัเรียนยงัติดอยูก่บัแนวคิดในเน้ือหานั้นก็อาจจะจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแผนการเรียน
และสอนซ ้ าในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 10) ปรับแกไ้ขภาระงานส าหรับนักเรียนที่ประสบปัญหา
ในการท างานของนกัเรียนมากกวา่การลงโทษ 11) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเกิดการมีส่วนร่วมโดยการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน 12) ส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองหลากหลายวิธี 13) การประเมินพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและไม่เป็นที่ยอมรับเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 14) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพือ่ตรวจสอบช่วงที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้น 15) ควบคุมส่ิงที่เกิดขึ้นมาแลว้
โดยการเปล่ียนสภาพแวดล้อมและตวัแปรอ่ืน ๆ ที่ได้ระบุไวใ้นการวิเคราะห์ของรูปแบบของ
พฤติกรรมและขอ้มูลที่จดัเก็บไว ้16) ปรับเปล่ียนเส้นทางของนักเรียนดว้ยการกระตุน้พฤติกรรมที่
เหมาะสม 17) พจิารณาการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเม่ือมีการวางแผนกิจกรรมการจดัการกลุ่มและการ
จดัที่นั่ง 18) ออกแบบสัญญาเพื่อช่วยให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไวไ้ด ้ 19) การให้ความเคารพ
น ามาซ่ึงการไดรั้บการเคารพ 20) ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย รู้ถึงความสามารถ
ของตนและคิดวา่ตวัเองเป็นสมาชิกของหอ้งเรียน 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบทกัษะ C-H-A-N-G-E ตามแนวคิดของ Babkie 

Evertson and Poole (2008) กล่าวถึงการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไวว้่า 
การเตรียมงานที่มีความสมบูรณ์ของครูผูส้อนจะช่วยเพิ่มโอกาสที่นักเรียนจะไดเ้รียนรู้ไดดี้มากขึ้น
โดยการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 3 ระยะมีรายละเอียดดงัน้ี 1) การด าเนินการก่อนที่

Collect 

Have 

Always 

Now 

Get 
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นักเรียนจะมาถึง (Actions Before Students’ Arrival) ไดแ้ก่ การจดัพื้นที่ทางกายภาพ (Physical 
Space) พื้นที่ทางสังคม (Social Space) และพื้นที่การเรียนการสอน (Instructional Space) เพื่อให้
แน่ใจว่าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ถูกตั้งขึ้ นมาพร้อมและสามารถที่จะท าได้ 2) ปฏิสัมพนัธ์เม่ือ
นักเรียนมาถึง (Interactions Once Students Arrive) ไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัมพนัธ์ (Relational 
Interactions) ปฏิสัมพนัธ์การเรียนการสอน (Instructional Interactions) ซ่ึงครูสามารถประเมินว่า
การติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนโดยตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน รวมถึงช่วยให้
นกัเรียนที่มีความเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของตวัเองโดยการให้ขอ้เสนอแนะการเรียนการสอนได้
อีกดว้ย 3) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเม่ือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่แมจ้ะมีแผนวางที่ดีที่สุดแลว้ พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนก็อาจจะเกิดขึ้น ปฏิกิริยาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจ าเป็นตอ้งมีการ
วางแผนอยา่งระมดัระวงัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การตอบสนองของครูมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ การตอบสนองที่
คาดการณ์ไวต่้อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนกัเรียนและการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงความคาดหวงั
ของการตอบสนองที่เหมาะสมกบัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั
ของการบริหารจัดการชั้ นเรียน ครูที่สามารถเตรียมความพร้อมในการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถปรับประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์จากการหยดุชะงกัที่อาจ
เกิดขึ้ นไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นไปได้ ผลจากความรู้สึกปลอดภยัของนักเรียนน้ีจะช่วยให้
โครงสร้างส่วนรวมของห้องเรียนประสบผลส าเร็จแมใ้นกรณีฉุกเฉินรูปแบบการจดัการห้องเรียน
แบบโปรแอคทีฟของ Evertson and Poole ดงัแสดงในภาพที่ 2.2 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Evertson and Poole 

ระยะท่ี 1 

ระยะท่ี 2 

ระยะท่ี 3 

„ การด าเนินการก่อนท่ีนกัเรียนจะมาถึง 
(Actions Before Students’ Arrival 

„ ปฏิสัมพนัธ์เม่ือนกัเรียนมาถึง (Interactions 
Once Students Arrive) 

„ การตอบสนองท่ีคาดการณ์ไวต่้อ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนและ
การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
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 Henley (2009) กล่าววา่ในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟครูผูส้อนเชิงรุก
จะไม่ควรหลีกเล่ียงปัญหาในการเรียนรู้หรือปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนโดยจะยอมรับ
ความรับผดิชอบทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวที่เกิดขึ้นโดยครูผูส้อนแบบโปรแอคทีฟจะจดัการ
เก่ียวกับปัญหาด้านพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับการจดัการกับปัญหาในเชิงวิชาการ เน่ืองจาก
ทกัษะทางวชิาการสามารถสอนเพือ่ใหส้ามารถจดัสรรทกัษะทางสงัคม ซ่ึงไดร้ะบุหลกั 3 ประการที่
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการที่ครูผูส้อนแบบโปรแอคทีฟใชใ้นการจดัการห้องเรียน ดงัน้ี 1) ส าหรับ
ปัญหาดา้นพฤติกรรมผูเ้รียนนั้น ครูผูส้อนจะยอมรับความรับผดิชอบในการควบคุมห้องเรียนแทนที่
จะโทษนกัเรียนหรือครอบครัว 2) ครูผูส้อนพยายามแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาวมากกว่าการใช้
การปฏิบตัิตามกลยทุธใ์นระยะสั้น อาทิ เก่ียวกบัผลตอบแทนและการลงโทษ 3) ครูผูส้อนวิเคราะห์
สาเหตุที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมรวมไปถึงพฒันาการทางอารมณ์และปัจจัย
ครอบครัว 

KLRN TV (2009) หน่วยบริการเคเบิลทีวีการศึกษาจากสหพนัธ์โรงเรียนเทศบาลพา
ซาดีน่า เมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์เชิงรุกจดัการห้องเรียน 16 
อยา่งดงัน้ี 1) การจดัหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟ 2) การสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบันกัเรียนในชั้นเรียน
ทั้งหมด 3) กล่าวทกัทายเชิงบวกที่ประตูเพื่อดูความถูกตอ้งแรกเร่ิมและสร้างบรรยากาศในเชิงบวก 
4) กฎชั้นเรียน / ความคาดหวงัและวิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่นักเรียนทุกคนจะมองเห็นและรู้ 5) การ
เปล่ียนผ่านที่มีการจดัการที่ดี 6) การนั่งท  างานอยา่งมีอิสระ มีการจดัการและใชเ้ม่ือจ าเป็น 7) การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพและเพียงพอกบันักเรียน 8) สอนรูปแบบและเสริมสร้างทกัษะทางสังคม 9) 
สอนใกลชิ้ด 10) ระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้รางวลัแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 11) การตั้งค่า
เป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการด าเนินงาน 12) ภาพตารางเวลาของกิจกรรมในชั้นเรียน 13) มีผล
บงัคบัใช้ระบบเตือนอย่างมีนัยที่จะปล่อยและคืนความสนใจ 14) ปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมี
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบมีสดัส่วน 5 ต่อ 1 15) ยิม้และความสุข 16) การใหโ้อกาสมากมายที่จะตอบสนอง 

Denti (2012) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ Proactive Classroom Mangement, K–8: 
Proactive Teaching and Empowering Students ว่าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมี
วธีิการ มีขั้นตอนและการตรวจสอบรายการปฏิบตัิ 2 แนวคิด ดงัน้ี 1) ก าหนดขั้นตอนการเรียนและ
การปฏิบติัอยา่งชดัเจน 2) ขั้นตอนและการปฏิบติัการสอนนักเรียนในห้องเรียน ทั้งน้ีการก าหนด
ขั้นตอนและการปฏิบติัการสอนนกัเรียนในหอ้งเรียนจะเป็นส่วนทดแทนปัญหาพฤติกรรมส่วนใหญ่
ของนกัเรียน โดยจะช่วยในการสร้างการเรียนรู้ในเชิงบวกและสภาพแวดลอ้มทางสังคม ช่วยในการ
พฒันาครูและรักษาความสัมพนัธ์ที่ดีกับนักเรียนของพวกเขา โดยมี 9 ขั้นตอนและวิธีปฏิบตัิการ
สอนนกัเรียนในหอ้งเรียน ดงัน้ี 1) กลยทุธ์องคก์ร 2) ส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียน 3) กฎระเบียบ ความ
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คาดหวงัและวิธีการโดยในการจดัตั้งกฎพื้นฐานนั้นตอ้งมีความชดัเจน (Establishing Clear Ground 
Rules) 4) การจดัตารางเวลา 5) การเปล่ียนผ่าน 6) กลยทุธ์การเรียนการสอน 7) ความสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนและครู 8) ส่งเสริมความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ 9) ระบบพฤติกรรมเชิง
บวก ขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟตามแบบของ Denti ดงัแสดงในภาพที่ 2.3 

 

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Denti 

Schindelheim (2013) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาอาชีพ ไดจ้  าลองการจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพไว  ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ทกัทายชั้นเรียนของคุณเม่ือเขา้ 2) เป็นที่
ปรึกษา 3) ละเวน้ (เพิกเฉย) พฤติกรรมเชิงลบ 4) ลดวิธีการจดบนัทึก 5) การที่ครูตระหนักถึงส่ิงที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน เม่ือนักเรียนมีพฤติกรรมซุกซน ครูผูส้อนตอ้งแน่ใจว่านักเรียนทุกคนเรียนรู้
เก่ียวกบัพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับแลว้ ตระหนกัวา่การโกรธหรือเครียดไม่สามารถลดพฤติกรรม
ที่ไม่ดีในอนาคตไดแ้ละจดัการกบัพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคน์ั้นโดยไม่รบกวนกิจกรรมการเรียน 6) 
การสร้างกฎ Schindelheim (2013)ไดจ้  าลองการจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพ
ไว ้6 ขั้นตอน ดงัภาพที่ 2.4 

กลยทุธ์องคก์ร 

ส่ิงแวดลอ้มใน
ห้องเรียน  

การจดัตารางเวลา 

กฎระเบียบ ความ
คาดหวงั 

การเปล่ียนผ่าน 
กลยทุธ์การเรียนการ

สอน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นกัเรียนและครู 

ส่งเสริมความเป็น
อิสระและความ
รับผิดชอบ 

ระบบพฤติกรรมเชิง
บวก 

https://www.youtube.com/channel/UCK1P2mo_pIvhsOm29QdT6bw
https://www.youtube.com/channel/UCK1P2mo_pIvhsOm29QdT6bw
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Schindelheim 

Eastern Tech High School (2013) ไดแ้สดงขั้นตอนการบริหารจดัการเรียนรู้แบบโปร

แอคทีฟไว ้6 ขั้นตอนดังน้ี 1) วางแผน 2) ตั้งกฎระเบียบขั้นตอน 3) จ าลองรูปแบบการปฏิบตัิ 

(Model) 4) ให้ความเคารพเช่ือใจ 5) สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี 6) ยกยอ่งชมเชิย 7) การดูแลนักเรียน
ดว้ยความใส่ใจขั้นตอนการบริหารจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟของ Eastern Tech High School 

ดงัแสดงในภาพที่ 2.5 

 

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการบริหารจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟของ Eastern Tech High School 

1) ทกัทาย
ชั้นเรียนของ
คุณเม่ือเขา้  

2) เป็นท่ี
ปรึกษา 

3) ละเวน้ 
(เพิกเฉย) 
พฤติกรรม
เชิงลบ 

4) ลดวิธีการ
จดบนัทึก  

5) ตระหนกั
และจดัการง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในชั้นเรียน 

6) การสร้าง
กฎ 

วางแผน 

ตั้ง
กฎระเบียบ
ขั้นตอน 

จ าลอง
รูปแบบการ
ปฏิบติั 

(Model) 

ให้ความ
เคารพเช่ือใจ  

สร้าง
ความสมัพนั

ธ์ท่ีดี  

ยกยอ่งชม
เชิญ 

การดูแล
นกัเรียนดว้ย
ความใส่ใจ 

https://www.youtube.com/channel/UCK1P2mo_pIvhsOm29QdT6bw
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Merin (2013) กล่าวถึงแนวทางโปรแอคทีฟของครูในการจดัการหอ้งเรียนที่นักเรียนมี

พฤติกรรมที่แตกต่างกนั จะเป็นการช่วยลดโอกาสที่นักเรียนจะออกนอกเส้นทางการเรียน นักเรียน
จะบรรลุพฤติกรรมที่ตอ้งการ ทั้งน้ีครูสามารถใชว้ิธีการเชิงรุกโดยการสร้างกฎในห้องเรียนและยก

ยอ่งนกัเรียนที่ประพฤติตามความคาดหวงัของพฤติกรรม วิธีการที่จะท าให้เกิดปฏิกิริยาการจดัการ

ห้องเรียนคือการตอบสนองของครูต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในห้องเรียน ครูจะ
ตดัสินปัญหาและลงโทษอย่างเป็นธรรมเม่ือตอ้งรับมือกบัการกระท าที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

โดยรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟจะเป็นการที่ครูผูส้อนใช้พฤติกรรมที่
แตกต่างในการสอนบทเรียนที่เป็นไปได ้นักเรียนจะบรรลุผลตามพฤติกรรมที่มุ่งหวงั ครูผูส้อน

สามารถใช้รูปแบบการจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟโดยการตั้งกฎระเบียบในชั้นเรียนและยก

ยอ่งนกัเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่ไดค้าดหวงัไวแ้นวทางโปรแอคทีฟของครูในการจดัการห้องเรียน
ของ Merin ดงัแสดงในภาพที่ 2.6 

 

ภาพที่ 2.6 แนวทางการจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Merin 

Geurts (2014) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนและพฤติกรรมแบบการ
สนับสนุนพฤติกรรมในเชิงบวก (PBS: Positive Behavior Support) หรือโปรแอคทีฟ (Proactive) 
เป็นการแทรกแซงเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาดา้นพฤติกรรม ท าให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนที่ดีและมีการ
เสริมแรงพฤติกรรมอ่ืนที่ตอ้งการอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งมี 1) การตั้งค่าความส าเร็จ 2) สอนและ

การสร้างกฎใน
ห้องเรียน 

ยกยอ่งนกัเรียน
ท่ีมีพฤติกรรม
ตามท่ีได้
คาดหวงั 

แนวทางการจัดการ
ห้องเรียนแบบโปร

แอคทีฟ 
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ปฏิบตัิ 3) สร้างแรงเสริมแก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี Geurts ไดแ้สดงรูปแบบการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ (Proactive) ไวด้งัภาพที่ 2.7 

 

 
ภาพที ่2.7 รูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนและพฤติกรรมแบบการสนบัสนุนพฤติกรรมในเชิง

บวก (PBS: Positive Behavior Support) ของ Geurts 

Adolescent Pregnancy Prevention Program, Family and Youth Services Bureau 

(2014) กล่าวถึงกลยทุธ์การจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเป็นส่ิงส าคญัส าหรับครูผูส้อนและผูท้ี่

เก่ียวขอ้งที่จะเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการที่มีอยูจ่ดัการห้องเรียนดว้ยการสร้างกลยทุธ์ตามความเหมาะสม 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจดัการห้องเรียน ได้แก่ สร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนในห้องเรียนและความ

คาดหวงั ก าหนดเวลาในห้องเรียนเพิ่มการยกยอ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมความยากล าบากในงานที่

ตรงกบัความสามารถของนกัเรียนใหโ้อกาสบ่อยส าหรับนักเรียนที่จะตอบสนองต่อการร้องขอของ
วัสดุ จัดที่นั่งในห้องเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนกิจกรรมใช้ค  าแนะน าที่ มี

ประสิทธิภาพกระจายงานที่สั้นและง่ายในหมู่คนที่ยากขึ้นใหท้นัการเรียนการสอนการเคล่ือนยา้ยให้
โอกาสในการเลือกของกิจกรรมวสัดุหรือล าดับงานและการรวมความสนใจของนักเรียนและ

กิจกรรมที่ตอ้งการ 2)  กลยทุธ์รายบุคคลไดแ้ก่ จบัคู่วสัดุที่เหมาะสมให้กบันักเรียนระดบัการเรียน

การสอนใหค้วามหลากหลายของวธีิการส าหรับนกัเรียนที่จะท างานใหเ้สร็จสมบูรณ์รวมความสนใจ
ของนกัเรียนลงในวสัดุอนุญาตให้โอกาสส าหรับการเลือกให้ความสนใจที่ก  าหนดไวเ้พื่อลดความ

จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมความสนใจที่ก  าลังมองหาและก าหนด

ตารางเวลาที่ชดัเจนและสามารถคาดเดาไดโ้ดยมรรูปแบบกลยทุธด์งัภาพที่ 2.8 

1) การตั้งค่าความส าเร็จ  

2) สอนและปฏิบติั 

3) สร้างแรงเสริมแก่ผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ภาพที่  2.8 กลยทุธก์ารจดัการหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟของ Adolescent Pregnancy Prevention 

Program, Family and Youth Senices Bureau 

 สรุปแนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟจากขอ้มูลแนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัของนกัวชิาการหลายท่านขา้งตน้ ไดท้ั้งหมด 3 ระยะ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การด าเนินการเตรียมความพร้อม (Actions Before Students’ Arrival) 
ส่ิงที่ครูผูส้อนตอ้งท าการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะเขา้มาในห้องเรียน 

คือ การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่การเรียนการสอนเพื่อให้
แน่ใจวา่เป้าหมายที่เหมาะสมไดถู้กตั้งขึ้นมาพร้อมและสามารถที่จะท าได ้มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบห้องเรียนคือ การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ใน
หอ้งเรียนทั้งรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สถานที่เก็บอุปกรณ์ การออกแบบของการเขา้ถึงและทางเดิน 
ซ่ึงจะช่วยให้ครูผู ้สอนใช้เวลากับการค้นหาวัสดุส่ิงของน้อยลงและมีเวลาสอนมากขึ้ น การ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นก็เพื่อแสดงให้นักเรียนรับรู้รูปแบบปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในห้องเรียนกล่าวไดว้่าการจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็น
ส าหรับครูผูส้อนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนของพวกเขาที่มีประสิทธิผล
และมีความก้าวหน้า อันจะช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

กลยุทธ์การจัดการช้ัน
เรียนแบบโปรแอคทฟี  

กลยทุธ์การจดัการ
ห้องเรียน  

สร้างกฎระเบียบ 
การจดัท่ีนัง่ใน
ห้องเรียน 

กลยทุธ์รายบุคคล  

หลากหลายของ
วิธีการสอน 
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1.2 ขั้นตอนที่ 2 การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
(Establishing Clear Ground Rules) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี คือ 1) การตั้งค่าความคาดหวงัการ
ตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการด าเนินงาน ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนักถึงองคป์ระกอบที่
จ  าเป็นในการบงัคบัใชก้ลยทุธ์การจดัการ ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งตั้งความคาดหวงัและขอ้จ ากดัขึ้น 
พยายามแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาว มากกวา่การใชก้ารปฏิบติัตามกลยทุธ์ในระยะสั้น ยอมรับ
ความรับผดิชอบในการควบคุมหอ้งเรียนแทนที่จะโทษนกัเรียนและ 2) การตั้งกฎการตั้งกฎระเบียบ
ต่างๆในชั้นเรียนนั้ นตอ้งมีความง่ายชัดเจน และมีจ านวนไม่เกินห้าขอ้ รวมถึงมีการระบุไวใ้น
รูปแบบที่เป็นเชิงบวกทั้งน้ีในการจดัตั้งกฎพื้นฐานของห้องเรียนนั้นตอ้งมีความชดัเจน วิธีการหรือ
กฎพื้นฐานตอ้งไดรั้บการยกระดบัให้มีความส าคญัอยา่งสูงและไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง 3) 
ก าหนดขั้นตอนการเรียนโดยครูผูส้อนตอ้งก าหนดขั้นตอนการเรียนและการปฏิบติัอย่างชัดเจน 
นกัเรียนจะตอ้งรู้วธีิการต่างๆ ที่ครูคาดหวงัวา่พวกเขาจะประพฤติและจะจดัการกบักิจวตัรประจ าวนั  

2. ปฏิสัมพันธ์เม่ือนักเรียนมาถึง (Interactions Once Students Arrive) 
เม่ือนกัเรียนมาถึงในหอ้งเรียน แผนที่ครูผูส้อนไดว้างไวก่้อนหนา้น้ีจะถูกผนวกเขา้

กบัความรู้ที่พฒันาของนกัเรียนแต่ละคนและทั้งชั้นเรียน สองสามสัปดาห์แรกของการส่ือสารสร้าง
ปฏิสมัพนัธใ์นหอ้งเรียนเป็นช่วงที่มีความส าคญัในการสร้างบรรทดัฐานและความคาดหวงัส าหรับ
การเรียนการสอนทั้งปี ช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้จึงมีความส าคญัในการสร้างภาพรวมในเชิงบวกสู่
ความส าเร็จ ในชุดของการวจิยัศึกษา มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบคือการบงัคบัใช้กฎระเบียบและการจดัการใน
หอ้งเรียนตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ส่ิงน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนที่เกิดความสบายใจ เกิดพฤติกรรมที่ดีท  า
ให้ครูผูส้อนสามารถคาดการณ์การตอบสนองของผูเ้รียนได ้มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการติดต่อ
ของนกัเรียนและเสริมสร้างขอบเขตเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจและรับรู้ถึงระดบัใน
การติดต่อครูผูส้อน 

2.2 ข้ันตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู (Relational Interactions)
ในขั้นความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูนั้น การสร้างบรรทดัฐานของการมีส่วนร่วมเป็นส่วน
ส าคญัของความสมัพนัธท์ี่ดี โดยการสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
ในการอภิปราย รวมถึงตระหนกัในพฤติกรรมของนกัเรียนที่สนบัสนุนบรรทดัฐานทั้งส่วนรวมและ
รายบุคคลดว้ย นกัเรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกฎระเบียบและความคาดหวงัของห้องเรียน 
อนัท าหน้าที่เป็นขอ้ตกลงระหว่างครูผูส้อนและนักเรียน ซ่ึงกฎระเบียบที่สามารถสร้างควบคู่กับ
นกัเรียนนั้นจะเขียนในเชิงบวกไม่เกินห้าขอ้ ทั้งน้ีกฎพื้นฐานส าหรับครูผูส้อนจะมีการทบทวนเป็น
ระยะๆ กบันกัเรียน ใหน้กัเรียนหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิที่นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนก าลงัจะท า  
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 2.3 ขั้นตอนที่ 5 กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย เร่ิมต้นจากการวางแผน
หลกัสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งหมดล่วงหน้าซ่ึงระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนจะเช่ือมโยงกับความเช่ือของครูเก่ียวกบัเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้การวางแผนการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมากกว่าการให้ใบงานหรือบรรยายเท่านั้นโดยกลยุทธ์การ
สอนอยา่งหลากหลายจะด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนองของ
นักเรียน ดังน้ี 1) การสอนกลยทุธ์กระบวนการคิดเพื่อความส าเร็จของนักเรียนในสภาพแวดลอ้ม
ทางวชิาการและทางสงัคม 2) การสอนทกัษะการเปล่ียนแก่นกัเรียน  

3. การประเมินพฤติกรรม 
3.1 ข้ันตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม เม่ือขั้นตอนการเรียนการ

สอนแบบโปรแอคทีฟไดรั้บการด าเนินการถึงการใชก้ลยทุธก์ารสอนที่หลากหลายเพือ่ใหเ้กิดผลการ
เรียนรู้ต่อผูเ้รียนอยา่งเต็มที่นั้น การประเมินวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นดว้ยการตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน ทั้ง
ในรูปแบบค าถามและค าตอบดว้ยวาจาในระหวา่งการเรียนการสอน สรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษร งาน
ในห้องปฏิบตัิการ การทดสอบหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเขา้ใจเน้ือหาที่น าเสนอ 
ส่วนการประเมินพฤติกรรมเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไปนั้น ครูผูส้อน
สามารถเลือกทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นเดียวกับการเกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมครูตอ้งประเมินแนวโน้มที่จะท างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ด้วยการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอรวมถึงการประเมินผลการเรียน กับทั้ งนักเรียนและ
ผูป้กครองดว้ย เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไป  

การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอนมีรูปแบบแนวคิดดงัน้ี 
1) ขั้นตอนที่ 1 การจดัรูปแบบหอ้งเรียน แนวคิด: รูปแบบชั้นเรียนและสภาพแวดลอ้ม

ในหอ้งเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2) ขั้นตอนที่ 2 การตั้ งค่าความคาดหวงั การตั้ งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน

แนวคิด: ครูและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดกฎระเบียบ/ขั้นตอนการเรียน/ความคาดหวงั 
3) ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ แนวคิด: การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้ งขึ้ นร่วมกัน

ระหวา่งครูและผูเ้รียน/ สร้างการมีส่วนร่วม/ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
4) ขั้นตอนที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู แนวคิด: การสร้างบรรทดัฐาน

ของการมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคญัของความสมัพนัธท์ี่ดี 
5) ขั้นตอนที่ 5 กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย แนวคิด: ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ

เรียนรู้บนพื้นฐานของความตอ้งการของผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มทางวชิาการและทางสงัคม 
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6) ขั้นตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม แนวคิด: มุ่งตรวจสอบความ
เขา้ใจและก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

โดยรายละเอียดดงัภาพที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 แนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 

2.3 แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงครูผูส้อนในสถานศึกษานบัวา่เป็นวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความส าคญัที่ตอ้งไดรั้บการพฒันา ดงันั้น เพือ่ใหไ้ดก้รอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกบัเก่ียวกบัการวิจยั
ในการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัจึงไดน้ า 

แนวคิด: รูปแบบชั้นเรียนและ

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

แนวคิด: มุ่งตรวจสอบความเขา้ใจ

และก าหนดพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

 

แนวคิด: ครูและผูเ้รียน

ร่วมกนัก าหนด

กฎระเบียบ/ขั้นตอนการ
เรียน/ความคาดหวงั 

แนวคิด: การสร้างบรรทดัฐาน

ของการมีส่วนร่วมเป็นส่วน
ส าคญัของความสัมพนัธ์ที่ดี 

 

แนวคิด: การช้ีแจงกฎระเบียบท่ี

ตั้งขึ้นร่วมกนัระหวา่งครูและ
ผูเ้รียน/ สร้างการมีส่วนร่วม/
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

แนวคิด: ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้

บนพื้นฐานของความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

สภาพแวดลอ้มทาง
วชิาการและทางสังคม 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน 

 ขั้นตอนที่ 2 การตั้ง
ค่าความคาดหวงั การ
ตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3
ช้ีแจง

กฎระเบียบ 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนักเรียน

และครู 
 

ขั้นตอนที่ 5  
กลยุทธ์การสอน
อย่างหลากหลาย 
 

ขั้นตอนที่ 6
การประเมิน
และตรวจสอบ
พฤติกรรม 
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เสนอผลการศึกษาแนวคิด การพฒันาวชิาชีพ การพฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบ
การประเมินประสิทธิผลการพฒันาวชิาชีพเพือ่เป็นแนวคิดในการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 

2.3.1 แนวคดิและแนวคดิรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็น

การพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา ดงัประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเร่ืองมาตรฐานความรู้
มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ลงวนัที่ 3 เมษายน 2549 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเร่ืองมาตรฐาน
ความรู้มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบตัิงานของผู ้
ประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2553 ที่ก  าหนดสาระความรู้สมรรถนะ
และประสบการณ์ของผูป้ระกอบวชิาชีพครูไวใ้นหมวด 1 ผูป้ระกอบวิชาชีพครูว่าดว้ย 1) ความเป็น
ครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวฒันธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) หลกัสูตร 6) การจดัการ
เรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 7) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 8) นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 9) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกนัคุณภาพการศึกษา 11) 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 12) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียนและ 13) การปฏิบติัการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ ซ่ึงหมายความไดว้่า หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งวางแผนงาน
ด าเนินการจดัการพฒันาโปรแกรมเพื่อพฒันาบุคลากรตามสาระความรู้ สมรรถนะของผูป้ระกอบ
วชิาชีพสอดคลอ้งตามมาตรฐานความรู้ที่ก  าหนด  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2557 มาตรา 81 จึงก าหนดบทบญัญติัให้มีการ 
พฒันาวิชาชีพครูไวด้ว้ย และในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (4) ก็ได้
ก าหนดบทบญัญติัใหมี้หลกัการส่งเสริมมาตรฐาน วชิาชีพครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  
และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  นับเป็นหลกัการและเหตุผล
ส าคญัในการก าหนดแนวทาง พฒันาวิชาชีพครู ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา (ภาคิน 
ลุนลี, 2551) 

ทั้ งน้ี  การพัฒนาวิชาชีพในปัจจุบัน ได้มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงค่านิยมในการ
ด าเนินการพฒันาวชิาชีพ ดงัที่นกัวชิาการและนกัวจิยัหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

Lynton and Pareek (1967) ช้ีวา่การพฒันาวชิาชีพในองคก์รหน่ึงจะสามารถด ารงอยูไ่ดใ้น
ปัจจุบนัจะตอ้งสามารถปรับเปล่ียนตนเองเพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั แนวความคิดดา้นการ
อบรมรวมทั้งการเรียนการสอนทัว่ไปในองค์กรการศึกษาก็เช่นเดียวกันที่ตอ้งเปล่ียนแปลงและ
ปฏิรูป ซ่ึงแนวคิดการอบรมแนวใหม่ ไดแ้ก่ ทกัษะแรงจูงใจ การน าไปใช ้ทกัษะที่สามารถพฒันาได้
จากการฝึกอบรม การเรียนรู้อนัเกิดจากการพฒันาศกัยภาพ แรงจูงใจของผูเ้รียน วธีิการและศกัยภาพ
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ของวิทยากรหรือผูฝึ้กอบรม การปฏิบติังานที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
บรรทดัฐานของกลุ่มท างานรวมถึงบรรยากาศทัว่ไปขององคก์าร 

Castetter and Young (2000) ไดแ้สดงการเปรียบเทียบแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
ค่านิยมการพฒันาวชิาชีพระหวา่งแนวทางการพฒันาวชิาชีพแบบเดิมและแนวทางการพฒันาวิชาชีพ
แบบใหม่ในช่วงสองช่วงทศวรรษที่ผา่นมา ดงัตารางที ่1  

ตารางที่ 2.1 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในค่านิยมการพฒันาวชิาชีพ Castetterand Young (2000) 

แนวทางการพฒันาวชิาชีพแบบเดิม แนวทางการพฒันาวชิาชีพแบบใหม่ 
หลกัการจากบนลงล่าง  หลกัการจากล่างข้ึนบน 
วางแผนจากส่วนกลาง วางแผนในระดับหน่วยงานผู ้ปฏิบัติพ ัฒนา

ศกัยภาพบุคลากรเพ่ือใหแ้กปั้ญหาตนเองได ้
มุมมองท่ีแคบเป็นโครงการเด่ียวท่ีมุ่งท  าเพ่ือเสร็จ
ส้ินภารกิจ 

มีมุมมองท่ีกวา้งขวางครอบคลุม 

มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงระบบ แกปั้ญหาส าหรับ
บุคลากรรายบุคคล ริเร่ิมโดยฝ่ายบริหาร 

มุ่งท่ีผู ้รับการพฒันา เปล่ียนแปลงระบบและ
บุคลากรโดย เน้นทั้ ง รายบุคคลและกลุ่ม มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงทั้งตวับุคคล กลุ่ม
บุคคลและระบบ 

เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการก าหนดไวแ้ลว้ จดัตาม
ความเคยชินและประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน 

โปรแกรมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์และส่งผลซ่ึงกนัและ
กนั 

มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีและอีเลค็โทรนิกจ ากดั มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีและอีเล็คโทรนิกอย่าง
หลากหลายและไม่จ  ากดั 

ใชวิ้ธีการและรูปแบบการพฒันาท่ีจ ากดั การพฒันาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ทั้ ง
เป็นแบบทางการและไม่ทางการ โดยจะพฒันา
ทั้งบทบาทและวิชาชีพ และเน้นการประเมิน
ระบบและประเมินตนเอง 

Guskey (2000) ได้ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการการพฒันาวิชาชีพในยุคปัจจุบนัที่มีลกัษณะ
ส าคญั 3 ประการ คือ 1) การพฒันาวชิาชีพเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย (purposeful process) 2) 
การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการต่อเน่ือง (ongoing process) 3)  การพัฒนาวิชาชีพเป็น
กระบวนการเชิงระบบ (systemic process) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1) การพฒันาวชิาชีพเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย (purposeful process) เป็นการช่วยใน
การก าหนดเน้ือหาและวสัดุอุปกรณ์ กระบวนการ แนวปฏิบติั ตลอดจนแนวการประเมินเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผลขึ้น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน อนัเป็นจุดเร่ิมตน้และ
ตวัแปรที่ส าคญัที่สุดส่งผลต่อการพฒันาวิชาชีพที่มีประสิทธิผลตามทศันะของทฤษฎีการก าหนด
จุดหมาย (goal-setting theory) โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากตอ้งการให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในกรณีที่มีการปฏิบติัการในชั้นเรียนนั้น ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถก าหนด
ผลลพัธ์ที่คาดหวงั (intended outcome) ไดช้ดัเจนขึ้น ในลกัษณะการเร่ิมตน้โดยมีผลลพัธ์อยูใ่นใจ
(beginning with the end in mind) หรือการพฒันาวิชาชีพที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ (results-driven 
professional development) 2) การท าให้มั่นใจว่าจุดมุ่งหมายนั้ นมีคุณค่าและมีความหมาย 
เน่ืองมาจากความส าคญัและคุณค่าของจุดหมายนั้นแตกต่างกนัซ่ึงส่งผลใหต้อ้งมีการที่จะตรวจสอบ
ความส าคัญหรือคุณค่าของจุดมุ่งหมายนั้ นๆ 3) การก าหนดวิธีการประเมินผลด้วยตัวบ่งช้ีที่
หลากหลาย (multiple indicators) ทั้งที่คาดหวงัและไม่คาดหวงัตามจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกนั 

2) การพฒันาวชิาชีพเป็นกระบวนการต่อเน่ือง (ongoing process) เหตุเน่ืองดว้ยสาขาวิชา
ดา้นการศึกษานั้นเป็นศาสตร์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง องคค์วามรู้มีการพฒันาเพิม่ขึ้นอยู่
ตลอดเวลาอนัก่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจใหม่ๆ ดงันั้นบุคลากรผูท้ี่อยูใ่นสาขาวิชาการศึกษา
จ าตอ้งมีการพฒันาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการส ารวจประสิทธิผลการ
ท างาน ประเมินสภาพปฏิบตัิงานเพื่อน าไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงแก้ไขอยู่อยา่ง
ต่อเน่ือง (dynamic) อาทิ การสังเกตห้องเรียน การศึกษาเก่ียวกบัความรู้ดา้นวิชาชีพหรือเอกสารที่
เก่ียวขอ้งรวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคลากรหรือผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

3) การพฒันาวิชาชีพเป็นกระบวนการเชิงระบบ (systemic process) กล่าวคือเป็นการ
พฒันาวชิาชีพในทุกส่วนงานทุกระบบอยา่งสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกนัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่เพียงแต่
ในระดบับุคคลเท่านั้น ยงัรวมถึงระดบักลุ่มงาน ระดบัองคก์รที่สูงขึ้นไปดว้ย นอกจากน้ีจุดมุ่งหมาย
ที่ส าคญัประการหน่ึงของการพฒันาวชิาชีพเชิงระบบคือ การท าเพื่อคนทุกคน (for everyone) อนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงอาจกระท าไดห้ลากหลายรูปแบบ (model) ขึ้นอยูก่บั
สถานการณ์นั้นๆ 

นอกจากกระบวนการการพฒันาวิชาชีพในยุคปัจจุบนัดังที่กล่าวไวข้า้งตน้แลว้ Guskey 
(2000) ยงัไดก้ล่าวถึงหลกัในการพฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ไดแ้ก่ 1) การ
เนน้พฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และเพื่อนักเรียนอยา่งชดัเจน โดยพิจารณา
จากองคป์ระกอบดา้นจุดมุ่งหมาย (goal) และผลลพัธ์ (outcome) 3 ดา้น คือ (1) ดา้นพุทธิพิสัย (2) 
ด้านจิตพิสัย (3) ด้านทกัษะพิสัย และ 2) การเน้นพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
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เปล่ียนแปลงทั้งระดบับุคคล กลุ่มและองคก์าร 3) การพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมุ่ง
การเปล่ียนแปลงในประเด็นเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ในลกัษณะ think big, but start small 
จากชุดปฏิบตัิการเล็กหลายชุด (a series of smaller steps)  

สอดคลอ้งกบั วโิรจน์ สารรัตนะ (2551) ที่ใหท้ศันะเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาวิชาชีพแนว
ใหม่ไวว้่าเป็นมุมมองที่มีลักษณะที่กวา้งมากขึ้น ทั้งเร่ืองกิจกรรม (activity) และกระบวนการ 
(process) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และทศันคติของบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
จุดเนน้เพือ่ให้ส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน (student learning) ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย
สุดทา้ย (ultimate goal) ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นจากการพฒันา  

จากแนวคิดค่านิยมใหม่ของการพฒันาวิชาชีพของนักวิจยัและนักวิชาการ อาทิ Casttetter 
and Young (2000), Guskey (2000) และวโิรจน์ สารรัตนะ (2551) ดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถ
น ามาปรับใช้ในการออกแบบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ดังน้ี คือ ในการพฒันาวิชาชีพของครูผูส้อนที่เขา้ร่วมในโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นการด าเนินการที่
มีจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน ตามหลกัการจากล่างขึ้นบนในมุมมองที่กวา้งและครอบคลุม เป็นโครงการ
พฒันาที่มีความสอดคลอ้ง เกิดปฏิสัมพนัธ์และส่งผลต่อกนั มุ่งรวมถึงให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาศกัยภาพทั้งตัวบุคลากรเอง กลุ่มงานและระบบงานของผูป้ฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง พร้อมกบัการประเมินตนเองและระบบอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากหลกัการแนวคิดค่านิยมใหม่ของการพฒันาวิชาชีพดงัที่กล่าวมาแลว้ การพฒันา
วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้นั้ นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพจึงมี
ความส าคญัอยา่งมาก ดงัที่นักวิจยัและนักวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดไวซ่ึ้งผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบในการพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  

Spark and Horsley (1989) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาเอาไว ้7 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. รูปแบบการฝึกอบรม (training model) เป็นรูปแบบที่ใชก้นัมาจนถือเป็นปกติที่ทุกคน

ต่างมีประสบการณ์ ซ่ึงการฝึกอบรมน้ี อาจเป็นการน าเสนอและการอภิปรายผลงาน การประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ การสมัมนา การสาธิต บทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ หรือการสอนระดบัจุลภาค
เป็นตน้ 

2. รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (observation/assessment model) อาจเป็นการ
สังเกตคนอ่ืนหรือคนอ่ืนสังเกตตวัเรา อาจเป็นรายเด่ียวหรือเป็นกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลสะทอ้นกลับ 
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(feedback) เก่ียวกับการปฏิบติังาน ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้อาจเป็น peer coaching หรือ clinical 
supervision เป็นตน้ 

3. รูปแบบการให้ มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาหรือการปรับปรุง (involvement 
in a development/improvement process model) เพราะการพฒันาหรือปรับปรุงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จ  าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ใหม่ๆ ทกัษะใหม่ๆ จะท าให้ผูท้ี่ให้ เขา้มามีส่วนร่วมนั้น ตอ้งมีการศึกษาหา
ความรู้และพฒันาทกัษะเพิ่มเติม มีโอกาสในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ตลอดจนมีการตดัสินใจร่วม และผลจากการมีส่วนร่วมนั้น จะท าใหเ้กิดความรู้สึกการมีส่วน
ร่วมเป็นเจา้ของ และการมีพนัธะผูกพนัต่อการน าไปปฏิบติัให้บรรลุผล ซ่ึงจะก่อประโยชน์ต่อการ
พฒันาหรือปรับปรุงในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

4. รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม (study groups model) ในกรณีที่โรงเรียนตอ้งการหาทาง
แกปั้ญหาหลกัร่วมกนัจากทุกคนทุกฝ่าย โดยหากปัญหาหลกันั้นสามารถแยกยอ่ยเป็นหลายประเด็น 
ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ อาจจะกลุ่ม ละ 4-6 ราย เพือ่ศึกษาวเิคราะห์ประเด็นปัญหาในส่วนของกลุ่ม
นั้น ในตอนทา้ยเม่ือมีการน าเสนอและแลกเปล่ียนผลการศึกษาวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มร่วมกนั จะ
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็นและขอ้มูล ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ซ่ึงก็ถือวา่เป็นการพฒันาวชิาชีพอีกรูปแบบหน่ึง 

5. รูปแบบการสืบคน้หรือการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (inquiry/action research model) เป็น
ความพยายามที่จะแกปั้ญหาหรือหาค าตอบในขอ้ค าถามที่เกิดขึ้นในการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจกระท าได้
ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัโรงเรียน และสามารถกระท าไดห้ลายวิธีการ แต่โดยทัว่ไป
จะมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดหรือเลือกปัญหาหรือค าถามที่สนใจ 2) รวบรวม จดักระท า และแปล
ความในขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 3) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 4) 
ก าหนดทางเลือกเพือ่การปฏิบตัิ และ 5) ลงมือปฏิบตัิและสรุปเป็นเอกสาร 

6. รูปแบบการพฒันาตนเอง (individually guided activities model) โดยแต่ละบุคคลจะ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาวชิาชีพของตนเอง แลว้เลือกกิจกรรมเพือ่การปฏิบติัที่เช่ือว่าจะช่วย
ใหบ้รรลุผลส าเร็จ เป็นรูปแบบที่มีขอ้ตกลงเบื้องตน้ว่า บุคคลสามารถจะตดัสินถึงความตอ้งการจ า 
เป็นในการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ที่สุด สามารถที่จะก าหนดทิศทางและริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
และมีแรงจูงใจในตนเองไดม้ากขึ้นจากการที่ไดมี้โอกาสไดริ้เร่ิมและวางแผนในกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตวัเขาเอง อย่างไรก็ตาม รูปแบบแบบน้ีอาจมีจุดอ่อนที่อาจจะขาดการมีส่วนร่วมหรือการ
แลกเปล่ียนกบับุคคลอ่ืน ดงันั้นจึงควรออกแบบใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนดว้ย 

7. รูปแบบการเป็นพีเ่ล้ียง (mentoring model) นิยมจบัคู่กนัระหว่างผูท้ี่มีประสบการณ์และ
ประสบผลส าเร็จแลว้กบับุคคลที่เร่ิมงานใหม่หรือที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยให้มีการอภิปราย
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กนัถึงจุดมุ่งหมายในการพฒันาวชิาชีพ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกลยทุธ์ที่จะให้การปฏิบติัที่
มีประสิทธิผล การสะทอ้นถึงวธีิการที่ใชก้นัอยู ่การสังเกตการณ์ท างาน และการใชเ้ทคนิคเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

Hughes (1999) ได้จ  าแนกรูปแบบการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาออกเป็น 5 
รูปแบบ ดังน้ี 1) รูปแบบการพฒันาตนเอง (individually guided staff development model) 2) 
รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (observation / assessment model) 3) รูปแบบการให้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาหรือการปรับปรุง (involvement in a development / improvement 
process model) 4) รูปแบบการฝึกอบรม (training model) และ 5) รูปแบบการสืบคน้ (inquiry 
model)  

Robert (1990) และ Seldin (1988) ไดเ้สนอโปรแกรมหรือรูปแบบการพฒันาสมรรถนะไว ้
ดงัต่อไปน้ี 1) การพฒันาดว้ยระบบพี่เล้ียง 2) การจดัปฐมนิเทศ 3) การจดัท าคู่มือ 4) การจดัประชุม
เชิงปฏิบตัิการ 5) การฝึกอบรมและ 6) การศึกษาดูงาน 

สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2550) ก็ไดเ้สนอรูปแบบในการพฒันาวิชาชีพ 
ไว ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ให้การศึกษา และส่งเสริมให้พฒันาตนเอง (self-development) มีวิธีการต่างๆ ดงัน้ี 1) 
ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 2) การศึกษาทางไกล 3) การจดัท าวารสารวิชาการในสาขาอาชีพ 4) ศึกษาจาก
เอกสาร คู่มือการท างาน 5) ศึกษาจากส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 6) ให้การศึกษาเพิ่มเติมในระยะสั้น
และระยะยาว 7) ส่งเอกสารใหส้รุป รายงานและเสนอ 8) การมอบหมายใหว้จิารณ์หนงัสือ 

2. ให้การฝึกอบรมและการพฒันา (training and development) มีรูปแบบต่างๆ คือ 1) จดั
โครงการฝึกอบรมภายในองคก์าร 2) ส่งเขา้อบรมสถาบนัภายนอก 3) วางแผนโครงการฝึกอบรม
ประจ าปี 4) วางแผนการฝึกอบรม พฒันาบุคลากรตามความจ าเป็น 5) พฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้ง
กบัแผนการและเทคโนโลยี 6) ใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสานและการพฒันาบุคลากร
สมัยใหม่ 7) ใช้หลักสูตรอบรมในการประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น และการโยกยา้ย 8) สร้าง
แรงจูงใจในการฝึกอบรมและพฒันาดว้ยกิจกรรม/เกมต่างๆ 

3. การพฒันาในงาน (in-service development) มีวิธีการต่างๆ คือ 1) การรักษาราชการ
แทน 2) ท  าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 3) ให้ความร่วมมือคณะกรรมการ 4) การจดัตั้งกลุ่มร่วม
กิจกรรม 5) การให้ค  าปรึกษาหารือ 6) การให้ออกไปสังเกตการณ์ 7) การมีเพื่อนร่วมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 8) การเป็นตวัอยา่งที่ดี 9) การเสนอแนะให้น าไปประยกุตใ์ช ้10) การศึกษาดูงาน 11) 
การสบัเปล่ียนหมุนเวยีนงาน 12) การสอนงาน แนะน า 13) การฝึกอบรมในงาน 14) การมอบหมาย
งาน 
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จากแนวคิดรูปแบบการพฒันาวชิาชีพของนกัวจิยัและนกัวชิาการดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ อาทิ 
Spark, Horsley and Severson, Hughes และ Robert & Seldin ผูว้ิจยัสามารถสรุปรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพที่สอดคลอ้งและสามารถน าไปใชใ้นโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้งัน้ี คือ รูปแบบการพฒันาตนเอง รูปแบบการสังเกตหรือ
การประเมิน การใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาหรือปรับปรุง รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม 
รูปแบบการเป็นพีเ่ล้ียง รูปแบบการปฐมนิเทศ รูปแบบการจดัท า คู่มือ และรูปแบบการพฒันาทั้งน้ี
ผู ้วิจัยจะ รูปแบบการพัฒนาวิชา ชีพดังก ล่าวไปปรับใช้อย่างผสมผสานหรือบูรณาการ 
(combination/integration) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ของโปรแกรมการ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ี 

2.4 แนวคดิการประเมนิผลการพฒันาบุคลากรและการปฏบิัติงาน 
การพฒันาวชิาชีพที่บูรณาการปรับใชก้บัโปรแกรมการพฒันานั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย

และมีรูปแบบการด าเนิน วิธีการประเมินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะท าให้การ
ด าเนินการพฒันาบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้และเพื่อที่จะให้ทราบไดว้่าโปรแกรมการพฒันา
นั้ นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ทั้ งน้ีนักวิชาการได้แสดงทัศนะเก่ียวกับแนวคิดการ
ประเมินผลการพฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาและรูปแบบการประเมินประสิทธิผลการพฒันา
วชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่แนวคิดการประเมินประสิทธิผลและการประเมินผลการ
พฒันาวิชาชีพบุคลากรในโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ไวด้งัน้ี 

Guskey  (2000) ได้ให้ทศันะแนวคิดการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาไว ้5 ประเภท ดงัน้ี คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาจากผูมี้ส่วนร่วม (participants’ reaction) 
เพือ่การปรับปรุง 2) การประเมินการเรียนรู้ของผูมี้ส่วนร่วม (participants’ learning) ในความรู้และ
ทกัษะใหม่ที่ไดรั้บ 3) การประเมินการสนับสนุนและการเปล่ียนแปลงขององคก์าร (organization 
support and change) 4) การประเมินการใช้ความรู้และทกัษะใหม่ของผูมี้ส่วนร่วม (participants’ 
use of new knowledge and Skills) และ 5) การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียน (student 
learning outcomes)  

ทั้ ง น้ีรูปแบบการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพตามทัศนะของ  Guskey 
ประกอบดว้ย 5 รูปแบบไดแ้ก่ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากผูมี้ส่วนร่วม เพือ่น าขอ้มูลที่ได้
ไปปรับปรุงโครงการหรือโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพ 2) การประเมินการเรียนรู้ของผูมี้ส่วนร่วม
เพื่อเป็นการประเมินผูเ้ข้ารับการพฒันาว่าเกิดการความรู้และทกัษะใหม่มากน้อยเพียงใด 3) การ
ประเมินการสนับสนุนและการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 4) การประเมินการใชค้วามรู้และทกัษะ
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ใหม่ของผูมี้ส่วนร่วมและ 5) การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินผลที่
เกิดจากผูรั้บการพฒันาน าความรู้ทกัษะใหม่ไปปฏิบติัและส่งผลลพัธ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อนั
เป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษา  

Schuler and Jackson (2006) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษา ไว ้2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ประเมินผลกระทบระยะสั้น (short-term effects) ซ่ึงจะประเมินในดา้นปฏิกิริยา
ต่อกิจกรรมการฝึกอบรมและพฒันา (reaction to training and development activity) ดา้นความรู้
ความเขา้ใจและการเรียนรู้ (cognitive/ learning) ดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ (change 
in behavior and attitude) และดา้นผลงานตามภารกิจ (performance on a task) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลลพัธร์ะยะยาว (long – term outcomes) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประเมินผลลพัธ์ผลลพัธ์ระยะยาวที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร (long–term outcomes 
for the organization) ไดแ้ก่ การปรับปรุงผลผลิต (improved productivity) ตน้ทุนต ่าลง  (lower 
cost) การปรับปรุงการบริการลูกคา้ (improved customer service) ผูน้ าที่มีความสามารถ (pool of 
competent global leaders) การคงสภาพการพฒันา (improved retention rate) และ การเพิ่มขึ้นของ
ผูส้มคัร (applicant pool increases) และส่วนที่ 2 ประเมินผลลพัธ์ระยะยาวที่เก่ียวขอ้งกบับุคลากร
รายบุคคล (long – term outcomes for individual employees) ซ่ึงไดแ้ก่ การลดความเครียดในการ
ปฏิบตัิงาน (reduced stress) ความพึงพอใจในงานของบุคลากรเพิ่มขั้น (increased job satisfaction) 
บุคลากร ความกา้วหน้าในวิชาชีพ (career advancement) ความพึงพอใจของครอบครัว (family 
satisfaction) และความสามารถของบุคลากร (employability) เป็นตน้ 

โดย Schuler and Jacksonไดเ้สนอแนวทางการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาไว ้ 2  ระยะ ดงัน้ี 1) การประเมินผลกระทบในระยะสั้น เป็นการประเมินในดา้นปฏิกิริยา
ต่อกิจกรรมการฝึกอบรมและพฒันา ด้านความรู้ความเขา้ใจและการเรียนรู้ ดา้นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและเจตคติและด้านผลงานตามภารกิจ  2) ประเมินผลลัพธ์ระยะยาว อันเป็นการ
ประเมินผลลพัธท์ี่เก่ียวกบับุคลากรรายบุคคลและองคก์ร เน้นการปรับปรุงผลผลิต ค  านึงถึงการลด
ตน้ทุน ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินพฒันาวชิาชีพที่มีความเหมาะสมกบัหน่วยงานภาคธุรกิจมากกว่า
องคก์รดา้นการศึกษา 

สรุปแนวคิดการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาและรูปแบบการ
ประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาจากนักวิชาการดังกล่าวมาแล้วนั้น 
อาทิ Guskey และ Schuler and Jackson สามารถกล่าวไดว้่ารูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ 
Guskey มีความเหมาะสมสามารถน ารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพมาประยกุตใ์ชใ้นโปรแกรม
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การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นทั้งการ
ประเมินผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันารวมถึงการประเมินผลลพัธจ์ากการที่ผูเ้ขา้รับการพฒันาน าความรู้
และทกัษะใหม่ไปปฏิบติัอีกดว้ย โดยมีเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ประเภท ได้แก่คือ 1) แบบ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 2) แบบประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) แบบประเมินทกัษะการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) แบบ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 5) แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ส่วน ไดแ้ก่ แบบประเมินการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและแบบประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและ 6) แบบถอดบทเรียนโปรแกรมการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟซ่ึงถือเป็นการประเมินผลลพัธ์ที่เกิดจากการพฒันาตามโปรแกรม ทั้งน้ีใน
ส่วนของการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ตามแนวคิดของ 
Guskey นั้น ผูว้จิยัไดป้ระเมินประสิทธิผลในดา้นน้ีเช่นเดียวกนั โดยเป็นการประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนต่อโปรแกรมที่จะส่งผลลัพธ์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จากการด าเนินการพฒันาใน
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน  

2.5 บริบทข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนเป้าหมาย 
 2.5.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม ศูนยเ์ครือข่ายเสมาสีชมพู ที่ต ั้ง 340 ต  าบลวงัเพิ่ม  อ าเภอสี
ชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทร. 043-
399074 website : www.wangperm.com 
  เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวยั ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยด าเนินการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เม่ือวนัที่ 9 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2559 จดัการศึกษา  3  ระดบั 
คือ 

1)  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวยั (2-5 ปี) มีครูหรือผูเ้ล้ียงดูเด็ก 3 คน 
เด็กปฐมวยั จ านวน 36 คน 

2) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา-มธัยม มีบุคลากรครู จ านวน 35 คน (ช่วย
ราชการ 1 คน) ผูเ้รียน จ านวน 516 คน 

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรจ านวน 36 คน นกัเรียน 516 คน 



44 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 แผนที่โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 

2.5.2 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2558) 
1) จ านวนนกัเรียนในเขตบริการทั้งส้ิน 516 คน  อตัราส่วนครู : นกัเรียน  1: 18 
2) จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  516 คน  จ  าแนกในระดบัชั้นที่สอน 

ตารางที่ 2.2 จ านวนนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย
ต่อห้อง หญิง ชาย เด็กพิเศษ 

อ.1 1 15 8 - 23 23 
อ.2 2 20 16 - 36 18 
รวม 3 35 24 - 59  
ป.1 3 19 26 2 47 16 
ป.2 3 19 32 - 51 17 
ป.3 3 27 24 - 51 17 
ป.4 2 22 36 - 58 29 
ป.5 2 25 28 2 55 28 
ป.6 3 31 37 3 71 24 
รวม 16 178 207 7 392    
ม.1 2 21 33 - 55 27 
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ตารางที่ 2.2 จ านวนนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ (ต่อ) 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย
ต่อห้อง หญิง ชาย เด็กพิเศษ 

ม.2 1 7 18 - 25 25 
ม.3 2 23 22 - 45 23 
รวม 5 51 73 - 154  

รวมทั้งหมด 25 232 284 7 516  

2.5.3. ข้อมูลครูประจ าการ 
1)  จ  านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.96 
2) จ านวนครูที่สอนตรงความถนดั 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2.5.4 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ รายละเอียดดงัตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- ประวติัศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร์ 

120 
(40) 

 
(80) 

120 
(40) 

 
(80) 

120 
(40) 

 
(80) 

120 
(40) 

 
(80) 

120 
(40) 

 
(80) 

120 
(40) 

 
(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
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ตารางที่ 2.3 โครงสร้างหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่ (ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 880 880 880 840 840 840 

   รายวชิา/กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิ่มเติม - - - 40 40 40 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน       
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนกัเรียน 
ลูกเสือ เนตรนารี 
     ชมรม ชุมนุม 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

120 

 
 

1200 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ  1,000  ช่ัวโมง/ปี 

2.5.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จ านวน(คน)ได้ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอ
ใช ้

ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
 201 190 125 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พงึประสงค ์

 
 254 123 139 

มาตรฐานที่ 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง 
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ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จ านวน(คน)ได้ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใ
ช ้

ดี ดีมาก ดี
เยีย่ม 

อยา่งต่อเน่ือง  5 199 162 150 
มาตรฐานที่  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่ง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติ สมเหตุผล 

 
 120 273 123 

มาตรฐานที่ 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตาม
หลกัสูตร 

 
 128 243 145 

มาตรฐานที่ 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
 320 162 94 

2.  ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   41  

มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   1 2 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุ มชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ าที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

   15  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

   1  

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

   1  

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ     1 



48 

 

 
 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จ านวน (คน) ได้ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอ
ใช ้

ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

ภายในของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวง 

     

3.  ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

    1 

4.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก  าหนดขึ้น 

 

   
 
1 

5.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 16 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิ รูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้น     

 

   
 
 
1 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยั ในระดบัคุณภาพ  5  มี
ค่าเฉล่ีย  92.45 
 ระดบัคุณภาพ           ปรับปรุง    พอใช ้    ดี         ดีมาก      ดีเยีย่ม   
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2.5.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 2.5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2558 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ความสามารถ
ดา้นภาษา 

42 15.05 14.99 38.62 23.81 40.48 35.72 

ความสามารถ
ดา้นค านวณ 

42 11.12 4.53 31.77 21.43 45.24 33.33 

ความสามารถ
ดา้นเหตุผล 

42 14.38 6.53 41.09 33.33 35.71 30.95 

เฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ได้รับระดับด ี 33.33 

2.6.7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2558 
ตารางที่ 2.6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2558 
 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย
ร้อยละ 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้
ระดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
คณิตศาสตร์ 71 31.40 15.29 31.40 26 42 3 
ภาษาไทย 71 43.64 11.20 43.64 3 63 5 
วทิยาศาสตร์ 71 36.98 9.86 36.98 18 53 - 
สงัคมศึกษา 71 42.06 9.86 42.06 - 69 2 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

71       

ศิลปะ 71       
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ตารางที่ 2.6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2558 (ต่อ) 

 

สาระวชิา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ีย
ร้อยละ 

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้
ระดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
การงานอาชีพฯ 71       
ภาษาต่างประเทศ 71 31.65 9.80 31.65 8 62 1 

เฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่ได้รับระดับดี 3.09 

2.5.8 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตารางที่ 2.7 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

ระดบัชั้น 
จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพงึประสงค)์ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 47 22 25 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 51 44 5 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 51 40 11 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 38 20 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 55 35 20 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 71 37 34 - - 
มธัยมศึกษาปีที่ 1 54 40 14 - - 
มธัยมศึกษาปีที่ 2 25 17 7 - - 
มธัยมศึกษาปีที่ 3 45 28 27 - - 

รวม 516 317 199 - - 
เฉล่ียร้อยละ 100 61.43 38.57 - - 
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2.5.9 ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ตารางที่ 2.8 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

ระดบัชั้น 
จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคิด วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 47 22 20 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 51 40 7 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 51 30 14 7 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 25 23 10 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 55 20 19 6 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 71 27 33 11 - 
มธัยมศึกษาปีที่  1 54 10 27 17 - 
มธัยมศึกษาปีที่  2 25 10 17 8 - 
มธัยมศึกษาปีที่  3 45 10 13 12 - 

รวม 516 194 242 80 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 37.60 46.90 15.50 - 

 
2.5.11   แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
การประเมินการด าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพบว่า

บางมาตรฐานโรงเรียนมีผลการด าเนินงานในระดบัที่น่าพอใจแต่บางมาตรฐานโรงเรียนยงัด าเนินการ
ไดไ้ม่เป็นที่น่าพอใจดงัน้ี 

1.1)  มาตรฐานที่เก่ียวกบัผูเ้รียน 
1.1.1)  เม่ือเปรียบเทียบกบันกัเรียนทัว่ประเทศพบวา่ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัวิชา

วิทยาศาสตร์และภาษาไทยและทักษะการส่ือสารของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเท่ากับ
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.2) นักเรียนปลอดยาเสพติด100% นอกจากน้ียงัมีสุขภาพแข็งแรงผูท้ี่มีน ้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานมีประมาณร้อยละ 92 ส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตดีแจ่มใสร่าเริงสมรรถภาพ
ทางกายอยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจถึงร้อยละ 95 น่าพอใจบรรลุเป้าหมายเพิม่ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.1.3) นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผูท้ี่มีคุณธรรมจริยธรรมลกัษณะคุณธรรมที่เด่นของ
นักเรียนในโรงเรียนคือความซ่ือสัตยค์วามมีระเบียบวินัยน่าพอใจเท่ากับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
100 

1.1.4) นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะกีฬาและเป็นผูช้มที่ดีส าหรับด้านศิลปะพบว่า
นกัเรียนร้อยละ 60 สามารถแสดงออกทางศิลปะไดดี้น่าพอใจบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
100 

1.2) มาตรฐานที่เก่ียวกบัครู 
1.2.1) สถานศึกษายงัมีครูที่มีวฒิุ/ความรู้ความสามารถและที่ยงัสอนไม่ตรงกบัวิชาที่

รับผดิชอบซ่ึงตอ้งมีการส่งไปศึกษา/รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมไม่น่าพอใจ ไม่บรรลุเป้าหมาย ลดลง
ร้อยละ 90 

2) ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
2.1) ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพทั้ง  8  มาตรฐาน อยูใ่นระดบั ดีมากโดยมีจุดเด่น  จุด
ควรพฒันาและแนวทางพฒันา ดงัน้ี 

2.1.1) จุดเด่น  ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์เด็กมี
สุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  เด็กมีสุนทรียภาพ  และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ   ดนตรี  
และกีฬา  

2.1.2) จุดที่ควรพฒันา  คือ เด็กควรไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้และทกัษะการคิด 
ทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
จนสามารถสรุปและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้

2.1.3) แนวทางการพฒันา /  ปรับปรุงควรเนน้กระบวนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถเรียนรู้และไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.2) ผลการประเมินมาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มีผลการประเมิน คุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมากโดยมีจุดเด่น  จุดควรพฒันาและ

แนวทางพฒันา ดงัน้ี 
  2.2.1) จุดเด่น  ไดแ้ก่ ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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2.2.2) จุดที่ควรพฒันา  คือ ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานการสอน ท าให้
ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 

2.2.3) แนวทางการพฒันา /  ปรับปรุงแกไ้ข ครูตอ้งไดรั้บการพฒันา อบรมตนเอง
ใหมี้ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ มีความตั้งใจและเสียสละในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

3) แนวทางพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข  
สถานศึกษาควรจดัให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ

ชุมชนใหมี้ความหลากหลายทางการคน้ควา้หาความรู้ 
4) ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 

4.1) สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม  ครอบคลุมความตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถ่ิน จดัใหมี้การน าไปใช ้ ประเมินผลหลกัสูตร และปรับปรุงตามความตอ้งการ 

4.2) จดักระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ โดยมีฐานความรู้และสารสนเทศที่
ครอบคลุมเพือ่สร้างระบบประกนัคุณภาพภายใน 

4.3) จดัระบบ กลไก โครงการดา้นบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพโดยด าเนินการบริหาร
บุคคลอยา่งชดัเจนโปร่งใส 

4.4) จดัหา  จดัสร้างแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.5) จัดระบบวิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลโครงการตามสภาพจริงอยา่งต่อเน่ือง มีขอ้มูลในการประเมินไปปรับปรุงงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุปคือโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่มที่เป็นโรงเรียนเป้าหมายในการวิจยัและ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลางที่เปิด
สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วยครูผูส้อนและนักเรียนรวมถึงบริบทในการบริหาร
จดัการชั้นเรียนที่มีความเหมาะสมในการน ารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมา
วจิยัและพฒันาต่อไป 

2.6 การประยุกต์ใช้ Log Frame เพ่ือออกแบบโปรแกรมการพฒันาการบริหารจัดการช้ัน
เรียนแบบโปรแอคทฟี 

 2.6.1 แนวคดิเกี่ยวกับโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) 
 ในการออกแบบโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (logical framework) มา
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ประยกุต์ใชเ้พื่อเร่ิมตน้ด้วยการวางแผน (planning) ก าหนด “โปรแกรม” (program) ให้เกิดการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชดัเจน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2551) ไดก้ล่าวถึงโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (Log Frame) ไวว้่าเป็น
เทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และความสอดคล้องกันอยา่งมีเหตุผลของส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโครงการโดยได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเร่ืองความสัมพนัธ์กันระหว่าง “แผน –
แผนงาน – โครงการ” เพราะผลส าเร็จของโครงการหน่ึงๆ เม่ือรวมกนัแลว้จะเป็นตวัก่อให้เกิด
ความส าเร็จใหก้บัแผนงานในระดบัสูงขึ้นไป จากแนวคิดดงักล่าวสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของ
วตัถุประสงค์ 3 ระดับไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงค์ระดับสูงสุด (ultimate goal) หรือ “Goal” เป็น
วตัถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน  2) วตัถุประสงค์ระดับกลาง  (intermediate goal) หรือ 
“Purpose” เป็นวตัถุประสงคข์องโครงการและ 3) วตัถุประสงค์ใกลต้วั (immediate goal) หรือ 
“Output” เป็นวตัถุประสงคร์ะดบัล่างของโครงการ ดงัภาพที่ 2.11 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.11 ความสมัพนัธข์องวตัถุประสงค ์3 ระดบัตามแนวคิดของวโิรจน์ สารรัตนะ (2551) 
จากแนวคิดความสัมพนัธ์ดงักล่าวท าให้เกิดตารางเมตริกซ์แบบ 4 x 4 รวมเป็น 16 ช่องซ่ึง

ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ความสมเหตุสมผลของโครงสร้างหลกัหรือสาระส าคญัของโครงการใน 4 
ช่องของคอลัมน์แรกของตารางอันประกอบด้วย  1) วตัถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน  2) 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 3) ผลงานที่จะเกิดจากโครงการและ 4) กิจกรรมและทรัพยากรที่ใชใ้น
โครงการ ดงัตารางที ่2.9 

 

 

Output 

Purpose 

ผลงาน 

 

ผลงาน 

 

ผลงาน 

 

แผนหรืองาน Goal 
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ตารางที่ 2.9 กรอบเหตุผลสมัพนัธใ์นรูปตารางเมตริกซ์ 

สาระส าคญั 
ของโครงการ 

ตวับ่งช้ีแสดงเวลา 
ปริมาณและคุณภาพ 

แหล่งพิสูจน์ 
เง่ือนไขประกอบ 

ทีส่ าคญั 
วตัถุประสงคข์อง
แผนหรือแผนงาน 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
แผนหรือแผนงาน 

แหล่งเพ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จ 

ค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการ 

แหล่งเพ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จ 

เง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องแผนหรือแผนงาน 

ผลงานท่ีเกิดจาก
โครงการ 

ขนาดของผลงานท่ีไดจ้าก
โครงการ 

แหล่งเพ่ือตรวจสอบ
ผลงาน 

เง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

กิจกรรมและ
ทรัพยากรท่ีใชใ้น
โครงการ 

ค่าใชจ่้าย วิธีการ หรือความ
พยายามอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้
ไดผ้ลงาน 

แหล่งเพ่ือตรวจสอบท่ี
จะท าการใชจ่้ายในแต่
ละกิจกรรม 

เง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุผล
ส าเร็จในการกระท าให้ไดผ้ลงาน 

 

ในส่วนของการจดัท าโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (Log frame) จะตอ้งมีการบรรจุ
สาระส าคญัลงในกรอบเหตุผลสมัพนัธใ์นคอลมัน์ที่ 1 – 4 ดงัน้ี 

1. คอลมัน์ที่ 1 มีสาระส าคญัอยู ่3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 จดัท าแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างแผน/แผนงาน - โครงการ – ผลงาน – กิจกรรมและทรัพยากรเพื่อให้มองเห็นถึงระบบ
ความสมัพนัธท์ั้งหมด ดงัภาพที่ 2.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง แผน/แผนงาน-โครงการ-ผลงาน-กิจกรรมและทรัพยากร 
 

 

แผนหรือแผนงาน 

 

โครงการ 
 

 

ผลงาน 

 

กจิกรรมและทรัพยากร 

วตัถปุระสงค์ของแผนหรือแผนงาน 

วตัถปุระสงค์โครงการ ก วตัถปุระสงค์โครงการ ข วตัถปุระสงค์โครงการ ค 

ผลงานของโครงการตวัที่ 1 ผลงานของโครงการตวัที่ 2 

กิจกรรมและทรัพยากร กิจกรรมและทรัพยากร 
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ขั้นตอนที่ 2 การบรรจุสาระส าคญัลงในคอลมัน์ที่ 1 โดยไล่ลงไปตามล าดบัจากวตัถุประสงค์
ของแผนหรือแผนงานไปสู่วตัถุประสงคข์องโครงการไปสู่ผลงานของโครงการและไปสู่กิจกรรม
และทรัพยากรที่ใช้ในโครงการขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้ง 
(vertical logic) ของคอลมัน์ที่ 1 เพื่อให้แน่ใจว่าสาระส าคญัที่บรรจุลงไปนั้นมีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ซ่ึงสามารถกระท าไดท้ั้งจากบนลงล่างและยอ้นกลบัจากล่างขึ้นบนดงัน้ี 1) การตรวจสอบ
จากบนลงล่างเร่ิมตน้จากวตัถุประสงคข์องแผนหรือแผนงานโดยตั้งค  าถามว่า “อยา่งไร” (how?) 
ต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 1.1) ท าอยา่งไรจึงจะบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องแผนหรือแผนงานค าตอบที่ได้
จะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น “วตัถุประสงค์ของโครงการ” 1.2) ท าอย่างไรจึงจะบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการค าตอบที่ไดจ้ะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น “ผลงานที่จะไดรั้บจากโครงการ” 
1.3) ท าอยา่งไรจึงจะท าให้ไดผ้ลงานนั้นค  าตอบที่ไดจ้ะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น “กิจกรรมที่จะกระท า
และทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการนั้น”  2) การตรวจสอบยอ้นกลับจากล่างขึ้นบนเร่ิมตน้จาก
กิจกรรมและทรัพยากรที่ใชใ้นโครงการโดยการตั้งค  าถามว่า “ท าไม” (why?) ต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 2.1) 
ท าไมจึงตอ้งใช้กิจกรรมนั้นและทรัพยากรนั้นค  าตอบที่ได้จะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น “ผลงานที่จะ
ได้รับจากโครงการ” 2.2) ท าไมต้องก าหนดผลงานนั้นค  าตอบที่ได้จะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น 
“วตัถุประสงคข์องโครงการ”  2.3) ท าไมตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการเช่นนั้นค  าตอบที่ได้
จะเป็นส่ิงที่ก  าหนดเป็น “วตัถุประสงคข์องแผนหรือแผนงาน”  

2. คอลัมน์ที่ 2 เป็นการบรรจุขอ้ความที่แสดงให้เห็นถึงตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ
คุณภาพตลอดจนสถานที่เพือ่ขยายขอ้ความในคอลมัน์ที่ 1 ว่าจากสาระส าคญัในคอลมัน์ที่ 1 นั้นท า
อยา่งไรจึงจะทราบผลความส าเร็จตลอดจนเวลาและสถานที่ของการปฏิบติังานไดย้กเวน้ช่องที่ขยาย
ความกิจกรรมและทรัพยากรที่ใชใ้นโครงการซ่ึงจะก าหนดค่าใชจ่้ายวิธีการหรือความพยายามอ่ืนที่
จะท าใหไ้ดผ้ลงานแทน 

3. คอลมัน์ที่ 3 เป็นการบรรจุขอ้ความที่แสดงถึงการตรวจสอบผลความส าเร็จตามที่ระบุไว้
ในคอลมัน์ที่ 2 วา่ท าอยา่งไรจึงพสูิจน์ได ้ไดข้อ้มูลมาจากไหนทั้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

4. คอลมัน์ที่ 4 เป็นการบรรจุขอ้ความที่คาดการณ์ถึงเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัซ่ึงอาจเกิดขึ้นอนั
จะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานยกเวน้ในช่องที่ตรงกับ
วตัถุประสงค์ของแผนหรือแผนงานจะเป็นการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการ
ด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 

ดงันั้นสรุปไดว้่า Logical framework หรือ Log frame เป็นเทคนิคในการจดัท าโครงการที่มี
การพิจารณาโครงการอย่างเป็นระบบเน้นหลักการวิเคราะห์แบบ “ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับ
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ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธ์ิ” (cost–effectiveness) และใชห้ลกัตรรกวิทยา (เหตุและผล) ในการ
อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส าคญัของโครงการโดยมีการสรุปสาระส าคญัของ
โครงการไวใ้นตาราง 16 ช่องโดยเฉพาะระบบราชการปัจจุบนัที่มีการปรับตวัเขา้สู่การบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิที่จะตอ้งระบุผลผลิตผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถวดัผลส าเร็จของแผนงานโครงการ
ต่างๆ การเขียนโครงการแบบ Log frame จะช่วยใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องการท างานต่างๆ สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนและติดตามประเมินผลได ้log frame จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ินัน่เอง 

2.6.2 การประยุกต์ใช้ Log Frame เพ่ือออกแบบโปรแกรมการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปร
แอคทีฟ 

 การประยุกตใ์ช้แนวคิดการจดัท าโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์หรือ log frame เพื่อการ
วางแผนก าหนด “โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ” ดงักล่าวมีประเด็น
ที่จะตอ้งตั้งขอ้ค  าถามต่อเน่ืองกนัโดยจะตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ในนโยบายหลกัการ
แนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดว้ยดงัน้ี (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2551) 

1.) การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายพฒันาในรูปแบบใด ค  าตอบที่ได้
จะน าไปสู่การก าหนดเป็นช่ือ “โปรแกรมการพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟ” 

2.) การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้นจะส่งผลต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนักเรียนในด้านอะไรบา้งค าตอบที่ไดรั้บจะน าไปสู่การก าหนดเป็น “วตัถุประสงคข์อ
โปรแกรมการพฒันาพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟ” เป็นวตัถุประสงคสุ์ดทา้ย (ultimate 
goal) ที่คาดหวงัจะไดรั้บหรือคาดหวงัใหเ้กิดขึ้นกบันกัเรียนดงักล่าวขา้งตน้ 

3.) การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้นคาดหวงัให้เกิด “การเรียนรู้
หรือไดรั้บทกัษะใหม่” อะไรขึ้นมากบับุคลากรและคาดหวงัให้เกิด “การปฏิบตัิ” อะไรจากผลการ
เรียนรู้หรือการไดรั้บทกัษะใหม่นั้นแลว้จะใชรู้ปแบบหรือขั้นตอนการพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟอยา่งไรจึงจะเหมาะสมมีความเป็นไปไดแ้ลว้รูปแบบหรือขั้นตอนที่จะใชน้ั้น
ก าหนดเป็น “โครงการ” อะไรไดบ้า้ง โครงการที่ก  าหนดไดน้ั้นมีวตัถุประสงคเ์พือ่อะไร คาดหวงัให้
เกิดผลงานอะไร ตอ้งด าเนินกิจกรรมอะไรตอ้งใชท้รัพยากรอะไร เท่าใด ที่ไหน เม่ือไร และอยา่งไร
มีตวับ่งช้ีความส าเร็จอะไรบา้ง มีแหล่งพิสูจน์ความส าเร็จและตวัวดัอะไรและมีเงื่อนไขประกอบที่
ส าคญัอะไรบา้งทั้งน้ีเพือ่น าสาระส าคญัต่างๆ ไปบรรจุในกรอบเหตุผลสัมพนัธ์และจะตอ้งค านึงถึง
ลักษณะส าคญัและหลักการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่มีประสิทธิผล
กระบวนทัศน์ใหม่เก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟและการ
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ประเมินผลการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวถึง
ขา้งตน้ดว้ย ดงัภาพที่ 2.13 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 โครงสร้างความสมัพนัธใ์นองคป์ระกอบต่างๆ ของโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการจดัท าโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์
ตามแนวคิดของวโิรจน์ สารรัตนะ (2551)  

 

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (log frame) ผูว้ิจยัไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและสร้างโปรแกรมพฒันาพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเร่ิมดว้ยการออกแบบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงประกอบดว้ยโครงการแบบสมเหตุสมผลโดยมี
การก าหนดวตัถุประสงคค์วามคาดหวงัให้เกิดผลงานกิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการทรัพยากรที่ตอ้งใช้
คืออะไรจ านวนเท่าใดด าเนินการที่ไหนเม่ือไรและอย่างไรมีตวับ่งช้ีความส าเร็จอะไรบา้งมีแหล่ง

 
โปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

(ผลลพัธ์สุดทา้ยที่คาดหวงัให้เกิดขึ้นกบันักเรียน) 

“การปฏิบตั”ิ ที่คาดหวงัให้เกิดขึ้นจากผลการเรียนรู้และการไดรั้บทกัษะใหม่ของบุคลากร 

ผลการเรียนรู้และทกัษะใหม่ที่ไดรั้บของบุคลากร 

โครงการ 1 

กรอบเหตุผลสัมพนัธ์ 

    

    

    

    

โครงการ 2 

กรอบเหตุผลสัมพนัธ์ 

    

    

    

    

โครงการ 3 

กรอบเหตุผลสัมพนัธ์ 
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พิสูจน์ความส าเร็จและตัววดัอะไรและมีเงื่อนไขประกอบที่ส าคัญอะไรบ้างดังจะได้น าเสนอ
รายละเอียดในแต่ละโครงการในตารางที่ 2.10 – 2.11 ต่อไป 

2.7 บทสังเคราะห์โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากนักวิชาการหลายท่าน รวมถึงรูปแบบการวิจยัและพฒันา การประยกุตใ์ช้โครงการ
แบบเหตุผลสมัพนัธ ์(log frame) ตามที่วโิรจน์ สารรัตนะ (2551) ไดน้ าเสนอไวแ้ลว้นั้นผูว้ิจยัจะได้
น ามาใชเ้ป็นแนวทางการสงัเคราะห์กระบวนการและเน้ือหาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

2.7.1 แนวคดิพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการสร้างโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงถือเป็นการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการพฒันามีประสิทธิผล ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใช้หลักการแนวคิดค่านิยมใหม่ของการพฒันา
วชิาชีพรูปแบบการพฒันาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา และรูปแบบการประเมินประสิทธิผลการ
พฒันาวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

1) แนวโน้มค่านิยมใหม่ของการพฒันาวิชาชีพคือเป็นการพฒันาที่ครอบคลุมมี
ปฏิสมัพนัธแ์ละสัง่ผลซ่ึงกนัและกนัมุ่งผูรั้บการพฒันามีการพฒันาอยา่งเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง
ด าเนินการพฒันาในลกัษณะที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายมีความต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) รูปแบบการพฒันาวิชาชีพคือส าหรับรูปแบบการพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบผสมผสานและบูรณาการ (combination & 
integration) ดงัน้ี 

2.1) การปฐมนิเทศเป็นการประชุมช้ีแจงแนวทางและหลกัการปฏิบติัในการ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความตระหนกัในการพฒันาในคร้ังน้ี 

2.2) การศึกษาดว้ยตนเองเป็นการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาโดยให้กลุ่มทดลองศึกษาและเรียนรู้จากเอกสารหรือชุดการเรียนรู้ที่ผูว้ิจยัสร้าง
ขึ้น 
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2.3) การศึกษาเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะโดยมอบหมายให้ศึกษา
เป็นกลุ่มซ่ึงอาจเป็นการด าเนินการฝึกอบรมหรือการศึกษาดว้ยตนเอง 

2.4) การฝึกอบรมเป็นการการฝึกอบรมเขม้ (intensive training) จ านวน 1 วนั
ประกอบดว้ยกิจกรรมเรียนรู้จากผูว้จิยั การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 

2.5) การสังเกตหรือการประเมินซ่ึงอาจเป็นการสังเกตและประเมินโดยคนอ่ืน
เพือ่ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการน าความรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบติังาน 

2.6) การใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาและปรับปรุงเป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มทดลองมีโอกาสท างานเป็นกลุ่มตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ่ึงผลของการมีส่วน
ร่วมจะท าใหก้ลุ่มทดลองเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีพนัธะผกูพนัต่อการน าความรู้และทกัษะไป
ปฏิบตัิใหบ้รรลุผลซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาในภาระงาน 

2.7) การเป็นพีเ่ล้ียงเป็นการพฒันากลุ่มทดลองโดยการนิเทศของผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูมี้ประสบการณ์และประสบผลส าเร็จโดยให้มีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกล
ยทุธท์ี่จะท าใหก้ารพฒันาสมรรถนะสู่การพฒันางานในหนา้ที่ประสบผลส าเร็จ 

2.8) การพฒันาในงานถือเป็นการน าความรู้ทกัษะไปสู่การปฏิบติัอีกทั้งเป็นการ
เรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังานในหนา้ที่เพือ่ใหเ้ป็นการพฒันาที่ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

3) การประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพไดแ้ก่ (1) การประเมินปฏิกิริยาของ
ผูเ้ข้าร่วมโปรแกรม (2) การประเมินความรู้การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม (3) การประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม (4) การ
ประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและ (5) การประเมินพฤติกรรม
ของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

2.7.2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
การประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินก่อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest) ของการ
ประเมิน 2 ส่วนดงัน้ีคือ (1) การประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน
และ (2) การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนที่เป็นผลจากการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ นอกจากน้ี
ยงัมีการถอดบทเรียนหลังการทดลองร่วมดว้ยเพื่อให้ทราบถึงขอ้บกพร่องของโปรแกรมและเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟต่อไป 
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2.7.3 โครงการประกอบของโปรแกรมการพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดและขั้นตอนวธีิการด าเนินการ
วิจยัและพฒันา (R&D) นั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดน้ าเสนอไวว้่าการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม (Trial) ประกอบดว้ย 2 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
การและ 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัผูว้จิยัจึงไดน้ ารูปแบบดงักล่าวมาประยกุตใ์ชแ้บบบูรณา
การเขา้กบักรอบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การ
วิจยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในคร้ังน้ีมีประสิทธิผลสามารถ
แบ่งโครงการประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟได ้2 โครงการ
ดงัน้ี 

1) โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) เป็นระยะที่ 1 ของโปรแกรมอนัถือเป็นภาคทฤษฎี ในการ
พฒันาผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพือ่ใหมี้ความรู้และทกัษะตามขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟโดยผลที่คาดหวงัจากการด าเนินการโครงการที่ 1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ตาม
กรอบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) โครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (โครงการที่ 2) เป็นระยะที่ 2ของโปรแกรมเป็นการด าเนินการต่อเน่ืองหลงัจากการพฒันา
กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 แลว้ การส่งเสริมการน าความรู้สู่การปฏิบติังานจริง อนัเป็นการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบติังาน (learning on the job) และการพฒันางานในหน้าที่ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดน้ าความรู้ทกัษะใหม่ที่ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาที่ตนเองรับผดิชอบโดยผลที่คาดหวงัของการด าเนินการในระยะน้ีคือคาดหวงัให้ครู
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพฒันาน าไปสู่การปฏิบัติในภาระงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนัส่งผลต่อการพฒันางานในหนา้ที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในภาระงานการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

2.7.4 องค์ประกอบของโครงการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1)  

โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาครูกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และ
ทกัษะเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนที่ 1 การจดัรูปแบบห้องเรียน คือ การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ใน
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หอ้งเรียน ทั้งรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สถานที่เก็บอุปกรณ์ การออกแบบของการเขา้ถึงและทางเดิน 
ซ่ึงจะช่วยให้ครูผู ้สอนใช้เวลากับการค้นหาวัสดุส่ิงของน้อยลงและมีเวลาสอนมากขึ้ น การ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นก็เพื่อแสดงให้นักเรียนรับรู้รูปแบบปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในห้องเรียนกล่าวไดว้่าการจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็น
ส าหรับครูผูส้อนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนของพวกเขาที่มีประสิทธิผล
และมีความก้าวหน้า อันจะช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

2) ขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี คือ 1) การตั้งค่าความคาดหวงัการตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการ
ด าเนินงานครูผูส้อนจะตอ้งตระหนักถึงองค์ประกอบที่จ  าเป็นในการบงัคบัใช้กลยทุธ์การจดัการ 
ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งตั้งความคาดหวงัและขอ้จ ากดัขึ้น พยายามแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาว
ปัญหามากกว่าการใชก้ารปฏิบติัตามกลยุทธ์ในระยะสั้น ยอมรับความรับผิดชอบในการควบคุม
หอ้งเรียนแทนที่จะโทษนกัเรียนและ 2) การตั้งกฎการตั้งกฎระเบียบต่างๆในชั้นเรียนนั้นตอ้งมีความ
ง่ายชดัเจน และมีจ านวนไม่เกินหา้ขอ้ รวมถึงมีการระบุไวใ้นรูปแบบที่เป็นเชิงบวกทั้งน้ีในการจดัตั้ง
กฎพื้นฐานของห้องเรียนนั้นตอ้งมีความชดัเจน (establishing clear ground rules) วิธีการหรือกฎ
พื้นฐานตอ้งได้รับการยกระดับให้มีความส าคญัอย่างสูงและได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง 3) 
ก าหนดขั้นตอนการเรียนโดยครูผูส้อนตอ้งก าหนดขั้นตอนการเรียนและการปฏิบติัอย่างชัดเจน 
นกัเรียนจะตอ้งรู้วธีิการต่างๆที่ครูคาดหวงัวา่พวกเขาจะประพฤติและจะจดัการกบักิจวตัรประจ าวนั  

3) ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ คือการบงัคบัใช้กฎระเบียบและการจดัการใน
หอ้งเรียนตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัส่ิงน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนที่เกิดความสบายใจ เกิดพฤติกรรมที่ดีท  า
ให้ครูผูส้อนสามารถคาดการณ์การตอบสนองของผูเ้รียนได ้มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการติดต่อ
ของนกัเรียนและเสริมสร้างขอบเขตเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจและรับรู้ถึงระดบัใน
การติดต่อครูผูส้อน 

4) ขั้นตอนที่ 4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู ในขั้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
นักเรียนและครูนั้น การสร้างบรรทดัฐานของการมีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคญัของความสัมพนัธ์ที่ดี 
โดยการสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัในการอภิปราย รวมถึง
ตระหนกัในพฤติกรรมของนกัเรียนที่สนบัสนุนบรรทดัฐานทั้งส่วนรวมและรายบุคคลดว้ยนักเรียน
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกฎระเบียบและความคาดหวงัของห้องเรียน อันท าหน้าที่เป็น
ขอ้ตกลงระหวา่งครูผูส้อนและนกัเรียน ซ่ึงกฎระเบียบที่สามารถสร้างควบคู่กบันักเรียนนั้นจะเขียน
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ในเชิงบวกไม่เกินห้าขอ้ทั้งน้ีกฎพื้นฐานส าหรับครูผูส้อนจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ กบันักเรียน 
ใหน้กัเรียนหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิที่นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนก าลงัจะท า  

5) ขั้นตอนที่ 5 กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลายเร่ิมตน้จากการวางแผนหลกัสูตร
การเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งหมดล่วงหนา้ซ่ึงระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูผูส้อนจะ
เช่ือมโยงกบัความเช่ือของครูเก่ียวกบัเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้การวางแผนการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมากกว่าการให้ใบงานหรือบรรยายเท่านั้ นโดยกลยุทธ์การสอนอย่าง
หลากหลายจะด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนองของนักเรียน 
ดงัน้ี 1) การสอนกลยทุธก์ระบวนการคิดเพือ่ความส าเร็จของนกัเรียนในสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ
และทางสงัคม 2) การสอนทกัษะการเปล่ียนแก่นกัเรียน  

6) ขั้นตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม เม่ือขั้นตอนการเรียนการ
สอนแบบโปรแอคทีฟไดรั้บการด าเนินการถึงการใชก้ลยทุธก์ารสอนที่หลากหลายเพือ่ใหเ้กิดผลการ
เรียนรู้ต่อผูเ้รียนอยา่งเต็มที่นั้น การประเมินวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นดว้ยการตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน ทั้ง
ในรูปแบบค าถามและค าตอบดว้ยวาจาในระหวา่งการเรียนการสอน สรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษร งาน
ในห้องปฏิบตัิการ การทดสอบหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเขา้ใจเน้ือหาที่น าเสนอ 
ส่วนการประเมินพฤติกรรมเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไปนั้น ครูผูส้อน
สามารถเลือกทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นเดียวกับการเกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมครูตอ้งประเมินแนวโน้มที่จะท างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ด้วยการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอรวมถึงการประเมินผลการเรียน กับทั้ งนักเรียนและ
ผูป้กครองดว้ย เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไป 
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ภาพที่ 2.14  ขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 

ทั้งน้ีโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) มีรูปแบบการพฒันา 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1) การปฐมนิเทศเป็นการประชุมช้ีแจงแนวทางและหลักการปฏิบัติในการ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความตระหนกัในการพฒันาในคร้ังน้ี 

2) การศึกษาดว้ยตนเองเป็นการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาโดยใหก้ลุ่มทดลองศึกษาและเรียนรู้จากเอกสารหรือชุดการเรียนรู้ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 

3) การศึกษาเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะโดยมอบหมายให้ศึกษาเป็น
กลุ่ม 

แนวคิด: รูปแบบชั้นเรียนและ

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

แนวคิด: มุ่งตรวจสอบความเขา้ใจ

และก าหนดพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

 

แนวคิด: ครูและผูเ้รียน

ร่วมกนัก าหนด

กฎระเบียบ/ขั้นตอนการ
เรียน/ความคาดหวงั 

แนวคิด: การสร้างบรรทดัฐาน

ของการมีส่วนร่วมเป็นส่วน
ส าคญัของความสัมพนัธ์ที่ดี 

 

แนวคิด: การช้ีแจงกฎระเบียบที่

ตั้งขึ้นร่วมกนัระหวา่งครูและ
ผูเ้รียน/ สร้างการมีส่วนร่วม/
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

แนวคิด: ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้

บนพื้นฐานของความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

สภาพแวดลอ้มทาง
วชิาการและทางสังคม 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน 

 ขั้นตอนที่ 2 การตั้ง
ค่าความคาดหวงั การ
ตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3
ช้ีแจง

กฎระเบียบ 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนักเรียน

และครู 
 

ขั้นตอนที่ 5  
กลยุทธ์การสอน
อย่างหลากหลาย 
 

ขั้นตอนที่ 6
การประเมิน
และตรวจสอบ
พฤติกรรม 
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4) การฝึกอบรมเป็นการการฝึกอบรมเข้ม ( intensive training) จ านวน 1วนั
ประกอบดว้ยกิจกรรมเรียนรู้จากผูว้จิยั การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 

เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมในขั้นตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามนั้น ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพตามแนวคิด
ของ Guskey (2000) ซ่ึงโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) มีเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผล 2 ชุด ดงัน้ี 

1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 
2) แบบประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
รายละเอียดโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) ของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (log frame) 
ไดน้ าเสนอไวด้งัในตารางที่ 2.10 
 

ตารางที่ 2.10 โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที ่1) 
 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ 

เง่ือนไขประกอบที่
ส าคญั 

วตัถุประสงค์ของโปรแกรม

พัฒนาการบริหารจัดการช้ัน

เรียนแบบโปรแอคทฟีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประสิทธิผลของโปรแกรม
โปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 1) การ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟของครูผูส้อน2) 
พฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟ ตลอดจนขอ้บกพร่อง
ของโปรแกรมโดยการถอด
บทเรียนเม่ือส้ินสุดโปรแกรม 
 

1) การประเมิน
ประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อน
และหลงัพฒันา
ตามโปรแกรม 
(pre-test / post-
test) 
2) การถอด
บทเรียน 
 
 

1) ใชรู้ปแบบการ
พฒันาท่ีหลากหลาย
และแบบบูรณาการ 
2) ผูเ้ขา้รับการ
พฒันามีความ
ตระหนกัและมุ่งมัน่
ในการท่ีจะพฒันา
ตนเอง 

 



66 

 

 
 

ตารางที่ 2.10 โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที ่1) (ต่อ) 
 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ 

เง่ือนไขประกอบที่
ส าคญั 

วตัถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการช้ันเรียนแบบ
โปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาครูกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในชุด
การเรียนรู้ท่ีมี 6 บทเรียน ดงัน้ี 
1) บทท่ี 1 การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน  
2) บทท่ี 2 การตั้งค่าความ
คาดหวงั การตั้งกฎและ
ก าหนดขั้นตอนการเรียน  
3) บทท่ี 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ 
4) บทท่ี 4 ความสัมพนัธ์
ระหว่างครูและนกัเรียน 
5) บทท่ี 5 กลยทุธ์การสอน
อยา่งหลากหลาย 
6) บทท่ี 6 การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรม 

ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนมี
ปฏิกิริยาความรู้และทกัษะใน
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลการประเมินผล
ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการท่ี 1: 
1) ประเมิน
ปฏิกิริยา 
2) ประเมินความรู้ 
3) ประเมินทกัษะ 
 

1) ยดึค่านิยมใหม่ใน
การพฒันาวิชาชีพ 
2) ระยะเวลาใน
การศึกษา 
3) การตระหนกัใน
ความส าคญัในการ
พฒันาของครู
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4) ยดึหลกัการ
เรียนรู้แบบผูใ้หญ่ 

ผลงานทีเ่กดิจากโครงการ
พัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการช้ันเรียนแบบ
โปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ 

1) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ในการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟตามเกณฑ ์
80/80 
2) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟตามเกณฑค่์า  

การประเมินผล
ความรู้และทกัษะ
ของครูผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม 

1) ความร่วมมือของ
ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) คุณภาพของส่ือ/ 
ชุดการเรียนรู้ 
3) การตระหนกัใน
ความส าคญั 
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ตารางที่ 2.10 โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที ่1) (ต่อ) 
 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ 

เง่ือนไขประกอบที่
ส าคญั 

ทักษะในการบริหารจัดการชั้ น
เรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีก าหนด 

IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 
0.60   

ผลงานทีเ่กดิจากโครงการพัฒนา
ความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ครูผู ้เข้า ร่วมโครงการมีความรู้
ทักษะในการบริหารจัดการชั้ น
เรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานท่ีก าหนด 

3) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ใน
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟตามเกณฑ ์80/80 
4) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทกัษะใน
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟตามเกณฑค่์า IOC ท่ีระดบั
เท่ากบัหรือมากกว่า 0.60 

การประเมินผล
ความรู้และ
ทกัษะของครู
ผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม 

1) ความร่วมมือของ
ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) คุณภาพของส่ือ/ 
ชุดการเรียนรู้ 
3) การตระหนกัใน
ความส าคญั 

กจิกรรมและทรัพยากรทีใ่ช้ 
 

กิจกรรมการพัฒนาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาภาคทฤษฎีโดยใช้
รูปแบบการพฒันาแบบผสมผสาน 

1) การพฒันาครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ให้ มีความรู้ทักษะตามรูปแบบท่ี
ก าหนดไวด้งัน้ี 

- การปฐมนิเทศ 
- การศึกษาดว้ยตนเอง 
- การศกึษาเป็นกลุ่ม 
- การฝึกอบรม 

2) ระยะ เวลาด า เ นินในก าร
ด าเนินการพฒันาแต่ละรูปแบบ 
3) งบประมาณค่าวสัดุค่าตอบแทน
และใชส้อยจ านวน 50,000 บาท 

1) ภาพถ่าย
กิจกรรม 
2) รายงานการ
ใชจ่้าย
งบประมาณ 
3) แบบประเมิน 

1) ความร่วมมือของ
ค รูก ลุ่ม เ ป้าหมาย
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การวางแผนการ
พฒันาตามโครงการ 
3)ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี
เพียงพอ 
 

 
จากตารางที่ 2.10 เป็นการแสดงรายละเอียดของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อการพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นการน าแนวคิดโครงการ
แบบเหตุผลสัมพนัธ์ (log frame) มาใช้ในการจดัท าโครงการเอกสารประกอบโปรแกรมตาม
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โครงการน้ีได้แก่ชุดการเรียนรู้รวม 2 เล่ม ดงัน้ี เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และเล่มที่ 2 ประกอบดว้ยการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์
การสอนอย่างหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม ถือเป็นรายละเอียด
โปรแกรมในเบื้องตน้ซ่ึงจะไดน้ าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมก่อนน าไปทดลองใน
ภาคสนามจริงต่อไปโดยผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในบทที่ 4 

2.7.5 องค์ประกอบของโครงการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) 

โครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและส่งเสริมการน าความรู้
ทกัษะการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) 
การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4)  การสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย และ 6) การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรมไปสู่การปฏิบติัของครูผูส้อนโดยมีรูปแบบการพฒันา 3 รูปแบบ ดงัน้ีคือ  

1) การสงัเกตหรือการประเมินซ่ึงอาจเป็นการสังเกตและประเมินโดยคนอ่ืนเพื่อให้
ไดผ้ลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการน าความรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบติังาน 

2) การให้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาและปรับปรุงเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มทดลองมีโอกาสท างานเป็นกลุ่มตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ่ึงผลของการมีส่วนร่วม
จะท าให้กลุ่มทดลองเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีพนัธะผูกพนัต่อการน าความรู้และทกัษะไป
ปฏิบตัิใหบ้รรลุผลซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาในภาระงาน 

3) การเป็นพี่เล้ียงเป็นการพฒันากลุ่มทดลองโดยการนิเทศของผูว้ิจยัโดยให้มีการ
อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกลยทุธ์ที่จะท าให้การพฒันาสมรรถนะสู่การพฒันางาน
ในหนา้ที่ประสบผลส าเร็จ 

เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมในขั้นตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามนั้น ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชรู้ปแบบการประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพตามแนวคิด
ของ Guskey (2000) ซ่ึงโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบติัใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) มีเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผล 21 ชุด ดงัน้ีคือ  

1) แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 
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2) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 

รายละเอียดโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบติั
ในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) ของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (log 
frame) ไดน้ าเสนอไวด้งัในตารางที่ 2.11 

 

ตารางที่ 2.11 โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(โครงการที่ 2) 

 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ 

เง่ือนไขประกอบที่
ส าคญั 

วตัถุประสงค์ของ

โปรแกรมพัฒนาการ

บริหารจัดการช้ันเรียน

แบบโปรแอคทฟีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ประสิทธิผลของโปรแกรม
โปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 
ประเด็น ดงัน้ี 1) การบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ของครูผูส้อน2) พฤติกรรมของ
ผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ ตลอดจน
ขอ้บกพร่องของโปรแกรมโดย
การถออออดบทเรียนเม่ือส้ินสุด
โปรแกรม 

1) การประเมิน
ประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อน
และหลงัพฒันา
ตามโปรแกรม 
(pre-test / post-
test) 
2) การถอด
บทเรียน 
 
 

1) ใชรู้ปแบบการ
พฒันาท่ีหลากหลาย
และแบบบูรณาการ 
2) ผูเ้ขา้รับการพฒันามี
ความตระหนกัและ
มุ่งมัน่ในการท่ีจะ
พฒันาตนเอง 

วตัถุประสงค์ของโครงการ
ปฏบิัตกิารบริหารจัดการ
ช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี
สู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการน า
ความรู้ทกัษะไปสู่การ
ปฏิบติั 

1) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการน า
ความรู้ทกัษะไปสู่การปฏิบติัใน
ชั้นเรียน 
2) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

1) ผลการประเมิน
ปฏิกิริยา 
2) ผลการประเมิน
ทกัษะการปฏิบติั 

1) ความมุ่งมัน่ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การก ากบัติดตาม
นิเทศของพ่ีเล้ียง 
(Mentoring) 
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ตารางที่ 2.11โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการที่ 2) (ต่อ) 

 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณ

และคุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ เง่ือนไขประกอบทีส่ าคญั 

ผลงานทีเ่กดิขึน้จาก
โครงการปฏบิัตกิารบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบบโปร
แอคทฟีสู่สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการน า
ความรู้ทกัษะในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟไปสู่การ
ปฏิบติัและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนด 

1) การปฏิบติัการสอน 
2) การสังเกตการณ์เพ่ือความ
มีประสิทธิผลจากการ
น าไปใชใ้นการสอน 

1) แบบสังเกตเพ่ือ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

1) ความร่วมมือของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
3) การเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้และพฒันา 
4) การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
5) การสะทอ้นกลบัขอ้มูล
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

กจิกรรมและทรัพยากรที่
ใช้ 
 

กิจกรรมการพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาโดยใชรู้ปแบบ
การพฒันาแบบผสมผสาน 
 

1) การปฏิบติัการบริหาร
จดัการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2) การสังเกตการณ์การ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 
3) การร่วมเรียนรู้พฒันาจาก
การปฏิบติัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

1) ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) นกัเรียน 
3) ผูว้ิจยั 

1) ความมุ่งมัน่ตั้งใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(co-learning) 
3) ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4) ความร่วมมือของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

 
จากตารางที่ 5 เป็นการแสดงรายละเอียดของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการที่ 2 โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นการน าแนวคิดโครงการแบบสมเหตุสมผล (log 
frame) มาใชใ้นการจดัท าโครงการเช่นกนั ในส่วนของเอกสารประกอบโปรแกรมตามโครงการน้ี
ได้แก่ชุดการเรียนรู้เล่มที่ 3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดจ้ดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมเพือ่น าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข
โปรแกรมก่อนน าไปทดลองในภาคสนามจริงต่อไปซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอรายละเอียดไวใ้นบทที่ 4 

จากผลการสังเคราะห์โปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของ
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพที่
2.15 ดงัน้ี 
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การถอดบทเรียน 

1) การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแบบโปรแอคทีฟของผูเ้รียน 

การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม

ก่อนการทดลอง (Pre-test) 

แนวคดิพ้ืนฐานทีน่ ามาออกแบบโปรแกรม 

 

 

ค่านิยมใหม่ของการ
พฒันาวชิาชีพ 

 

รูปแบบพฒันาวชิาชีพแบบผสมผสาน
และบูรณาการ 

 

การประเมินผลการพฒันา
บุคลากรและการปฏิบตัิงาน 

 

การประเมินผลของโปรแกรม
หลงัการทดลอง (Post-test) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาและส่งเสริมการน า
ความรู้ ทกัษะสู่การปฏิบัติใน

การบริหารจัดการชั้ น เ รียน
แบบโปรแอคทีฟของครผูส้อน 

รูปแบบการพฒันา 
การสังเกตและการประเมิน

การให้ส่วนร่วมในการพฒันา
และปรับปรุง รวมถึงการเป็น

พี่เลี้ยง 

เคร่ืองมือประเมิน 
1 )  ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง
ผูเ้ขา้ร่วมต่อโครงการที่ 2 
2) การประเมินการน าความรู้สู่
การปฏิบัติ ของค รูผู ้เ ข้า ร่ วม
โครงการที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
พัฒน าคว าม รู้  ทักษะแล ะ
ความสามารถการบ ริห าร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เคร่ืองมือประเมิน 
1) ประเมินปฏิกิริยาของผูเ้ขา้ร่วม
ต่อโครงการที่ 1 
2) การประเมินความรู้ ของค รู
ผูเ้ขา้ร่วมต่อโครงการที่ 1 

รูปแบบการพฒันา 
 

การปฐมนิเทศ การศึกษาดว้ย
ตนเอง การฝึกอบรมเขม้ และการ
สืบคน้ การศึกษาเป็นกลุ่ม  

โครงการพฒันาความรู้เพ่ือพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 6 
ขั้นตอน 1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจง
กฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมิน

และตรวจสอบพฤติกรรม 

โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 6 
ขั้นตอน 1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจง
กฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมิน

และตรวจสอบพฤติกรรม 

โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ: ผลที่ได้รับจากการวจิยั 
 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขหลงัการทดลอง 

1) การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
2) พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแบบโปรแอคทีฟของผูเ้รียน 

 

ภาพที่ 2.15 กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัและพฒันา (Research and Development) ตามทศันะ
ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่เห็นว่า นวตักรรมที่พฒันาขึ้นโดยกระบวนการวิจยัและพฒันามี
จุดมุ่งหมายเพือ่น าไปใชพ้ฒันาบุคลากรสู่การพฒันาคุณภาพของงานที่มีปรากฏการณ์หรือขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์สดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็น (need)  เกิดขึ้น  เช่น เป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนดความ
คาดหวงัใหม่ที่ทา้ทายของหน่วยงาน หรือการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่
ใหม่ที่บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่  และเห็นดว้ยวา่ ในปัจจุบนัมี
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่ถือเป็นนวตักรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ที่คาดหวงั
ว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แลว้กระตุน้ให้พวกเขาน าความรู้เหล่าน้ีสู่การ
ปฏิบตัิ (action) ก็จะก่อใหเ้กิดพลงั (power) ใหก้ารปฏิบติังานในหน้าที่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิง่ขึ้น ตามแนวคิด “Knowledge + Action = Power”  หรือตามค ากล่าวที่ว่า “Make 
Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They Know” หรือ “Link To On-The-
Job Application” และดว้ยแนวคิดที่วา่การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งในบทที่ 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้
ที่ส าคญัของการวจิยัและพฒันา เพราะจะท าให้ไดโ้ปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการศึกษาวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องในบทที่ 2 ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั ได้โครงการ 2 โครงการ คือ 1)
โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ 2) โครงการปฏิบติัการเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟโดยแต่ละ
โครงการมีรายละเอียดของโครงการ ประกอบดว้ยสาระส าคญัของโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ ์
(Logical Framework) 

ดังนั้ น วิธีด า เนินการวิจัยในบทที่  3 จึงมีรายละเอียดขั้ นตอนการวิจัยและพัฒนา 
(R&D)โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรม 
3.2 ขั้นตอนการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 
3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
3.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
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3.5 ขั้นตอนการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
3.6 ขั้นตอนเขียนรายงานการวจิยัและเผยแพร่ผลการวจิยั 

3.1 ขั้นตอนที ่1 การตรวจสอบกรอบแนวคดิในการวจิยัโปรแกรม 
การด าเนินการในขั้นตอนน้ีคือการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรม

พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวตัถุประสงค์
เพือ่ใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการวจิยัของโปรแกรมที่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโปรแกรมตามสภาพที่เป็นจริง 

3.1.1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรม 
ในการด าเนินการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรมมีประเด็น

ดงัต่อไปน้ี 1) แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม 2) ประสิทธิผลของโปรแกรม 3) โครงการ
ประกอบของโปรแกรม 4) องคป์ระกอบของโครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) 5) องค์ประกอบของโครงการ
ปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (โครงการที่ 2) 

3.1.2 ผูด้  าเนินการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรม 
ในการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผูว้ิจัยให้มีการ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรมที่ไดจ้ากผลการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้งในบทที่ 2 โดยผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 6 รายตามเกณฑท์ี่ใชใ้นการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิอนัมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 1) เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษา  2) เป็นผูมี้
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) (ดูรายช่ือ
ผูท้รงคุณวฒิุในภาคผนวก ก ) 

3.1.3 วธีิการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรม 
ผู ้วิจัยให้มีการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรมที่ได้จากผล

การศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) และเพือ่ใหผู้ท้รงคุณวฒิุมีความเขา้ใจในกรอบแนวคิดของการวิจยัและพฒันาโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนัจะส่งผลให้
การตรวจสอบในคร้ังน้ีมีความถูกตอ้งผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการตรวจสอบกรอบแนวคิด
ในการวิจยัโปรแกรมซ่ึงประกอบดว้ย 1) บทสรุปแนวคิดหลักของโปรแกรม 2) ประเด็นการ
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สังเคราะห์โปรแกรม 3) กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรมที่ได้จากการ
สงัเคราะห์ของผูว้จิยัใหผู้ท้รงคุณวฒิุไดพ้จิารณาประกอบการตรวจสอบดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 รายดงักล่าว 

3.1.4 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัของโปรแกรม 
ผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัคือ โปรแกรมพฒันาการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาขึ้นโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 รายดังกล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าผลมาสังเคราะห์เพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดงัน้ี 

1) แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม 
2) ประสิทธิผลของโปรแกรม 
3) โครงการประกอบของโปรแกรม 
4) องคป์ระกอบของโครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) 
5) องคป์ระกอบของโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ

สู่การปฏิบติัในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) 

3.2 ขั้นตอนที ่2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

จากผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิท าให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัยของ
โปรแกรมที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพความเป็นจริงในบริบทของ
สังคมไทยดังนั้นในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดหลังการปรับปรุงมาเป็นแนวทางในการ
จดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมโดยมีโครงการประกอบโปรแกรม 2 โครงการคือโครงการพฒันา
ความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการ
ประยกุตใ์ชต้ารางเหตุผลสมัพนัธ ์(Log Frame) มาใชใ้นการจดัท าคู่มือประกอบแต่ละโครงการ ซ่ึงมี
จ  านวน 3 เล่ม รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

1) โครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาครูกลุ่มเป้าหมายให้
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มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน 6 ขั้นตอน โดยไดน้ า
แนวคิดโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (log frame) มาใช้ในการจดัท าโครงการคู่มือประกอบ
โปรแกรมตามโครงการน้ีไดแ้ก่ชุดการเรียนรู้รวม2เล่มดงัน้ี เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการ
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และเล่มที่ 2 ประกอบดว้ยการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎ
และก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 
5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

2) โครงการที่ 2 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นเพือ่พฒันาและส่งเสริมการน าความรู้ทกัษะการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนหลงัได้รับการพฒันาตามโครงการที่ 1 มาแล้ว ในส่วนของคู่มือ
ประกอบโครงการน้ีไดแ้ก่ชุดการเรียนรู้เล่มที่ 3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งน้ีกรอบแนวคิดในการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงไดด้งัภาพที่ 3.1 ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการจดัท าเอกสารประกอบโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการด าเนินการในขั้นตอนน้ีท าให้ไดคู้่มือประกอบโครงการทั้ง 2 ของโปรแกรมเพื่อ
น าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป 

3.3 ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบโปรแกรมที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นใน

ชุดการเรียนรู้ท่ี 1  
การเตรียมความพร้อมในการ
การบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 2 
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 

โครงการท่ี 1 โครงการ
พฒันาความรู้ 

1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 

2)การตั้งค่าความคาดหวงั 
การตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน
3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 

4) การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างนกัเรียนและครู 

6) การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรม 

5) กลยทุธ์การสอนอยา่ง
หลากหลาย 

ชุดการเรียนรู้ท่ี 3  
คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการท่ี 2 
โครงการปฏิบติัการ 
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เบื้องตน้ที่ผา่นค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานวิจยัใน
ขั้นตอนที่ 2 ในการด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมในขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการทดสอบ
ภาคสนามเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมโดยครูผูส้อนในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายในการน า
โปรแกรมที่ไดจ้ากการวจิยัและพฒันาไปใชใ้นสถานศึกษาเพือ่การพฒันาวชิาชีพทั้งน้ีการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี 1) การตรวจสอบเบื้องตน้และ
ปรับปรุงแกไ้ข 2) การตรวจสอบคร้ังส าคญัและปรับปรุงแกไ้ข มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1 ระยะที่ 1 การตรวจสอบเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field testing 
and revision) 

การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field 
checking  and revision) โดยการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ซ่ึงกลุ่มผูร่้วมอภิปรายคือ 
ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนบา้นห้วยทรายขาว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาขอนแก่น  เขต  5  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก ค) โดยใชเ้กณฑค์วามถูกตอ้ง (accuracy) 
และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช ้  โดยผูว้ิจยัน าเสนอความเป็นมาของการวิจยัและ
ผลการด าเนินงานที่ได้จากการวิจยัในขั้นตอนที่ 1-2 ให้กลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขในเบื้องตน้ก่อนน าไป
ตรวจสอบและปรับปรุงคร้ังส าคญัในระยะที่ 2 ต่อไป 

3.3.2 ระยะที่ 2 การตรวจสอบคร้ังส าคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field testing and 
revision) 

ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคร้ังส าคัญภายหลังที่ผ่านการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเบื้องตน้ในระยะที่ 1 แลว้ด้วยวิธีการ
อภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ในโรงเรียนแห่งใหม่และจ านวนที่มากกว่าระยะที่ 1 ซ่ึง
ได้แก่ ครูผูส้อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10 คน (ดูรายช่ือในภาคผนวก ง )โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง 
(accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช ้โดยผูว้ิจยัน าเสนอความเป็นมาของ
การวิจยัและผลการด าเนินงานที่ไดจ้ากการวิจยัในขั้นตอนที่ 1-2 และผลการตรวจสอบภาคสนาม



79 
 

 
 

เบื้องตน้และการปรับปรุงแกไ้ขในระยะที่ 1ใหก้ลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้
ไดข้อ้เสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3.4 ขั้นตอนที ่4  การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
ผลจากการด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในการวิจัยและพฒันา

ขั้นตอนที่ 3 ท าใหไ้ดโ้ปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัในภาคสนามและในขั้นตอนการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนามกบักลุ่มเป้าหมายนั้นตอ้งมีเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงไดศึ้กษาวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลของการพฒันา
วชิาชีพและการพฒันาวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาของนกัวชิาการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยใน
คร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพตามแนวคิดของ 
Guskey (2000) มาเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมในขั้นตอนการ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนามจ านวน5ประเภทดงัน้ี 

ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 
ชุดที่ 2 แบบประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
ชุดที่ 3 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 
ชุดที่ 4 แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) 
ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ส่วนดงัน้ี 

- ชุดที่ 4.1 แบบประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
- ชุดที่ 4.2 แบบประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนที่เป็นผลจากการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ชุดที่ 5 แบบถอดบทเรียนโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ในการสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมพฒันาพฒันาการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละประเภทผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์และบูรณา
การแนวการสร้างเคร่ืองมือประเมินการพฒันาวิชาชีพของ Guskey (2000) มาเป็นแนวในการ
ออกแบบเคร่ืองมือเพือ่วดัตวัแปรและเก็บรวบรวมขอ้มูลและในการออกแบบเคร่ืองมือแบบประเมิน
ประสิทธิผลโปรแกรมแต่ละประเภทผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นที่จะตอ้งน ามาพิจารณาในการสร้าง
เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมประกอบดว้ยประเด็นส าคญั 5 ประเด็นดงัน้ีคือ 1) ตวับ่งช้ีที่
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จะวดัคืออะไร 2) ขอ้ค าถามในการวดัมีลักษณะอย่างไร 3) เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลคืออะไร 4) 
แหล่งขอ้มูลคือใครและ 5) เก็บรวบรวมขอ้มูลเม่ือใด 

3.5 ขั้นตอนที ่5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใชก้ารทดลองโปรแกรมในภาคสนามใชร้ะเบียบวิธีวิจยั

แบบการทดลองเบื้องตน้ (Pre-Experimental Designs) มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและ
หลงัการทดลอง (one group pretest-posttest design) กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ไดแ้ก่ ครูสอน
ระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่   1-6โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5  จ  านวน 10 คน โดยมีนกัเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลองน้ีดว้ยจ านวน  
291  คน  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
2559 รวมเวลา 4 เดือน 

การสรุปผลการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม  โดยการสรุปผลนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ดูวา่โปรแกรมที่พฒันาขึ้นนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นตามเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัก าหนด
ตามเคร่ืองมือการประเมินที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 4 หรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ขนั้นเป็นการ
ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง การสังเกต การบนัทึก การ
สมัภาษณ์ และการถอดบทเรียนที่ผูว้จิยัใชใ้นทุกระยะของการด าเนินการทดลอง  

3.6 ขั้นตอนที ่6  การเขยีนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยั  
 เขียนและน าเสนอรายงานผลการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ ์(critical approach) 
แสดงหลักฐานประกอบทั้งขอ้มูล สถิติ และเอกสาร ที่ผูร่้วมโปรแกรมและผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วมกัน
ปฏิบติั ใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากการสะทอ้นผล พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบติังาน เพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมและเพื่อให้การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการ
น าเสนอผลการวจิยัจึงมีลกัษณะเป็นไปในลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ ์โดยใน
ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เป็นการน าเสนอผลการวิจยัประกอบขอ้สรุปที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมจากการอภิปรายกลุ่มและจากการหาประสิทธิผลโปรแกรม 
ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมภาคสนามทั้ง 6 
ประเภท และขั้นตอนที่ 5 การทดลองใชโ้ปรแกรมภาคสนาม น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลกัษณะ
การเล่าเร่ือง (story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (factual and neutral manner) ประกอบ
ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) แบบประเมินความรู้ (knowledge) แบบถอด
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บทเรียน  แบบประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูผูส้อนและแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน (learning behavior)  

 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการโดยการน าเสนอผลงานวิจยัในการสัมมนา
วชิาการ การตีพมิพใ์นวารสาร และการจดัพมิพคู์่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ส าหรับการรายงานผลการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทน้ีผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัและพฒันาโปรแกรม
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  

1) ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวจิยัโปรแกรม 
2) ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 
3) ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
4) ผลการสร้างเคร่ืองมือเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
5) ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนามการทดลอง 
ซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ัน
เรียนแบบโปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กรอบแนวคิดในการวิจยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้จิยัไดจ้ากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในบทที่ 
2 ซ่ึงเป็นการน าแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษามาเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการสร้างและ
ออกแบบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เบื้องตน้และเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจยัโปรแกรมที่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาผูว้ิจัยจึงได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบกรอบ
แนวคิดในการวิจยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากการตรวจสอบในคร้ังน้ีมาปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดในการวิจยั
ต่อไปซ่ึงผลการด าเนินการวจิยัในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัขอน าเสนอรายละเอียดดงัน้ี 

การตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูว้ิจยัได้ด าเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview) ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 6 ท่านในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) แนวคิด
พื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม 2) ประสิทธิผลของโปรแกรม 3) โครงการประกอบของ
โปรแกรมและองคป์ระกอบของโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
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โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) รวมถึงองคป์ระกอบของโครงการปฏิบตัิการ
บริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการที่ 2) โดยผูท้รงคุณวุฒิเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการและสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม 
 กรอบแนวคิดพื้นฐานอนัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาที่น ามาสร้างและ

ออกแบบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การด าเนินการพฒันามีประสิทธิผลนั้น ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยกบัองคก์ระกอบของแนวคิด
พื้นฐานของคู่มือ  ที่ประกอบดว้ย 1) แนวโนม้ค่านิยมใหม่ของการพฒันาวชิาชีพและ 2) รูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพที่ใช้แบบผสมผสานและบูรณาการ  (combination & integration) นับว่ามีความ
เหมาะสมโดยเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  แนวคิดพื้นฐานในเอกสารประกอบโครงการมีความครอบคลุม
ในการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศที่เป็นการประชุมช้ีแจงแนวทางและหลกัการปฏิบติัการศึกษาด้วยตนเองการศึกษาเป็น
กลุ่มการฝึกอบรมการสงัเกตและการประเมินการใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาการเป็น
พีเ่ล้ียงรวมถึงการพฒันาในงาน นอกจากน้ียงัมีการประเมินประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพที่มีแบบ
การประเมินผลที่ครอบคลุมชดัเจนตั้งแต่เร่ิมกระบวนการไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยอนัจะสามารถท า
ใหท้ราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.1.2 ประสิทธิผลของโปรแกรม 
กรอบแนวคิดดา้นประสิทธิผลของโปรแกรมที่น ามาสร้างและออกแบบโปรแกรม

พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผูท้รงคุณวุฒิเห็น
ดว้ยกบัการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมจากการพจิารณาคะแนนผลการประเมินก่อน
และหลังการทดลอง (pretest-posttest) ของการประเมิน 2 ส่วนคือ (1) การประเมินการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและ (2) การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนที่เป็นผล
จากการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบรวมถึงการถอดบทเรียนหลังการทดลอง โดยมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงรายละเอียดการถอดบทเรียนให้มีความชดัเจนเพื่อให้ทราบถึงขอ้บกพร่อง
ของโปรแกรมและเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟต่อไปไดดี้ยิง่ขึ้น 

4.1.3 โครงการประกอบของโปรแกรมและองคป์ระกอบของโครงการ 
กรอบแนวคิดดา้นโครงการประกอบของโปรแกรมและองคป์ระกอบของโครงการที่

น ามาสร้างและออกแบบโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผูท้รงคุณวฒิุเห็นดว้ยกบัโครงการทั้ง  2  โครงการของโปรแกรมในคร้ัง
น้ี คือ  1) โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงโปรแกรมน้ีไดแ้ก่ โครงการพฒันาความรู้
เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 2) โครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ โครงการปฏิบติัการเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ทั้งน้ีผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าโครงสร้างความสัมพนัธ์ของโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมดีแลว้เพราะสามารถมองเห็นภาพไดต้ลอดทั้งแนวสามารถด าเนินกิจกรรม
ไดง่้ายและสะดวกต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ แต่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ดงัน้ี ในการเขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนควรให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัส่ือความหมายกบั
หวัขอ้ของแต่ละกรอบแนวคิดอยา่งชดัเจน  การจดัวางขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกรอบแนวคิดควร
ค านึงถึงล าดบัของกระบวนการที่ตอ้งด าเนินก่อนหลงัให้ถูกตอ้ง โดยยดึตามกรอบโครงการแบบ
เหตุผลสมัพนัธ ์(Logical Framework) เป็นส าคญั 

4.2 ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค
ทฟีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัขอน าเสนอรายละเอียดโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัแลว้ ในการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูว้ิจยัได้น าเอาหลกัการแนวคิดโครงการ
แบบสมเหตุสมผล (log frame) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท ารายละเอียดโปรแกรมในแต่ละโครงการ
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมประกอบด้วยโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการที่ 2 
โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากน้ียงั
ยดึหลกัการแนวคิดที่เก่ียวขอ้งคือ 1) ค่านิยมใหม่ของการพฒันาวิชาชีพ 2) รูปแบบการพฒันาแบบ
ผสมผสานและบูรณาการ (combination & integration) และ 3) การประเมินผลการพฒันาบุคลากร
และการปฏิบติังานมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการพฒันาการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมท าให้ได้คู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ ์
(log frame) เพือ่น าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนต่อไป ดงัตารางที ่4.1 – 4.2 
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ตารางที่  4.1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที ่1) 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ 

เง่ือนไขประกอบที่
ส าคญั 

วตัถุประสงค์ของโปรแกรม

พัฒนาการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ประสิทธิผลของโปรแกรม
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 
ประเด็น ดงัน้ี 1) การบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 2) พฤติกรรมของผูเ้รียน
ต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ ตลอดจนขอ้บกพร่อง
ของโปรแกรมโดยการถออออด
บทเรียนเม่ือส้ินสุดโปรแกรม 

1) การประเมิน
ประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อนและ
หลงัพฒันาตาม
โปรแกรม (pre-test / 
post-test) 
2) การถอดบทเรียน 
 
 

1) ใชรู้ปแบบการ
พฒันาท่ีหลากหลาย
และแบบบูรณาการ 
2) ผูเ้ขา้รับการ
พฒันามีความ
ตระหนกัและมุ่งมัน่
ในการท่ีจะพฒันา
ตนเอง 

วตัถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาความรู้เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาครูกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีความรู้และทกัษะ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในชุดการเรียนรู้ท่ีมี 6 
บทเรียน ดงัน้ี 
1) บทท่ี 1 การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน 
2) บทท่ี 2 การตั้งค่าความ
คาดหวงั การตั้งกฎและ
ก าหนดขั้นตอนการเรียน 

ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนมี
ปฏิกิริยาความรู้และทกัษะในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินผล
ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการท่ี 1: 
1) ประเมินปฏิกิริยา 
2) ประเมินความรู้ 
3) ประเมินทกัษะ 
 

1) ยดึค่านิยมใหม่ใน
การพฒันาวิชาชีพ 
2) ระยะเวลาใน
การศึกษา 
3) การตระหนกัใน
ความส าคญัในการ
พฒันาของครู
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
4) ยดึหลกัการ
เรียนรู้แบบผูใ้หญ่ 
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ตารางที่ 4.1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที ่1) (ต่อ) 
 

สาระส าคญัของโครงการ ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและคุณภาพ แหล่งพิสูจน์ 
เง่ือนไขประกอบ

ทีส่ าคญั 
3) บทท่ี 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ 
4) บทท่ี 4 การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัเรียนและครู 
5) บทท่ี 5 กลยทุธ์การสอน
อยา่งหลากหลาย 
6) บทท่ี 6 การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรม 

   

ผลงานทีเ่กดิจากโครงการ
พัฒนาความรู้เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ค รูผู ้เ ข้า ร่ วมโครงการ มี
ความรู้ทกัษะในการบริหาร
จัดการชั้ น เ รียนแบบโปร
แอคทีฟสถานศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานท่ีก าหนด 

5) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ตามเกณฑ ์80/80 
6) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทกัษะในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ตามเกณฑค่์า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือ
มากกว่า 0.60 

การประเมินผล
ความรู้และ
ทกัษะของครู
ผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม 

1) ความร่วมมือ
ของครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) คุณภาพของ
ส่ือ/ ชุดการ
เรียนรู้ 
3) การตระหนกั
ในความส าคญั 

กจิกรรมและทรัพยากรทีใ่ช้ 
 

กิ จกรรมการพัฒนาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษา
ภาคทฤษฎีโดยใช้รูปแบบ
การพฒันาแบบผสมผสาน 

2) การพฒันาครูผูเ้ข้าร่วมโครงการให้มี
ความรู้ทกัษะตามรูปแบบท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

- การปฐมนิเทศ 
- การศกึษาดว้ยตนเอง 
- การศึกษาเป็นกลุ่ม 
- การฝึกอบรม 

2) ระยะเวลาด าเนินในการด าเนินการ
พฒันาแต่ละรูปแบบ 
3) งบประมาณค่าวสัดุค่าตอบแทนและใช้
สอยจ านวน 50,000 บาท 

1) ภาพถ่าย
กิจกรรม 
2) รายงานการ
ใชจ่้าย
งบประมาณ 
3) แบบประเมิน 

1) ความร่วมมือ
ของครู
กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) การวางแผน
การพฒันาตาม
โครงการ 
3)งบประมาณท่ี
เพียงพอ 
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ตารางที่ 4.2 โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการที่ 2) 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ เง่ือนไขประกอบทีส่ าคญั 

วตัถุประสงค์ของ

โปรแกรมพัฒนาการ

บริหารจัดการช้ันเรียน

แบบโปรแอคทฟีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพฒันาการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ประสิทธิผลของโปรแกรม
โปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใน 2 ประเด็น ดงัน้ี 1) การ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟของครูผูส้อน2) 
พฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ ตลอดจน
ขอ้บกพร่องของโปรแกรมโดย
การถอดบทเรียนเม่ือส้ินสุด
โปรแกรม 

1) การประเมิน
ประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อนและ
หลงัพฒันาตาม
โปรแกรม (pre-test 
/ post-test) 
2) การถอด
บทเรียน 
 
 

1) ใชรู้ปแบบการพฒันาท่ี
หลากหลายและแบบบูรณา
การ 
2) ผูเ้ขา้รับการพฒันามี
ความตระหนกัและมุ่งมัน่
ในการท่ีจะพฒันาตนเอง 

วตัถุประสงค์ของโครงการ
ปฏบิัตกิารบริหารจัดการ
ช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีสู่
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการน าความรู้ทกัษะ
ไปสู่การปฏิบติั 

1) ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการ
น าความรู้ทกัษะไปสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน 
2) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

1) ผลการประเมิน
ปฏิกิริยา 
2) ผลการประเมิน
ทกัษะการปฏิบติั 

1) ความมุ่งมัน่ของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การก ากบัติดตามนิเทศ
ของพ่ีเล้ียง (Mentoring) 

ผลงานทีเ่กดิขึน้จาก
โครงการปฏบิัตกิารบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบบโปร
แอคทฟีสู่สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการน า
ความรู้ทกัษะในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน 

1) การปฏิบติัการสอน 
2) การสังเกตการณ์เพ่ือความมี
ประสิทธิผลจากการน าไปใช้
ในการสอน 

1) แบบสังเกตเพ่ือ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

1) ความร่วมมือของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้และพฒันา 
3) การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4) การสะทอ้นกลบัขอ้มูล
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 



89 
 

 
 

ตารางที่ 4.2 โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการที่ 2) (ต่อ) 

สาระส าคญัของโครงการ 
ตวับ่งช้ีแสดงเวลาปริมาณและ

คุณภาพ 
แหล่งพิสูจน์ เง่ือนไขประกอบทีส่ าคญั 

แบบโปรแอคทีฟไปสู่
การปฏิบติัและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนด 

   

กจิกรรมและทรัพยากรที่
ใช้ 
 

กิจกรรมการพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบการพฒันาแบบ
ผสมผสาน 
 

1) การปฏิบติัการบริหาร
จดัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ 
2) การสังเกตการณ์การบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 
3) การร่วมเรียนรู้พฒันาจาก
การปฏิบติัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

1) ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
2) นกัเรียน 
3) ผูว้ิจยั 

1) ความมุ่งมัน่ตั้งใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(co-learning) 
3) ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และ
ทกัษะของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 
4) ความร่วมมือของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

ทั้งน้ีผูว้จิยัขอเสนอผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้ิจ ัยยกร่างขึ้ นจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุแลว้และผา่นการตรวจสอบและการเสนอแนะจากอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ซ่ึงจะท าให้ไดโ้ปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคู่มือประกอบโปรแกรมตน้แบบเพือ่น าไปตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอน
ที่ 3 ในที่น้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอรายละเอียดคู่มือประกอบโปรแกรมเพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนการทดลอง
โปรแกรมในภาคสนามอนัประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 2 เล่มและชุดการเรียนรู้โครงการ
ปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 1 เล่ม รวม
ทั้งส้ิน 3 เล่มตามล าดบั  ซ่ึงคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการน้ีมาจากการศึกษาการจดัรูปแบบ
ตามเอกสารชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (ก.พ.ร.)  และค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิ  ผลการจดัท าคู่มือ



90 
 

 
 

ประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงั
สรุปในตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชุดที ่ รูปเล่มเอกสาร วตัถุประสงค์ของเอกสาร ขอบข่ายเน้ือหา 
1 การเตรียมความพร้อมในการ

บริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 

 

เพ่ือให้ผูศึ้กษาชุดการเรียนรู้มี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนใน
เบ้ืองตน้รวมถึงหลกัการ แนวคิด
เก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟแบบโปร
แอคทีฟ 

1) แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการชั้นเรียน 
2) ใบงานท่ี 1.1 
3) นิยามและแนวคิดเก่ียวกบั
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 
4) ใบงานท่ี 1.2 

2 การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 

 
 

เพ่ือให้ผูศึ้กษาชุดการเรียนรู้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการแนวคิดในการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ทั้ง 6 ขั้นตอน 

1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 
2) ใบงานท่ี 2.1 
3) การตั้งค่าความคาดหวงัการ
ตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการ
เรียน 
4) ใบงานท่ี 2.2 
5) ช้ีแจงกฎระเบียบ 
6) ใบงานท่ี 2.3 
7) การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างนกัเรียนและครู 
8) ใบงานท่ี 2.4 
9) กลยทุธ์การสอนอยา่ง
หลากหลาย 
10) ใบงานท่ี 2.5 
11) การประเมินและตรวจสอบ
พฤติกรรม 
12) ใบงานท่ี 2.6 
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ตารางที่ 4.3 ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ชุดที ่ รูปแล่มเอกสาร วตัถุประสงค์ของเอกสาร ขอบข่ายเน้ือหา 
3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

เพ่ือให้ผูศึ้กษาชุดการเรียนรู้
สามารถน าการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน
ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบได ้

1) รูปแบบปฏิบติัการการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟ 
2) ใบงานท่ี 3.1 

4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมในขั้นตอนน้ีเพื่อให้ได้โปรแกรม

พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความถูกตอ้ง ความ
สมบูรณ์และสามารถน าไปใชจ้ริงในภาคสนามอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัน าโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบโปรแกรมที่
ได้จัดสร้างรายละเอียดตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยการประยุกต์แนวคิดการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมของ Borg (1982 อา้งถึงในวิโรจน์สารรัตนะ, 2551) และ
แนวคิดของนักวิชาการอ่ืนที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาบูรณาการในการ
ด าเนินการตรวจสอบซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือระยะที่ 1 การตรวจสอบเบื้องตน้และการปรับปรุง
แกไ้ข (preliminary field testing and revision) ระยะที่ 2 การตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุง
แกไ้ข 

ผลการตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบโปรแกรมเบื้องตน้และคร้ังส าคญั (ระยะที่ 1 และ 2)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการตรวจสอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ 2 น า เสนอผลการปรับปรุงแกไ้ขเอกสาร
ประกอบโปรแกรมจากการตรวจสอบดงัน้ี 
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4.3.1  ผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field testing and 
revision) 
 ผลการตรวจสอบเบื้องตน้และการปรับปรุงแก้ไขเป็นผลจากการตรวจสอบของ
คณะครูโรงเรียนบา้นห้วยทรายขาว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
จ  านวน 5 คน เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยวธีิการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion)  
มีขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
 

ตารางที่  4.4 ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบื้องตน้ 
 

ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือโครงการที่ 1 

ด้านเน้ือหา 

1. เน้ือหาบางส่วนมีความยาวมากเกินไป ควรตดั

ใหส้ั้นกระชบั เนน้สาระส าคญัของขั้นตอน 
2. รายละเอียดในบางขั้นตอนควรมีรูปภาพ

ประกอบการอธิบายรายละเอียดเพือ่ใหเ้ห็นภาพ

ที่ชดัเจนมากขึ้น 

ด้านเน้ือหา 

1. ตดัทอนรายละเอียดที่มีความยาวมากเกินไป

ออกเนน้สาระส าคญัที่สั้นกระชบั เพือ่เกิดความ
สะดวกแก่การศึกษาดว้ยตนเองของผูใ้ชคู้่มือ 

2. ไดเ้พิม่รายละเอียดรูปภาพในขั้นตอนที่

เหมาะสมเพือ่ใหผู้ป้ฏิบตัิเห็นภาพไดช้ดัเจนและ
เขา้ใจมากขึ้น 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 1 

1. เพิม่โมเดลขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟใหมี้รูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น 
2. ควรมีเฉลยของแบบประเมินตนเองตอนทา้ย

หน่วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนเพือ่ใหผู้ใ้ชคู้่มือสามารถตรวจค าตอบได้
ดว้ยตนเอง 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 1 

1. จดัท าโมเดลขั้นตอนการบริหารจดัการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟให้เหมาะสมตามขั้นตอน
และใหมี้ความน่าสนใจมากขึ้น 

2. จดัท าเฉลยแบบประเมินตนเองทา้ยหน่วยการ

เรียนรู้ตามขั้นตอนการบริหารจัดการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟทุกหน่วย 
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ตารางที่ 4.4  ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบเบื้องตน้ (ต่อ) 
 

ประเด็นจากการอภิปรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือโครงการที่ 2 

ด้านเน้ือหา 

1. ขั้นตอนการปฏิบติัการบริหารจัดการชั้น

เรียนแบบโปรแอคทีฟควรเขียนให้สั้น กระชบั 
เน้น สาระส าคัญเพื่อให้ผู ้ใช้คู่ มือสามารถ

ปฏิบตัิตามได ้

2.ในบางขั้นตอน เช่น การจดัรูปแบบหอ้งเรียน
ควรมีภาพประกอบเน้ือหาเพือ่ใหเ้กิดภาพ

ชดัเจนมากขึ้น 

ด้านเน้ือหา  

1. ปรับปรุงเน้ือหาขั้นตอนการปฏิบติั

ปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟใหก้ระชบั ชดัเจน สะดวกแก่ผูใ้ชคู้่มือใน

การปฏิบติัจริงมากขึ้น 

2. เพิม่รูปภาพประกอบในแต่ละขั้นตอนตาม
ความเหมาะสมใหผู้ป้ฏิบตัิเห็นภาพชดัเจนและ

สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 2 

1. ควรเพิม่โมเดลขั้นตอนการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ

มากขึ้น 
2. ควรมีเฉลยของแบบประเมินตนเองตอนทา้ย

หน่วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนเพือ่ใหผู้ใ้ชคู้่มือสามารถตรวจค าตอบ
ไดด้ว้ยตนเอง 

3. ควรน ากรอบการถอดบทเรียนไปไว้

ดา้นหลงัการประเมินสุดทา้ยของแต่ละ
โครงการ 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 2 

1. ควรเพิม่โมเดลขั้นตอนการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ

มากขึ้น 
2. ควรมีเฉลยของแบบประเมินตนเองตอนทา้ย

หน่วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนเพือ่ใหผู้ใ้ชคู้่มือสามารถตรวจค าตอบ
ไดด้ว้ยตนเอง 

3.  ควรน ากรอบการถอดบทเ รียนไปไว้

ด้านหลังการประ เมินสุดท้ายของแ ต่ละ
โครงการ 

 

 จากตารางที่  4.4 ผลจากการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น  ผูว้ิจัยได้น า
ขอ้เสนอแนะที่ไดไ้ปด าเนินการปรับปรุงทั้ง  2 ส่วนคือ 1) คู่มือโครงการที่ 1 ในดา้นเน้ือหาและดา้น
องค์ประกอบของโครงการที่ 1 2) คู่มือโครงการที่ 1 ในด้านเน้ือหาและด้านองค์ประกอบของ
โครงการที่ 2 โดยไดเ้พิ่มเติมเน้ือหารายละเอียดของเอกสารประกอบโปรแกรมแต่ละเล่มเพื่อให้มี
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ความสมบูรณ์  มีเน้ือหาสาระที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม  ก่อนน าไป
ตรวจสอบคร้ังส าคญัและปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

4.3.2 ผลการตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม (main field testing 
and revision) 
       เป็นผลจากการตรวจสอบของคณะครูโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 จ  านวน  10  คน  ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (focus group 
discussion) เม่ือวนัที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  มีขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 
ตารางที่ 4.5 ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขจากการตรวจสอบคร้ังส าคญั 
 

ประเด็นจากการอภปิรายกลุ่ม ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คู่มือโครงการที่ 1 

ด้านเนื้อหา 
1. ควรปรับปรุงเน้ือหาบางส่วนใหก้ระชบั 
โดยเฉพาะขั้นตอนท่ี 5 กลยทุธ์การสอนใหอ้่าน
ง่ายมากข้ึนและแกไ้ขค าถูก-ผิด 

ด้านเนื้อหา 
1. ปรับรายละเอียดเน้ือหาใหก้ระชบั มีความ
ชดัเจนและแกไ้ขค า เพ่ือเกิดความสะดวกแก่ผูใ้ช้
คู่มือ 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 1 
1. ควรเพ่ิมรายละเอียดในองคป์ระกอบขั้นตอนท่ี 
5 กลยทุธ์การสอน ในโครงการท่ี 1 ใหช้ดัเจนมาก
ข้ึน 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 1 
1. จดัท ารายละเอียดองคป์ระกอบขั้นตอนท่ี 5 
กลยทุธ์การสอน ในโครงการท่ี 1 ของการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟให้
ชดัเจนและเป็นขั้นตอนมากข้ึน 

คู่มือโครงการที่ 2 

ด้านเนื้อหา 
1. ควรปรับปรุงเน้ือหาขั้นตอนท่ี 5 กลยุทธ์การ
สอนใหเ้ป็นขั้นตอนและมีรายละเอียดการปฏิบติัท่ี
ชดัเจนมากข้ึน 

ด้านเนื้อหา 
1. เพ่ิมเติมรายละเอียดเน้ือหาขั้นตอนท่ี 5 กล
ยทุธ์การสอนให ้มีความชดัเจนและเป็นขั้นตอน 
เพ่ือเกิดความสะดวกแก่ผูใ้ชคู่้มือ 

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 2 
1. ควรเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของภาพประกอบ 
แผนภูมิ หรือโมเดลเขา้ไปในขั้นตอนท่ี 5 กลยุทธ์
การสอนในโครงการท่ี 2  

ด้านองค์ประกอบของคู่มือโครงการที่ 2 
1. จดัท ารายละเอียดองคป์ระกอบขั้นตอนท่ี 5 
กลยทุธ์การสอน ในโครงการท่ี 1 พร้อมโมเดล
ประกอบเพ่ือความชดัเจนมากข้ึน 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมคร้ังส าคัญ (ระยะที่ 2) โดยการจัด
อภิปรายกลุ่มนั้น ปรากฏวา่ มีขอ้เสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขเอกสารในดา้นองคป์ระกอบของคู่มือทั้ง
โครงการที่ 1 และ 2 ในส่วนของขั้นตอนที่ 2 กลยุทธ์การสอน ให้มีความสอดคล้องกันตาม
รายละเอียดที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  และในดา้นเน้ือหาของคู่มือทั้ง  2 โครงการใหป้รับปรุงเน้ือหาของ
คู่มือใหมี้ความกระชบั ชดัเจน เนน้สาระส าคญัอยา่งเป็นขั้นตอน นอกนั้นไม่มีขอ้เสนอแนะแต่อยา่ง
ใดนอกนั้นไม่มีขอ้เสนอแนะแต่อยา่งใดดงันั้น จึงสรุปไดว้่า คู่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ ง 3 เล่ม มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็นส าคญัและมีความเหมาะสมในเชิงเน้ือหาที่จะน าไปใช้ประกอบโปรแกรมใน
ภาคสนามกบักลุ่มเป้าหมาย จึงไม่มีการน าไปตรวจสอบในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 แต่อยา่งใด ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดน้ าเอกสารดงักล่าวไปจดัท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ส าหรับน าไปทดลองใน
ภาคสนามทั้งน้ีคู่มือประกอบโครงการที่ 1 และ 2 ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที่ 5 โปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.4 ผลการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
ผลจากการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลโปรแกรมพฒันาการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่น าไปใชใ้นการทดลองในภาคสนาม 
ซ่ึงประกอบดว้ยแบบประเมินดงัน้ี 

4.4.1 แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 1 คือ โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อใชส้อบถาม
ความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือหาโครงการ 
2) ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนิน
โครงการและ 4) ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการที่เขา้ร่วมโครงการหลงัการส้ินสุดการด าเนินการ
วิจยัตามโครงการที่ 1  มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยที่สุด  ไดด้ าเนินการเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item - 
Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค  าถามที่ตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัความพงึพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้หรือไม่โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ราย (ดูรายช่ือใน
ภาคผนวก ก) โดยใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค  าถาม
มีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1  หมายถึง ขอ้ค  าถามไม่มีความ
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สอดคล้อง ผลที่ได้รับจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑค์่า IOC ที่ระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่ขอ้ค  าถามนั้นมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค  าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.67 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพฒันา
ความรู้ เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน า
แลว้ ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั จ  านวน 30 คน จากครูผูส้อน แลว้น า
ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of 
reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑเ์ท่ากบัหรือสูงกว่า 0.60 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่  4.6 ( ดู
แบบสอบถามในภาคผนวก ง) 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามประเมิน
ปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ประเด็นในแบบสอบถาม 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความ

เช่ือมัน่ 

1. ดา้นเน้ือหาโครงการ 0.89 
2. ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 0.87 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ 0.85 
4. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 0.72 

โดยรวม 0.83 

4.4.2 แบบประเมินความรู้การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน   
ผูว้จิยัสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบความรู้ใน 6 ประเด็นของการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟ ดงัน้ี 1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์
การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม มีลกัษณะเป็นแบบปรนัย มี
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ตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวนรวมทั้งส้ิน 30 ขอ้ ไดน้ าไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนในโรงเรียนชุมชนบา้น
วงัเพิม่  จ  านวน 10 คน ผลการทดลองใชแ้บบประเมินความรู้ดงักล่าว เม่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตร KR – 20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson) พบว่า จาก
ขอ้สอบจ านวน 30  ขอ้ มีค่า  p ที่ผา่นเกณฑอ์ยูร่ะหว่าง  0.25-0.79  และค่า  r อยูร่ะหว่าง  0.20- 0.71  
ซ่ึงแสดงวา่ ขอ้สอบประเมินความรู้ดงักล่าวใชเ้ป็นขอ้สอบเพือ่ประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนได ้

4.4.3 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 
ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเพื่อใช้สอบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัปฏิบตัิการบริหาร

จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบตัิการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและ 2) ดา้นการร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟหลงัการส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตามโครงการที่ 2 มีลกัษณะเป็น
แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ได้
ด าเนินการเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค  าถามที่ตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกับความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 6 คน (ชุดเดิมกับการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 1) โดยให้ท  า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค  าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้ค  าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลที่ไดรั้บ
จากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนด

เกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการวดั จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค  าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด 
คือ 0.50 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด ขณะเดียวกัน ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขเล็กนอ้ย 

 2) การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการที่ 2 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไป
ทดลองใชก้บัครูผูส้อนที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากครูผูส้อน แลว้น าขอ้มูลที่
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เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of 
reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑเ์ท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่  4.7 ( ดู
แบบสอบถามในภาคผนวก ง) 

ตารางที่ 4.7 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปฏิกิริยาของ
กลุ่มทดลองต่อโครงการที่ 2 โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 

1. การปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 0.86 
2. การร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ 

0.76 

โดยรวม 0.81 
 

4.4.4 แบบประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปร
แอคทีฟเพือ่เปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest ) ดงัน้ี 

1)  แบบประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน 
 ผูว้จิยัสร้างขึ้นเพือ่ใชป้ระเมินกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ

โปรแอคทีฟของครูผูส้อนใน 2 ประเด็น ดังน้ี 1) ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟและ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูในระยะก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง เพือ่ศึกษาความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
โดยมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และ
นอ้ยที่สุดไดด้ าเนินการเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

1.1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index 
of Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค  าถามที่ตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อนหรือไม่โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ราย (ชุดเดิมกบัการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อ
โครงการที่ 1 และ 2) โดยให้ท  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง 
ขอ้ค  าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้ค  าถามไม่มี
ความสอดคลอ้ง ผลที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑค์่า IOC ที่ระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.60 จึงจะถือวา่ขอ้ค  าถามนั้นมี
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ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค  าถามใน
แบบสอบถามมีค่า  IOC ต ่าสุด คือ 0.67 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 

1.2) การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟของครูผูส้อน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั จ  านวน 30 คน จาก
ครูผูส้อน แล้วน าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น 
(alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ธีิของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑเ์ท่ากบัหรือ
สูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามใน
งานวจิยัน้ี พบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางที่ 
4.8 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ง) 

 

ตารางที่ 4.8 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวม 
และจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 

1. ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟ 

0.82 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนและครู 0.89 

โดยรวม 0.86 

2)  แบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
มีขั้นตอนดงัน้ี  ผูว้จิยัสร้างขึ้นเพือ่ใชส้อบถามความเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนกัเรียนใน 2 ดา้น คือ (1) ความรู้ความเขา้ใจ  (2) ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ในระยะ
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง เพือ่ศึกษาความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ โดยมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยที่สุดไดด้ าเนินการเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
    2.1)  ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค  าถามที่ตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ราย (ชุด
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เดิมกบัการตรวจสอบแบบสอบถามปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 1 และ 2) โดยให้ท  าเคร่ืองหมาย  ลง
ในช่อง +1  หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอ้ค  าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจใน
ความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้ค  าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑค์่า IOC ที่ระดับ

เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดัจาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขอ้ค  าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.67 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า
เกณฑท์ี่ก  าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษา
และรูปแบบของแบบสอบถามดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 2.2)  การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัไดน้ าเอาแบบสอบถามที่ผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใชก้บั
นักเรียน ที่ไม่เก่ียวขอ้งในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากนักเรียน แลว้น าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได้ไป
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) โดยใชว้ิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 
2546)ซ่ึงผลจากการทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตาราง 4.9  (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ง) 
 

ตารางที่ 4.9 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวม 
และจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเช่ือมัน่ 

1.ความรู้ความเขา้ใจ 0.75 
2.พฤติกรรมการเรียนรู้ 0.78 

โดยรวม 0.77 
 

4.4.5 แบบถอดบทเรียนโปรแกรมการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
  ผูว้ิจัยสร้างขึ้ น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended 
Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกนัอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินงานวจิยัตามโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการที่ 2 โครงการปฏิบตัิการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ประเด็นดังน้ี 1) การจดัรูปแบบ
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หอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) 
การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย 6) การประเมิน
และตรวจสอบซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้จิยัไดต้รวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใชก้บัครูผูส้อน
โรงเรียนบา้นห้วยทรายขาว จ านวน 5 ราย พบว่า ครูผูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเขา้ใจความหมายในขอ้
ค าถามแบบปลายเปิดนั้ นตรงกัน สามารถใช้เป็นข้อค  าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกันได้ (ดูใน
ภาคผนวก ค) 

ผลจากการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ีส่งผลให ้ไดโ้ปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟที่มีส่วนประกอบที่ส าคญั มีความเหมาะสมที่จะน าไปทดลองในภาคสนามกบักลุ่มเป้าหมาย
เพือ่หาประสิทธิภาพโปรแกรมในภาคสนามต่อไป 

4.5 ผลการทดลองโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในภาคสนาม 

เป็นการทดลองตามกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาขึ้นจากผล
การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งในบทที่ 2 ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ราย แลว้ ดงัผลการด าเนินการวิจยัที่น าเสนอในขั้นตอนที่ 1 ดงัภาพประกอบที่ 
4.1 
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การถอดบทเรียน 

3) การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
4) พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแบบโปรแอคทีฟของผูเ้รียน 

การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม

ก่อนการทดลอง (Pre-test) 

แนวคดิพ้ืนฐานทีน่ ามาออกแบบโปรแกรม 

 

 

ค่านิยมใหม่ของการ
พฒันาวชิาชีพ 

 

รูปแบบพฒันาวชิาชีพแบบผสมผสาน
และบูรณาการ 

 

การประเมินผลการพฒันา
บุคลากรและการปฏิบตัิงาน 

 

การประเมินผลของโปรแกรม
หลงัการทดลอง (Post-test) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาและส่งเสริมการน า
ความรู้ ทักษะสู่การปฏิบัติใน

การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟของครผูส้อน 

รูปแบบการพฒันา 
การสังเกตและการประเมิน

การให้ส่วนร่วมในการพฒันา
และปรับปรุงการเป็นพี่เลี้ ยง
และการพฒันาในงาน 

เคร่ืองมือประเมิน 
1 )  ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง
ผูเ้ขา้ร่วมต่อโครงการที่ 2 
2) การประเมินการน าความรู้สู่
การป ฏิบัติ ข องค รูผู ้เ ข้ า ร่ วม
โครงการที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
พัฒน า คว าม รู้  ทัก ษะแล ะ
ความสามารถ ก ารบ ริห าร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เคร่ืองมือประเมิน 
1) ประเมินปฏิกิริยาของผูเ้ขา้ร่วม
ต่อโครงการที่ 1 
2)  การประเ มินความ รู้ของค รู
ผูเ้ขา้ร่วมต่อโครงการที่ 1 

รูปแบบการพฒันา 
 

การปฐมนิเทศ การศึกษาดว้ย
ตนเอง การฝึกอบรมเขม้ และการ
สืบคน้ การศึกษาเป็นกลุ่ม  

โครงการพฒันาความรู้เพ่ือพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 6 
ข ั้นตอน1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจง

กฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมิน
และตรวจสอบพฤติกรรม 

โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 6 
ขั้นตอน1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจง
กฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมิน

และตรวจสอบพฤติกรรม 

โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ: ผลที่ได้รับจากการวจิยั 
 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขหลงัการทดลอง 

3) การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
4) พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแบบโปรแอคทีฟของผูเ้รียน 

 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการและเน้ือหาของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ดงันั้น การรายงานผลการวิจยัส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการทดลองโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมายในภาคสนาม
และผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอรายละเอียดในลกัษณะการบรรยาย
ความเรียงประกอบขอ้มูลและรูปภาพประกอบการน าเสนอจะแบ่งไดด้งัน้ี 1) น าเสนอการทดลอง
โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาคสนามตามโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระยะที่ 1) และโครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระยะที่ 2) และ 2) น าเสนอผลการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเคร่ืองมือประเมิน
ทั้ง 6 ประเภทตามล าดบัทั้งน้ีการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนามไดด้ าเนินการที่โรงเรียนชุมชน
บ้านวังเพิ่ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย  
ครูผูส้อนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่  จ  านวน 10 คน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ‟ ตุลาคม 2559  โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

4.5.1 การทดลองโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.5.1.1 โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค
ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) เป็นการทดลองโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบักลุ่มเป้าหมายการทดลองในระยะที่ 1 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะตามการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟตามกรอบ
เน้ือหาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 6 ขั้นตอน
ประกอบดว้ย 1) การจดัรูปแบบหอ้งเรียน  2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอน
การเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอน
อยา่งหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินการพฒันาตามโครงการน้ี
เป็นการด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คนโดยมี
รูปแบบการพฒันาแบบบูรณาการเพือ่การวจิยัโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโครงการที่ 1 และผลการทดลองตามรูปแบบการพฒันาดงัน้ี 

1) การปฐมนิเทศ 
ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผูว้จิยัขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้น

วงัเพิ่ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เพื่อเชิญครูผู ้สอน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คนเขา้รับการปฐมนิเทศเพือ่ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินการ
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พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในองค์ประกอบวตัถุประสงค์ ความส าคัญ 
ความรู้พื้นฐานรวมถึงภาพรวมขั้นตอนการด าเนินการการปฏิบติั  ตามโปรแกรมที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้น
และเพือ่เป็นการสร้างความตระหนกัใหก้ลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นความส าคญัและจ าเป็นในการ
พฒันาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ โดยสถานที่ในการ
ด าเนินการคือหอ้งประชุมค ากฤษณา - แพง่ศรีสาร โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม  สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ในการปฐมนิเทศน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศ
ครูผูส้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเองพร้อมกนัน้ียงัไดเ้ชิญ นายอเนก ค ายงั ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ชุมชนบา้นวงัเพิม่  สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่เป็นประธาน
ในการจดัปฐมนิเทศพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวถึงความส าคญัในการเขา้ร่วมโปรแกรมใน
คร้ังน้ีโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไดต้ระหนักและให้
ความส าคญัในการเขา้ร่วมโปรแกรมเพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ
ครู  ดงัค  ากล่าวตอนหน่ึงที่วา่  “การบริหารจดัการชั้นเรียนในสถานศึกษาถือไดว้า่เป็นหน้าที่ที่ส าคญั
ที่ครูทุกคนตอ้งปฏิบติั ซ่ึงโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่ไดม้าจากการวิจยั
พฒันาและน ามาทดลองในภาคสนามกบัคณะครูผูส้อนนั้นถือไดว้า่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ส าหรับครูผูส้อนที่จะไดพ้ฒันาทั้งตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
จดัการชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบัศตวรรษที่ 21 เพือ่ประโยชน์ในทา้ยที่สุดคือนกัเรียนของเรานัน่เอง”  

ต่อจากนั้นผูว้ิจยัได้ด าเนินการปฐมนิเทศสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนามกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาด้านพื้นฐานความรู้และทักษะ ซ่ึงการประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมในภาคสนามและระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนามดว้ยวิธีการ
บรรยายช้ีแจงและมีเอกสารประกอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นที่ไม่เขา้ใจจน
กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี ดงัภาพประกอบที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 การปฐมนิเทศโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เม่ือส้ินสุดการปฐมนิเทศผูว้ิจยัไดม้อบเอกสารชุดการเรียนรู้เก่ียวกบัโครงการ
พฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนั
เป็นเอกสารประกอบโปรแกรมผูว้ิจยัพฒันาขึ้นให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมายจ านวน2เล่ม ไดแ้ก่ เล่มที่ 1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และเล่มที่ 2 ประกอบดว้ยการ
บริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  6 ขั้นตอน เพื่อน าไปศึกษาตามรูปแบบการพฒันา
การศึกษาดว้ยตนเองต่อไป ผลจากการด าเนินการท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในแนว
ทางการเขา้ร่วมการทดลองโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเป็นอยา่งดีรวมทั้ง
มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดีโดย
ครูผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทุกคนใหเ้หตุผลวา่เป็นโอกาสที่ดีที่จะไดพ้ฒันาดา้นพื้นฐานความรู้และทกัษะ
ที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานส่งผลให้ผูว้ิจยัมีก าลังใจที่จะด าเนินการทดลองโปรแกรมในขั้นตอน
ต่อไป 

2) การศึกษาด้วยตนเอง 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการพฒันาครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบการศึกษาด้วย

ตนเองจากชุดการเรียนรู้ตามโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้รวม 2 เล่มดงัน้ีคือ เล่มที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมในการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และเล่มที่ 2 ประกอบด้วยการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความ
คาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบ
พฤติกรรม โดยให้ระยะเวลาการศึกษาดว้ยตนเอง เป็นระยะเวลาตั้งแต่วนัที่  19 – 31 พฤษภาคม 
2559 โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงแนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้และการปฏิบติักิจกรรมระหว่างการศึกษา
ดว้ยตนเองใหค้รูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายทราบด าเนินการศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบตัิตาม
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เส้นทางการศึกษาเอกสารด้วยตนเองที่ระบุไวใ้นเอกสารแต่ละเล่มผลสะทอ้นกลับที่ได้รับคือ
ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากการสรุป
ประเด็นส าคญัตามใบงานในเอกสารแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในระหว่างการศึกษาชุดการเรียนรู้ของ 
ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีเพราะการศึกษาดว้ยตนเอง เป็นรูปแบบการพฒันาความรู้ที่สอดคลอ้ง
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบผู ้ใหญ่ที่ เน้นการศึกษาด้วยตนเองอีกทั้ งเอกสารชุดการเรียนรู้ที่
ผูว้ิจยัพฒันาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งในด้านเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมเก่ียวกับความรู้พื้นฐานการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) การศึกษาเป็นกลุ่ม 
หลงัจากครูกลุ่มเป้าหมายการทดลองไดรั้บการปฐมนิเทศและศึกษาคู่มือตามชุด

การเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟดว้ยตนเองแลว้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งครูผูส้อนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม โดยมีกลุ่มละ 5 ราย เพือ่ศึกษาแลกเปล่ียนและวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหา
ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเก่ียวกับการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ด าเนินการในระหว่างวนัที่ 1 – 10 มิถุนายน 2559 ในรูปแบบการ
สนทนากลุ่มทางเทคโนโลย ีไดแ้ก่ โทรศพัท ์และระบบกลุ่มสนทนาออนไลน์รวมถึงการนัดหมาย
พบปะในที่ประชุมกลุ่มอีกดว้ย ดงัภาพประกอบที่ 4.3 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 การศึกษาเป็นกลุ่มเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

4) การฝึกอบรม 
ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 ผูว้จิยัไดเ้ชิญครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายจ านวน10 คน

เขา้รับฝึกอบรมซ่ึงเป็นการฝึกอบรมเขม้ (intensive training) จ านวน 1 วนัตามโครงการพฒันา
ความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะที่ 1 
อนัมีจุดมุ่งหมายเพือ่พฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ทกัษะและความสามารถ
ตามการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในการฝึกอบรมเขม้
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟประกอบดว้ยกิจกรรมเรียนรู้จากผูว้จิยั การอภิปรายกลุ่ม 
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การน าเสนอผลงานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่า
ความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) การช้ีแจงกฎระเบียบ 4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมินและตรวจสอบ
พฤติกรรม 

สถานที่ในการด าเนินการคือห้องประชุมค ากฤษณา-แพ่งศรีสาร โรงเรียน
ชุมชนบา้นวงัเพิ่ม  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5  ตั้งแต่เวลา 
8.30 – 16.30 น. ของวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยผูว้ิจยัไดท้  าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และ
ด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมดว้ยตนเอง ทั้งน้ีในการฝึกอบรมไดใ้ชชุ้ดการเรียนรู้บริหารจดัการชั้น
เรียนจ านวน 2 เล่ม ไดแ้ก่ ชุดการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ และชุดการเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ควบคู่กนัไป
กบัการฝึกอบรมดว้ย ดงัภาพประกอบที่ 4.4 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 การฝึกอบรมตามโครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

5) ผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) 

หลังจากเสร็จส้ินโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในวนัที่  10
มิถุนายน 2559 ผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย  คณะครูโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่มไดท้  า
แบบประเมินปฏิกิริยาซ่ึงมีผลการประเมิน ดงัแสดงในตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อโครงการที่ 1  
 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกิริยา 

x̄ S.D. แปลผล 

ด้านเน้ือหาโครงการ    

1.  วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ 4.40 0.49 มาก 

2.  กิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ของโครงการ 

4.10 0.74 มาก 

3.  เน้ือหาในการพฒันามีความส าคญัและจ า เป็นต่อการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา 

4.30 0.67 มาก 

4.  การวดัและประเมินผลการพฒันามีความเหมาะสม 3.90 0.74 มาก 

ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ    

5.  การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการต่อผูร่้วมโครงการและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

4.20 0.63 มาก 

6.  การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบักิจกรรมการพฒันา 3.90 0.74 มาก 

7.  ระยะเวลาท่ีใชก้ารพฒันามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละ
กิจกรรม 

4.20 0.63 มาก 

8.  กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 3.80 0.63 มาก 

9.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของครูผูส้อนในสถานศึกษา 

4.00 .67 มาก 

10.  ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพฒันา 

4.30 0.48 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ    

11.  ส่ือและเอกสารประกอบการพฒันามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
พฒันา 

3.70 0.67 มาก 

12.  โสตทศันูปกรณ์ประกอบการพฒันามีความเหมาะสม 3.70 0.67 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินปฏิกิริยาที่มีต่อโครงการที่ 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกิริยา 

x̄ S.D. แปลผล 

13.  สถานท่ีด าเนินการพฒันามีความเหมาะสม 4.40 0.52 มาก 

14.  บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 4.30 0.48 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เข้าร่วมโครงการ    

15.  ความรู้ทกัษะใหม่ท่ีไดรั้บจากการด าเนินการตามโครงการ 3.90 0.57 มาก 

16.  ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการตามโครงการส่งผลให้เกิดประสิทธิผลใน
ภาระงาน 

3.80 0.63 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.62 มาก 

จากตารางที่ 4.10 สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบวา่  ดา้นเน้ือหาโครงการ  
และดา้นกระบวนการด าเนินโครงการมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

6) ผลการประเมินความรู้การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน 
ก่อนจะเสร็จส้ินโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน

แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายได้ท  าแบบทดสอบความรู้การ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟโดยใชเ้วลา  1  ชัว่โมง  ซ่ึงแบบประเมินความรู้การบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก  การประเมินใชเ้กณฑ ์
80/80 โดย 80 แรก หมายถึง กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีผลการท าแบบประเมินได้
คะแนนเท่ากบัหรือสูงกวา่ร้อยละ  80  และ  80  หลงั  หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผล
การท าแบบประเมินเท่ากบัหรือสูงกวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็  ดงัแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
 

การประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ คดิเป็นร้อยละ ผ่านเกณฑ์ 

ครูผูส้อนรายท่ี 1 
ครูผูส้อนรายท่ี 2 
ครูผูส้อนรายท่ี 3 
ครูผูส้อนรายท่ี 4 
ครูผูส้อนรายท่ี 5 
ครูผูส้อนรายท่ี 6 
ครูผูส้อนรายท่ี 7 
ครูผูส้อนรายท่ี 8 
ครูผูส้อนรายท่ี 9 
ครูผูส้อนรายท่ี 10 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

23 
27 
24 
25 
23 
26 
27 
25 
27 
25 

80.00 
90.00 
80.00 
83.33 
80.00 
86.67 
86.67 
83.33 
86.67 
83.33 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

ภาพรวม 25.30 84.00 √ 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า  จากแบบประเมินความรู้หลังการพฒันาตามโครงการพฒันา
ความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  10  
คน  ผลจากการทดสอบพบวา่  ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  100  มีผลการท าแบบประเมินความรู้
ไดค้ะแนนสูงกวา่ร้อยละ  80  และครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความรู้
เท่ากบั  25.30 คะแนน  โดยผูท้ี่ท  าคะแนนไดม้ากที่สุดไดค้ะแนน 27 คะแนน  และผูท้ี่ท  าคะแนนได้
น้อยที่ สุดได้ 23 คะแนน  มีค่า เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  84.00 จึงสามารถสรุปได้ว่าครูผู ้สอน
กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟเพยีงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบตัิจริง 

4.5.1.2 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ สู่สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน(โครงการที่ 2)  เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการที่  1 (โครงการพฒันาความรู้เพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาและส่งเสริมการน าความรู้ทกัษะตามการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์และบูรณาการในการปฏิบติังานในหน้าที่เอกสารประกอบ
โครงการที่ 2 จ  านวน 1 เล่ม ไดแ้ก่ชุดการเรียนรู้เล่มที่3คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟซ่ึงการด าเนินการทดลองโปรแกรมในภาคสนามตามโครงการในระหว่างเดือน
มิถุนายน 2559 ถึงตุลาคม 2559 รวมเวลา 1 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่1/2559)โดยมีรูปแบบการพฒันา
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แบบบูรณาการและผลการทดลองตามรูปแบบการพฒันาการปฏิบตัิการบริหารจดัการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟดว้ยการสงัเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและการ
ร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟดงัน้ี 

1)  การสังเกตการณ์การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ในการน าความรู้ไปสู่ปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ

ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมาย 10 คนนั้น ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนที่ไดน้ า
ความรู้จากการพฒันาในโครงการที่ 1 สู่การปฏิบติัในโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) ในชั้นเรียนของครูผูส้อนโรงเรียนชุมชน
บา้นวงัเพิม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละราย ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดป้ระเมินการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้น
เรียนของครูผูส้อนเพือ่ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบัเก่ียวกบัการน าความรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบติัอีกดว้ย  

การสังเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบ
บนัทึกการสงัเกตการบริหารจดัการชั้นเรียน (ดูรายรายละเอียดในภาคผนวก ง )โดยแจง้ก าหนดการ
สงัเกตการณ์ล่วงหนา้ 2 วนัเพือ่ครูผูส้อนมีความพร้อมและโอกาสเตรียมตวัให้การบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟด าเนินตามชุดการเรียนรู้เล่มที่ 3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปไดด้ว้ยดีจากการสังเกตการปฏิบตัิการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟพบรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1)  การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน 
 ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นในการน าความรู้ 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) 
การช้ีแจงกฎระเบียบ 4) ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย 
6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมไปสู่การปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสามารถสังเกตได้จากบริบทสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนที่ไดมี้การ
จดัรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนในวชิาเรียนนั้นๆ ซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากการการ
จดัรูปแบบชั้นเรียนแบบเดิม ทั้ งน้ีในช่วงแรกของการน าขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียน 6 
ขั้นตอนไปปฏิบัติในชั้นเรียนนั้ น เน่ืองด้วยครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายได้มีความพยายามในการ
ประยกุตใ์ชต้ามขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟให้เขา้กับบริบทของชั้นเรียน
ส่งผลท าให้ชั้นเรียนในบางช่วงเกิดการหยุดชะงกับา้ง แต่ทั้งน้ีเม่ือครูผูส้อนได้ลงมือปฏิบติัอย่าง
ต่อเน่ืองผูว้จิยัสามารถสงัเกตไดถึ้งพฒันาการที่เกิดจากการปรับปรุงของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งชดัเจน ดงัภาพประกอบที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 การสงัเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
1.2) พฤติกรรมของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนนั้น พบวา่ ในช่วงแรกผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและให้
ความสนใจแก่การเรียนในชั้นเรียนอย่างมาก ซ่ึงสังเกตได้จากพฤติกรรมการตอบค าถาม การ
ตอบสนองต่อการตั้งค  าถามและการสอนของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมาย การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
ด้วยความตั้งใจ กระตือรือร้น รวมถึงปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและ
ครูผูส้อนเป็นไปในทิศทางเชิงบวก ซ่ึงจากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ืองท าให้พบว่าผูเ้รียนมี
พฒันาทางพฤติกรรมตอบสนองต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
ดงัภาพประกอบที่ 4.6 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.6 การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 

3) การร่วมเรียนรู้พัฒนาจากการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2.1) รูปแบบการให้มีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ผู ้วิจัยได้ให้
ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการพฒันาและปรับปรุงในเน้ือหารายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนเม่ือลงมือปฏิบติัจริงในชั้นเรียนแลว้ เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส
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ร่วมท างานเป็นกลุ่มตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทั้งน้ีรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นเป็นขั้นตอน
ที่เกิดขึ้นจากการการสงัเกตการณ์การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในชั้นเรียนของผูว้ิจยั
ต่อครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายและผูเ้รียนโดยหลงัจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในชั้นเรียน ผูว้จิยัไดใ้หค้รูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสะทอ้นผลหลงัการปฏิบติั
ตามขั้นตอนในการบริหารจดัการชั้นเรียน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แกไ้ข รวมถึง ประเมินตนเอง ในลกัษณะของการเรียนรู้ร่วมกนักบัผูว้ิจยั ซ่ึงในขั้นตอนน้ีครูผูส้อน
กลุ่มหมายเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีพนัธะผูกพนัต่อการน าความรู้และทกัษะไปปฏิบตัิให้
บรรลุผลซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาในการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนในคร้ังต่อไป 
ทั้งน้ีครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะสะทอ้นผล
หลงัการปฏิบติัร่วมกนัเป็นอยา่งดี  

2.2) รูปแบบการเป็นพี่เลีย้ง 
หลังการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน

กลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดพู้ดคุย สะทอ้นผลและแนะน าครูผูส้อนในแต่ละ
ขั้นตอนของการบริหารจดัการชั้นเรียนที่ครูผูส้อนท าให้การพฒันาไปสู่การพฒันางานในหน้าที่ให้
ประสบผลส าเร็จทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้สนอแนะและแนะน าครูผูส้อนจากส่ิงที่ครูผูส้อนปฏิบติัตามขั้นตอน
การบริหารจดัการชั้นเรียนที่ละขั้นตอนถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องที่ตอ้งแกไ้ข รวมถึงไดท้ดลองปฏิบตัิ
ให้ครูผูส้อนได้เห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง จากการเสนอแนะน้ี
ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงถึงความใส่ใจและความสนใจในขอ้แนะน าโดยการแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายตอบสนองต่อการเสนอแนะข้อแนะน าของผู ้วิจัยด้วยการน าไปแก้ไข
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในคร้ังต่อไป ดงัภาพประกอบ
ที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 การเป็นพีเ่ล้ียงใหแ้ก่ครูผูส้อนในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

3) ผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการปฏิบัติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) 

หลังจากเสร็จส้ินโครงการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวนัที่ 10 ตุลาคม 2559 ผูว้ิจยัให้ครูผูส้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท าแบบ
ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 2 ซ่ึงมีผลการประเมินดงัแสดงในตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการที่ 2 
 

รายการประเมนิ 
ระดับปฏกิริิยา 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการปฏบิัตกิารบริหารจัดการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี    

1. การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการต่อผูร่้วมโครงการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 4.30 0.48 มาก 

2. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบักิจกรรมการพฒันา 3.80 0.63 มาก 

3. ระยะเวลาท่ีใชก้ารพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแต่ละกิจกรรม 4.00 0.67 มาก 

4. กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.30 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการที่ 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ระดับปฏกิริิยา 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการปฏบิัตกิารบริหารจัดการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี    

5. ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันา 

4.30 0.48 มาก 

6. ส่ือและเอกสารประกอบการพฒันามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันา 4.00 0.67 มาก 

ด้านการปฏบิัตกิารบริหารจัดการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี    

7. โสตทศันูปกรณ์ประกอบการพฒันามีความเหมาะสม 3.70 0.48 มาก 

8. สถานท่ีด าเนินการพฒันามีความเหมาะสม 4.40 0.52 มาก 

9. บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อด าเนินการ 4.30 0.48 มาก 

ด้านการร่วมเรียนรู้พัฒนาจากการปฏบิัตกิารบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี    

10. ความรู้ทกัษะใหม่ท่ีไดรั้บจากการด าเนินการตามโครงการ 4.40 0.52 มาก 

11. ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการตามโครงการส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติั 4.30 0.48 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.16 0.54 มาก 

จากตารางที่ 4.12 สรุปผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการประเมินปฏิกิริยาพบว่าด้านการปฏิบตัิการบริหาร
จดัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและด้านการร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟทุกรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

6) ผลการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง     

โปรแกรมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest – posttest) เพือ่ทดสอบสมมุติฐานการวิจยัที่ก  าหนดไว ้
โดยมีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ผลการทดสอบการแจกแจงปกติ ดงั

แสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 การทดสอบการแจกแจงปกติ (normal distribution) ดว้ย สถิติ Shapiro-Wilk  

การประเมนิ 
Shapiro-Wilk  

Sig. 
1. ครูผูส้อน  

1.1 ก่อนความรู้ความเขา้ใจ .389 
1.2  หลงัความรู้ความเขา้ใจ .149 
1.3  ก่อนความสัมพนัธ์ .258 
1.4 หลงัความสัมพนัธ์ .000 

2. พฤติกรรมผูเ้รียน  
2.1 ก่อนความรู้ความเขา้ใจ .000 
2.2 หลงัความรู้ความเขา้ใจ .000 
2.3 ก่อนพฤติกรรมการเรียนรู้ .000 
2.4 หลงัพฤติกรรมการเรียนรู้ .000 
*  Sig  > .05 มีการแจกแจงแบบปกติ 

Sig  < .05 มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

จากตารางที่ 4.13 การทดสอบการแจกแจงปกติ (normal distribution) ของข้อมูลการ
ประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม ดว้ย สถิติ Shapiro-Wilk  ผลปรากฏว่า การประเมินการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนใน 2 ประเด็น คือ 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน เม่ือพจิารณาการแจกแจงแบบปกติดว้ย
สถิติ Shapiro-Wilk test พบวา่ค่า Sig ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมเท่ากบั .389 และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
เท่ากับ .149 มากกว่า .05 สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลน้ีมีการแจกแจงแบบปกติ และ 2) ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู เม่ือพิจารณาการแจกแจงแบบปกติดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk 
test พบว่าค่า Sig ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมเท่ากับ .258 มากกว่า .05 ในขณะที่ค่า Sig หลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมเท่ากบั .000 นอ้ยกวา่ .05 สามารถสรุปไดว้า่ ขอ้มูลน้ีมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ  

ในขณะที่การทดสอบการแจกแจงปกติ (normal distribution) ของข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ผลปรากฏว่าทั้ง 2 ดา้นคือ 1) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน และ 2) พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน เม่ือพิจารณาการแจกแจงแบบปกติดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk test พบว่าค่า Sig 
เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 สามารถสรุปไดว้า่ ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดน้ีน้ีมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (ดูใน
ภาคผนวก ซ) 
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จากขอ้มูลผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ดงักล่าว คือ 1) การ
ประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนสามารถน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติได้
ดว้ย  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ที่ระดับนัยส าคญัที่ระดับ  0.05  
เน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการแจกแจงของข้อมูล 
(Distribution free) (งามพล สุนทรวรสิริ, 2559) และ 2 ) การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ สามารถน ามาวเิคราะห์ค่าสถิติ 
t-test  dependent ไดด้ว้ย Wilcoxon Signed - Rank Test เช่นเดียวกนั เน่ืองจากการทดสอบสถิติ 
Wilcoxon นั้นจะไม่ค  านึงถึงลกัษณะการแจกแจงของประชากรวา่จะมีลกัษณะเช่นไรและเป็นสถิติที่
ไม่ไดท้ดสอบเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การแจกแจงของขอ้มูล (Distribution free) (งามพล สุนทรวรสิริ, 2559) ซ่ึงผลการประเมินความมี
ประสิทธิผลของโปรแกรม มีดงัน้ี 

6.1)  ผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน 
 ผลการประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนผูว้ิจยัให้

กลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมินน้ี 2 คร้ัง คือก่อนการด าเนินการตามโครงการที่ 1 เม่ือวนัที่ 16 
พฤษภาคม 2559  และคร้ังที่ 2 หลงัการด าเนินการตามโครงการที่  2 เม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2559 เม่ือ
ไดค้ะแนนจากการประเมิน 2 คร้ัง การเปรียบเทียบมี 2 ประเด็น คือ ประกอบดว้ย 1) ความรู้ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและ 2) ความสมัพนัธร์ะหวา่งนักเรียนและครูมี
ผลการประเมินดงัน้ี 

6.1.1) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 

ประกอบไปด้วยประเด็น ดังน้ี 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่า
ความคาดหวัง การตั้ งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอย่างหลากหลาย 6) การประเมินและ
ตรวจสอบซ่ึงมีผลการประเมินดงัน้ี 
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ตารางที่  4.14 แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 

การประเมิน Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 19.20 1.23 10 

2.823* 0.005 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 25.80 0.92 10 

*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบด้าน
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว ้

6.1.2) แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 
 ประกอบไปด้วย 1) ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างเปิด

กวา้ง 2) ครูสามารถจดักิจกรรมที่ผูเ้รียนมารถเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 3) ครูสามารถกระตุน้ให้

ผูเ้รียนตอบสนองในกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) ครูให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหา
ไปพร้อมๆ กับผูเ้รียน 5) ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้ รียนโดยการสนับสนุนและให้

ค  าแนะน า 6) ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิจริงดว้ยตนเอง 7) ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลง

ในการตดัสินใจของผูเ้รียน 8) เปิดใจกวา้งยอมรับในความตอ้งการของนักเรียน 9) ครูมีวิธีการ
ประเมินผลและตรวจสอบพฤติกรรมที่หลากหลายตามสภาพจริงมีผลการประเมินดงัน้ี 

ตารางที่ 4.15 แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู ก่อนและ

หลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 

การประเมิน Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 27.00 1.41 10 

2.825* 0.005 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 34.70 1.16 10 

*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.15 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์
ระหว่างนักเรียนและครู หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
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0.05  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผล
ตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว ้

6.2) ผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 

ผลการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบประเมินน้ี  2  คร้ัง  คือก่อนการด าเนินการตามโครงการที่  1  เม่ือ
วนัที่ 10 มิถุนายน  2559  และคร้ังที่  2  หลงัการด าเนินการตามโครงการที่  2  เม่ือวนัที่  10 ตุลาคม  
2559  เม่ือไดค้ะแนนจากการประเมิน  2  คร้ัง  การเปรียบเทียบมี  2  ประเด็น  คือ  ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ  และดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลการประเมินดงัน้ี 

6.2.1) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบไปดว้ย 
1) ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการจดัรูปแบบห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ 2) ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการตั้งกฎ 
ก าหนดขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน 3) ผูเ้รียนสามารถอธิบายช้ีแจงกฎระเบียบที่ไดต้ั้งขึ้นในชั้น
เรียน 4) ผูเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติัตนที่ดีในฐานะผูเ้รียนกบัครูผูส้อนและมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 5) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ท  าให้ไดล้งมือปฏิบติัจริง 
โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นความรู้
ความเขา้ใจก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
 

คะแนน x̄ S.D. n df. t Sig 

ก่อนเรียน 15.06 1.39 291 
290 37.261* 0.00 

หลงัเรียน 20.57 2.16 291 
*p < .05 
 

จากตารางที่  4.16  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผลการเปรียบเทียบดา้นความรู้ความเขา้ใจ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่ก  าหนด
ไว ้

6.2.2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1) 
ผูเ้รียนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยความกระตือรือร้น 2) ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์และอธิบาย
เหตุผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดด้ว้ยตนเอง 3) ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมในชั้น
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เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 4) ผูเ้รียนให้ความร่วมมือกับครูผูส้อนในการท า
กิจกรรมเป็นอยา่งดี 5) ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองในกิจกรรมที่ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมมีผลการ
ประเมินดงัน้ี 

 

ตารางที่  4.17 แสดงเปรียบเทียบคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
 

คะแนน x̄ S.D. n df. t Sig 
ก่อนเรียน 15.45 1.70 291 

290 43.396* 0.00 
หลงัเรียน 21.10 1.45 291 

*p < .05 
 

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  ผลการเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  แสดงให้เห็น
ว่าโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่
ก  าหนดไว ้

7) ผลการถอดบทเรียนหลังการทดลอง 
ผลการการถอดบทเรียนหลงัการด าเนินโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ

โปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) โดยการประชุมร่วมกันอภิปรายเสนอและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัส้ินสุดโครงการในวนัที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมค า - กฤษณา 
แพง่ศรีสาร โรงเรียนบา้นชุมชนบา้นวงัเพิม่  พบวา่ครูผูส้อนโรงเรียนบา้นชุมชนบา้นวงัเพิ่มทุกคนที่
เขา้ร่วมโปรแกรมหลงัจากเสร็จส้ินโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสะทอ้นผลเก่ียวกบัปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ทั้ง 6 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

7.1) ขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบห้องเรียน จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
โปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการจดัรูปแบบหอ้งเรียน ดงัน้ี 

นายสมบตัิ หนันทุม  (ครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  
ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนน้ีวา่  การจดัหอ้งเรียนและวสัดุอุปกรณ์ในห้องเรียนดว้ยรูปแบบวิธี
ที่หลากหลายตามเน้ือหาวชิาที่สอนและสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น รวมถึงช่วยให้ครูผูส้อนเกิดความสะดวกและง่ายต่อการ
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จดัการเรียนการสอนจากพื้นที่ที่เหมาะสมของรูปแบบหอ้งเรียน  
นางออมทรัพย ์ใจช่ืน  (ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) 

กล่าวว่าขั้นตอนการจดัรูปแบบห้องเรียนน้ีรวมไปถึงเร่ืองที่ตอ้งค  านึงถึงเพื่อท าให้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืนซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามที่ครูผูส้อนก าหนดทั้งน้ี
การจดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นเป็นส่ิงส าคญัที่กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกใส่ใจในการเรียน ส่งผล
ให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้ น ผู ้เ รียนและครูผู ้สอนสามารถท ากิจกรรมและใช้อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนไดส้ะดวกและเห็นผลชดัเจนมากขึ้น แต่ทั้งน้ีในห้องเรียนที่มีนักเรียน
จ านวนมากท าให้ในบางชั่วโมงและในบางชั้นเรียนครูไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบชั้นเรียนที่
เหมาะสมไดก้บัเน้ือหาวชิาได ้

นางสาวประภาวดี ลิอินทร์  (ครูผูส้อนรายวชิาภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6)  กล่าววา่  การจดัรูปแบบชั้นเรียนใหเ้หมาะสมตามสภาพหอ้งเรียนและเน้ือหาวิชาเป็นส่ิงส าคญัที่
ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ การจดัแบ่งพื้นที่
รูปแบบใหม่ๆ หลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชาไม่เพียงท าให้พฤติกรรมการเรียนของ
ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีแต่ยงัส่งผลรวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอนและพฤติกรรม
ของครูผูส้อนที่รู้สึกกระตือรือร้นดว้ยเช่นเดียวกนั แมก้ารจดัรูปแบบห้องเรียนห้องเรียนจะส่งผลดี
แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนนักเรียนต่อชั้นเรียนที่ท  าให้เกิดความไม่สะดวกในการจดัพื้นที่
และรูปแบบชั้นเรียน รวมไปถึงการใชส้ิ้นเปลืองเวลาในการจดัรูปแบบชั้นเรียนก่อนที่จะเร่ิมเรียนใน
ชัว่โมงนั้นๆดว้ย 

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการจดัรูปแบบห้องเรียน ดงัน้ี การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์
ในห้องเรียนดว้ยรูปแบบวิธีที่หลากหลายตามเน้ือหาวิชาที่สอนและสภาพแวดลอ้มของห้องเรียน
ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น รวมถึงท าให้พฤติกรรมการ
เรียนของผูเ้รียนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี แต่ทั้งน้ีในหอ้งเรียนที่มีนกัเรียนจ านวนมากท าให้ในบาง
ชัว่โมงและในบางชั้นเรียนครูไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบชั้นเรียนที่เหมาะสมไดก้บัเน้ือหาวิชา
ได ้อีกทั้งจ  านวนนกัเรียนต่อชั้นเรียนที่ท  าใหเ้กิดความไม่สะดวกในการจดัพื้นที่และรูปแบบชั้นเรียน  

7.2) ขั้นตอนที่ 2 การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน  จากการ
ถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการตั้งค่าความ
คาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน ดงัน้ี   
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นางนิลุบล ธรรมะจนัโท  (ครูผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6) ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการ
เรียนน้ีวา่  การตั้งค่าความคาดหวงัหรือการตั้งค่าเป้าหมายถือไดว้า่เป็นส่ิงที่ครูผูส้อนไม่ค่อยให้ความ
สนใจแต่นับได้ว่ามีความส าคญัและเป็นส่ิงที่ครูผูส้อนตอ้งตระหนักอยา่งแทจ้ริงเพราะการตั้งค่า
ความคาดหวงัท าให้สามารถแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาวปัญหาของนักเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึง
ผูเ้รียนจะไดรั้บรู้ความคาดหวงัที่ไดก้  าหนดออกมาเพือ่ที่จะไดป้ฏิบติัตามอยา่งเหมาะสมเช่นเดียวกนั 
ถือไดว้่าเป็นการส่ือสารร่วมระหว่างครูและผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักถึงความส าคญั
ของตนเองอีกดว้ย แต่ยงัมีขอ้บกพร่องที่ตอ้งให้ความระมดัระวงัเม่ือน าขั้นตอนน้ีไปปฏิบติัคือ การ
ปรับเปล่ียนความคาดหวงัต่อผูเ้รียนในชั้นเรียน ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งสังเกตประเมินพฤติกรรมในชั้น
เรียนและปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน  

นายวชัระ ลอยชยัภูมิ  (ครูผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)  
กล่าวถึง การตั้งกฎในชั้นเรียนไวว้่า โดยส่วนใหญ่กฎระเบียบในชั้นเรียนมกัเกิดจากครูผูส้อนเพียง
คนเดียว ผูเ้รียนไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดกฎระเบียบ บทบาทหนา้ที่ในชั้นเรียนร่วมดว้ย ซ่ึงในขั้นตอนการ
ร้างและก าหนดกฎระเบียบที่ตอ้งมีความง่ายและชดัเจนในการปฏิบติั จ  านวนขอ้น้อย ระบุในเชิง
บวก ท าให้จดัการควบคุมพฤติกรรมผูเ้รียนไดง่้ายขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่การที่ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วมในการตั้งกฎพื้นฐานของห้องเรียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกมีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคมในชั้นเรียน  

นางอรพรรณ วรรณเวช (ครูผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) กล่าวว่า การก าหนด
กฎในชั้นเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้นั้นมีความส าคญัแต่ควรจากการก าหนดของ
ครุผูส้อนเองเน่ืองจากผูเ้รียนยงัมีวุฒิภาวะไม่มากพอที่จะสามารถก าหนดกฎในชั้นเรียนร่วมได ้ซ่ึง
กฎในชั้นเรียนควรเก่ียวกับประพฤติและกบักิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีเม่ือ
ผูเ้รียนผูเ้รียนและครูเร่ิมคุน้เคยวิธีเรียนและวิธีสอนของแต่ละฝ่ายแล้ว ครูผูส้อนควรให้ผูเ้รียนมี
บทบาทในการปรับปรุงกฎเกณฑข์องการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียนมากขึ้น 
ถือไดว้า่เป็นการให้ความส าคญักบัผูเ้รียนอีกทั้งควรระบุกฎระเบียบพื้นที่เหมาะสมไวเ้ป็นตวัอยา่ง
ในการปรับเปล่ียนแก่ครูผูส้อนดว้ย  

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
ดงัน้ี การตั้งค่าความคาดหวงัท าให้สามารถแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาวปัญหาของนักเรียนได้
เป็นอยา่งดีการตั้งกฎท าใหจ้ดัการควบคุมพฤติกรรมผูเ้รียนไดง่้ายขึ้น ทั้งน้ีครูผูส้อนควรให้ผูเ้รียนมี
บทบาทในการปรับปรุงกฎเกณฑข์องการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียนมากขึ้น 
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โดยยงัมีขอ้บกพร่องที่ตอ้งให้ความระมดัระวงัเม่ือน าขั้นตอนน้ีไปปฏิบติัคือ การปรับเปล่ียนความ
คาดหวงัต่อผูเ้รียนในชั้นเรียน ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งสงัเกตประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและปรับเปล่ียน
ขอ้ก าหนดใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน 

7.3) ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโปรแกรม
พฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการช้ีแจงกฎระเบียบ ดงัน้ี   

นางวลิาวรรณ พมิพโ์คตร (ครูผูส้อนรายวชิาสังคมศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6) ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบน้ีว่า โดยปกติแล้วครูผูส้อนมกัจะไม่ได้
ช้ีแจงกฎระเบียบในชั้นเรียนรวมถึงการอธิบายขั้นตอนการใชง้านส าหรับทุกกิจกรรมในชั้นเรียนซ่ึง
มีความส าคญัและความต่อเน่ืองมาจากขั้นตอนการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎ ท าให้เกิดความ
เขา้ใจคลาดเคล่ือนระหว่างครูกบัผูเ้รียน อยา่งไรก็ตามเพื่อความชดัเจนการช้ีแจงกฎระเบียบน้ีควร
ก าหนดใหท้  าควบคู่กบัการก าหนดความคาดหวงัและกฎระเบียบในชั้นเรียนในคร้ังเดียว 

นายเอกรัฐ โกศล  (ครูผูส้อนรายวิชาศิลปศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) กล่าว
ไวว้า่ การช้ีแจงกฎระเบียบต่างๆในชั้นเรียนมีความส าคญัและเป็นส่ิงที่ครูผูส้อนมกัจะละเลยในการ
อธิบายถึงเป้าหมาย จุดประสงค์และวิธีการปฏิบติัท าให้บางคร้ังบรรยากาศในการเรียนการสอน
สะดุด เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ทั้งน้ีการช้ีแจงกฎระเบียบควรเป็นขั้นตอนที่หยบิยกขึ้นมาพร้อม
กบัการตั้งค่าความคาดหวงัและกฎระเบียบเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการจดัการเรียนการสอน  

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการช้ีแจงกฎระเบียบ ดงัน้ี การช้ีแจงกฎระเบียบควรเป็นขั้นตอนที่
หยบิยกขึ้นมาพร้อมกบัการตั้งค่าความคาดหวงัและกฎระเบียบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการ
จดัการเรียนการสอน ท าให้บางคร้ังบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน อยา่งไรก็
ตามเพื่อความชัดเจนการช้ีแจงกฎระเบียบน้ีควรก าหนดให้ท  าควบคู่กบัการก าหนดความคาดหวงั
และกฎระเบียบในชั้นเรียนในคร้ังเดียว 

7.4) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู จากการถอดบทเรียนครู
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนช้ีแจงกฎระเบียบ ดงัน้ี   

นายสมบตัิ หนันทุม  (ครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)    
ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูน้ีว่า การจดัการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งครูผูส้อนและนักเรียนเป็นส่วนส าคญัที่
จะท าใหท้ั้งบรรยากาศ การท ากิจกรรม การตอบสนองในชั้นเรียนเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวมถึงผูเ้รียน
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มีพฤติกรรมที่ดีตามที่ครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีเพือ่ใหก้ารบริหารจดัการชั้นเรียนเกิดประสิทธิผล
และชัดเจนขึ้นในขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีในชั้นเรียนน้ีควรระบุถึงวิธีการหรือขั้นตอน
การสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัใหแ้ก่ครูผูส้อนดว้ย 

นางวลิาวรรณ พมิพโ์คตร (ครูผูส้อนรายวชิาสังคมศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6)  กล่าวว่า  ในชั้นเรียนนั้นมีบุคคล 2 ฝ่ายคือครูผูส้อนและนักเรียนที่ต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซ่ึงกนั
และกนั ดงันั้นความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนและครูผูส้อนถือเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญัต่อการเรียน
การสอนในชั้นเรียน จากการปฏิบติัจัดการชั้นเรียนท าให้เห็นว่าบุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างมาก ซ่ึงครูต้องท าหน้าที่ไม่เพียงในแง่การสอน
เน้ือหาวิชาเท่านั้นแต่ยงัตอ้งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  ปรับให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ยกยอ่งชมเชิญ 
รวมถึงการดูแลนักเรียนดว้ยความใส่ใจต่อนักเรียน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมกัถูกเพิกเฉย ละเลยไปจนท าให้
เกิดปัญหาตามมา แต่ทั้งน้ีจ  านวนนกัเรียนต่อห้องและความหลากหลายของพฤติกรรมผูเ้รียนท าให้
ยากต่อการปฏิบัติ ดังนั้นขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีจึงเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
ส าหรับพฤติกรรมโดยรวมของผูเ้รียนส่วนใหญ่มากกวา่การช่วยแกปั้ญหารายบุคคลในชั้นเรียน 

นายวชัระ ลอยชยัภูมิ  (ครูผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)  
กล่าวว่าในการบริหารจดัการชั้นเรียนการส่ือสารเพื่อความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูนั้ น
ส าคญัอยา่งมาก โดยเฉพาะการพดูส่ือสารในเชิงบวกเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ี
เพราะในทางปฏิบติัโดยส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะเป็นผูพ้ดูส่ือสารฝ่ายเดียว การปรับเปล่ียนการปฏิบติัน้ี
ท  าให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปในทางที่ดี ผูเ้รียนเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 
อยา่งไรก็ตามในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติัรวมถึงติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กิดผลอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู ดงัน้ี การส่ือสาร
เพือ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครูนั้นส าคญัอยา่งมาก โดยเฉพาะการพูดส่ือสารในเชิงบวก
เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น ครูตอ้งท าหนา้ที่ไม่เพยีงในแง่การสอนเน้ือหาวิชาเท่านั้น
แต่ยงัตอ้งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  ปรับให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ยกย่องชมเชิญ รวมถึงการดูแล
นักเรียนดว้ยความใส่ใจต่อนักเรียน อนัท าให้ทั้งบรรยากาศ การท ากิจกรรม การตอบสนองในชั้น
เรียนเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวมถึงผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่ดีตามที่ครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้การ
บริหารจดัการชั้นเรียนเกิดประสิทธิผลและชดัเจนขึ้นในขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีในชั้น
เรียนน้ีควรระบุถึงวิธีการหรือขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างผูเ้รียนด้วยกันให้แก่
ครูผูส้อนดว้ย 
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7.5) ขั้นตอนที่ 5 กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย จากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่
ร่วมโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย ดงัน้ี   

นายสมบตัิ หนนัทุม  (ครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  
ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนน้ีวา่ การเรียนการสอนก่อนหนา้น้ีส่วนใหญ่น้ีมกัเป็นการให้ใบงาน
หรือบรรยายเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมการสอนมักจะไม่ค่อยหลากหลาย แต่เม่ือปรับรูปแบบการ
ปฏิบติัโดยการสอนเน้ือหาวชิาดว้ยเทคนิคที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนแลว้ ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นตวัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จทั้งในแง่ของของทางวิชาการและพฤติกรรมทาง
สงัคม อยา่งไรก็ตาม ยงัขอ้จ ากดัในเร่ืองของเน้ือหาวชิาต่อชัว่โมงการเรียนการสอน ขนาดและสภาพ
ของชั้นเรียนรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งค  านึงดว้ยเช่นเดียวกนั  

นางวลิาวรรณ พมิพโ์คตร (ครูผูส้อนรายวชิาสงัคมศึกษา ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6)  กล่าววา่ เทคนิคและวธีิสอนใหม่ๆ ถูกน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมากขึ้น เน้นที่ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางโดยใชท้ั้งวธีิการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย ตามระยะเวลาชัว่โมงที่
สอนและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน แต่ทั้งน้ีขอเพิม่ขอ้เสนอแนะใหมี้การเพิม่ตวัอยา่งเทคนิคที่
สามารถใชใ้นการจดัการพฤติกรรมผูเ้รียนควบคู่กนัไปที่เหมาะสมกบัสังคมในศตวรรษที่ 21 มาก
ขึ้นดว้ย 

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย ดงัน้ี เทคนิคและวิธีสอนใหม่ๆ 
ถูกน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมากขึ้น เน้นที่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใช้ทั้งวิธีการสอน
แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย ตามระยะเวลาชัว่โมงที่สอนและความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน รวมถึงการปรับรูปแบบการปฏิบตัิโดยการสอนเน้ือหาวิชาดว้ยเทคนิคที่หลากหลาย มีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จทั้งในแง่ของของ
ทางวชิาการและพฤติกรรมทางสงัคม อยา่งไรก็ตาม ยงัขอ้จ ากดัในเร่ืองของเน้ือหาวชิาต่อชัว่โมงการ
เรียนการสอน ขนาดและสภาพของชั้นเรียนรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งค  านึงดว้ยเช่นเดียวกนั 

7.6)  ขั้ นตอนที่  6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมจากการถอดบทเรียนครู
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบ
พฤติกรรมดงัน้ี 

นายสมบตัิ หนนัทุม  (ครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
ไดแ้สดงความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมน้ีว่า นอกจากการวดัและ
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ประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนรวมถึงตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนแลว้  การวดัประเมินที่ครูไดเ้รียนรู้ปฏิบติัเพิม่เติมมากขึ้นคือการวดัและประเมินพฤติกรรม
เพือ่ก าหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ใหส้ามารถด ารงชีวติในสงัคมปัจจุบนัที่บุคคลมีความแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีควรมีการเพิ่มเติมตวัอยา่ง
รูปแบบการประเมินในทา้ยกลยทุธ/์เทคนิคการสอนแต่ละประเภทดว้ย 

นางสาวประภาวดี ลิอินทร์  (ครูผูส้อนรายวชิาภาษาไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6) กล่าวว่า  ในขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมน้ีว่า ครูผูส้อนไดน้ าเอาการประเมิน
ตามสภาพจริง มาใชซ่ึ้งพบว่ามีความสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ ซ่ึงได้ท  าการประเมินที่ไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมส าหรับการวดัและประเมินผลน้ีคือขอ้แนะน าให้การเพิ่มตวัอยา่งรูปแบบการ
วดัประเมินที่สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การสอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้สะดวกในการจดัการเรียนการ
สอน เกิดความกระชบั สะดวกและชดัเจนขึ้น 

กล่าวโดยสรุปจากการถอดบทเรียนครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการ
บริหารจดัการชั้นเรียนในขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม ดังน้ี การประเมินตาม
สภาพจริง มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงไดท้  า
การประเมินที่ไปพร้อมๆ กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินพฤติกรรมเพื่อ
ก าหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัที่บุคคลมีความแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีควรมีการเพิ่มเติมตวัอยา่ง
รูปแบบการประเมินในทา้ยกลยทุธ/์เทคนิคการสอนแต่ละประเภทดว้ย 

จากผลการถอดบทเรียนกบักลุ่มเป้าหมายโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) ผูว้จิยัไดน้ ามาศึกษาวเิคราะห์เพือ่สรุปเป็น
ประเด็นในการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  ดังมีขอ้สรุปดังน้ี  ครูผูส้อน
สามารถบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟตามขั้นตอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีความกระตือรือร้น
ในปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดความใส่ใจในการท า
กิจกรรมนั้นเรียน สามารถตั้งกฎในชั้นเรียนร่วมกบัผูเ้รียน เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนท าให้
ผูเ้รียนเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น จดัการเรียนการสอนเน้นที่ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยใชท้ั้งวธีิการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย ตามระยะเวลาชัว่โมงที่สอน
และความรู้ความสามารถของผูเ้รียน รวมถึงวัดประเมินผู ้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายมากขึ้น และนอกจากนั้นยงัพบปัญหาจากการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
การวิจยัในคร้ังน้ีคือ  ในห้องเรียนที่มีจ  านวนนักเรียนต่อชั้นเรียนจ านวนมากท าให้เกิดความไม่



125 
 

 
 

สะดวกในการจดัพื้นที่และรูปแบบชั้นเรียน รวมไปถึงการใชส้ิ้นเปลืองเวลาในการจดัรูปแบบชั้น
เรียนก่อนที่จะเร่ิมเรียนในชัว่โมงนั้นๆดว้ย ครูผูส้อนตอ้งสังเกตประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและ
ปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดที่ก  าหนดร่วมกนัให้เหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการช้ีแจงกฎระเบียบควร
ก าหนดให้ท  าควบคู่กับการก าหนดความคาดหวงัและกฎระเบียบในชั้นเรียนในคร้ังเดียว พร้อม
เทคนิคการสอนที่สามารถใชใ้นการจดัการพฤติกรรมผูเ้รียนควบคู่กนัไปที่เหมาะสมกบัสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 มากขึ้นดว้ย รวมถึงรูปแบบการวดัประเมินที่สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การสอนเพิ่มมาก
ขึ้น เพือ่ช่วยใหส้ะดวกในการจดัการเรียนการสอน เกิดความกระชบั สะดวกและชดัเจนขึ้น 
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บทที่ 5 
โปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

การวจิยัและพฒันาน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วยโครงการและสาระส าคญัของ
โครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (Logical Framework) 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการทดลองใน
ภาคสนามและถอดบทเรียนให้ทราบถึงขอ้บกพร่องเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
กลุ่มเป้าหมายของการวิจยั  คือ  ครูผูส้อนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  วิธีการด าเนินการวิจยัและพฒันาคร้ังน้ี  มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนที่  1  การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการ
ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework)  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  ขั้นตอนที่ 2 การ
จดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม  มีทั้งหมด 3 เล่ม ไดแ้ก่ 1) ชุดการเรียนรู้เล่มที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมในการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และชุดการเรียนรู้เล่มที่ 2 ประกอบดว้ย
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้ง
ค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3)ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย และ 6) การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรมชุดการเรียนรู้ และชุดการเรียนรู้เล่มที่ 3 คู่มือเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือ
ประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการ
ปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  1) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
(preliminary field checking  and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข และ 2) 
การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (main field checking and  revision)  
หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในระยะที่ 1 แลว้ผูว้จิยัน าไปตรวจสอบโดยวิธีการอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข   ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม  การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัย
ก าหนด เคร่ืองมือ 6 ประเภท ดงัน้ีคือ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 2) การ
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ประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) การประเมินทกัษะการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 5) การประเมิน
ความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ประกอบดว้ยแบบ
ประเมิน 2 ส่วน ไดแ้ก่ การประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและ
การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบและ 6) การถอดบทเรียน
โปรแกรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ขั้นตอนที่ 5การทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม (trial)  การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ pre-experimental  มี
กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ขั้นตอนที่ 6  การเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิจยั   
และเอกสารประกอบโปรแกรมจ านวน 3 ชุดการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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ment 

คู่มือการเรียนรู้ เล่มท่ี 1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช้ันเรียน 

แบบโปรแอคทีฟ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ค าน า 

เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ีเป็นเอกสารที่ผูว้จิยัจดัท าขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
เล่มที่ 1  การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ถือเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงในการพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) เก่ียวกบับริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในภาพรวมโดยมุ่งหวงัใหมี้การน าความรู้ ทกัษะที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการหอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผูส้นใจทัว่ไปสุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท์ี่ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา 
หนงัสือทุกเล่มที่น ามาอา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนับไดว้่าเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

ภทัราพร อรัญมาลา 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท าความเข้าใจชดุการ
เรียนรู้ 

„ ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
„ จุดประสงค ์
„ เน้ือหาสาระ 
„ แนวทางด าเนินกิจกรรม 
„ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
„ การวดัผลและประเมินผล 

ศกึษาหาความรู้เร่ือง 
การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน 

„ ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
„ เอกสารการเรียนรู้ ที่ 1.1 
„ ใบงานที่ 1.1 

ศกึษาหาความรู้
เพิม่เตมิ „ แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

รูปแบบการศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
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คู่มือการเรียนรู้ เล่มที ่1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
แนวคดิ 

การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ (Preparation for 
Proactive Classroom Management)  
จุดประสงค์ 

1. เพือ่เตรียมความพร้อมดา้นความรู้และทกัษะการบริหารจดัการชั้นเรียนเบื้องตน้และการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 

2. เพือ่ใหค้รูผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมสามารถน าความรู้ ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟอนัจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในภาระงานต่อไป 
แนวการด าเนินกิจกรรม 

1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือการเรียนรู้ เล่มที ่1 การจดัรูปแบบหอ้งเรียน 
2. ท ากิจกรรมตามที่ก  าหนด 
3. ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม 
4. สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านอ่ืน เพือ่น าความรู้ไปใชใ้น

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. น าความรู้ไปใชใ้นการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 

ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
1. คู่มือการเรียนรู้ เล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร

แอคทีฟ 
2. เอกสารอา้งอิง 
3. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
1. ประเมินการท ากิจกรรมตามทีก่  าหนด 
2. ประเมินความสนใจและตั้งใจในการศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
3. ประเมินการซกัถามและการใหข้อ้คิดเห็น 
4. ประเมินการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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คู่มือการเรียนรู้ ที ่1.1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่เตรียมความพร้อมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งในดา้นความรู้และทกัษะ 
เน้ือหาสาระ 

1. การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
1.1 การเรียนรู้แบบโปรแอคทีฟ 
1.2 ความหมายของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
1.3 รูปแบบขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือการเรียนรู้ ที ่1.1 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 1.1 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. คู่มือการเรียนรู้ ที่ 1.1 
2. ใบงานที่ 1.1 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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คู่มือการเรียนรู้ ที ่1.1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
บทน า 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความกา้วไปขา้งหนา้และมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองรวมถึงส่งผลกระทบต่อกันอย่างต่อเน่ืองไปทัว่ทั้งโลกหรือโลกาภิวฒัน์ (Globalization) 
รัฐบาลในทุกประเทศจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาการศึกษาเป็นล าดบัตน้ๆ สอดคลอ้งกบัองค์
สหประชาชาตทิี่ไดต้ั้งเป้าหมายหลกัที่ 2 ในดา้นการศึกษา อนัมีมุ่งหวงัที่จะให้เด็กไดรั้บการศึกษา
ระดับประถมศึกษาอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ถึงแม้รัฐบาลไทยจะให้
ความส าคญักบัการลงทุนทางการศึกษามากขึ้นทุกระดบั เพื่อท าให้เยาวชนไทยมีโอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีปัจจยัหลกัประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาคือการพฒันาคุณภาพครู
ซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนให้การปฏิรูปขา้งตน้ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีครูผูส้อนที่จึง
ตอ้งทกัษะในการจดัการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะในยคุ
ศตวรรษที่ 21 เป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทกัษะและคุณลกัษณะที่รองรับเขา้ถึงเพื่อสร้าง
นวตักรรมบริหารจดัการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพฒันาผูเ้รียนที่เยาวชนในยคุใหม่ได้อย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน นอกจากน้ีอาจกล่าวได้ว่าปัจจยัส าหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น
ขึ้นอยูก่ ับความสามารถในการบริหารจดัการชั้นเรียนเป็นส าคญั แต่ในขณะเดียวกนั การบริหาร
จดัการชั้นเรียนอาจกล่าวไดว้า่เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการท างานของครูผูส้อน ซ่ึงการบริหารจดัการ
หอ้งเรียนส่วนใหญ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่สอดคลอ้งของการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมของเรา
อยา่งรวดเร็วและความคุน้ชินกบัการสอนแบบเดิมมานานหลายทศวรรษรวมถึงเทคนิคการจดัการที่
ยงัคงเป็นรากฐานของระบบการศึกษาในปัจจุบนั  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหส้อดรับการศึกษาในสงัคมศตวรรษที่ 21 ประกอบกบัสภาพปัญหาการจดัการชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปัจจุบนัที่ยงัเป็นปัญหาเร้ือรังรอการแกไ้ข ดงันั้น การเตรียมความ
พร้อมในด้านความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่
ครูผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบตัิงานของตนเองต่อไปได ้
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วัตถุประสงค์ 
วตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ มีดงัน้ี 
1. เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ประกอบดว้ยโครงการและสาระส าคญัของโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (Logical 
Framework)   

2. เพือ่ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการทดลองในภาคสนามและถอดบทเรียนให้ทราบถึงขอ้บกพร่อง
เพือ่เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 

 

ความหมายของค าส าคญั 
เพือ่ใหก้ารเตรียมความพร้อมในดา้นความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ

โปรแอคทีฟไปสู่การปฏิบติัมีความชดัเจนตรงกนัจึงก าหนดความหมายของค าส าคญั ไวด้งัน้ี 
1. การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การสร้างและการรักษาส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียน

เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยา่งที่ครูท  าเพื่อจะช่วยให้การสอนมี
ประสิทธิภาพและนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

2. การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ หมายถึง ความรู้ ทกัษะและความสามารถใน
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟอนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การจดัรูปแบบ
หอ้งเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย และ6) การ
ประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม  

3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรม โดยมี
การจดัการเรียนการสอนในระดับการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังน้ีจะเป็นการการวิจยัและพฒันา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา 

 

บทบาทครูในการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ครูผูส้อน ตอ้งลดบทบาทจากเดิมที่คอยสอนเน้ือหา สาระ ใชเ้วลาในชั้นเรียนมาก สัง่การให้

นักเรียนไดท้  าตามที่ครูก าหนด มาเป็นผูท้ี่คอยอ านวยความสะดวก ก าหนดเน้ือหาในชั้นเรียนให้



132 
 

 
 

อยา่งชดัเจนและส่งเสริม กระตุน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง กลุ่มเพื่อนมากขึ้น ส่งเสริม
การรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมสร้างสรรคต่์าง ๆ ที่ครูจดัให้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ตามความถนัดความสนใจและความตอ้งการของนักเรียน ซ่ึงมีประเด็นส าคญัที่ครูผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจแนวคิดที่ว่า ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ยตวัเอง  โดย
เช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยูภ่ายในเขา้กับการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดงันั้นครูจึงควรนา
แนวคิดน้ีไปพฒันาวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิด
ทกัษะที่ตอ้งการ 

2. ครูผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่ในการจดัการศึกษาแก่นกัเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ และมีกาลงัในการเรียนรู้ ไม่ใช่เนน้แต่เพยีงเน้ือหา ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น 

4. ครูมีบทบาทเป็นผูแ้นะน า สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ที่กระตุน้ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง มากกวา่การเรียนจากค าบอกของผูส้อน 

5. ครูตอ้งจดักิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน ผูเ้รียนกับครู และครูภายใน
สถานศึกษาเดียวกนัหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากบัชุมชน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ เป็นประโยชน์  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงกบันกัเรียน 

6. ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง
นักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียนดว้ยกัน เพื่อฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และทกัษะส าคญัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

7. ครูออกแบบ สร้างสรรคกิ์จกรรมการเรียนรู้ จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของผูเ้รียนมากกวา่การเป็นผูถ่้ายทอดความรู้หนา้หอ้งเพยีงอยา่งเดียว 

8. ครูผูส้อนควรสอนให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกับมโนทศัน์ และแนวคิดที่ส าคญั 
มากกวา่การท่องจาได ้

9. ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีทศันคติที่ดี และสามารถนeความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง มากกวา่ที่จะน าความรู้ไปใชใ้นการสอบเท่านั้น 

10. ครูผูส้อนควรสอนให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเน้ือหาและเขา้ใจการเช่ือมโยงกนัของ
เน้ือหามากกวา่ที่จะสอนเน้ือหาแยกกนัเป็นเร่ืองๆ 

11. เนน้ที่กระบวนการของการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียง
อยา่งเดียว 
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12. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค  าถามกระตุน้มากกว่าการให้
นกัเรียนปฏิบติัตามคาสัง่เท่านั้น 

13. ครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
14. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกและคิดอย่าง

สร้างสรรค ์
15. ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
16. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสงัเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วน

ดอ้ยของผูเ้รียน 
17. ครูใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเช่ือมประสบการณ์กบัชีวิตจริงเพื่อฝึกการ

คิดการแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
18. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มากกวา่การที่นักเรียน

เรียนรู้จากการทาแบบฝึกหดัและท่องจา 
19. ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ทั้งในดา้นความเหมาะสมกบันกัเรียน

มากกวา่การใชว้ธีิสอนแบบเดียวกนักบันกัเรียนทั้งหมดทุกคน 
20. ใชว้ธีิการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ในการวิเคราะห์

คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียนมากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น 
 

แนวคดิการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างความเขา้ใจในการน าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟสู่การปฏิบติัแก่ครูผูส้อน 
2. ปรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในแต่ละชั้นเรียน 
3. เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความตอ้งการของ

ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัช่วงวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
4. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามบริบท

ของสถานศึกษาและชุมชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ส่ือการเรียนรู้และส่ิงอานวยความสะดวกให้เอ้ือต่อ

การจดักิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ก ากบั ติดตามการจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 
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7. ใชก้ารประเมินผล ติดตาม นิเทศ และสะทอ้นผลหลงัการปฏิบตัิ เพือ่พฒันาประสิทธิภาพ
กระบวนการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิผลของงานในที่สุด 

8. ศึกษา วจิยัและพฒันากระบวนการบริหารจดัการเวลาเรียนอยา่งเป็นระบบ 
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ใบงานที ่1.1 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาคู่มือการเรียนรู้ ชุด ที่ 1.1 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. บทบาทครูในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. แนวคิดการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………... 
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การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ  
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้นเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มของห้องเรียน 

รวมถึงการจดัการกบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน โดยครูผูส้อนจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
เตรียมความพร้อมทั้งดา้นบรรยากาศห้องเรียนและรูปแบบวิธีการสอนล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น การคาดการณ์ส่ิงที่จะตอ้งเผชิญทั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของผูเ้รียนและสถานการณ์ในชั้น
เรียน ทั้งน้ีครูจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในเชิงบวกส าหรับนักเรียน
ทุกคน โดยผูเ้รียนจะมีการลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์จริง ลงมือพฒันาทฤษฎีต่างๆ 
ดว้ยการมีส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และการด าเนินการตามแผนที่ตนเองไดก้ าหนดไวอ้นัจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงศกัยภาพสูงสุดในสภาพแวดลอ้มน ามาซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงให้ผูเ้รียนได้
เติบโตเป็นผูท้ี่มีความฉลาดและมีศกัยภาพตามที่ควรเป็น ตามคุณสมบตัิเฉพาะตวัของบุคคล 5 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การรู้ตนเอง (self-awareness) มโนธรรม (Conscience)  จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ 
(Imagination and Creativity) ความประสงคอิ์สระ (Independent will)  และความสุข (happiness) 
ทั้งน้ีการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีความส าคญั ดงัน้ี  

1. การสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นใน
หอ้งเรียน  

2 .ท าให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมเชิงบวกในด้านสังคมอารมณ์และการเรียนรู้องค์ความรู้ให้
นกัเรียนทุกคนใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามบริบทและสภาพแวดลอ้ม  

3 .สามารถเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียนให้ความรู้สึกของความเช่ือมัน่ ความนับถือ
ตนเองแก่ผูเ้รียนเพือ่ตอบสนองความทา้ทายของชีวติ  

4. ท  าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบมากขึ้นทั้งดา้นการเรียนรู้และพฤติกรรมของตนเอง 
 

รูปแบบข้ันตอนการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 แนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีทั้งหมด 3 ระยะ 6 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. การด าเนินการเตรียมความพร้อม (Actions Before Students’ Arrival) 
ส่ิงที่ครูผูส้อนตอ้งท าการเตรียมความพร้อมก่อนที่นกัเรียนจะเขา้มาในหอ้งเรียน คือ การ

เตรียมความพร้อมของพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสงัคมและพื้นที่การเรียนการสอนเพื่อให้แน่ใจว่า
เป้าหมายที่เหมาะสมไดถู้กตั้งขึ้นมาพร้อมและสามารถที่จะท าได ้มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 ขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบห้องเรียน คือ การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ใน
หอ้งเรียน ทั้งรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สถานที่เก็บอุปกรณ์ การออกแบบของการเขา้ถึงและทางเดิน 
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ซ่ึงจะช่วยให้ครูผู ้สอนใช้เวลากับการค้นหาวัสดุส่ิงของน้อยลงและมีเวลาสอนมากขึ้ น การ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นก็เพื่อแสดงให้นักเรียนรับรู้รูปแบบปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสารที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในห้องเรียน กล่าวไดว้่าการจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็น
ส าหรับครูผูส้อนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนของพวกเขาที่มีประสิทธิผล
และมีความก้าวหน้า อันจะช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

1.2 ขั้นตอนที่ 2 การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
(Establishing Clear Ground Rules) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี คือ  

1) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการด าเนินงาน 
ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนักถึงองค์ประกอบที่จ  าเป็นในการบังคับใช้กลยุทธ์การจดัการ  ดังนั้ น
ครูผูส้อนจึงตอ้งตั้งความคาดหวงัและขอ้จ ากดัขึ้น พยายามแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาวปัญหา
มากกวา่การใชก้ารปฏิบติัตามกลยทุธใ์นระยะสั้น ยอมรับความรับผิดชอบในการควบคุมห้องเรียน
แทนที่จะโทษนกัเรียน  

2) การตั้งกฎ การตั้งกฎระเบียบต่างๆในชั้นเรียนนั้นตอ้งมีความง่ายชดัเจน และมี
จ านวนไม่เกินหา้ขอ้ รวมถึงมีการระบุไวใ้นรูปแบบที่เป็นเชิงบวก ทั้งน้ีในการจดัตั้งกฎพื้นฐานของ
หอ้งเรียนนั้นตอ้งมีความชดัเจน วธีิการหรือกฎพื้นฐานตอ้งไดรั้บการยกระดบัให้มีความส าคญัอยา่ง
สูงและไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง  

3) ก าหนดขั้นตอนการเรียน โดยครูผูส้อนตอ้งก าหนดขั้นตอนการเรียนและการ
ปฏิบติัอยา่งชดัเจน นกัเรียนจะตอ้งรู้วิธีการต่างๆที่ครูคาดหวงัว่าพวกเขาจะประพฤติและจะจดัการ
กบักิจวตัรประจ าวนั  

2. ปฏิสัมพันธ์เม่ือนักเรียนมาถึง (Interactions Once Students Arrive) 
เม่ือนกัเรียนมาถึงในห้องเรียน แผนที่ครูผูส้อนไดว้างไวก่้อนหน้าน้ีจะถูกผนวกเขา้กบั

ความรู้ที่พฒันาของนักเรียนแต่ละคนและทั้งชั้นเรียน สองสามสัปดาห์แรกของการส่ือสารสร้าง
ปฏิสมัพนัธใ์นหอ้งเรียนเป็นช่วงที่มีความส าคญัในการสร้างบรรทดัฐานและความคาดหวงัส าหรับ
การเรียนการสอนทั้งปี ช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้จึงมีความส าคญัในการสร้างภาพรวมในเชิงบวกสู่
ความส าเร็จ ในชุดของการวจิยัศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ คือการบงัคบัใชก้ฎระเบียบและการจดัการใน
หอ้งเรียนตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ส่ิงน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนที่เกิดความสบายใจ เกิดพฤติกรรมที่ดีท  า
ให้ครูผูส้อนสามารถคาดการณ์การตอบสนองของผูเ้รียนได ้มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการติดต่อ
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ของนกัเรียนและเสริมสร้างขอบเขตเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจและรับรู้ถึงระดบัใน
การติดต่อครูผูส้อน  

2.2 ข้ันตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู (Relational Interactions)
ในขั้นความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูนั้น การสร้างบรรทดัฐานของการมีส่วนร่วมเป็นส่วน
ส าคญัของความสมัพนัธท์ี่ดี โดยการสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 
ในการอภิปราย รวมถึงตระหนกัในพฤติกรรมของนกัเรียนที่สนบัสนุนบรรทดัฐานทั้งส่วนรวมและ
รายบุคคลดว้ย นกัเรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกฎระเบียบและความคาดหวงัของห้องเรียน 
อนัท าหน้าที่เป็นขอ้ตกลงระหว่างครูผูส้อนและนักเรียน ซ่ึงกฎระเบียบที่สามารถสร้างควบคู่กับ
นกัเรียนนั้นจะเขียนในเชิงบวกไม่เกินห้าขอ้ ทั้งน้ีกฎพื้นฐานส าหรับครูผูส้อนจะมีการทบทวนเป็น
ระยะๆ กบันกัเรียน ใหน้กัเรียนหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวธีิที่นกัเรียนคิดวา่ครูผูส้อนก าลงัจะท า  

 2.3 ขั้นตอนที่ 5 กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย เร่ิมต้นจากการวางแผน
หลกัสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งหมดล่วงหน้า ซ่ึงระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนจะเช่ือมโยงกบัความเช่ือของครูเก่ียวกบัเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนการ
เรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานมากกว่าการให้ใบงานหรือบรรยายเท่านั้น โดยกลยทุธ์การ
สอนอยา่งหลากหลายจะด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนองของ
นกัเรียน ดงัน้ี  

1) การสอนกลยุทธ์กระบวนการคิดเพื่อความส าเร็จของนักเรียนใน
สภาพแวดลอ้มทางวชิาการและทางสงัคม  

2) การสอนทกัษะการเปล่ียนแก่นกัเรียน  
3. การประเมินพฤติกรรม 

3.1 ข้ันตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม  เม่ือขั้นตอนการเรียนการสอน
แบบโปรแอคทีฟได้รับการด าเนินการถึงการใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้ต่อผูเ้รียนอยา่งเต็มที่นั้น การประเมินวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น ดว้ยการตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน ทั้ง
ในรูปแบบค าถามและค าตอบด้วยวาจาในระหว่างการเรียนการสอน สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร 
การบา้น ห้องปฏิบตัิการ การทดสอบ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเขา้ใจเน้ือหาที่
น าเสนอ ส่วนการประเมินพฤติกรรมเพื่อก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไปนั้น 
ครูผูส้อนสามารถเลือกทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นเดียวกบัการเกิดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ครูตอ้งประเมินแนวโน้มที่จะท างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ดว้ย
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ขั้นตอนที่ 6 

การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม   

ข้ันตอนที่ 5  

กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย  

ขั้นตอนที่ 4  

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู  

ขั้นตอนที่ 3 

ช้ีแจงกฎระเบียบ 

ขั้นตอนที่ 2  

การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน  

ขั้นตอนที่ 1 

การจัดรูปแบบห้องเรียน  

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอรวมถึงการประเมินผลการเรียน กับทั้งนักเรียนและ
ผูป้กครองดว้ย เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไป รายละเอียดดงัภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 
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ใบงานที ่1.2 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาคู่มือการเรียนรู้ ชุด ที่ 1.2 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
3. ความหมายของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
4. ขั้นตอนของของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………... 

 
5. ประโยชน์ของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 
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6 STEPS OF 
PROACTIVE 

CLASSROOM 
MANAGEMENT 

 

 

คู่มือการเรียนรู้ เล่มท่ี 2 
การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

6 ขั้นตอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ค าน า 

เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ีเป็นเอกสารที่ผูว้จิยัจดัท าขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
เล่มที่ การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟทั้ง 6 ขั้นตอน ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
พฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) เก่ียวกบับริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในภาพรวมโดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ ทกัษะที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ
หอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผูส้นใจทัว่ไปสุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท์ี่ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา 
หนงัสือทุกเล่มที่น ามาอา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนับไดว้่าเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

ภทัราพร อรัญมาลา 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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5. น าความรู้ไปใชใ้นการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 

ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
1. คู่มือการเรียนรู้ เล่มที่ 2 การบริการจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 6 ขั้นตอน 
2. เอกสารอา้งอิงและเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
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คู่มือการเรียนรู้ที่ 2.1 
เร่ือง การจัดรูปแบบห้องเรียน 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ การจดัรูปแบบหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการจดัรูปแบบหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
2. กระบวนการจดัรูปแบบหอ้งเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ที ่2.1 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.1 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ ที่ 2.1 
2. ใบงานที่ 2.1 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.1 
การจัดรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 

 ในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้น การจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปร
แอคทีฟถือไดว้่าเป็นขั้นตอนแรกในการด าเนินการเตรียมความพร้อม (Actions Before Students’ 
Arrival) ที่ครูผูส้อนตอ้งท าการเตรียมความพร้อมก่อนที่นกัเรียนจะเขา้มาในหอ้งเรียน ทั้งการเตรียม
ความพร้อมของพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่การเรียนการสอนเพื่อให้แน่ใจว่า
เป้าหมายที่เหมาะสมไดถู้กตั้งขึ้นมาพร้อมและสามารถที่จะท าได ้

2.1.1 ความหมายของการจัดรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
การจดัการรูปแบบห้องเรียนเป็นที่รวมรวมลักษณะครูหลายแห่งไวด้้วยกันรวมถึงการ

สะทอ้นทกัษะในการแกปั้ญหา ทกัษะในการจดัการพฤติกรรมของนักเรียนและความสามารถใน
การให้ค  าแนะน าที่มีส่วนร่วมรวมกนัเป็นรูปแบบหรือโครงสร้างแบบบูรณาการ เป็นการรวบรวม
ครูผูส้อนแบบโปรแอคทีฟโครงสร้างปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน การปฏิบัติและกิจกรรมเพื่อให้
นกัเรียนทุกคนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในหอ้งเรียนที่มีประสิทธิผล ถึงแมจ้ะมีจุดแข็ง จุดอ่อน
และความแตกต่างของบุคคลแตกต่างกนัออกไป การจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟน้ีเป็น
เคร่ืองมือที่จ  าเป็นส าหรับครูผูส้อนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าใหส้ภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนของพวกเขา
ที่มีประสิทธิผลและมีความกา้วหน้า อนัจะช่วยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเพิ่มศกัยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงการ
จดัรูปแบบหอ้งเรียนนั้นเป็นทั้งศิลปะและวทิยาศาสตร์ของการเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ในกลุ่มของ
ผูเ้รียน ครูประจ าชั้นจะสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จากหนังสือและหลกัสูตร โดยจะสังเกตเห็น
รูปแบบของการเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นรูปแบบของการจดัการหอ้งเรียน 

การจดัรูปแบบหอ้งเรียนและวสัดุอุปกรณ์ในหอ้งเรียน ทั้งรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สถานที่
เก็บอุปกรณ์ การออกแบบของการเขา้ถึงและทางเดิน ซ่ึงจะช่วยให้ครูผูส้อนใชเ้วลากับการคน้หา
วสัดุส่ิงของนอ้ยลงและมีเวลาสอนมากขึ้น การจดัรูปแบบห้องเรียนนั้นก็เพื่อแสดงให้นักเรียนรับรู้
รูปแบบปฏิสมัพนัธแ์ละการส่ือสารที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในหอ้งเรียน กล่าวไดว้า่ในชั้นเรียนนั้นจะตอ้ง
มีทั้งการจดัพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) พื้นที่ทางสังคม (Social Space) และพื้นที่การเรียน
การสอน (Instructional Space) เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่เหมาะสมได้ถูกตั้ งขึ้นมาพร้อมและ
สามารถที่จะท าได ้ทั้งน้ีการจดัรูปแบบห้องเรียนที่ตอ้งค  านึงถึง ไดแ้ก่ จ านวนนักเรียน ขนาดของ
หอ้งเรียน รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอน/การจดักิจกรรมดว้ย 
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ในการจดัรูปแบบห้องเรียนนั้นส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงเพื่อท าให้จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร บรรยากาศ
ในชั้นเรียนมีส่วนส าคญั โดยแบ่งได ้6 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. บรรยากาศที่ทา้ทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุน้ให้ก าลงัใจนักเรียน เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จในการท างาน นกัเรียนจะเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและพยายามท างานใหส้ าเร็จ 

2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตดัสินใจ
เลือกส่ิงที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดดว้ย โดยปราศจากความกลวัและวิตก
กงัวล บรรยากาศเช่นน้ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึง
เครียด 

3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนบัถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกวา่นกัเรียนเป็นบุคคล
ส าคญั มีคุณค่า และสามารถเรียนได ้อนัส่งผลให้นักเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและเกิดความ
ยอมรับนบัถือตนเอง 

4. บรรยากาศที่ มีความอบอุ่น  (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเขา้ใจนกัเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้
นกัเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 

5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่น้ี หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูตอ้งมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้
นกัเรียนรู้จกัใชสิ้ทธิหนา้ที่ของตนเองอยา่งมีขอบเขต 

6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในงานที่ท  า ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึ้น ผูส้อนจึงควรพูดถึงส่ิงที่ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จใหม้ากกวา่ การพดูถึงความลม้เหลว เพราะการที่คนเราค  านึงถึง แต่ส่ิงที่ลม้เหลว
จะมีผลท าใหค้วามคาดหวงัต ่า ซ่ึงไม่ส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้ดีขึ้น  

ลักษณะของรูปแบบการจัดการช้ันเรียนที่ดี มีดงัต่อไปน้ี 
1. มีการจดัที่วา่งในชั้นเรียนอยา่งชดัเจน เพือ่ใชอ้เนกประสงคแ์ลละเพือ่ใหน้ักเรียน

มั่นใจในการใช้ที่ว่างของตน ตัวอย่างเช่น ชั้ นเรียนจะประกอบด้วยพื้นที่ทั้ งในส่วนที่มีการ
เคล่ือนไหวอยา่งพลุกพล่านไดแ้ก่ บริเวณที่มีการใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั และที่วา่งส่วนตวัที่นกัเรียน
จะท างานไดโ้ดยล าพงั เช่น โตะ๊ในแถวของนกัเรียนแต่ละคน เป็นตน้ 

2. ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมอาจ
แกปั้ญหาไดด้้วยการแยกออกมาอยูใ่นที่ว่างมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสงบ มีสมาธิในการท างานได้
อยา่งอิสระตามล าพงั 
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3. มีที่วา่งส่วนตวัของนกัเรียนแต่ละคน และมีพื้นที่ของนักเรียนทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
เล็กส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ จึงควรจดัสถานที่เฉพาะเพื่อให้มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนหรือ
ระหวา่งนกัเรียนกบัครู และอาจจะมีที่วา่งส าหรับจดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร์ ส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยต่ีางๆ 

4. ลกัษณะที่นั่งของนักเรียนเป็นแถวเพื่อสะดวกในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
เน้ือหาวชิาการ ในขณะที่การจดัที่นัง่แบบกลุ่ม จะท าใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 

5. การจดัชั้นเรียนในบริเวณที่จ  ากดัและมีการใชอ้ยา่งหนาแน่น เช่น บริเวณที่เหลา
ดินสอ ที่วางถงัขยะหลงัหอ้ง หรือบริเวณที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนส่วนที่จะท าให้นักเรียนถูก
รบกวนโดยง่าย ครูควรจดัใหน้กัเรียนนัง่ห่างออกไป 

6. ครูและนักเรียนทั้งชั้นควรมองเห็นกนัและกนัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีลกัษณะ
ของการเคล่ือนไหวในชั้นเรียนนั้น ควรใหค้รูมีโอกาสใกลชิ้ดนกัเรียนไดม้ากที่สุด 

7. ควรจ ากดัส่ิงเร้าทางการมองเห็นและการไดย้นิที่จะมารบกวนความสนใจ และ
พฤติกรรมของนกัเรียนซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีต่อการด าเนินในชั้นเรียน 

8. การจดัที่วา่งส าหรับนกัเรียนที่มีความตอ้งการพเิศษควรใหน้ัง่อยูใ่กลก้บัครูจะท า
ให้เกิดผลดี เพราะการท าเช่นน้ีไม่เพียงแต่จะท าให้ครูสามารถจดัการกบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ส าหรับนกัเรียนเท่านั้น หากแต่ยงัจะช่วยครูใหส้ามารถพดูส่งเสริมนักเรียนในทางบวก โดยอนุโลม
หรือยนิยอมท าใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาบา้ง 

9. การจดัชั้นเรียนทางกายภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีประโยชน์และท าให้เกิด
พลงัเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามสภาพทางกายภาพในชั้น
เรียนควรจะเปล่ียนแปลงได้ตามลักษณะทางวฒันธรรม และทางภาษาของนักเรียน ซ่ึงควรจะ
เป็นไปตามความตอ้งการเฉพาะของนกัเรียน 

2.1.2 กระบวนการจัดรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
นอกจากน้ีการจดัรูปแบบห้องเรียนสามารถจดัได้หลายรูปแบบ โดยจดัให้เหมาะสมกับ

บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนนกัเรียน สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน 
เป็นตน้ ทั้งน้ีรูปแบบห้องเรียนนั้นถือไดว้่าเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
ไดแ้ก่ อาคารสถานที่โตะ๊ เกา้อ้ี ส่ือ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ที่อยูต่ามธรรมชาติไดแ้ก่ 
ตน้ไม ้พชืภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นตน้ อนัจะส่งผลต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน ซ่ึงครูควรไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของการจดัโตะ๊ เกา้อ้ี และมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน
ใหมี้ความเหมาะสมตามบริบทและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ดงัน้ี 
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1. การจดัรูปแบบห้องเรียนตอ้งค านึงถึงลกัษณะการเรียนการสอน วิธีการสอน 
และอุปกรณ์เช่น พื้นห้อง ผนัง ประตู หน้าต่าง ขนาดและพื้นที่ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี 
กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนอ่ืนๆ โดยค านึงถึงวตัถุประสงคข์องการใช้ นอกจากน้ีการจดั
หอ้งเรียนตอ้งค านึงถึงบรรยากาศที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้น ในบางคร้ังการจดัหอ้งเรียนควรจะไดค้  านึงถึง
ความสะดวกและความยดืหยุน่ของการใชง้านดว้ย 

2. โต๊ะ เกา้อ้ี ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ เพื่อสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย หรือ
ปรับปรุง ลกัษณะภายในหอ้งเรียน และการจดัวางจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที่เหมาะสม ไม่สร้างปัญหา
ในระหวา่งการเรียนการสอน เช่น การบงักนั เป็นตน้ 

3. เสียง ทั้งเสียงบรรยายของผูส้อน เสียงการสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนหรือ
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน เสียงจากเคร่ืองขยายเสียง เหล่าน้ีจะตอ้งมีระดบัความดังที่พอเหมาะ ไดย้ินอยา่ง
ทัว่ถึงและถา้ใชเ้คร่ืองขยายเสียงจะตอ้งค านึงถึงเสียงสะทอ้นดว้ย 

4. ไฟฟ้าและสว่าง แสงสว่างภายในห้องเรียน จะไดจ้ากแสงธรรมชาติหรือแสง
จากหลอดไฟจะตอ้งมีความสวา่งพอเหมาะ ควรจะไดมี้การติดตั้งหลอดไฟในต าแหน่งที่เหมาะกบั
การใชง้าน ตลอดจนการติดตั้งปลัก๊ไฟตอ้งอยูใ่นต าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสะดวกต่อการใชง้านและ
ความปลอดภยั 

5. การระบายอากาศในหอ้งเรียน จ าเป็นตอ้งมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ ทั้งการระบาย
อากาศโดยธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ได้แก่ พัดลม 
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

6. การใช้อุปกรณ์โสตทศันศึกษา จะตอ้งจัดวางในที่เหมาะสมโดยค านึงการ
ก าหนดลกัษณะการใชง้านและประสิทธิภาพของการใชง้าน  
นอกจากน้ีการจดัรูปแบบหอ้งเรียนของชั้นประถมศึกษาตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งครูและ
นกัเรียน โดยยดึหลกัดงัน้ี คือ 

1. สร้างส่ิงแวดลอ้มที่น่าสนใจ 
2. ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4. ยดึถือความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
5. ยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 
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CLASSROOM DESIGN 

SEMINAR 

 

การจัดรูปแบบช้ันเรียนห้องเรียน แสดงไดด้งัน้ี   
1. อุปกรณ์และเทคโนโลยีในช้ันเรียน 

 CLASSROOM DESIGN – LEGEND 
 
 
 

 

ที่มา: Classroom Design - Feng Shui For Learning 

2. รูปแบบการจัดช้ันเรียนห้องเรียนแบบต่างๆ 
2.1 Senatorial (แบบรัฐสภา)   การ

จดัรูปแบบชั้นเรียนแบบ Senatorial (แบบรัฐสภา) 
น้ีจะท าใหส้ะดวกในการจดักิจกรรมแบบอภิปราย 
ถกเถียงกันในห้องเรียน รวมถึงการน าเสนอผ่าน
ส่ือต่างๆกลางหนา้หอ้ง ซ่ึงการจดัห้องในลกัษณะ
น้ีจะมีโต๊ะตรงกลางห้องเพื่อจะได้สะดวกต่อ
ครูผูส้อนในการเดิน  ไปรอบๆ      อย่างทั่วถึง 
หรือหากมีการน าเสนองาน การจดัห้องรูปแบบน้ี
สามารถสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้
นักเรียนที่ ฟังอยู่ได้ปรึกษาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัเพือ่นรอบๆขา้งได ้

2.2 Seminar (รูปแบบสัมมนา) การจดั
ชั้นรูปแบบน้ีจะช่วยใหไ้ดรั้บประโยชน์ของการ
สนทนาและการแบ่งปัน การเล่าเร่ืองในหนงัสือ 
และการใหท้  าบรรยายเชิงปฏิบตัิการแบบที่ตอ้ง
ใชก้ารเขียนจะเหมาะกบัรูปแบบน้ี คุณครูจะนั่ง
ที่ เก้า อ้ีตัวหน่ึงในนั้ นและมีสถานะเท่ากับ
นักเรียนคนหน่ึง แบบน้ีจะให้ความรู้สึกที่ไม่มี
ผูน้ า ดังนั้ นจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทาง
ความคิดที่มากกวา่แบบอ่ืน 

STUDENT 
DESK & 
CHAIR 

TEACHER PODIUM  STOOL DOORWAY SMARTBOARD TEACHER 
DESK & 

CHAIR 

STUDENT DESK 
WITH NO 

CHAIR 

STUDENT DESK 
WITH CHAIR 

CLASSROOM DESIGN 

SENATORIAL 
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CLASSROOM DESIGN 

COOPERATIVE 

 

CLASSROOM DESIGN 

PAIRD 

 

CLASSROOM DESIGN 

PARTNERED 

 

CLASSROOM DESIGN 

DEBATE 

 

            2.3 Cooperative (แบบความร่วมมือ หรือ 
กลุ่ม) เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการจดักลุ่มอยา่งเห็น
ไดช้ดั ซ่ึงให้ประโยชน์ที่หลากหลาย นักเรียนจะ
ถูกสอนให้รู้จักแก้ไขปัญหาแบบกลุ่ม คุณครู
สามารถจะนั่งในกลุ่มที่ตอ้งการให้ความสนใจ
เป็นพเิศษก็ได ้  

          2.4 Pairs (แบบคู่ หรือ แบบพึ่งพา) การ
จัดชั้ น เ รียนรูปแบบน้ีมีประโยชน์มาก เ ม่ือ
นักเรียนตอ้งใชก้ารแบ่งปันเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา หนังสือ หรือท างานร่วมกัน เป็นคู่
ในกรณีที่นักเรียนเป็นเลขคี่ตวักลุ่มก็อาจจะจดั
โตะ๊ที่สามเพิ่มขึ้นมา การจดัแบบน้ีจะเหมาะสม
ส าหรับการมีส่ือการเรียนบางอยา่งที่ตอ้งปรึกษา
กนัเป็นคู่ หรือท าโครงงานแบบคู่ 

                     2.5 Partnered (แบบพา ร์ท
เนอร์) รูปแบบน้ีต่างกับแบบคู่ (Pairs) คือเน้นให้
นักเรียนหันหน้าเข้าหากันและมีการโต้ตอบกัน 
(Interaction) โดยลักษณะน้ีคุณครูก็สามารถเดินดู
ในแต่ละกลุ่มได้ ยกตวัอย่างเช่นให้นักเรียนจะได้
จ  าลองสถานการณ์ว่าคนหน่ึงเป็นทนายก าลัง
สอบสวนพยาน หรือเป็นตัวแทนคนละฝ่ายให้
อภิปรายกนั 

              2.6 Debate (แบบโต้วาที หรือ ดีเบท) โดย
แต่ละทีมต้องนั่งแยกกันเพื่อก าหนดกลยุทธ์ของ
ตวัเอง และตอ้งหันหน้าเขา้หากัน อาจารยจ์ะอยู่ที่
โตะ๊ตรงกลางซ่ึงจะไม่มีบทบาทมากนักในการเรียน
การสอนลกัษณะน้ี นักเรียนที่นั่งแต่ละโต๊ะจะเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปรายรวมถึงใชก้ระดานที่ตรงกลาง
ดา้นหนา้หอ้งเพือ่จดประเด็นที่ส าคญั 
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CLASSROOM DESIGN 

THEATER 

  

  

  

  

  

  

 

CLASSROOM DESIGN 

SIMULATION 

 

        2.7 Theater (แบบโรงละคร) เป็นอีก
รูปแบบการจัดชั้นเรียนที่ดีที่สุดอีกรูปแบบ
หน่ึงที่นกัเรียนไม่ตอ้งจดบนัทึก ในกรณีน้ีอาจ
ไม่จ าเป็นตอ้งมีโต๊ะเรียน การจดัห้องเรียนใน
ลกัษณะน้ี นักเรียนจะนั่งเกา้อ้ีใกล้ๆ กนั ส่วน
โต๊ะก็จะไปตั้ งไวข้ ้างห้อง อาจารยจ์ะเป็นผู ้
สัง เกตการณ์ในขณะที่นัก เ รียนก าลังชม
ภาพยนตร์ หรือการน าเสนอของเพือ่นๆ 

        2.8 Simulations (แบบการจ าลอง) การ
จดัชั้นเรียนแบบน้ีเป็นการเปล่ียนนักเรียนให้
กลายเป็นนกัแสดงที่มีการสวมบทบาทสมมติ 
ห้องเรียนเปรียบเสมือนเป็นบริบทที่จ  าลอง
จากโลกแห่งความเป็นจริง ในสถานการณ์
และสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน 
การปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียนไดม้ากที่สุด 

 
********************************* 
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ใบงานที ่2.1 
การจัดรูปแบบห้องเรียน 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
6. ความหมายของการจดัรูปแบบชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
7. ขั้นตอนการจดัรูปแบบชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 
8. ประโยชน์ของการจดัรูปแบบชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 
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คู่มือการเรียนรู้ที่ 2.2 
เร่ือง การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการ
เรียนแบบโปรแอคทีฟและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
2. กระบวนการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ที ่2.2 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.2 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ ที่ 2.2 
2. ใบงานที่ 2.2 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.2 
การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 

 

  ขั้นตอนที่ 2 ของการจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้ น คือ การตั้งค่าความ
คาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน (Establishing Clear Ground Rules) เป็นส่ิงที่
ครูผูส้อนตอ้งท าการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะเขา้มาในห้องเรียน คือ การเตรียมความ
พร้อมของพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสงัคมและพื้นที่การเรียนการสอนเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่
เหมาะสมไดถู้กตั้งขึ้นมาพร้อมและสามารถที่จะท าได ้โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี คือ 1) การตั้งค่า
ความคาดหวงั การตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการด าเนินงาน 2) การตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน ดงัน้ี  

2.2.1 ความหมายของการต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
1) ความหมายของการต้ังค่าความคาดหวัง 

การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งค่าเป้าหมายและขอ้เสนอแนะผลการด าเนินงานนั้นเป็น
ส่ิงที่ ครูผูส้อนจะตอ้งตั้งขึ้นให้เป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนที่ต้องไปให้ถึง โดย
ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงองคป์ระกอบที่จ  าเป็นต่างๆในการบงัคบัใชก้ลยทุธ์การจดัการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมอันเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจดัการชั้นเรียนนั้ นๆ ให้เป็นการแก้ปัญหา
พฤติกรรมในระยะยาวปัญหามากกว่าการใชก้ารปฏิบติัตามกลยทุธ์ในระยะสั้น รวมถึงการยอมรับ
รับผดิชอบในการควบคุมหอ้งเรียนแทนที่จะโทษนกัเรียนเท่านั้น 

2) ความหมายของการต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
กฎระเบียบต่างๆ ในชั้นเรียนนั้น หมายถึงส่ิงที่ตั้งขึ้นดว้ยสถานภาพ บทบาทหน้าที่ให้

เป็นบรรทดัฐานในห้องเรียนที่ครูผูส้อนและนักเรียนตอ้งปฏิบติัร่วมกนัอีกทั้งการอยูร่่วมกนัเป็น
สงัคมจ าเป็นที่จะตอ้งมีกฎกติกาของการอยูร่่วมกนั การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การปฏิบติัหน้าที่ของ
ตนเองดว้ยความรับผดิชอบ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎกติกาที่ไดก้  าหนดไวด้ว้ยความเตม็ใจ เพื่อให้เกิด
ความราบร่ืนในการด าเนินการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน โดยกฎระเบียบใน
ชั้นเรียนที่ไดต้ั้งขึ้นมานั้นตอ้งมีความง่ายชดัเจน และมีจ านวนไม่เกิน 5 ขอ้ รวมถึงมีการระบุไวใ้น
รูปแบบที่เป็นเชิงบวก ทั้งน้ีในการจดัตั้งกฎพื้นฐานของห้องเรียนนั้นตอ้งมีความชดัเจน วิธีการหรือ
กฎพื้นฐานตอ้งไดรั้บการยกระดบัให้มีความส าคญัอยา่งสูงและไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองอีก
ดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งการก าหนดขั้นตอนการเรียนที่หมายถึงการระบุขั้นตอนในการเรียนการสอน
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ตามแผนการสอนของครูผูส้อนที่ตอ้งก าหนดขั้นตอนการเรียนและการปฏิบติัอยา่งชดัเจน นักเรียน
จะตอ้งรู้วธีิการต่างๆที่ครูคาดหวงัวา่พวกเขาจะประพฤติและจะจดัการกบักิจวตัรประจ าวนัได ้

 

2.2.2 กระบวนการต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
1) การต้ังค่าความคาดหวัง  

การตั้งค่าความคาดหวงัเป็นขั้นตอนหน่ึงในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ที่ครูผูส้อนจะตอ้งมีเตรียมการในระดับที่ซับซ้อน อย่างชดัเจนและระมดัระวงัก่อนที่นักเรียนเขา้
หอ้งเพือ่ท  าการกิจกรรมการเรียนรู้และใหก้ารเรียนรู้นั้นที่มีความหมายจนเกิดสิทธิภาพสูงสุด การตั้ง
ความคาดหวงัการปฏิบตัิ ความรู้และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนนั้น ทั้งน้ีการตั้งค่าความคาดหวงั
ควรท าในช่วงสปัดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา ดงัน้ี 

1. ก าหนดความคาดหวงัของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดา้นการ
เรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนซ่ึงรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลกัสูตรซ่ึงสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในหลกัสูตร  

2. ก าหนดความคาดหวงัของครูผูส้อนที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดา้น
การเรียนและการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนักับเพื่อน รวมถึงการแจง้คุณลักษณะอนัพึงประสงคข์อง
หลกัสูตรซ่ึงสถานศึกษาที่จดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในหลกัสูตร 

3. ครูผูส้อนก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กเพิ่มเติมจากลักษณะเฉพาะ
ของเด็กในแต่ละวยัที่เป็นรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเพิม่ขึ้น 

4. ครูผูส้อนคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้นและไม่รอใหป้ฏิกิริยาบางอยา่งที่อาจเกิดไม่
เหมาะสมเกิดขึ้น โดยครูผูส้อนมีการเตรียมความพร้อมอยา่งมากและระมดัระวงัที่จะออกจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะบานปลาย 

5. ครูผูส้อนตอ้งการก าหนดเน้ือหาขอ้ความเก่ียวกบัความรู้และการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนที่จะตอ้งเขา้ใจ  

6. ก าหนดแนวความคิดการเรียนรู้ที่เนน้สร้างสรรคท์ี่ใชง้านของนกัเรียน 
7. ก าหนดวธีิการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนและผลกระทบต่อสังคม

กบัคนอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแนวความคิดของการจดัการการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบตัิ
ตามและเช่ือฟังค  าสัง่  

8. ตั้งความคาดหวงัการเรียนการสอนในแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ที่มี
ความซบัซ้อนมากขึ้นกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมในแง่ของระยะเวลาและเป้าหมาย เน้นการสร้างองค์
ความรู้ที่น าไปใชง้านของนกัเรียน 
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9. ตั้ งค่าความหลากหลายและความยืดหยุ่นของกิจกรรมที่น าเสนอและโอกาส
ส าหรับหลายบทบาทส าหรับนกัเรียนและครูให้มีความชดัเจนตรงประเด็น 

2) การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
การจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไวว้่าในตอนแรกของการจดัการห้องเรียนแบบ

โปรแอคทีฟมีลกัษณะขดัแยง้กบัจดัการหอ้งเรียนในแบบปกติ ในลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
ระเบียบวินัยและพฤติกรรม กลยทุธ์ในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน การตอบสนองต่อการ
หยดุชะงกัท าปฏิกิริยากบัพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีการตอบสนองและประเมินผลที่เหมาะสมและ
การลงโทษ ซ่ึงการตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนนั้นจึงเป็นการด าเนินการปรับเปล่ียนและ
ก าหนดพฤติกรรมของครูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดการพฒันาและสามารถท าให้การเรียนการสอน
ด าเนินการได้อยา่งเต็มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอนัเน่ืองมาจากนักเรียนมีความเขา้ใจในขั้นตอน
กฎระเบียบของชั้นเรียนเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งใชค้วามคิดก่อนการวางแผนและการพิจารณา
ความกา้วหน้าของทั้งระบบแบบบูรณาการที่จะสนับสนุนดา้นอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้องค์
ความรู้ของนกัเรียนดว้ย 

การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและขั้นตอนที่ส าคญัในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนของครู ทั้งกฎระเบียบสามารถก าหนดได ้ดงัน้ี 

1) จากครูผูส้อนเอง  
2) ความร่วมมือกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน  
3) นักเรียนที่สามารถก าหนดกติกาของการอยูร่่วมกนัขึ้นเองโดยการแนะน าการมีครู

เป็นที่ปรึกษา โดยการตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน สามารถท าไดด้งัน้ี 
1. โดยกฎระเบียบในชั้นเรียนที่ไดต้ั้งขึ้นมานั้นตอ้งมีความง่ายและชดัเจน  
2. ก าหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนโดยระบุเป็นข้อๆ แนวทางในการก าหนด

กฎระเบียบที่นกัเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามนั้นครูอาจท าไดด้งัน้ี 

2.1) เขียนดว้ยขอ้ความที่สั้น กระชบั เขา้ใจง่ายและครอบคลุม ควรมีจ านวน
ไม่เกิน 5 ขอ้และระบุไวใ้นรูปแบบที่เป็นเชิงบวกการก าหนดกฎระเบียบหากเขียนด้วยขอ้ความที่
เขา้ใจยากและซับซ้อนเกินไปท าให้เด็กเขา้ใจสับสนหรือจดจ ายากก็อาจท าให้เด็กไม่สนใจที่จะ
ปฏิบตัิตาม  

2.2) ควรเป็นกฎระเบียบที่ครูเห็นว่าเป็นส่ิงจ าเป็นจริง ๆ และเป็นพื้นฐาน
ส าคญัของการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนของนักเรียน เช่น การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนเพือ่น การส่งงานตรงตามเวลาที่ก  าหนด 
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2.3) ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมที่ตอ้งการจะบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เพราะกฎกติกาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ก าหนดขึ้นเพื่อมุ่งให้นักเรียนไดส้ามารถ
พฒันาความสามารถทางการเรียนไดบ้รรลุจุดประสงค ์การจดัการชั้นเรียนจึงเป็นการขจดัส่ิงที่จะ
เป็นอุปสรรคที่จะรบกวนการเรียนรู้ของเด็กใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือ 

2.4) การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการพจิารณาปรับปรุง กฎระเบียบกติกาของ
หอ้งเรียน ครูอาจเป็นผูมี้บทบาทในการก าหนดกฎระเบียบของห้องเรียนในระยะแรกของการเรียน
หรือระยะตน้ปีการศึกษาแต่ในระยะเวลาต่อมาเม่ือนักเรียนและครูเร่ิมคุน้เคยวิธีเรียนและวิธีสอน
ของแต่ละฝ่ายแลว้ นกัเรียนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงกฎเกณฑข์องการอยูร่่วมกนัในชั้น
เรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพนักเรียน เช่น การที่ครูก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเขา้ชั้นเรียนสายไว้
แต่เม่ือพบว่านักเรียนในชั้ นเรียนทุกคนไม่ได้ประพฤติผิดกฎในข้อน้ีเลยและทุกคนมีความ
กระตือรือร้นที่อยากจะเขา้หอ้งเรียนทุกคร้ัง กฎระเบียบขอ้น้ีจึงไม่จ าเป็นอีกต่อไปโดยอาจจะมีการ
เพิม่เติมกฎระเบียบอ่ืนที่นกัเรียนเห็นวา่จ าเป็น เช่นการไม่แยง่กนัพดู หรือพูดเสียงดงัจนเกินไป เป็น
ตน้ 

2.5) กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบติัตามกฎซ่ึงอาจ
เรียกวา่ เป็นบทลงโทษ อาจเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนเช่น การใหท้  างานเพิ่ม 
การช่วยเหลือเพื่อนมากขึ้นโดยบทลงโทษที่ก  าหนดขึ้นควรเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะ
ตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงบทลงโทษโดยใชว้ิธีการใหม่ๆหากมีการผิดซ ้ าอีกเพราะบางคร้ังวิธี
ลงโทษที่ก  าหนดไวล่้วงหน้าอาจไม่ใช่เป็นการแกปั้ญหาหรือหยดุพฤติกรรมนั้นแต่กลบักลายเป็น
การเสริมแรงทางบวกให้นักเรียนไดแ้สดงพฤติกรรมที่มีปัญหานั้นเพิ่มมากขึ้นตวัอยา่งเช่น ครูคาด
โทษนกัเรียนที่ท  าผดิโดยเขียนช่ือนกัเรียนไวบ้นกระดานหรือการท าโทษหน้าชั้นเรียน วิธีการเช่นน้ี
อาจเป็นแรงเสริมใหน้กัเรียนท าความผดิซ ้ าอีกเพราะตนเองไดก้ลายเป็นจุดเด่นของชั้น แสดงให้เห็น
วา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของห้องแมจ้ะเป็นไปในทางลบก็ตาม เม่ือเป็นเช่นน้ีควรปรับเปล่ียนวิธีการ
ลงโทษไปเป็นวิธีอ่ืนที่จะท าให้เด็กรู้สึกผิดต่อการกระท าของตนและจะไม่ได้ยอมรับหรือได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มเพือ่น ในขณะเดียวกนันักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
ชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอก็ควรได้รับการยกย่องชมเชยตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
เสริมแรงใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดแ้สดงพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อไป 

3. ครูผูส้อนยกระดบัให้มีความส าคญัและส่งเสริมทั้งกฎของชั้นเรียนและขั้นตอนการ
เรียนตามแผนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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ใบงานที ่2.2 
การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.2 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน                    

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. ขั้นตอนของการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………... 

 
3. ประโยชน์ของการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 



161 
 

 
 

แหล่งทีม่า 
 

Adolescent Pregnancy Prevention Program. (2014). Classroom Management; Proactive classroom 
management strategies. Family and Youth Services Bureau. Retrieved on 12 th August 
2015. http://www.acf.hhs.gov/programs/fysb/programs/adolescent-pregnancy-prevention 

Babkie, A. (2002). 20 ways to select, write, and use Metacognitive strategies in the classroom. 
Intervention in School and Clinic, Vol. 41, No. 3, January 2006 (PP. 184–187) 

Denti, L. G. (2012). Proactive classroom management K-8: A practical guide to empowering 
students and teachers. New York: Corwin.  

Eastern Tech High School. (2013). Classroom Management: Preventative Discipline. Retrieved 
on 25th July 2015. http://www.slideshare.net/goehler/classroom-management-
preventative-discipline 

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. 
M. Evertson and C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, 
practice, and contemporary issues (pp. 3–15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Evertson, C.M., & Poole, I.R. (2008).  Proactive Classroom Management. In T. Good (Ed.), 21st 
Century Education: A reference handbook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 
INC. Retrieved on: 9 July 2015. 

Hansen, J. M, & Childs, J. (1998). Creating a school where people like to be. Educational 
Leadeship. 56(1), 14-17. 

https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/kar-prakan-khunphaph-sthan-
suksa 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acf.hhs.gov/programs/fysb/programs/adolescent-pregnancy-prevention


162 
 

 
 

คู่มือการเรียนรู้ที่ 2.3 
เร่ือง ช้ีแจงกฎระเบียบ 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ ช้ีแจงกฎระเบียบแบบโปรแอคทีฟและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของช้ีแจงกฎระเบียบ 
2. กระบวนช้ีแจงกฎระเบียบ 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ที ่2.3 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.3 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 2.3 
2. ใบงานที่ 2.3 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.3 
ช้ีแจงกฎระเบียบ 

 

 การช้ีแจงกฎระเบียบเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเม่ือนักเรียนเขา้มาถึงในห้องเรียนหรือ
ช่วงปฏิสัมพนัธ์เม่ือนักเรียนมาถึง (Interactions Once Students Arrive) ซ่ึงเม่ือนักเรียนมาถึงใน
หอ้งเรียน รูปแบบชั้นเรียนแผนการจดัการเรียนการสอน กฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติั ที่ครูผูส้อนไดว้างไว้
ก่อนหนา้น้ีจะถูกผนวกเขา้กบัความรู้ที่พฒันาของนักเรียนแต่ละคนและทั้งชั้นเรียน ซ่ึงในช่วง 2-3 
สปัดาห์แรกของการส่ือสารสร้างปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนเป็นช่วงที่มีความส าคญัในช้ีแจงเพื่อการ
สร้างบรรทัดฐานและความคาดหวังส าหรับการเรียนการสอนทั้งปีตามที่ได้ก  าหนดไว ้ช่วง
ระยะเวลาเร่ิมตน้น้ีจึงการชีแจงกฎจึงมีความส าคญัในการสร้างภาพรวมในเชิงบวกสู่ความส าเร็จใน
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ  
 

2.3.1 ความหมายของช้ีแจงกฎระเบียบ 
คือ แจงแจงรายละเอียดความหมาย ขั้นตอนรวมถึง การใชก้ฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ความ

คาดหวงัต่างๆที่ไดต้ั้งไวม้าเพื่อบริหารการจดัการในชั้นเรียนซ่ึงตอ้งมีความสอดคล้องกนั ส่ิงน้ีจะ
ช่วยให้นักเรียนที่เกิดความสบายใจ เกิดพฤติกรรมที่ดีท  าให้ครูผูส้อนสามารถคาดการณ์การ
ตอบสนองของผูเ้รียนได ้มีขอบเขตที่ชดัเจนส าหรับการติดต่อของนักเรียนและเสริมสร้างขอบเขต
เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ใจและรับรู้ถึงระดบัในการติดต่อครูผูส้อน 
 

2.3.2 กระบวนช้ีแจงกฎระเบียบ 
กระบวนการช้ีแจงกฎระเบียบในชั้นเรียนนั้นถือไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเป็น

ขั้นตอนที่ตอ้งแนะน าขั้นตอนการใชง้านส าหรับทุกกิจกรรมในชั้นเรียนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการ
จดัการเรียนการสอนตามที่ไดว้างไวห้รือวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนั้นๆ 

การช้ีแจงกฎระเบียบเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและเคร่ืองมือที่ส าคญัที่มีความต่อเน่ืองมาจากขั้นตอน
การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนในการบริหารจดัการจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน อนัเน่ืองมาจากที่กฎระเบียบต่างๆในชั้นเรียนที่อาจจะก าหนดขึ้นมา
จากครูผูส้อนเอง จากความร่วมมือกันระหว่างครูผูส้อนกับนักเรียนหรือจากนักเรียนที่สามารถ
ก าหนดกติกาของการอยูร่่วมกนัขึ้นเองโดยการแนะน าการมีครูเป็นที่ปรึกษานั้น เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน รายละเอียดขั้นตอนที่ต่อเน่ืองเหมาะสมกบัชั้นเรียน การช้ีแจงกฎระเบียบจึงมีการด าเนินการ
ดงัน้ี 
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1.การช้ีแจงกฎระเบียบต่างๆในชั้นเรียนที่ครูผูส้อนก าหนดขึ้นมาเอง เป็นการช้ีแจงโดย
ครูผูส้อนหยบิยกกฎเกณฑแ์ต่ละขอ้นั้นน ามาอธิบายถึงเป้าหมาย จุดประสงคแ์ละวิธีการปฏิบตัิ เพื่อ
เป็นการควบคุมบรรยากาศการเรียนการสอน ความประพฤติของผูเ้รียนตลอดจนการด าเนินตามเน้ือ
หารการเรียนรู้ไดอ้ยา่งราบล่ืน รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นในลกัษณะที่ครูเป็นศูนยก์ลางน้ี
เป็นรูปแบบการช้ีแจงที่ตอ้งอาศยัการอธิบายรายละเอียดอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น ซ่ึงมกัเกิดขึ้น
ในชั้นเรียนที่ตอ้งอาศยักฎระเบียบเพือ่ควบคุมพฤติกรรมที่เขม้งวด 

2. การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างครูผูส้อนกับนักเรียน จะมี
รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่ค่อนขา้งยดืหยุน่เน่ืองจากเป็นการน ากฎระเบียบขั้นตอนต่างๆในชั้น
เรียนที่ครูผูส้อนเองได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ห้องเรียนอยูใ่นระบบระเบียบส่วนหน่ึงมาช้ีแจงท าความ
เขา้ใจพร้อมกนัน้ีก็ไดห้ยบิยกประเด็นในส่วนกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากส่วนความคิดเห็นของนักเรียน
มาอภิปรายเพือ่ช้ีแจงหาขอ้สรุปที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไวเ้ช่นเดียวกนั  

3. การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากนักเรียนที่สามารถก าหนดกติกาของการอยูร่่วมกนัขึ้น
เองโดยการแนะน าการมีครูเป็นที่ปรึกษานั้นจะมีรูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่นักเรียนมีความ
อิสระสูงในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียนของตนเอง
ดว้ยตนเองโดยถือไดว้่าเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้แสดงบทบาทของการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นเป็น
ศูนยก์ลางอย่างแทจ้ริง ซ่ึงรูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบลักษณะน้ีตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกับ
บริบทของชั้นเรียนที่มีพฤติกรรมนกัเรียนที่เหมาะสมดว้ย 

การช้ีแจงกฎระเบียบน้ีครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงให้นักเรียนเขา้ใจและยอมรับการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบในชั้นเรียน กฎกติกาของการอยูร่่วมกนั การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การปฏิบติัหน้าที่ของ
ตนเองด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎกติกาที่ได้ก  าหนดไวด้้วยความเต็มใจ อนัจะ
ส่งผลท าใหน้กัเรียนสามารถที่จะเรียนรู้อยา่งราบร่ืนปราศจากอุปสรรคดว้ยศกัยภาพสูงสุดที่มีอยูใ่น
ตนเอง ทั้งยงัเป็นการวางพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคมอีกดว้ย  
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ใบงานที ่2.3 
ช้ีแจงกฎระเบียบ 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.3 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของการช้ีแจงกฎระเบยีบ                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. กระบวนการ/รูปแบบของการช้ีแจงกฎระเบียบ 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 
3. ประโยชน์ของการช้ีแจงกฎระเบียบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 
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คู่มือการเรียนรู้ที่ 2.4 
เร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครูแบบโปรแอค
ทีฟและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 
2. กระบวนการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ที ่2.4 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.4 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 2.4 
2. ใบงานที่ 2.4 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.4 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 

 

 การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูเป็นขั้นตอนในส่วนของปฏิสัมพนัธ์เม่ือ
นกัเรียนมาถึง (Interactions Once Students Arrive) ที่ตอ้งถูกผนวกต่อเน่ืองจากขั้นตอนอ่ืนๆรวมถึง
เขา้กบัความรู้ที่พฒันาของนักเรียนแต่ละคนและทั้งชั้นเรียนที่ครูผูส้อนไดว้างแผนไวใ้นระยะสอง
สามสปัดาห์แรกของการส่ือสารสร้างปฏิสมัพนัธใ์นหอ้งเรียน ดงัน้ี 
 
2.4.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 

ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูนั้ น คือ ความสัมพนัธ์ทางสังคมในชั้นเรียน
ระหวา่ง 2 คนหรือบุคคล 2 ฝ่ายคือครูผูส้อนและนกัเรียน โดยต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและครูผูส้อนถือเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญัต่อการเรียนการสอนในขั้น
แรก ในการเจอกนัคร้ังแรกของครูกบันกัเรียนบุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อความรู้สึกของนักเรียน 
ถา้ครูดูมีความอบอุ่น เป็นกนัเอง มีความเป็นมิตร เด็กก็จะไวว้างใจและมีความรู้สึกกบัครู แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ครูดูไม่เป็นมิตร ไม่มีความอบอุ่น เขม้งวดนักเรียนก็จะไม่มีความรู้สึกที่ดีกบัครู รู้สึก
เบื่อหน่าย ไม่มีจิตใจในการเรียนรู้วิชานั้ น และอาจเป็นปัญหาในเวลาต่อมาคือเด็กท าให้
ความสัมพนัธ์ของครูกบันักเรียนเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่มาโรงเรียน ไม่เขา้เรียน และผลการเรียน
วชิานั้นอาจตกต ่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูนั้ นยงัหมายรวมถึง ปฏิสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ 
(Relational Interactions) ปฏิสัมพนัธ์การเรียนการสอน (Instructional Interactions) ซ่ึงครูสามารถ
ประเมินวา่การติดตามการเรียนการสอนของนกัเรียนโดยตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน รวมถึง
ช่วยใหน้กัเรียนที่มีความเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของตวัเองโดยการให้ขอ้เสนอแนะการเรียนการ
สอนไดอี้กดว้ย ซ่ึงครูตอ้งท าหน้าที่ ดงัน้ี 1) เป็นที่ปรึกษา 2) ละเวน้ (เพิกเฉย) พฤติกรรมเชิงลบใน
บางกรณีและแทนที่ดว้ยพฤติกรรมเชิงบวก 3) ใหค้วามเคารพเช่ือใจ 4) สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี 5) ยก
ยอ่งชมเชิญ 6) การดูแลนักเรียนดว้ยความใส่ใจต่อนักเรียน ซ่ึงความสัมพนัธ์ที่ดีที่ถูกสร้างขึ้น
ระหวา่งครูและนกัเรียนในชั้นเรียนน้ีจะน าไปสู่ผลลพัธ ์ดงัน้ี 

1. ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งครูและนกัเรียน 
2. ช่วยใหก้ารเรียนไดผ้ลดี เพราะมีการส่ือความหมายที่ถูกตอ้ง เขา้ใจกนั 
3. ช่วยใหน้กัเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ หรือท าความเขา้ใจบทเรียนและกลา้แสดง

ความคิดเห็นโดยไม่หวาดกลวัครู 
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4. ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความไวว้างใจในตวัครู มีเหตุผล 
5. ช่วยใหแ้กปั้ญหาการเรียนการสอนในชั้นได ้
6. ช่วยสร้างบรรยากาศที่อ้ืออ านวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการเรียนรู้ 

เป็นไปตามจุดหมายที่ก  าหนดไว ้
2.4.2 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู ถา้ทั้งครูและนกัเรียนต่างมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม ครูให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมี
ความสบายใจในการท ากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่
ร่ืนรมย ์น่าเรียน น่าสอน ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่ดี แนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์อยา่ง
เป็นระบบครูควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เร่ิมสร้างความสมัพนัธ ์

2. สร้างสดัส่วนของค าพดูทางบวกและทางลบอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัความคาดหวงัระดบัสูงของตน 

4. ร่วมกนัควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั 

5. สร้างทางเลือกเพือ่น าไปสู่กฎกติกาในชั้นเรียน 

ในขณะเดียวกนั การพูดจาร่วมกนัในชั้นเรียนระหว่างครูกบันักเรียน อาจเป็นการบรรยาย 
การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพดูของนกัเรียน เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีมีอิทธิพลต่อ
การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครูผูส้อน โดยครูผูส้อนควรใชค้  าพูดที่เป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ ซ่ึงค  าพูดเหล่าน้ีควรเป็นน ้ าเสียงที่ดูอบอุ่น ยอมรับ เห็นใจ เขา้ใจ ถา้เป็นการตั้งค  าถาม
หรือถามนักเรียนควรเป็นค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นและยงัเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมความรู้สึกของเด็กขั้นพื้นฐานว่าเด็กมีความรู้สึก เจตคติ
อยา่งไรเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที เช่น ค  าชมเม่ือนักเรียนท างานได้ดี ทนัเวลา มา
เรียนทุกวนัโดยทัว่ไปครูใชก้ารส่ือสารกบันกัเรียนในสามดา้น คือ 

1. เพือ่ระบุความตอ้งการที่ครูตอ้งการใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

2. เพือ่แจง้ผลการกระท าของนกัเรียน 

3. เพือ่เสนอความคาดหวงัทางบวกของนกัเรียน 

ส าหรับการส่ือสารเพือ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครูนั้น ควรการส่ือสารดว้ยวิธีการ
ทางออ้ม (Indirect Influence) ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมทางวาจาที่ครูกระตุน้ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียน ครูชมเชยสนับสนุนให้ก าลงัใจ ครูยอมรับหรือน า
ความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ ครูถามเพื่อให้นักเรียนตอบ ฯลฯ โดยครูหลีกเล่ียงการใชอิ้ทธิพล
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ทางตรง (Direct Influence) ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดงฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครู
วจิารณ์ฝ่ายเดียวอาจไม่ใชค้  าพูดเพียงอยา่งเดียวก็ได ้เราอาจใชก้ารกระท าเป็นการส่ือสาร เช่น การ
เดินไปมาในหอ้งเรียน การสบสายตานกัเรียน ฯลฯ  

นอกจากน้ีในชั้นเรียนหน่ึงนั้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียนเป็นส่ิงเกิดขึ้นและ
ต้องเสริมสร้างควบคู่กับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูผูส้อน อันจะท าให้
บรรยากาศในหอ้งเรียนจะเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีใหแ้ก่นกัเรียน นักเรียนมีความ
สมคัรสมานสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและ
กนัฯลฯ นกัเรียนจะมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัไดน้ั้น ขึ้นอยูก่บัครูเป็นส าคญั กล่าวคือ เป็นแบบอยา่งที่ดี
แก่นักเรียน ปกครองดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนกัเรียนไดถู้กตอ้ง กระตุน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้ ลด
ความขัดแยง้ที่ เกิดขึ้ น นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซับและซับเอาส่ิงที่ดีงามไวป้ฏิบัติจนเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ เม่ือนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมี
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั อนัเป็นส่วนสร้างเสริมใหเ้กิดบรรยากาศที่พงึปรารถนาขึ้นในหอ้งเรียน 
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ใบงานที ่2.4 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.4 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. รูปแบบ/ขั้นตอนของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 
3. ประโยชน์ของการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนักเรียนและครู
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 2.5 
เร่ือง กลยทุธ์การสอนอย่างหลากหลาย 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายแบบโปรแอคทีฟและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. นิยามของกลยทุธก์ารสอน 
2. กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ที่ 2.5 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.5 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 2.5 
2. ใบงานที่ 2.5 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.5 
กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 

 

กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายนั้น เร่ิมตน้จากการวางแผนหลกัสูตรการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมทั้ งหมดล่วงหน้า ซ่ึงระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผูส้อนจะเช่ือมโยงกับ
รูปแบบลกัษณะการสอนของครูเก่ียวกบัเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้รวมถึงพฤติกรรมของผูเ้รียน
เพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายในการเรียนรู้เป็นส าคญั  
 

2.5.1 นิยามของกลยุทธ์การสอน 
กลยทุธก์ารสอนนั้นเป็น วิธีการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการ มีการจดัประสบการณ์ที่

เหมาะสมให้นักเรียนไดป้ะทะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัที่ก่อให้เกิดการเจริญงอกงาม โดยมีองคป์ระกอบที่เป็นตวัป้อน กระบวนการ 
และ ผลผลิต 1. ตวัป้อน ไดแ้ก่ ครู หรือ ผูส้อน ผูเ้รียน หลักสูตร ส่ิงอานวยความสะดวก ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ 2. กระบวนการ ไดแ้ก่ การด าเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความ
พร้อมในการเรียน การใชเ้ทคนิคการสอนต่าง ๆ และส่งผลไปสู่ 3. ผลผลิต ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ดา้น
พทุธิพสิยั จิตพิสัย และทกัษะพิสัย ทั้งน้ีกลยทุธ์การสอนขึ้นกบัองคป์ระกอบหลายประการ ดงันั้น 
จึงเป็นหนา้ที่ของครูที่จะตอ้งตดัสินใจเลือกกลยทุธ์วิธีสอนตามความ  เหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู ่
ควรน าเทคนิคต่าง ๆ มากระตุน้และเร้าความสนใจของผูเ้รียน โดย พิจารณาให้เหมาะสมกบัเน้ือหา
และเวลาที่ก  าหนดให ้การเลือกวธีิสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องบทเรียน เป็นวิธีที่มัน่ใจว่าจะ
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุ จุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด - สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ
ที่จะสอนนั้น เหมาะสมกบัเวลา สถานที่ และจ านวนผูเ้รียนประเภทของวธีิสอน 
 

2.5.2 กลยทุธ์การสอนอย่างหลากหลาย 
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผูส้อนตอ้งตอ้งเตรียมเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ 

มีกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการถ่ายทอดที่น่าสนใจ หลากหลาย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ควรใชรู้ปแบบวิธีสอนแบบเดียวกนันานเกินไปเพราะจะท าให้
นักเรียนเบื่อ เช่น การสอนบรรยาย ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลอง การอภิปราย การ
แบ่งกลุ่มท างานเพือ่เพิม่ความสนใจของเด็กต่อการเรียนรู้และใหน้กัเรียนมีความรู้ เจตคติ และทกัษะ
ตามที่หลกัสูตรก าหนด ซ่ึงพฤติกรรมของครูผูส้อนควรเป็นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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1. ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใชว้าจา 
ใชท้่าทาง ใหร้างวลั และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนใหท้  ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริมแรงให้
ทัว่ถึงและเหมาะสม 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน แสดง
ใหน้กัเรียนเห็นวา่ความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ 

3. ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การใหท้  างานเป็นกลุ่มจะช่วยใหน้ักเรียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดใ้ชค้วามรู้ความคิดความสามารถที่มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีและไดผ้ล
งานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้น ครูควรค านึงถึง
ความยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่ม เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายาก ครูควรเขา้ไป
ดูแลกระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดแกปั้ญหาในกลุ่มของตน ครูจะตอ้งมีความอดทนที่จะไม่รีบช้ีแนะ 
หรือบอกวิธีการแก้ปัญหาตรง ๆ ตอ้งฝึกให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถ
แกปั้ญหาไดส้ าเร็จ 

4. ใชเ้ทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดคน้ควา้และ
แสวงหาแนวทางวธีิการใหม่ ๆ มาใชจ้ดัการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยดึนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง หรือนักเรียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแก้ปัญหา แบบ
แสดงบทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนยก์าร
เรียน ตลอดจนนวตักรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใชว้ธีิสอนแบบใดนั้นครูตอ้งเลือกให้เหมาะสม
กบับทเรียน ระยะเวลา สติปัญญา และวยัของนกัเรียน 

นอกจากน้ีครูผูส้อนควรใช้กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมตามช่วงวยัและ
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนจะด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการ
ตอบสนองของนกัเรียน โดยเนน้การเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นกวา่การเรียนแบบดั้งเดิมในแง่ของระยะเวลาและเป้าหมายในระยะ ความหลากหลายและความ
ยดืหยุน่ของกิจกรรมที่น าเสนอและโอกาสหลายบทบาทส าหรับนักเรียนและครูให้ไดล้งมือปฏิบตัิ 
ซ่ึงกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1. มีการส่งเสริมนกัเรียนใหเ้รียนดว้ยการกระท า ลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์
จริง  

2. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนดว้ยการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
ยอมรับ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
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3. มีการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน เรียนดว้ยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้น
ใน การท ากิจกรรมต่าง ๆ  

4. มีการส่งเสริมนกัเรียนใหพ้ฒันาทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการมีส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และ
การด าเนินการตามแผนที่ตนเองได้ก าหนดไว้อันจะช่วยให้ผูเ้ รียนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดใน
สภาพแวดลอ้มน ามาซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

4. มีการสอนใหส้มัพนัธร์ะหวา่งวชิาที่เรียนกบัวชิาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 
ทั้งน้ีดว้ยกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายน้ีจะท าผูเ้รียนไดเ้ติบโตเป็นผูท้ี่มีความฉลาดและ

มีศักยภาพตามที่ควรเป็น ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคล 5 ข้อ ได้แก่ การรู้ตนเอง (self-
awareness) มโนธรรม (Conscience)  จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ (Imagination and 
Creativity) ความประสงคอิ์สระ (Independent will)  และความสุข (happiness) 
  ทกัษะที่มีความจ าเป็นต่อนกัเรียนอยา่งหน่ึงที่ครูผูส้อนตอ้งน ามาสอน คือ ทกัษะการเปล่ียน 
(CHANGE) แก่นกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่  

1.) Collect - เก็บวสัดุที่ใชแ้ลว้ออกไปใหเ้รียบร้อย  
2.) Have - มีส่ิงที่ตอ้งการพร้อมส าหรับท ากิจกรรมต่อไป  
3.) Always - สงัเกตดูที่ครูผูส้อนเสมอเพือ่ดูจงัหวะสญัญาณที่จะท ากิจกรรมต่อไป  
4.) Now - ใชเ้วลาในตอนน้ีนัง่อยา่งเงียบๆ  
5.) Get - รับวสัดุและเตรียมพร้อมส าหรับการท ากิจกรรมต่อไป  
6.) Encourage ใหก้ าลงัใจเพือ่เพือ่เร่ิมท ากิจกรรมไปพร้อมกนั  

อีกทั้งครูผูส้อนตอ้งสอนรูปแบบและเสริมสร้างทกัษะทางสังคมอยา่งใกลชิ้ด มีระบบการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้รางวลัแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การจดัตารางเวลาที่เหมาะสมมีก าหนด
ตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถคาดเดาได้ รวมถึงวิธีการเปล่ียนผ่านจากกิจกรรมหน่ึงไปยงั
กิจกรรมอ่ืนต่อไปอยา่งราบร่ืน แมว้่ากลยทุธ์ที่สอนนั้นมีความหลากหลายมากเพียงใดแต่ครูผูส้อน
ตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู ่ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาและเวลาที่ก  าหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องบทเรียน เป็นวธีิที่มัน่ใจวา่จะสามารถช่วย
ให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระที่จะสอนนั้น
และเหมาะสมกบัเวลา สถานที่ และจ านวนผูเ้รียนประเภทของวิธีสอนดว้ย ซ่ึงรูปแบบกลยทุธ์การ
สอนแบบโปรแอคทีฟที่สามารถน ามาปรับใชก้บัชั้นเรียนไดน้ั้นมีดงัน้ี  

1. วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การ
กระท าหรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมบา้ง ซ่ึงหลกัการสอนแบบสาธิต คือ 
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1) ครูตอ้งเตรียมบทเรียน และซ้อมการสาธิตมาเป็นอย่างดีก่อนสาธิตให้นักเรียนดู 2.) ครูตอ้งมี
จุดประสงคท์ี่แน่นอนส าหรับการสาธิตทุกคร้ัง และพยายามให้บรรลุจุดประสงค  ์3) ครูตอ้งแสดง
การสาธิตให้นักเรียนเห็นอยา่งทัว่ถึงกันทั้งชั้น 4) ครูตอ้งใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสม ถูกตอ้งกบัวิชา
นั้นๆ 5) ตอ้งสาธิตเก่ียวกบับทเรียน โดยขั้นตอนการสาธิตมีดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
สาธิตให้ชดัเจน 2) เตรียมอุปกรณ์การสาธิต 3) เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น เวลา ขั้นตอน การ
ด าเนินการ การจบ 4) ทดลองสาธิต 5) จดัคู่มือสังเกตการสาธิต 6) สาธิตแลว้ นักเรียนควรไดส้าธิต
ซ ้ าและ 7) ประเมินผลการสาธิต 

2. วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็นกระบวนการของนักวิทยาศาสตร์ ขั้นของการสอนแบบ
แกปั้ญหา มีดงัน้ี 1. ขั้นตั้งปัญหา และท าความเขา้ใจปัญหา 2) ขั้นแยกปัญหา และวางแผนแกปั้ญหา 
3) ขั้นลงมือแก้ปัญหา โดยการคน้ควา้ หาความรู้ และทดลอง 4) ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการ
รวบรวมขอ้มูลและรายงานผลหน้าชั้น 5) ขั้นสรุปและประเมินผล ครูและเด็กช่วยกนัน าผลงานที่
คน้ควา้มาสรุปเขา้ดว้ยกนั โดยเรียบ เรียงเป็นเร่ืองราวตามล าดบั 

3. การสอนแบบโครงงาน (Project Design) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดค้น้หาความสามารถ ความ ถนัด และความสนใจของตนเองในดา้นต่าง ๆ มาจากแนวคิด
พื้นฐานของการเรียนรู้โดยยดึ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
โดยมีการศึกษาหลกัการ และวธีิเก่ียวกบัโครงงานที่เลือกศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการท างาน ลงมือ
ท างาน และปรับปรุง เพือ่ใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในกระบวนการเรียนการสอนไดใ้ชท้กัษะ  
กระบวนการ สอดแทรกคุณธรรม ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบติัจริง เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีครูเป็น ผู ้
ช้ีแนะ ให้ค  าปรึกษาตลอดเวลา เน้นฝึกคนให้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองประโยชน์ของการจดัท า
โครงงาน ดงัน้ี 1) ท างานตามความถนัด ความสนใจของตนเอง 2) ฝึกทกัษะกระบวนการท างาน
ดว้ยตนเอง หรือร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม 3) สามารถวางแผนการท างานเป็นระบบ  4) พฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์5) ศึกษา คน้ควา้ และแกปั้ญหาจากการท างาน 6) เป็นส่ิงยนืยนัว่าเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในโครงงานที่ท  าจริงในกรณีที่ตอ้งน าแสดงต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. วิธีสอนแบบอนุมาน เป็นการสอนจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนร่วม หรือสอนจากตวัอยา่งแลว้
สรุป เป็นกฎหรือหลกั เช่น การสอนสูตรต่าง ๆ ในวชิาคณิตศาสตร์  

5. วิธีสอนแบบอุปมาน เป็นการสอนตรงขา้มแบบอนุมาน คือให้เด็กเรียนรู้กฎหรือหลัก
ความจริง แลว้จึงคน้ควา้ขอ้ปลีกยอ่ย เช่น การสอนเรขาคณิต การสอนภาษาไทย ให้ค  านิยามแลว้จึง 
ยกตวัอยา่ง เป็นตน้ 

6. วิธีสอนแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีการสอนที่ครูและนักเรียนร่วมกนัวางแผนโครงการ
และตั้งจุดมุ่งหมายในกิจกรรม โดยนักเรียนมีสิทธิออกเสียงเลือกกิจกรรมที่เห็นว่าดีมีประโยชน์
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ขั้นตอนการจดักิจกรรม 1) นักเรียนคิดหาขอ้เสนอแนะปรึกษาหารือกนัระหว่างเพื่อน 2) ให้ความ
คิดเห็นแก่ครู 3) ร่างขอ้เสนอแนะ 4) จดัวางแผน 5) ครูและนักเรียนวางแผนร่วมกนั ซ่ึงวิธีการสอน
แบบน้ีมีประโยชน์คือ นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ได้ ฝึกการรู้จกัสิทธิ หน้าที่ ความ
รับผดิชอบจากกระบวนการกลุ่มและรู้จกัตั้งปัญหา 

7. วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจเลือกบทเรียนที่ตอ้งการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม 
หรือศึกษาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบติัการวาง แผนการ
ท ากิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกนั และท ารายงานผลการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะเป็นการ ให้ผูเ้รียนคน้พบตนเอง เขา้ใจความตอ้งการและ
ทราบถึงระดบัความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะ เป็นส่วนกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้มากขึ้ น องค์ประกอบวิธีสอนการเรียน รู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ประสบการณ์ E1 
(Experience) การสะทอ้นความคิด/ อภิปราย R&D (Reflection / Discussion) ความคิดรวบยอด C 
(Concept) และการทดลอง/ ประยกุตแ์นวคิด E2 (Experimentation/ Application) 

8. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) เน้นการส่งเสริมให้ ผูเ้รียนท า
กิจกรรมร่วมกนั มีการใชป้ระสบการณ์ตรงมาแกปั้ญหาการเรียนรู้ มีการสร้าง สถานการณ์ที่เร้า
ความสนใจ และผูเ้รียนจะหาทางสนองความสนใจของตนเองจากความคิดลง  มือปฏิบตัิเป็นการ
สร้างประสบการณ์ใหม่ 

9. การสอนแบบอภิปราย (Discussion) คือ การสอนที่ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่ิงที่เรียน ความคิดเห็นที่เสนออาจไดจ้าก ประสบการณ์ การศึกษาคน้ควา้ การพิจารณา
ไตร่ตรอง การวิเคราะห์ มี การเสนอความคิดเห็นจะไม่อยูใ่นรูปการสรุปผลการประเมินสั้นว่าถูก
หรือผดิ ส าคญัหรือไม่ส าคญัแต่เป็นความคิดที่เป็นค าช้ีแจง โดยหลกัเหตุผล มีหลกัฐานสนับสนุน 
โดยครูนักเรียนเตรียมการอภิปรายแลว้คน้ควา้หาความรู้ เตรียมสถานที่ให้ผูอ้ภิปรายแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงประเด็นและมีความสุภาพ 

10. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing) คือ การสอนที่ให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทใน 
สถานการณ์ที่สมมุติขึ้น คือแสดงบทบาทที่ก  าหนดให ้บทบาทของครู 1) เตรียมบทเรียนไวล่้วงหน้า
วา่จะสอนเร่ืองอะไร วชิาใด เน้ือหาอยา่งไร 2) ผูส้อนคิดบทบาทสมมุติเป็นเร่ืองเหมือนกรณีตวัอยา่ง 
ก าหนดตวัละครว่ามีก่ีคน ใครบา้ง 3) เลือกผูเ้รียนที่มีบุคลิกลกัษณะคลา้ยตวัละคร 4) ก าหนดเวลา
แสดงไม่ควรเกิน 10 – 15 นาที 5) เม่ือแสดงจบ ผูส้อนตั้งประเด็น ใหผู้เ้รียนทุกคนคิด หรืออภิปราย 



179 
 

 
 

11. การสอนโดยสถานการณ์จ าลอง (Simulation Gaming) คือการสอนที่ผูส้อน าเอา
สถานการณ์ จริงมาจ าลองไวใ้นบทเรียน พยายามให้มีสภาพที่เหมือนจริงมากที่สุด  การสอนแบบ
คน้พบความรู้  

12. การสอนแบบค้นพบความรู้(Discovery) คือการสอนที่ผูเ้รียนคน้พบค าตอบหรือความรู้
ดว้ย ตนเองส่ิงที่คน้พบนั้นมีผูค้น้พบมาก่อนแลว้และผูเ้รียนก็คน้พบความรู้หรือค าตอบนั้นด้วย
ตนเอง ไม่ใช่รู้จากการบอกเล่าของคนอ่ืน หรือจากการอ่านค าตอบ ในการสอนจะใชส้ถานการณ์ให้ 
ผูเ้รียนเผชิญกบัปัญหา  

13. การสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory) คือการสอนที่ให้ผูเ้รียนกระท ากิจกรรมภายใต้
การ แนะน า ช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด โดยท าการทดลองปฏิบตัิ ฝึกการใชท้ฤษฎีโดยผ่านการสังเกต
และการทดลอง 

14.  การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นนวตักรรมที่เน้นกิจกรรมการ
เรียนของผูเ้รียนโดยแบ่งบทเรียนออกเป็น 4 – 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีส่ือการเรียนที่จดัไวใ้นซองหรือ
ในกล่องวางบนโตะ๊เป็นศูนยกิ์จกรรม และแบ่งผูเ้รียนตามศูนยกิ์จกรรม กลุ่มละ 6 – 8 คน หมุนเวียน 
กนัประกอบกิจกรรมตามศูนยต่์าง ๆ แห่งละ 15 – 20 นาที จนครบทุกศูนย ์โดยใชส่ื้อประสม (Multi 
Media) และกระบวนการกลุ่ม Group Process)  
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ใบงานที ่2.5 
กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.5 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย                   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. ขั้นตอน/รูปแบบกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 
3. ประโยชน์ของกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลาย 
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 
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ใบความรู้ที่ 2.6 
เร่ือง การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมแบบโปรแอคทีฟและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
เน้ือหาสาระ 

1. การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
2. กระบวนการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

แนวการด าเนินกิจกรรม 
1. ศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ที่ 2.6 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบงานที่ 2.6 
3.คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 2.6 
2. ใบงานที่ 2.6 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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ใบความรู้ที่ 2.6 
การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

 

 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม นั้นเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเม่ือขั้นตอนการเรียน
การสอนแบบโปรแอคทีฟไดรั้บการด าเนินการถึงการใชก้ลยทุธก์ารสอนที่หลากหลายเพือ่ใหเ้กิดผล
การเรียนรู้ต่อผูเ้รียนอย่างเต็มที่แล้ว การประเมินวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั้นก็เพื่อ
ตรวจสอบการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น ดว้ยการตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียน ทั้งในรูปแบบค าถามและค าตอบดว้ยวาจาในระหว่างการเรียนการสอน สรุปเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร การบา้น หอ้งปฏิบติัการ การทดสอบ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่านักเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาที่น าเสนอ ส่วนการประเมินพฤติกรรมเพือ่ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไป
นั้น ครูผูส้อนสามารถเลือกทางเลือกที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นเดียวกับการเกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ครูตอ้งประเมินแนวโน้มที่จะท างานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้วยการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอรวมถึงการประเมินผลการเรียน กับทั้ง
นกัเรียนและผูป้กครองดว้ย เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไป  
 

2.6.1 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
2.6.1.1 การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 

                  การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ที่ไดจ้าก
การวดัมาตีค่าอยา่งมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ เช่น โรงเรียนก าหนด
คะแนนที่น่าพอใจของวชิาคณิตศาสตร์ไวท้ี่ร้อยละ 60 นกัเรียนที่สอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป 
ถือวา่ผา่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑไ์วห้ลายระดบั  เช่น ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 
40  อยูใ่นเกณฑค์วรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ ร้อยละ 60-79 อยูใ่นเกณฑดี์ และ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  อยูใ่นเกณฑดี์มาก เป็นตน้  ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นการประเมิน    

การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
จากการวดัผลส าหรับภาษาองักฤษมีหลายค า  ที่ใชม้ากมี 2 ค  า คือ evaluation  และ  assessment     2 
ค  าน้ีมีความหมายต่างกนั  คือ 

Evaluation  เป็นการประเมินตดัสิน  มีการก าหนดเกณฑช์ดัเจน (absolute criteria)  เช่น 
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ตดัสินว่าอยู่ในระดับดี  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79  ตดัสินว่าอยู่ใน
ระดบัพอใช ้ ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตดัสินว่าอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง  evaluation  จะใชก้บั
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การประเมินการด าเนินงานทัว่ๆ ไป  เช่น  การประเมินโครงการ (Project Evaluation)  การประเมิน
หลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 

Assessment เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ใชเ้กณฑเ์ชิงสัมพนัธ์ (relative criteria) 
เช่น เทียบกบัผลการประเมินคร้ังก่อน เทียบกบัเพื่อนหรือกลุ่มใกลเ้คียงกนั โดย Assessment มกัใช้
ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิ เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

ลักษณะการประเมินทางการศึกษา 
 การประเมินทางการศึกษามีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงควรท า
การประเมินอย่างต่อเน่ือง  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

2. เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู ้เ รียนว่าบรรลุตาม
จุดประสงคห์รือไม่ 

3. เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเ้รียน โดยการรวบรวมขอ้มูลและประมวลจาก
ตวัเลขจากการวดัหลายวธีิและหลายแหล่ง 
 4. เป็นกระบวนการเก่ียวข้องกับบุคลหลายกลุ่ม  ทั้งครู  นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน  
ผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน 

หลักการประเมินทางการศึกษา 
หลกัการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
1. ขอบเขตการประเมินตอ้งตรงและครอบคลุมหลกัสูตร 

 2. ใชข้อ้มูลจากผลการวดัที่ครอบคลุม  จากการวดัหลายแหล่ง  หลายวธีิ 
3. เกณฑท์ี่ใชต้ดัสินผลการประเมินมีความชัดเจน  เป็นไปได ้ มีความยตุิธรรม  ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ทั้งน้ี ประเภทของการประเมินทางการศึกษา แบ่งไดห้ลายประเภท  ขึ้นอยูก่บัเกณฑท์ี่ใชใ้น

การแบ่ง  ดงัน้ี 
1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งไดด้งัน้ี 
   1.1 การประเมินก่อนเรียน หรือก่อนการจดัการเรียนรู้ หรือการประเมินพื้นฐาน (Basic 

Evaluation) เป็นการประเมินก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย แบ่ง
ได ้2 ประเภท คือ 
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        1.1.1 การประเมินเพื่อจดัต  าแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พจิารณาดูวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนอยูใ่นระดบัใดของกลุ่ม  ประโยชน์ของ
การประเมินประเภทน้ี  คือ ครูใชผ้ลการประเมินเพื่อก าหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบักลุ่มผูเ้รียน  ผูเ้รียนที่มีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนน้อยคืออยูใ่นต าแหน่งทา้ยๆ ควร
ไดรั้บการเพิม่พนูเน้ือหาสาระนั้นมากกวา่กลุ่มที่อยูใ่นล าดบัตน้ๆ คือ กลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ
ในสาระที่จะเรียนมากกวา่  หรือกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานในสาระที่จะเรียนดีกว่า  และแต่ละกลุ่มควร
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั 

        1.1.2 การประเมินเพือ่วนิิจฉยั (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนการเรียน
การสอนอีกเช่นกัน แต่เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาแยกแยะว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน
สาระที่จะเรียนรู้มากน้อยเพียงใด มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนในเร่ืองที่จะสอนหรือไม่ จุดใด
สมบูรณ์แลว้ จุดใดยงับกพร่องอยู ่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนเสริมให้มีพื้นฐานที่เพียงพอเสียก่อนจึง
จะเร่ิมตน้สอนเน้ือหาในหน่วยการเรียนต่อไป และจากพื้นฐานที่ผูเ้รียนมีอยูค่วรใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนอยา่งไร  
  ทั้ งการประเมินเพื่อจัดต าแหน่งและการประเมินเพื่อวินิจฉัยมีจุดประสงค์
เหมือนกนัคือเพือ่ทราบพื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียนก่อนที่จะจดัการเรียนรู้หรือการเรียน
การสอนในสาระการเรียนรู้นั้นๆ  แต่การประเมิน 2 ประเภทดงักล่าวมีความแตกต่างกนั คือ การ
ประเมินเพื่อจดัต  าแหน่ง เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาในภาพรวม  ใช้เคร่ืองมือไม่ละเอียดหรือ
จ านวนขอ้ค าถามไม่มาก  แต่การประเมินเพื่อวินิจฉัยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาอย่างละเอียด  
แยกแยะเน้ือหาเป็นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานของเน้ือหาแต่ละตอนมากน้อย
เพยีงใด  จุดใดบกพร่องบา้ง  ดงันั้นจ านวนขอ้ค าถามมีมากกวา่ 

   1.2 การประเมินเพื่อพฒันา หรือการประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อใชผ้ลการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินประเภทน้ีใช้
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงคท์ี่
ก  าหนดไวใ้นระหวา่งการจดัการเรียนการสอนหรือไม่  หากผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ผูส้อน
ก็จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้ งไว ้ผลการประเมินยงัเป็นการ
ตรวจสอบครูผูส้อนเองว่าเป็นอย่างไร แผนการเรียนรู้รายคร้ังที่เตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุง
อยา่งไร  กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งไร มีจุดใดบกพร่องที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ซ่ึงการ
ประเมินประเภทน้ี  นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว ผลการ
ประเมินยงัใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรของสถานศึกษาดว้ย กล่าวคือ หากพบว่าเน้ือหาสาระใดที่
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  โดยที่ผูส้อนไดพ้ยายามปรับปรุงการ
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จดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ที่กบัผูเ้รียนหลายกลุ่มแลว้ยงัไดผ้ลเป็นอยา่งเดิม แสดงวา่ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวงันั้นสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกับผูเ้รียนในชั้นเรียนระดับน้ี หรือเน้ือหาอาจจะยากหรือ
ซับซ้อนเกินไปที่จะบรรจุในหลกัสูตรระดบัน้ี ควรบรรจุในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จะเห็นว่าผลจากการ
ประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย  
    1.3 การประเมินเพื่อตดัสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพือ่ตดัสินผลการจดัการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ อาจเป็นการ
ประเมินหลังจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหน่ึง หรือหลายหน่วย รวมทั้งการประเมินปลาย
ภาคเรียนหรือปลายปี ผลจากการประเมินประเภทน้ีใช้ในการตดัสินผลการจดัการเรียนการสอน 
หรือตดัสินใจวา่ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บระดบัคะแนนใด 

2. แบ่งตามการอ้างอิง แบ่งออกเป็น 
    2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อน าผลจาก

การเรียนรู้มาเปรียบเทียบกบัความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง (Self-
Assessment) เช่น ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกบัทดสอบหลงัเรียนของ
ตนเอง การประเมินแบบน้ี ควรจะใชแ้บบทดสอบคู่ขนานหรือแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence 
Test) เพือ่เปรียบเทียบกนัได ้  

2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พจิารณาวา่ผูไ้ดรั้บการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มที่
ถูกวดัดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั การประเมินประเภทน้ีขึ้นอยูก่บัความรู้ ความสามารถของกลุ่ม
เป็นส าคญั นิยมใชใ้นการจดัต าแหน่งผูถู้กประเมิน หรือใชเ้พือ่คดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาต่อ 

2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นการน าผลการ
สอบที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก  าหนดไว ้ความส าคัญอยู่ที่ เกณฑ์ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง
ความสามารถของกลุ่ม ซ่ึงเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. แบ่งตามผู้ประเมิน (Evaluator) ดงัน้ี 
    3.1 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal Evaluation) 
เป็นการประเมินลกัษณะเดียวกบัการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อน าผลการประเมินมาพฒันาหรือ
ปรับปรุงตนเอง  การประเมินประเภทน้ีสามารถประเมินได้ทุกกลุ่ม  ผูเ้รียนประเมินตนเองเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  ครูประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อ
พฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว  สามารถประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุงไดทุ้กเร่ือง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินดว้ย
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ตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรียกว่า การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือ
การศึกษาตนเอง (Self-Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือแบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นดา้นๆ  
ลกัษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละส่วนประเมินตนเองหรือ
ภายในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดบัชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ละ
ฝ่าย อาทิ ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตน้  เพื่อให้แต่ละส่วนมีการพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแต่ละส่วนเพื่อจดัท าเป็น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Study Report : SSR หรือ Self-Assessment 
Report : SAR) 

    3.2 การประเมินโดยผูอ่ื้นหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  สืบเน่ืองจาก
การประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซ่ึงมีความส าคญัมากในการพฒันาปรับปรุง  แต่การ
ประเมินภายในมีจุดอ่อนคือความน่าเช่ือถือ   โดยบุคคลภายนอกมกัคิดว่าการประเมินภายในนั้น มี
ความล าเอียง  ผูป้ระเมินตนเองมกัจะเขา้ขา้งตนเอง  ดงันั้นจึงมีการประเมินโดยผูอ่ื้นหรือประเมิน
โดยผูป้ระเมินภายนอก  เพือ่ยนืยนัการประเมินภายใน  และอาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดที่ควรไดรั้บการ
พฒันายิ่งขึ้นในทรรศนะของผูป้ระเมินในฐานะที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  อยา่งไรก็ดี  การ
ประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่องในเร่ืองการรู้รายละเอียดและถูกตอ้งของสิงที่จะประเมิน  และ
จุดบกพร่องอีกประการหน่ึงคือเจตคติของผูถู้กประเมิน ถา้รู้สึกวา่ถูกจบัผดิก็จะต่อตา้น  ไม่ให้ความ
ร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลการประเมิน  ท  าให้การประเมินด าเนินไปดว้ยความยากล าบาก  ดงันั้นการ
ประเมินภายนอกควรมาจากความตอ้งการของผูถู้กประเมิน เช่น ครูผูส้อนให้ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  
หรือเพื่อนครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาให้ผูป้กครองหรือนักประเมินมืออาชีพ 
(ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
2.6.1.2 ความส าคญัของการประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ท าใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที่จ  าเป็นในการพจิารณาวา่ผูเ้รียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการ
ประเมินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท  จะเห็นว่า การวดัและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้รียนแลว้ ยงัสะทอ้นถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเป็นขอ้มูล
ส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจดัการศึกษาของสถานศึกษาด้วย   ดังนั้ นครูและ
สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทั้งจากการประเมินในระดับชั้นเรียน  ระดับ
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สถานศึกษา  และระดบัอ่ืนที่สูงขึ้น  ประโยชน์ของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้จ  าแนกเป็น
ดา้นๆ ดงัน้ี 
        1. ด้านการจัดการเรียนรู้  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการ
จดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
 1.1  เพ่ือจัดต าแหน่ง (Placement)  ผลจากการวดับอกไดว้า่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด  การวดัและประเมินเพื่อจัด
ต าแหน่งน้ี มกัใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 

1.1.1 เพ่ือคัดเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวดัเพื่อคดัเลือกเพื่อเขา้เรียน เขา้
ร่วมกิจกรรม-โครงการ หรือเป็นตวัแทน (เช่นของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา) เพื่อการท ากิจกรรม 
หรือการใหทุ้นผล การวดัและประเมินผลลกัษณะน้ีค  านึงถึงการจดัอนัดบัที่เป็นส าคญั 

1.1.2 เพ่ือแยกประเภท  (Classification) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อ
แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ ์หรือตดัสิน
ได-้ตก เป็นตน้ เป็นการวดัและประเมินที่ยดึเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มเป็นส าคญั 
 1.2 เพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการใชผ้ลการวดัและประเมินเพื่อคน้หาจุดเด่น-จุดดอ้ย
ของผูเ้รียนว่ามีปัญหาในเร่ืองใด จุดใด มากน้อยแค่ไหน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น เคร่ืองมือที่ใชว้ดัเพื่อการ
วินิจฉับ เรียกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 
ประโยชน์ของการวดัและประเมินประเภทน้ีน าไปใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการดงัน้ี 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวดัผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบวนิิจฉัยการ
เรียนจะท าใหท้ราบวา่ผูเ้รียนมีจุดบกพร่องจุดใด มากนอ้ยเพยีงใด ซ่ึงครูผูส้อนสามารถแกไ้ขปรับปรุง
โดยการสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ไดต้รงจุด เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่คาดหวงัไว ้ 

1.2.2 เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการวดัดว้ยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน 
นอกจากจะช่วยให้เห็นว่าผู ้เ รียนมีจุดบกพร่องเร่ืองใดแล้ว ยงัช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้อีกด้วย เช่น ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกัน ครูผูส้อนตอ้ง
ทบทวนวา่อาจจะเป็นเพราะวธีิการจดัการเรียนรู้ไม่เหมาะสมตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

1.3 เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพื่อพฒันา (Formative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพือ่ตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกบัจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  ผลจากการ
ประเมินใชพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน
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วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปล่ียนส่ือการสอน (Teaching Media) ใช้นวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ (Teaching Innovation) เพือ่น าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

1.4 เพ่ือการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเปรียบเทียบว่า
ผูเ้รียนมีพฒันาการจากเดิมเพยีงใด และอยูใ่นระดบัที่พงึพอใจหรือไม่ 

1.5 เพ่ือการตัดสิน  การประเมินเพือ่การตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการวดัเทียบกบัเกณฑเ์พื่อตดัสินผลการเรียนว่าผ่าน-
ไม่ผา่น  หรือใหร้ะดบัคะแนน   
         2. ด้านการแนะแนว  

ผลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน  ช่วยให้ทราบว่าผูเ้รียนมีปัญหาและขอ้บกพร่องในเร่ือง
ใด มากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงสามารถแนะน าและช่วยเหลือผูเ้รียนให้แกปั้ญหา มีการปรับตวัไดถู้กตอ้ง
ตรงประเด็น  นอกจากน้ีผลการวดัและประเมินยงับ่งบอกความรู้ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถน าไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่
ผูเ้รียนได ้
         3. ด้านการบริหาร  

ขอ้มูลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน ช่วยใหผู้บ้ริหารเห็นขอ้บกพร่องต่างๆ ของการจดัการ
เรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของครู  และบ่งบอกถึงคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามักใชข้อ้มูลไดจ้ากการวดัและประเมินใชใ้นการตดัสินใจหลาย
อยา่ง เช่น การพฒันาบุคลากร  การจดัครูเขา้สอน การจดัโครงการ  การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ
เรียน นอกจากน้ีการวดัและประเมินผลยงัใหข้อ้มูลที่ส าคญัในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SSR) เพือ่รายงานผลการจดัการศึกษาสู่ผูป้กครอง  สาธารณชน หน่วยงานตน้สังกดั  และน าไปสู่
การรองรับการประเมินภายนอก จะเห็นว่าการวดัและประเมินผลการศึกษาเป็นหัวใจส าคญัของ
ระบบการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4. ด้านการวิจัย การวดัและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวจิยัหลายประการดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลจาการวดัและประเมินผลน าไปสู่ปัญหาการวิจยั  เช่น ผลจากการวดัและ
ประเมินพบว่าผูเ้รียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดที่ควรพฒันาการแก้ไขจุดบกพร่องหรือการพฒันา
ดงักล่าวโดยการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีสอนหรือทดลองใชน้วตักรรมโดยใชก้ระบวนการวิจยั การ
วิจยัดังกล่าวเรียกว่า  การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Research)  นอกจากน้ีผลจากการวดัและ
ประเมินยงัน าไปสู่การวจิยัในดา้นอ่ืน ระดบัอ่ืน  เช่น การวจิยัของสถานศึกษาเก่ียวกบัการทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน เป็นตน้  



190 
 

 
 

4.2  การวดัและประเมินเป็นเคร่ืองมือของการวจิยั  การวจิยัใชก้ารวดัในการรวบรวมขอ้มูล
เพือ่ศึกษาผลการวจิยั ขั้นตอนน้ีเร่ิมจากการหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  การทดลองใชเ้คร่ืองมือ  การ
หาคุณภาพเคร่ืองมือ  จนถึงการใชเ้คร่ืองมือที่มีคุณภาพแลว้รวบรวมขอ้มูลการวดัตวัแปรที่ศึกษา  
หรืออาจตอ้งตีค่าขอ้มูล  จะเห็นวา่การวดัและประเมินผลมีบทบาทส าคญัมากในการวิจยั  เพราะการ
วดัไม่ดี  ใชเ้คร่ืองมือไม่มีคุณภาพ  ผลของการวจิยัก็ขาดความน่าเช่ือถือ 
2.6.1.3 กระบวนการประเมิน 

การวดัและประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน 3 ค  าน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั  แต่
ต่างกนัที่ระยะเวลาและจุดประสงคข์องการวดัและประเมิน 3 ค  าน้ีมีความหมายทั้งในมิติที่กวา้งและ
แคบ ดงัน้ี 

 1. ก่อนเรียน การวดัและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงคเ์พื่อมทราบสภาพของผูเ้รียน ณ 
เวลาก่อนที่จะเรียน เช่น ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 

1.1  ก่อนเข้าเรียน  ซ่ึงอาจจะตั้ งแต่ก่อนเรียนระดับปฐมวัย หรือก่อนจะเร่ิมเรียน
หลกัสูตรสถานศึกษานั้น  เช่น สถานศึกษาที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ก่อนเรียนในที่น้ีอาจจะ
หมายถึงก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นตน้ 

1.2  ก่อนเรียนช่วงชั้น  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคญักบัช่วงชั้น  ให้มี
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเม่ือจบแต่ละช่วงชั้น  ก่อนเรียนในที่น้ีจึงหมายถึงก่อนจะเร่ิม
เรียนช่วงชั้นใดช่วงชั้นหน่ึง เช่น ก่อนเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นตน้ 

1.3  ก่อนเรียนแต่ละชั้น  ถึงแมจ้ะมีการก าหนดเป็นช่วงชั้น  แต่ชั้นเรียนหรือการเรียนแต่
ละปีก็ยงัมีความส าคญั  โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา  การเรียนแต่ละชั้น/ปี อาจจะหมายถึงการ
เรียนกับครูคนใดคนหน่ึง (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้ งชั้ นทุกวิชาหรือเกือบทุกวิชา  
โดยทัว่ไปจะเป็นครูประจ าชั้น) หรือเรียนครูกลุ่มหน่ึง (สอนแยกรายวิชา)  การวดัและประเมินก่อน
เรียนแต่ละชั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน
ตลอดทั้งปี 

1.4  ก่อนเรียนแต่ละรายวิชา  มีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนเรียนแต่ละชั้น  การวดัและ
ประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นอาจจะวดัและประเมินในภาพรวมหลายๆ วชิา  แต่การวดัและประเมินน้ี  
แยกวดัและประเมินแต่ละรายวิชา  โดยทัว่ไปจะสอนโดยครูแต่ละคน  ส าหรับระดบัมธัยมศึกษา  
รายวชิาส่วนใหญ่จดัการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน 

1.5  ก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นการจดัหมวดหมู่เน้ือหาใน
สาระการเรียนรู้เดียวกนั  โดยจดัเน้ือหาเร่ืองเดียวกนัหรือสัมพนัธ์กันไวใ้นหน่วยเดียวกัน  การวดั
และประเมินก่อนเรียนแต่ละหน่วย  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนในเร่ืองหรือหน่วยนั้น  
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ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและครูผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
หน่วยนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.6  ก่อนเรียนแต่ละแผนจดัการเรียนรู้  คือ การวดัและประเมินก่อนเรียนแต่ละคร้ัง  ใน
หน่ึงหน่วยการเรียนรู้มกัจะมีสาระที่จะเรียนรู้แยกยอ่ยส าหรับการสอนมากกว่า 1 คร้ัง  แต่ละคร้ังจะ
มีแผนการจดัการเรียนรู้ 

       2. ระหว่างเรียน จุดประสงคข์องการวดัและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าหรือพฒันาการของผูเ้รียนด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อน
เรียน  การวดัและประเมินระหว่างเรียนจะท าให้ได้ขอ้มูลที่บ่งบอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  ในขณะเดียวกนัยงัสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย   ขอ้มูล
จากการวดัและประเมินระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งผูเ้รียน  ครูผูส้อน  
สถานศึกษา และผูป้กครอง  สามารถน าขอ้มูลดังกล่าวไปพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงัที่แตกยอ่ยมาจากมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน   

3. หลังเรียน   จุดประสงค์ของการวดัและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการ
เรียนของผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ จากการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน  การวดั
และประเมินหลังเรียนจะท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู ้เรียน  ใน
ขณะเดียวกนัยงัสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย   ขอ้มูลจากการวดั
และประเมินหลังเรียนมีจุดประสงค์หลกัคือใช้ในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  
นอกจากน้ี  การวดัและประเมินผลหลงัเรียนอาจจะเป็นขอ้มูลก่อนการเรียนในระดบัต่อไป  จึงเป็น
ประโยชน์ทั้งผูเ้รียน  และครูผูส้อน  สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาและปรับปรุงการเรียนรู้และ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและสถานการณ์   
2.6.1.4 การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) 

วธีิการวดัและประเมินที่ยอมรับกนัวา่สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัคือ การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เพราะเป็นวธีิการที่สามารถ
คน้หาความสามารถ และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ที่แทจ้ริงของผูเ้รียน และยงัเป็นขอ้มูลส าคญัที่
สามารถน ามาใช้ประกอบการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี ด้วยการประเมินตาม
สภาพจริง มีลกัษณะ ดงัน้ี 
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1.  เป็นการประเมินที่กระท าไปพร้อมๆ กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ 

2.  เป็นการประเมินที่เนน้พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
3.  เนน้การพฒันาผูเ้รียนอยา่งเด่นชดั และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาจุดเด่นของ

ผูเ้รียน 
4.  เนน้การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
5.  ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวติจริง 
6.  ใชข้อ้มูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติัในทุกดา้น ทั้งที่โรงเรียน 

บา้น และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
ดังนั้ น การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นการประเมินที่เน้น การประเมินภาคปฏิบัติ 

(Performance Assessment) โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน  ( Portfolio)  เป็นนวตักรรมการประเมินที่
ส าคญัและส่งเสริมสอดคล้องกับการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การประเมิน
ภาคปฏิบติัและการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การประเมินภาคปฏิบตัิ (Performance Assessment) เป็นการทดสอบความสามารถของ
ผูเ้รียน ภายไตส้ถานการณ์และ   เง่ือนไขที่สอดคลอ้งกบัสภาพจริงมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1   ลกัษณะที่ส าคญัของการประเมินภาคปฏิบตัิ 
1)   มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัอยา่งชดัเจน 
2)   มีการก าหนดวธีิการท างาน 
3)   มีการก าหนดความส าเร็จของงาน 
4)   มีค  าสัง่ควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
5)   มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที่ชดัเจน 
6)   มีการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของการปฏิบติังาน 

1.2   ส่ิงที่จะประเมิน 
1) การประเมินผลผลิต (product) ผลผลิต ในที่น้ีหมายถึง งานที่เป็นผลจากการ

แสดงหรือ การกระท าของผูเ้รียน วธีิประเมินอาจท าไดห้ลายลักษณะ เช่น พิจารณาจากคุณภาพงาน 
รูปลกัษณะ (appearance) ของงาน และการตรวจสอบวา่ งานเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ตั้งไวห้รือไม่ 

2) การประเมินกระบวนการ (process) กระบวนการในที่น้ีหมายถึง วธีิการที่ผูเ้รียน
ใช้ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต หรืออาจจะเป็นงานส่วนหน่ึงซ่ึงไม่ใช่ผลผลิต การประเมิน
กระบวนการท าไดค้่อนขา้งยาก เพราะธรรมชาติของการประเมินค่อนขา้งยุง่ยาก และไม่เป็นปรนัย 
การประเมินส่วนใหญ่จะใชก้ารสงัเกต โดยมุ่งดูที่คุณภาพหรือประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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3) ประเมินทั้งผลผลิตและกระบวนการ 
1.3   กระบวนการประเมินภาคปฏิบตัิ ครูผูส้อนอาจใชว้ิธีการต่อไปน้ีในการประเมิน 

ดงัน้ี 
1) การสังเกต เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บขอ้มูล พฤติกรรมในดา้นการใชค้วามคิด 

การปฏิบติังาน ลักษณะนิสัย สามารถท าไดง่้ายทุกเวลา ทุกสถานที่ ซ่ึงอาจสังเกตโดยมีเคร่ืองมือ
หรือไม่มีเคร่ืองมือก็ได ้ตามความเหมาะสม 

2) การสมัภาษณ์ เป็นอีกวธีิหน่ึงที่ใชเ้ก็บขอ้มูลและพฤติกรรมดา้นต่างๆ ไดดี้ เช่น 
ความคิด รู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีการแกปั้ญหา อาจใชป้ระกอบในการสังเกต 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่มัน่ใจยิง่ขึ้น ควรเตรียมค าถามล่วงหนา้ที่เขา้ใจง่าย กระท าไดอ้ยา่งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

3) บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวข้องกับตัว
นักเรียน ผลงานนักเรียน ความรู้ ความคิด ความสามารถและคุณลักษณะพฤติกรรม โดยเฉพาะ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้จากครู จากเพือ่น จากผูป้กครอง 

4) การรายงายตนเอง เป็นการให้นักเรียนพูด เขียนบรรยาย หรือค าถามอ่ืนๆ หรือ
ตอบแบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้น เพือ่สะทอ้นถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งความรู้ ความเขา้ใจ วิธีคิด 
วธีิท  า ความพอใจในผลงาน ความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ขึ้น 

5) แบบทดสอบวดัความสามารถจริง (Authentic Test) ในปัจจุบนัใชข้อ้สอบแบบ
ปลายเปิด เนน้ใหน้กัเรียนตอบสนองขอ้ค  าถามในลกัษณะการน าความรู้ไปใชห้รือสร้างความรู้ใหม่ 
จากความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เดิม จากสถานการณ์จ าลองที่คล้ายคลึงหรือเรียนแบบ
สภาพจริงสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 ปัญหามีความหมายต่อผูเ้รียน และมีความส าคญัเพียงพอที่จะแสดงถึงภูมิรู้
ของนกัเรียนในระดบัชั้นนั้นๆ 

 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงของนกัเรียน 
 ครอบคลุมความสามารถและเน้ือหาของหลกัสูตร 
 ผูต้อบสนองใชค้วามสามารถ ความคิดหลายๆ ดา้นมาผสมผสานและแสดง

วธีิคิดไดเ้ป็นขั้นตอนที่ชดัเจน 
 ควรมีค าตอบถูกหลายค าตอบและวธีิการหาค าตอบไดห้ลายวธีิ 
 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความความสมบูรณ์ของพฤติกรรมหรือค าตอบอยา่ง

ชดัเจน 
 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนคิดและเขียนค าตอบเอง 
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6)   การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมินผลเน้นการน าผลการประเมินไปใชไ้ด้
ทนัที 2 ลกัษณะ คือ เพือ่ช่วยเหลือนกัเรียนและปรับปรุงการสอนของครู ไดแ้ก่ การตรวจแบบฝึกหัด 
ผลงานภาคปฏิบติั โครงการ โครงงานต่างๆ เนน้แบบฝึกหดัและผลงานเชิงสร้างสรรค ์

1.4   เทคนิคและวธีิการประเมินภาคปฏิบตัิ 
1) การประเมินรายบุคคล เป็นการพิจารณาความกา้วหน้าของผูเ้รียนรายบุคคลใน

ห้องเรียนหรือในกลุ่ม อาจประเมินโดยอิงกลุ่ม (ใชม้าตรฐานของกลุ่มกบัผูเ้รียนทุกคน) อิงเกณฑ ์
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนดไวล่้วงหน้าตดัสินผูเ้รียนทุกคน) หรืออิงตนเอง (ใช้ความสามารถ
ระดบัเดิมของผูเ้รียนเป็นมาตรฐานเพือ่ตดัสินพฒันาการหรือการปฏิบตัิ) ได้ 

2) การประเมินกลุ่ม (Group Assessment) เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ท างานของผูเ้รียนในสถานการณ์กลุ่ม และตดัสินความก้าวหน้าของพวกเขา ครูอาจให้คะแนน
ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือใชค้ะแนนบุคคลบวกกบัคะแนนกลุ่ม 

3) การประเมินตนเองและเพื่อน (Self – Peer assessment) จะท าให้ผูเ้รียนมีความ
รับผดิชอบ ในการประเมินงานของตนและงานของเพื่อนร่วมห้อง ผูเ้รียนไดมี้ส่วนเขา้ร่วมก าหนด
เกณฑก์ารประเมินดว้ย 

1.5 ประเภทของเคร่ืองมือวดัภาคปฏิบติั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) การเขียน (paper and pencil performance) เป็นการวดัการประยกุตค์วามรู้และ

ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียน เช่น การเขียนแบบ การสร้างแผนที่ การแปลโจทยปั์ญหาเป็นรูปภาพ 
การแต่งกลอน การเขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ 

2)  การจ าแนกและระบุกระบวนการปฏิบตัิ (identification test) เป็นการระบุช่ือ
เคร่ืองมือ ช้ินส่วน ขั้นตอนการท างานหรือจ าแนกส่ิงที่ไม่เหมือนกนั 

3)  การสร้างสถานการณ์จ าลอง (simulate performance) เป็นการสอบวดัโดย
ก าหนดสถานการณ์ที่คลา้ยสถานการณ์จริงมากที่สุด ให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา หรือบอกขั้นตอน/วิธีการ
ท างาน                     เพือ่สร้างงานหรือระงบั/บรรเทาความเสียหาย 

1.6   ขอ้ควรค านึงในการสร้างแบบวดัภาคปฏิบตัิ 
1)   รูปแบบการการประเมิน (mode of assessment) เช่น จะใชก้ารประเมินแบบ

เขียนตอบ สงัเกต บอกเป็นค าพดู ดูการเคล่ือนไหวหรือผสมผสานกนั  
2)   รูปแบบการตอบ (mode of response) เช่น จะให้ผูเ้รียนตอบดว้ยการเขียนตอบ 

แสดงใหดู้ พดู หรือเคล่ือนไหว 
3)   วธีิตรวจให้คะแนน (mode of scoring) ตอ้งก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนอยา่ง

ชดัเจน 
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4)   รูปแบบการใหข้อ้ทดสอบ จะก าหนดสอบเป็นรายบุคคล สอบกลุ่มเล็กๆ (2 – 
10 คน) หรือสอบกลุ่มใหญ่ (มากกวา่ 10 คน ขึ้นไป) 

1.7   เกณฑก์ารประเมินภาคปฏิบตัิ 
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินเรียกว่า รูบริค (rubric) หมายถึง การสร้างเกณฑ์ขึ้นเพื่อ

พิจารณาลกัษณะของส่ิงส าคญั ไดแ้ก่  เกณฑก์ารให้คะแนน  (scoring  guide)   ซ่ึงจะตอ้งก าหนด
มาตรวดั  (scale)  และรายการคุณลกัษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการแสดงออกของผูเ้รียนใน
แต่ละระดับ ขอ้มูลจากรูบริค จะสะทอ้นให้ครู ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืนๆ ได้ทราบว่า ผูเ้รียนรู้
อะไรบา้ง และท าอะไรไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
ความส าคญัของการวัดและประเมิน 
          การวดัและการประเมิน (Assessment) คือ กระบวนการจดัเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์
ขอ้มูล สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตดัสิน (Determine) ระดบัของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลความส าเร็จที่พึงปรารถนาหรือผลความส าเร็จตามมาตรฐาน
คุณภาพผลการเรียนรู้ 
ประโยชน์ของการวัดและการประเมิน 

1. ช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้รียนเขา้ใจตรงกนัในผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานที่ตอ้งการให้บงัเกิดขึ้น
จากการเรียนการสอนและจดัท าเป็นเกณฑส์ าหรับการตรวจสอบ 

2. ช่วยเพิม่การเร่งเร้าเพยีรพยายามร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนที่จะใชก้ระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ใชอุ้ปกรณ์ส่ือนวตักรรมต่างๆ เพือ่มุ่งไปสู่การบรรลุผลการเรียนตามเกณฑข์อ้ 1 

3. ช่วยให้มีการบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียน ติดตามผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จนถึงการใช้
เคร่ืองมือและเทคนิคการวดัและการประเมินที่ผ่านการเลือกสรร และออกแบบอยา่งดีให้สามารถ
วดัผลการเรียนรู้อยา่งแม่นย  า เช่ือถือได ้

4. ช่วยให้เกิดการตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ืองเทียบกบัเกณฑ์ที่
จดัท  าไวล่้วงหนา้ ท าใหเ้กิดการบนัทึกผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ระบุผลการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนท าได้
น่าพอใจผา่นเกณฑ ์ระบุผลการเรียนรู้ที่ยงับกพร่อง 

5. ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนรายบุคคลเป็นส าคญั  โดยน าผลการเรียนรู้ที่
บกพร่องมาวเิคราะห์ปัญหาสาเหตุ  ท  าใหผู้ส้อนช่วยคิดคน้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้น ามาใชแ้กไ้ข
ขอ้บกพร่องทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม  ช่วยท าให้ผูเ้รียนรายบุคคลสามารถเรียนรู้ได้
ครบถว้นตามมาตรฐาน 
 
 



196 
 

 
 

ความหมายและความส าคญัของการวัดและประเมินตามสภาพจริง  
การวดัและประเมินตามสภาพจริง  คือ กระบวนการวดัผลการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 

ประการ คือ 
1.  วดัครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ไดจ้ริง  ดงัน้ี 1.1)วดัความสามารถทางความรู้ 

ความคิ ดได้จ ริ ง  (Cognitive Ability) 1 .2 )  ว ัดความสามารถในการปฏิบัติ ได้จ ริ ง 
(Performance/Practice Ability) และ 1.3)  ว ัด คุณลักษณะทางจิตใจได้จริง  (Affective 
Characteristics) 
             2.  วดัไดต้รงความเป็นจริง คือ ส่ิงที่วดัไดน้ั้นเป็นขอ้มูล เป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะทอ้น
ความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียน  ทั้งความสามารถทางความรู้  ความคิด  ความสามารถในการ
ปฏิบติัและคุณลกัษณะทางจิตใจ  มีความคลาดเคล่ือนผิดพลาดน้อยที่สุด  ไม่เปิดโอกาสให้ผูด้อ้ย
ความสามารถไดค้ะแนนสูง  ตดัความผดิพลาดที่ผูมี้ความสามารถสูงกลบัไดค้ะแนนนอ้ย 
             3.  เลือกสรร  คิดค้นเคร่ืองมือและเทคนิคการวดัผลที่เป็นการวดัพฤติกรรมที่แท้จริงที่
แสดงออกซ่ึงความสามารถของผูเ้รียน  (Ability to do)  ซ่ึงอาจไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  
สงัเกตจากการปฏิบตัิภาระงาน (Tasks) ที่จดัใหป้ฏิบติัในสถานการณ์ที่ผูส้อนจะก าหนด สังเกตจาก
ร่องรอยหลกัฐานผลการปฏิบติัภาระงานของผูเ้รียน เป็นตน้ 
ข้อควรค านึง 

1. การออกแบบการวดัและประเมินตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงค ์ 
การเรียนรู้ที่ต้องการจะวดัว่า “การเรียนมีคุณสมบติัตามจุดประสงค์น้ีครบถ้วนจริง เขาควรมี
พฤติกรรมการแสดงออกอยา่งไรที่ต่างจากพฤติกรรมของผูข้าดคุณสมบติัตามจุดประสงคน้ี์” 

2. การแปลจุดประสงคก์ารเรียนรู้ออกเป็นภาระงานที่ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัในกิจกรรม  การ
เรียนการสอนแต่ละคาบ จะช่วยลดภาระการสร้างแบบวดัแบบประเมินของผูส้อนลงได้ เพราะ
ผูส้อนเพยีงแต่จดัระบบสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน ตรวจสอบผลงานการฝึกปฏิบติั
บนัทึกลงระบบระเบียนก็จะช่วยการวดัการประเมินได ้

3. การใช้วิธีก าหนดผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ให้หมุนเวียนกันท าหน้าที่ประสานงานกลุ่ม  
ผสมผสานกบัการก าหนดเกณฑก์ารวดัการประเมินในแต่ละช้ินงาน หรือภาระงานใหช้ดัเจน  ผูส้อน
จะสามารถให้มีการวดัและการประเมินกนัเองในกลุ่มได ้โดยผูส้อนท าหน้าที่ติดตามประเมินการ
ประเมินของผูเ้รียนเป็นคร้ังคราวจะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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ใบงานที ่2.6 
การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 

 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาใบความรู้ที่ 2.6 แลว้จงวเิคราะห์ สรุปและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม                    

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……… 
2. ขั้นตอน/รูปแบบของการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………... 

 
3. ประโยชน์ของการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
 …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………… 
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เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ค าน า 

เอกสารชุดการเรียนรู้น้ีเป็นเอกสารที่ผูว้ิจยัจดัท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการศึกษาคู่มือปฏิบติัการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) เก่ียวกบัปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ ทกัษะที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ในการบริหารจดัการ
หอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผูส้นใจทัว่ไปสุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท์ี่ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา 
หนงัสือทุกเล่มที่น ามาอา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนับไดว้่าเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ภทัราพร อรัญมาลา 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 200 
เสน้ทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ 202 
แนวทางการศึกษาคู่มือปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 203 
แนวคิด 204 
จุดประสงค ์ 205 
เน้ือหาสาระ 205 
แนวทางด าเนินกิจกรรม 205 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 205 
การวดัผลและประเมินผล 205 
คู่มือปฏิบติัการ เร่ือง รูปแบบปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

- คู่มือกิจกรรม 206 
- ใบประเมินกิจกรรม 230 

แหล่งที่มา 232 
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ท าความเขา้ใจ
ชุดการเรียนรู้ 

„ คู่มือปฏิบตัิการ 
„ จุดประสงค ์
„ เน้ือหาสาระ 
„ แนวทางด าเนินกิจกรรม 
„ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
„ การวดัผลและประเมินผล 

ศึกษาคู่มือ
ปฏิบติัการ 

„ รูปแบบปฏิบัติการการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ 

„ ใบกิจกรรมการเรียนรู้ 
„ ใบประเมินผลกิจกรรม 

ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

„ แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

เส้นทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนที่ 6 

การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม   

ขั้นตอนที่ 5  

กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย  

ขั้นตอนที่ 4  

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู  

ขั้นตอนที่ 3 

ช้ีแจงกฏระเบียบ 

ขั้นตอนที่ 2  

การตั้งค่าความคาดหวัง การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน  

ขั้นตอนที่ 1 

การจัดรูปแบบห้องเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 แนวปฏิบติัของการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน
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คู่มือปฏบิัติการ 
การบริการจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
จุดประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้ศ้ึกษาคู่มือปฏิบติัการสามารถน าการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ที่รับผดิชอบได ้
แนวการด าเนินกิจกรรม 

1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือปฏิบัติการการบริการจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ท ากิจกรรมตามที่ก  าหนด 
3. ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม 
4. สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูผูส้อนท่านอ่ืนเพื่อน าความรู้ไปใชใ้นปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล 
5. น าความรู้ไปใช้ในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1. คู่มือปฏิบติัการการบริการจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เอกสารอา้งอิง 
3. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
1. ประเมินการท ากิจกรรมตามทีก่  าหนด 
2. ประเมินความสนใจและตั้งใจในการศึกษาชุดการเรียนรู้ 
3. ประเมินการซกัถามและการใหข้อ้คิดเห็น 
4. ประเมินการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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คู่มือปฏบิัติการ 
เร่ือง รูปแบบปฏบิัติการการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทฟี 

 
จุดประสงค์ 

เพือ่ใหผู้ศ้ึกษามีความรู้ ทกัษะ ดา้นรูปแบบปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เน้ือหาสาระ 

1. รูปแบบปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน 
แนวการด าเนินกิจกรรม 

1. ศึกษาหาความรู้จากคู่มือปฏิบติัการ 
2. วเิคราะห์ลกัษณะส าคญัของแต่ละหวัขอ้ สรุปสาระส าคญัลงในใบประเมินกิจกรรม 
3. คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากการศึกษาเอกสารและส่ือต่าง ๆ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. คู่มือปฏิบติัการ 
2. ใบประเมินกิจกกรม 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินผล 
ประเมินผลงานตนเองจากใบงานที่ปฏิบตัิ 
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คู่มือปฏิบัติการ 
รูปแบบปฏบิัติการการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติการการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 
 
 
 

แนวคิด: รูปแบบชั้นเรียนและ

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

แนวคิด: มุ่งตรวจสอบความเขา้ใจ

และก าหนดพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

 

แนวคิด: ครูและผูเ้รียน

ร่วมกนัก าหนด

กฎระเบียบ/ขั้นตอนการ
เรียน/ความคาดหวงั 

แนวคิด: การสร้างบรรทดัฐาน

ของการมีส่วนร่วมเป็นส่วน
ส าคญัของความสัมพนัธ์ที่ด ี

 

แนวคิด: การช้ีแจงกฎระเบียบที่

ตั้งขึ้นร่วมกนัระหวา่งครูและ
ผูเ้รียน/ สร้างการมีส่วนร่วม/
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

แนวคิด: ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางการเรียนรู้

บนพื้นฐานของความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

สภาพแวดลอ้มทาง
วชิาการและทางสังคม 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การจดัรูปแบบ
ห้องเรียน 

 ขั้นตอนที่ 2 การตั้ง
ค่าความคาดหวงั การ
ตั้งกฎและก าหนด
ขั้นตอนการเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3
ช้ีแจง

กฎระเบียบ 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนักเรียน

และครู 
 

ขั้นตอนที่ 5  
กลยุทธ์การสอน
อย่างหลากหลาย 
 

ขั้นตอนที่ 6
การประเมิน
และตรวจสอบ
พฤติกรรม 
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1. ขั้นตอนปฏิบัติการการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบห้องเรียน 

ในการจดัรูปแบบชั้นเรียนส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึง มีดงัต่อไปน้ี 
การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 
การจดับรรยากาศทางดา้นกายภาพ เป็นการจดัวสัดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆที่

เก่ียวกบัการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงส่ิงต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้น
วางหนงัสือ โตะ๊วางส่ือการสอน ฯลฯ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ท าใหเ้กิดความสบายตา สบายใจ แก่
ผูพ้บเห็น ถา้จะกล่าวโดยละเอียดแลว้ การจดับรรยากาศทางดา้ยกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัส่ิงต่อไปน้ี 

 
 

1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอีข้องนักเรียน 

 ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัรูปร่างและวยัของนกัเรียน 

 ใหมี้ช่องวา่งระหวา่งแถวที่นกัเรียนจะลุกนัง่ไดส้ะดวก และท ากิจกรรมไดค้ล่องตวั 

 ใหมี้ความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคล่ือนยา้ยเปล่ียนรูปแบบที่นัง่เรียน 

 ให้มีรูปแบบที่ไม่จ  าเจ เช่น อาจเปล่ียนเป็นรูปตวัที ตวัย ูรูปคร่ึงวงกลม หรือ เขา้กลุ่มเป็น
วงกลมได ้อยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ใหน้กัเรียนที่นัง่ทุกจุดอ่านกระดานด าไดช้ดัเจน 

 แถวหนา้ของโตะ๊เรียนควรอยูห่่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ไม่ควรจดั
โตะ๊ติดกระดานด ามากเกินไป ท าใหน้กัเรียนตอ้งแหงนมองกระดานด า และหายใจเอาฝุ่ นชอล์กเขา้
ไปมาก ท าใหเ้สียสุขภาพ 

การจัด
บรรยากาศ
ทางด้าน
กายภาพ 

การจัดโต๊ะครู 

การจัดโต๊ะเรียนและ
เก้าอีข้องนักเรียน 

การจัดป้ายนิเทศ   

การจัดสภาพ
ห้องเรียน ต้องให้ถูก

สุขลักษณะ   

การจัดมุมต่าง ๆ ใน
ห้องเรียน  
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2 .การจัดโต๊ะครู 

 ให้อยูใ่นจุดที่เหมาะสม อาจจดัไวห้น้าห้อง ขา้งห้อง หรือหลงัห้องก็ได ้งานวิจยับางเร่ือง
เสนอแนะใหจ้ดัโตะ๊ครูไวด้า้นหลงัหอ้งเพือ่ใหม้องเห็นนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม การจดั
โตะ๊ครูนั้นขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัที่นัง่ของนกัเรียนดว้ย 

 ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโตะ๊และในล้ินชกัโตะ๊ เพือ่สะดวกต่อการท างานของ
ครู และการวางสมุดงานของนกัเรียน ตลอดจนเพือ่ปลูกฝังลกัษณะนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่นกัเรียน 

3. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ ไวท้ี่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไวท้ี่ข ้างกระดานด า
ทั้ง 2 ขา้ง ครูควรใชป้้ายนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย 

 จดัตกแต่งออกแบบใหส้วยงาม น่าดู สร้างความสนใจใหแ้กนกัเรียน 

 จดัเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใชติ้ดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือ
เสริมความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

 จดัใหใ้หม่อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญั หรือวนัส าคญัต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและ
ควรรู้ 

 จดัติดผลงานของนกัเรียนและแผนภูมิแสดงความกา้วหน้าในการเรียนของนักเรียนจะเป็น
การใหแ้รงจูงใจที่น่าสนใจวธีิหน่ึง 

4. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 

 มีอากาศถ่ายเทไดดี้ มีหนา้ต่างพอเพยีง และมีประตูเขา้ออกไดส้ะดวก 

 มีแสงสว่างพอเหมาะ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนอ่านหนังสือไดช้ัดเจน เพื่อเป็นการถนอมสายตา 
ควรใชไ้ฟฟ้าช่วย ถา้มีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป 

 ปราศจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ เช่น เสียง กล่ิน ควนั ฝุ่ น ฯลฯ 

 มีความสะอาด โดยฝึกใหน้กัเรียนรับผดิชอบช่วยกนัเก็บกวาด เช็ดถู เป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
ความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกนั 

5. การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน ไดแ้ก่ 

 มุมหนังสือ ควรมีไวเ้พื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง ส่งเสริม การ
คน้ควา้หาความรู้ และการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ครูควรหาหนงัสือหลาย ๆ ประเภท ที่มีความ
ยากง่าย เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปล่ียนบ่อยๆ การจดั
มุมหนงัสือควรจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเพือ่สะดวกต่อการหยบิอ่าน 

 มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจดัไวใ้ห้น่าสนใจ ช่วยเสรมความรู้ ทบทวน
ความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์ ฯลฯ 
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 มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจดัวางไวบ้นโต๊ะ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลังใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยงัสามารถแก้ไข
พฒันาผลงานของนกัเรียนใหดี้ขึ้นโดยล าดบัไดอี้กดว้ย 

 ตูเ้ก็บส่ือการเรียนการสอน เช่น บตัรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจดัไว้
ใหเ้ป็นระเบียบ เป็นสดัส่วน สะดวกต่อการหยบิใช ้อุปกรณ์ช้ินใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใชแ้ลว้ไม่ควร
เก็บไวใ้นตูใ้หดู้รกรุงรัง 

 การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยส่ิงต่างๆ 
เช่น ม่าน มู่ล่ี ภาพ ดอกไม ้ค  าขวญั สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันที่ใชไ้ม่ควร
ฉูดฉาด หรือใช้สีสะทอ้นแสง อาจท าให้นักเรียนเสียสายตาได ้การประดบัตกแต่งห้องเรียน ควร
ค านึงถึงหลกัความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยดั มุ่งประโยชน์ และสวยงาม 

 มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องนักเรียน เช่น แปรง
สีฟัน ยาสีฟัน แกว้น ้ า กล่องอาหาร ป่ินโต ฯลฯ ควรจดัวางไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ และหมัน่เช็ดถูให้
สะอาดเสมอ 

************************* 
 

 รูปแบบช้ันเรียนห้องเรียน  
สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและพฤติกรรมผูเ้รียน ดงัน้ี  
1. อุปกรณ์และเทคโนโลยีในช้ันเรียน 

  

CLASSROOM DESIGN – LEGEND 
 
 
 

 

ที่มา: Classroom Design - Feng Shui For Learning 

2. รูปแบบการจัดช้ันเรียนห้องเรียนแบบต่างๆ 
2.1 Senatorial (แบบรัฐสภา)   
การจดัรูปแบบชั้นเรียนแบบ Senatorial (แบบรัฐสภา) น้ีจะท าใหส้ะดวกในการจดักิจกรรม

แบบอภิปราย ถกเถียงกนัในห้องเรียน รวมถึงการน าเสนอผ่านส่ือต่างๆกลางหน้าห้อง ซ่ึงการจดั
ห้องในลักษณะน้ีจะมีโต๊ะตรงกลางห้องเพื่อจะไดส้ะดวกต่อครูผูส้อนในการเดินไปรอบๆอย่าง

STUDENT 
DESK & CHAIR 

TEACHER PODIUM  STOOL DOORWAY SMARTBOARD TEACHER 
DESK & CHAIR 

STUDENT DESK 
WITH NO CHAIR 

STUDENT DESK 
WITH CHAIR 
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ทัว่ถึง หรือหากมีการน าเสนองาน การจดัหอ้งรูปแบบน้ีสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองให้
นกัเรียนที่ฟังอยูไ่ดป้รึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพือ่นรอบๆขา้งได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Seminar (รูปแบบสัมมนา) การจดัชั้นรูปแบบน้ีจะช่วยให้ไดรั้บประโยชน์ของการ

สนทนาและการแบ่งปัน การเล่าเร่ืองในหนงัสือ และการให้ท  าบรรยายเชิงปฏิบตัิการแบบที่ตอ้งใช้

การเขียนจะเหมาะกบัรูปแบบน้ี คุณครูจะนั่งที่เกา้อ้ีตวัหน่ึงในนั้นและมีสถานะเท่ากบันักเรียนคน

หน่ึง แบบน้ีจะให้ความรู้สึกที่ไม่มีผูน้ า ดงันั้นจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนทางความคิดที่มากกว่า
แบบอ่ืน 

 

             

 

 

 

 

 

  

CLASSROOM DESIGN 

SENATORIAL 

CLASSROOM DESIGN 

SEMINAR 
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2.3 Cooperative (แบบความร่วมมือ หรือ กลุ่ม) เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการจดักลุ่มอยา่ง

เห็นไดช้ดั ซ่ึงให้ประโยชน์ที่หลากหลาย นักเรียนจะถูกสอนให้รู้จกัแกไ้ขปัญหาแบบกลุ่ม คุณครู
สามารถจะนัง่ในกลุ่มที่ตอ้งการใหค้วามสนใจเป็นพเิศษก็ได ้  

 

 

 

 

 

 

                   

2.4 Pairs (แบบคู่ หรือ แบบพึ่งพา) การจดัชั้นเรียนรูปแบบน้ีมีประโยชน์มากเม่ือนักเรียน

ตอ้งใช้การแบ่งปันเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา หนังสือ หรือท างานร่วมกนั เป็นคู่ในกรณีที่
นกัเรียนเป็นเลขคี่ตวักลุ่มก็อาจจะจดัโต๊ะที่สามเพิ่มขึ้นมา การจดัแบบน้ีจะเหมาะสมส าหรับการมี

ส่ือการเรียนบางอยา่งที่ตอ้งปรึกษากนัเป็นคู่ หรือท าโครงงานแบบคู่ 
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2.5 Partnered (แบบพาร์ทเนอร์) รูปแบบน้ีต่างกบัแบบคู่ (Pairs) คือเน้นให้นักเรียนหัน

หนา้เขา้หากนัและมีการโตต้อบกนั (Interaction) โดยลกัษณะน้ีคุณครูก็สามารถเดินดูในแต่ละกลุ่ม
ได ้ยกตวัอยา่งเช่นให้นักเรียนจะไดจ้  าลองสถานการณ์ว่าคนหน่ึงเป็นทนายก าลงัสอบสวนพยาน 

หรือเป็นตวัแทนคนละฝ่ายใหอ้ภิปรายกนั 

 

 

 

 

 

 

  

2.6 Debate (แบบโต้วาที หรือ ดีเบท) โดยแต่ละทีมตอ้งนั่งแยกกนัเพื่อก าหนดกลยทุธ์ของ

ตวัเอง และตอ้งหันหน้าเขา้หากนั อาจารยจ์ะอยู่ที่โต๊ะตรงกลางซ่ึงจะไม่มีบทบาทมากนักในการ

เรียนการสอนลกัษณะน้ี นกัเรียนที่นัง่แต่ละโตะ๊จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปรายรวมถึงใชก้ระดานที่ตรง

กลางดา้นหนา้หอ้งเพือ่จดประเด็นที่ส าคญั 
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 2.7 Theater (แบบโรงละคร) เป็นอีกรูปแบบการจดัชั้นเรียนที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหน่ึงที่

นักเรียนไม่ตอ้งจดบนัทึก ในกรณีน้ีอาจไม่จ าเป็นตอ้งมีโต๊ะเรียน การจดัห้องเรียนในลักษณะน้ี 
นกัเรียนจะนัง่เกา้อ้ีใกล้ๆ กนั ส่วนโตะ๊ก็จะไปตั้งไวข้า้งห้อง อาจารยจ์ะเป็นผูส้ังเกตการณ์ในขณะที่

นกัเรียนก าลงัชมภาพยนตร์ หรือการน าเสนอของเพือ่นๆ 

 

 

 

 

 
 

 

2.8 Simulations (แบบการจ าลอง) การจดัชั้นเรียนแบบน้ีเป็นการเปล่ียนนักเรียนให้

กลายเป็นนักแสดงที่มีการสวมบทบาทสมมติ ห้องเรียนเปรียบเสมือนเป็นบริบทที่จ  าลองจากโลก

แห่งความเป็นจริง ในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน การปรับประยกุตใ์ช้

กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนไดม้ากที่สุด 
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CLASSROOM DESIGN 

SIMULATION 

            



214 
 

 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
1) การต้ังค่าความคาดหวัง  

การตั้งค่าความคาดหวงัเป็นขั้นตอนหน่ึงในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ที่ครูผูส้อนจะตอ้งมีเตรียมการในระดับที่ซับซ้อน อย่างชดัเจนและระมดัระวงัก่อนที่นักเรียนเขา้
หอ้ง ซ่ึงควรท าในช่วงสปัดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา ดงัน้ี 

 

 
 

1. ก าหนดความคาดหวงัของครูที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดา้นการ
เรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนซ่ึงรวมถึงการแจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลกัสูตรซ่ึงสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในหลกัสูตร  

2. ครูผูส้อนก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของเด็กเพิ่มเติมจากลักษณะเฉพาะ
ของเด็กในแต่ละวยัที่เป็นรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเพิม่ขึ้น 

3. ครูผูส้อนคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้ นและไม่รอให้ปฏิกิริยาบางอย่างที่อาจเกิดไม่
เหมาะสมเกิดขึ้น โดยครูผูส้อนมีการเตรียมความพร้อมอยา่งมากและระมดัระวงัที่จะออกจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะบานปลาย 

4. ครูผูส้อนตอ้งการก าหนดเน้ือหาขอ้ความเก่ียวกบัความรู้และการมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนที่จะตอ้งเขา้ใจ  

1.ก าหนดความคาดหวงัของครูท่ีมีต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็ก 

2. ครูก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องเด็ก 

3.ครูผูส้อนคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

4. ครูก าหนดเน้ือหาความรู้และการมีส่วนร่วม 

5. ก  าหนดแนวความคิดการเรียนรู้ 

6. ครูก าหนดวิธีการควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียน 
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5. ก าหนดแนวความคิดการเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรคท์ี่ใชง้านของนักเรียน การเรียน
การสอนในแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม
ในแง่ของระยะเวลาและเป้าหมาย เนน้การสร้างองคค์วามรู้ที่น าไปใชง้านของนกัเรียน 

6. ก าหนดวธีิการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนและผลกระทบต่อสังคม
กบัคนอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแนวความคิดของการจดัการการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบตัิ
ตามและเช่ือฟังค  าสัง่ รวมถึงก าหนดบทบาทส าหรับนกัเรียนและครูใหมี้ความชดัเจนตรงประเด็น 

2) การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนนั้นเป็นการด าเนินการปรับเปล่ียนและก าหนด

พฤติกรรมของครูขึ้นมาใหม่เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาและสามารถท าใหก้ารเรียนการสอนด าเนินการได้
อยา่งเตม็ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งใชค้วามคิดก่อนการวางแผนและการพิจารณา
ความกา้วหน้าของทั้งระบบแบบบูรณาการที่จะสนับสนุนดา้นอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้องค์
ความรู้ของนกัเรียนดว้ย 

การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและขั้นตอนที่ส าคญัในการ
บริหารจดัการชั้นเรียนของครู ทั้งกฎระเบียบสามารถก าหนดได ้ดงัน้ี 

 

 
1. กฎระเบียบในชั้นเรียนที่ไดต้ั้งขึ้นมานั้นตอ้งมีความง่ายและชดัเจน  

จากครูผู้สอน
เอง  

ความร่วมมือกัน
ระหว่างครูกับ
นักเรียน  

นักเรียนก าหนด
เอง/ครูเป็นที่
ปรึกษา 

จ านวนไม่เกิน 5 ขอ้ 

กฎพื้นฐานการอยูร่่วมกนัในชั้น

เรียน 

เสริมแรงทางบวก 

ประเมินพฤติกรรมและ

ปรับเปล่ียนต่อเน่ือง 
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2. ก าหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนโดยระบุเป็นขอ้ๆ แนวทางในการก าหนดกฎระเบียบ
ที่นกัเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามนั้นครูอาจท าไดด้งัน้ี 

2.1) เขียนดว้ยขอ้ความที่สั้น กระชบั เขา้ใจง่ายและครอบคลุม ควรมีจ านวนไม่เกิน 
5 ขอ้และระบุไวใ้นรูปแบบที่เป็นเชิงบวกการก าหนดกฎระเบียบหากเขียนดว้ยขอ้ความที่เขา้ใจยาก
และซบัซอ้นเกินไปท าใหเ้ด็กเขา้ใจสบัสนหรือจดจ ายากก็อาจท าใหเ้ด็กไม่สนใจที่จะปฏิบติัตาม  

2.2) ควรเป็นกฎระเบียบที่ครูเห็นวา่เป็นส่ิงจ าเป็นจริง ๆ และเป็นพื้นฐานส าคญัของ
การอยูร่่วมกนัในชั้นเรียนของนกัเรียน เช่น การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนเพื่อน 
การส่งงานตรงตามเวลาที่ก  าหนด 

2.3) ควรเป็นกฎระเบียบที่ให้ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมที่ต้องการจะบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้เพราะกฎกติกาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ก าหนดขึ้นเพื่อมุ่งให้นักเรียนไดส้ามารถ
พฒันาความสามารถทางการเรียนไดบ้รรลุจุดประสงค ์การจดัการชั้นเรียนจึงเป็นการขจดัส่ิงที่จะ
เป็นอุปสรรคที่จะรบกวนการเรียนรู้ของเด็กใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลช่วยเหลือ 

2.4) การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบกติกาของ
หอ้งเรียน ครูอาจเป็นผูมี้บทบาทในการก าหนดกฎระเบียบของห้องเรียนในระยะแรกของการเรียน
หรือระยะตน้ปีการศึกษาแต่ในระยะเวลาต่อมาเม่ือนักเรียนและครูเร่ิมคุน้เคยวิธีเรียนและวิธีสอน
ของแต่ละฝ่ายแลว้ นกัเรียนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงกฎเกณฑข์องการอยูร่่วมกนัในชั้น
เรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพนักเรียน เช่น การที่ครูก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเขา้ชั้นเรียนสายไว้
แต่เม่ือพบว่านักเรียนในชั้ นเรียนทุกคนไม่ได้ประพฤติผิดกฎในข้อน้ีเลยและทุกคนมีความ
กระตือรือร้นที่อยากจะเขา้หอ้งเรียนทุกคร้ัง กฎระเบียบขอ้น้ีจึงไม่จ าเป็นอีกต่อไปโดยอาจจะมีการ
เพิม่เติมกฎระเบียบอ่ืนที่นกัเรียนเห็นวา่จ าเป็น เช่นการไม่แยง่กนัพดู หรือพูดเสียงดงัจนเกินไป เป็น
ตน้ 

2.5) กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบติัตามกฎซ่ึงอาจเรียกว่า 
เป็นบทลงโทษ อาจเป็นเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างนักเรียนเช่น การให้ท  างานเพิ่ม การ
ช่วยเหลือเพื่อนมากขึ้นโดยบทลงโทษที่ก  าหนดขึ้นควรเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะตอ้ง
พจิารณาการเปล่ียนแปลงบทลงโทษโดยใชว้ธีิการใหม่ๆหากมีการผดิซ ้ าอีกเพราะบางคร้ังวธีิลงโทษ
ที่ก  าหนดไวล่้วงหน้าอาจไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาหรือหยุดพฤติกรรมนั้นแต่กลับกลายเป็นการ
เสริมแรงทางบวกใหน้กัเรียนไดแ้สดงพฤติกรรมที่มีปัญหานั้นเพิ่มมากขึ้นตวัอยา่งเช่น ครูคาดโทษ
นกัเรียนที่ท  าผดิโดยเขียนช่ือนกัเรียนไวบ้นกระดานหรือการท าโทษหน้าชั้นเรียน วิธีการเช่นน้ีอาจ
เป็นแรงเสริมใหน้กัเรียนท าความผิดซ ้ าอีกเพราะตนเองไดก้ลายเป็นจุดเด่นของชั้น แสดงให้เห็นว่า
ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของห้องแม้จะเป็นไปในทางลบก็ตาม เม่ือเป็นเช่นน้ีควรปรับเปล่ียนวิธีการ
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ลงโทษไปเป็นวิธีอ่ืนที่จะท าให้เด็กรู้สึกผิดต่อการกระท าของตนและจะไม่ได้ยอมรับหรือได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มเพือ่น ในขณะเดียวกนันักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
ชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอก็ควรได้รับการยกย่องชมเชยตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
เสริมแรงใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดแ้สดงพฤติกรรมที่พงึประสงคต่์อไป 

3. ครูผูส้อนยกระดบัให้มีความส าคญัและส่งเสริมทั้งกฎของชั้นเรียนและขั้นตอนการ
เรียนตามแผนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 

*********************** 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ 
 การ ช้ีแจงกฎระ เบี ยบ

ต่างๆในชั้นเรียนที่ครูผูส้อนก าหนด
ขึ้นมาเอง เป็นการช้ีแจงโดยครูผูส้อน
หยิบยกกฎเกณฑ์แต่ละขอ้นั้ นน ามา
อธิบายถึงเป้าหมาย จุดประสงค์และ
วิธีการปฏิบัติ เพื่อเป็นการควบคุม
บรรยากาศการเรียนการสอน ความประพฤติของ
ผูเ้รียนตลอดจนการด าเนินตามเน้ือหารการเรียนรู้ไดอ้ยา่งราบล่ืน รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่
ตั้งขึ้นในลกัษณะที่ครูเป็นศูนยก์ลางน้ีเป็นรูปแบบการช้ีแจงที่ตอ้งอาศยัการอธิบายรายละเอียดอยา่ง
ชดัเจนและตรงประเด็น ซ่ึงมกัเกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ตอ้งอาศยักฎระเบียบเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่
เขม้งวด 

 การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากความร่วมมือกนัระหว่างครูผูส้อนกบันักเรียน จะมี
รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่ค่อนขา้งยดืหยุน่เน่ืองจากเป็นการน ากฎระเบียบขั้นตอนต่างๆในชั้น
เรียนที่ครูผูส้อนเองได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ห้องเรียนอยูใ่นระบบระเบียบส่วนหน่ึงมาช้ีแจงท าความ
เขา้ใจพร้อมกนัน้ีก็ไดห้ยบิยกประเด็นในส่วนกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากส่วนความคิดเห็นของนักเรียน
มาอภิปรายเพือ่ช้ีแจงหาขอ้สรุปที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไวเ้ช่นเดียวกนั  

 การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นจากนกัเรียนที่สามารถก าหนดกติกาของการอยูร่่วมกนัขึ้น
เองโดยการแนะน าการมีครูเป็นที่ปรึกษานั้นจะมีรูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบที่นักเรียนมีความ
อิสระสูงในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียนของตนเอง
ดว้ยตนเองโดยถือไดว้่าเป็นขั้นตอนที่ให้ผูเ้รียนได้แสดงบทบาทของการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นเป็น
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ศูนยก์ลางอย่างแทจ้ริง ซ่ึงรูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบลักษณะน้ีตอ้งพิจารณาให้สอดคล้องกับ
บริบทของชั้นเรียนที่มีพฤติกรรมนกัเรียนที่เหมาะสมดว้ย 

 การช้ีแจงกฎระเบียบน้ีครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงให้นักเรียนเขา้ใจและยอมรับการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบในชั้นเรียน กฎกติกาของการอยูร่่วมกนั การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การปฏิบติัหน้าที่ของ
ตนเองด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบติัตามกฎกติกาที่ได้ก  าหนดไวด้้วยความเต็มใจ อนัจะ
ส่งผลท าใหน้กัเรียนสามารถที่จะเรียนรู้อยา่งราบร่ืนปราศจากอุปสรรคดว้ยศกัยภาพสูงสุดที่มีอยูใ่น
ตนเอง ทั้งยงัเป็นการวางพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคมอีกดว้ย  

 

*********************** 
 

 ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู ถา้ทั้งครูและนกัเรียนต่างมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อ

กนั ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม ครูใหค้วามเป็นกนัเองแก่นกัเรียน ใหน้กัเรียนมีอิสระ และมี
ความสบายใจในการท ากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่
ร่ืนรมย ์น่าเรียน น่าสอน ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่ดี แนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์อยา่ง
เป็นระบบครูควรด าเนินการ ดงัน้ี 

 

 
 

เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ 

สร้างสัดส่วนของค าพูดทางบวกและ
ทางลบอยา่งสม ่าเสมอ 

ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัความ
คาดหวงัระดบัสูงของตน 

ร่วมกนัควบคุมดูแลการแสดง
พฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวงั 

สร้างทางเลือกเพ่ือน าไปสู่กฎกติกาใน
ชั้นเรียน 
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ในขณะเดียวกัน การพูดจาร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน อาจเป็นการ
บรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีมี
อิทธิพลต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูผูส้อน โดยครูผูส้อนควรใชค้  าพูดที่เป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงค  าพดูเหล่าน้ีควรเป็นน ้ าเสียงที่ดูอบอุ่น ยอมรับ เห็นใจ เขา้ใจ ถา้เป็นการ
ตั้งค  าถามหรือถามนักเรียนควรเป็นค าถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและยงัเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมความรู้สึกของเด็กขั้นพื้นฐานวา่เด็กมีความรู้สึก เจต
คติอยา่งไรเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที เช่น ค  าชมเม่ือนักเรียนท างานไดดี้ ทนัเวลา มา
เรียนทุกวนัโดยทัว่ไปครูใชก้ารส่ือสารกบันกัเรียนใน 3 ดา้น คือ 

 

ส าหรับการส่ือสารเพือ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครูนั้น  
 ควรการส่ือสารด้วยวิธีการทางอ้อม (Indirect Influence) ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรม

ทางวาจาที่ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนกัเรียน ครูชมเชย
สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ ครูยอมรับหรือน าความคิดเห็นของนักเรียนมาใช ้ครูถามเพื่อให้นักเรียนตอบ 
ฯลฯ  

X   หลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง (Direct Influence) ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมที่ครู
แสดงฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสัง่การ ครูวจิารณ์ฝ่ายเดียวอาจไม่ใชค้  าพูดเพียงอยา่งเดียวก็ได ้เรา
อาจใชก้ารกระท าเป็นการส่ือสาร เช่น การเดินไปมาในหอ้งเรียน การสบสายตานกัเรียน ฯลฯ  

นอกจากน้ีในชั้นเรียนหน่ึงนั้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียนเป็นส่ิงเกิดขึ้น
และตอ้งเสริมสร้างควบคู่กับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครูผูส้อน อันจะท าให้
บรรยากาศในหอ้งเรียนจะเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีใหแ้ก่นกัเรียน นักเรียนมีความ

„ เพือ่ระบุความ
ตอ้งการที่ครู
ตอ้งการให้
นกัเรียน
เปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 

1. 

„ เพือ่แจง้ผลการ
กระท าของ
นกัเรียน 

2. „ เพือ่เสนอความ
คาดหวงัทางบวก
ของนกัเรียน 

3. 
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สมคัรสมานสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและ
กนัฯลฯ นกัเรียนจะมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัไดน้ั้น ขึ้นอยูก่บัครูเป็นส าคญั กล่าวคือ เป็นแบบอยา่งที่ดี
แก่นักเรียน ปกครองดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนกัเรียนไดถู้กตอ้ง กระตุน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้ ลด
ความขัดแยง้ที่ เกิดขึ้ น นักเรียนก็จะค่อย ๆ ซึมซับและซับเอาส่ิงที่ดีงามไวป้ฏิบัติจนเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ เม่ือนักเรียนทุกคนต่างเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมี
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั อนัเป็นส่วนสร้างเสริมใหเ้กิดบรรยากาศที่พงึปรารถนาขึ้นในหอ้งเรียน 

 

**************************** 
 

 ขั้นตอนที่ 5 กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 
ครูผูส้อนควรใช้กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมตามช่วงวยัและความรู้

ความสามารถของผูเ้รียนจะด าเนินบทเรียนต่อไปบนพื้นฐานของความตอ้งการและการตอบสนอง
ของนกัเรียน โดยเนน้การเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ที่มีความซบัซ้อนมากขึ้นกว่าการ
เรียนแบบดั้งเดิมในแง่ของระยะเวลาและเป้าหมายในระยะ ความหลากหลายและความยดืหยุน่ของ
กิจกรรมที่น าเสนอและโอกาสหลายบทบาทส าหรับนักเรียนและครูให้ไดล้งมือปฏิบตัิ ซ่ึงกลยทุธ์
การสอนอยา่งหลากหลายควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1. มีการส่งเสริมนกัเรียนใหเ้รียนดว้ยการกระท า ลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์
จริง  

2. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนดว้ยการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
ยอมรับ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

3. มีการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน เรียนดว้ยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้น
ใน การท ากิจกรรมต่าง ๆ  

4. มีการส่งเสริมนกัเรียนใหพ้ฒันาทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการมีส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และ
การด าเนินการตามแผนที่ตนเองได้ก าหนดไว้อันจะช่วยให้ผูเ้ รียนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดใน
สภาพแวดลอ้มน ามาซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. มีการสอนใหส้มัพนัธร์ะหวา่งวชิาที่เรียนกบัวชิาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 
ทั้งน้ีดว้ยกลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายน้ีจะท าผูเ้รียนไดเ้ติบโตเป็นผูท้ี่มีความฉลาดและ

มีศักยภาพตามที่ควรเป็น ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคล 5 ข้อ ได้แก่ การรู้ตนเอง (self-
awareness) มโนธรรม (Conscience)  จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ (Imagination and 
Creativity) ความประสงคอิ์สระ (Independent will)  และความสุข (happiness) 
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อีกทั้ งครูผู ้สอนต้องสอน
รูปแบบและเสริมสร้างทกัษะทาง
สังคมอย่างใกล้ชิด มีระบบการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้รางวัลแก่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การจัด
ตารางเวลาที่เหมาะสมมีก าหนด
ตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถ
คาดเดาได้ รวมถึงวิธีการเปล่ียน
ผา่นจากกิจกรรมหน่ึงไปยงักิจกรรม

อ่ืนต่อไปอย่างราบร่ืน แม้ว่ากลยุทธ์ที่สอนนั้นมีความหลากหลายมากเพียงใดแต่ครูผูส้อนตอ้ง
ตดัสินใจเลือกวธีิสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู ่โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัเน้ือหา
และเวลาที่ก  าหนดให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องบทเรียน เป็นวิธีที่มัน่ใจว่าจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระที่จะสอนนั้นและ
เหมาะสมกบัเวลา สถานที่ และจ านวนผูเ้รียนประเภทของวิธีสอนดว้ย ซ่ึงรูปแบบกลยทุธ์การสอน
แบบโปรแอคทีฟที่สามารถน ามาปรับใชก้บัชั้นเรียนไดน้ั้นมีดงัน้ี  

1. วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การ
กระท าหรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมบา้ง ซ่ึงหลกัการสอนแบบสาธิต คือ  

1) ครูตอ้งเตรียมบทเรียน และซ้อมการสาธิตมาเป็นอยา่งดีก่อนสาธิตให้นักเรียนดู 2) ครู
ตอ้งมีจุดประสงคท์ี่แน่นอนส าหรับการสาธิตทุกคร้ัง และพยายามให้บรรลุจุดประสงค ์3) ครูตอ้ง
แสดงการสาธิตให้นักเรียนเห็นอยา่งทัว่ถึงกนัทั้งชั้น 4) ครูตอ้งใชเ้คร่ืองมือที่เหมาะสม ถูกตอ้งกบั
วชิานั้นๆ 5) ตอ้งสาธิตเก่ียวกบับทเรียน โดยขั้นตอนการสาธิตมีดงัน้ี  

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตใหช้ดัเจน  
2) เตรียมอุปกรณ์การสาธิต  
3) เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น เวลา ขั้นตอน 

การด าเนินการ การจบ  
4) ทดลองสาธิต  
5) จดัคู่มือสงัเกตการสาธิต  
6) สาธิตแลว้ นกัเรียนควรไดส้าธิตซ ้ าและ  
7) ประเมินผลการสาธิต 
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2. วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็นกระบวนการของนักวิทยาศาสตร์ ขั้นของการสอนแบบ
แกปั้ญหา มีดงัน้ี  

1) ขั้นตั้งปัญหา และท าความเขา้ใจปัญหา  
2) ขั้นแยกปัญหา และวางแผนแกปั้ญหา  
3) ขั้นลงมือแกปั้ญหา โดยการคน้ควา้ หาความรู้ และทดลอง  
4) ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลและรายงานผลหนา้ชั้น  
5) ขั้นสรุปและประเมินผล ครูและเด็กช่วยกนัน าผลงานที่คน้ควา้มาสรุปเขา้ดว้ยกนั 

โดยเรียบ เรียงเป็นเร่ืองราวตามล าดบั 
3. การสอนแบบโครงงาน (Project Design) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดค้น้หาความสามารถ ความ ถนัด และความสนใจของตนเองในดา้นต่าง ๆ มาจากแนวคิด
พื้นฐานของการเรียนรู้โดยยดึ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) และการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
โดยมีการศึกษาหลกัการ และวธีิเก่ียวกบัโครงงานที่เลือกศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการท างาน ลงมือ
ท างาน และปรับปรุง เพือ่ใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในกระบวนการเรียนการสอนไดใ้ชท้กัษะ  
กระบวนการ สอดแทรกคุณธรรม ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบติัจริง เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีครูเป็น ผู ้
ช้ีแนะ ให้ค  าปรึกษาตลอดเวลา เน้นฝึกคนให้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองประโยชน์ของการจดัท า
โครงงาน ดงัน้ี  

1) ท างานตามความถนดั ความสนใจของตนเอง  
2) ฝึกทกัษะกระบวนการท างานดว้ยตนเอง หรือร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม  
3) สามารถวางแผนการท างานเป็นระบบ  
4) พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
5) ศึกษา คน้ควา้ และแกปั้ญหาจากการท างาน  
6) เป็นส่ิงยนืยนัว่าเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในโครงงานที่ท  า

จริงในกรณีที่ตอ้งน าแสดงต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
4. วิธีสอนแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีการสอนที่ครูและนักเรียนร่วมกนัวางแผนโครงการ

และตั้งจุดมุ่งหมายในกิจกรรม โดยนักเรียนมีสิทธิออกเสียงเลือกกิจกรรมที่เห็นว่าดีมีประโยชน์
ขั้นตอนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 

1) นกัเรียนคิดหาขอ้เสนอแนะปรึกษาหารือกนัระหวา่งเพือ่น  
2) ใหค้วามคิดเห็นแก่ครู  
3) ร่างขอ้เสนอแนะ  
4) จดัวางแผน  
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5) ครูและนกัเรียนวางแผนร่วมกนั  
ซ่ึงวธีิการสอนแบบน้ีมีประโยชน์คือ นกัเรียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น ได ้ฝึกการ

รู้จกัสิทธิ หนา้ที่ ความรับผดิชอบจากกระบวนการกลุ่มและรู้จกัตั้งปัญหา 
5. วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจเลือกบทเรียนที่ตอ้งการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม 
หรือศึกษาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบติัการวาง แผนการ
ท ากิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกนั และท ารายงานผลการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะเป็นการ ให้ผูเ้รียนคน้พบตนเอง เขา้ใจความตอ้งการและ
ทราบถึงระดบัความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะ เป็นส่วนกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้มากขึ้ น องค์ประกอบวิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ประสบการณ์ E1 
(EXPERIENCE) การสะทอ้นความคิด/ อภิปราย R&D (REFLECTION / DISCUSSION) ความคิด
รวบยอด C (CONCEPT) และการทดลอง/ ประยุกต์แนวคิด E2 (EXPERIMENTATION/ 
APPLICATION) 

6. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) เน้นการส่งเสริมให้ ผูเ้รียนท า
กิจกรรมร่วมกนั มีการใชป้ระสบการณ์ตรงมาแกปั้ญหาการเรียนรู้ มีการสร้าง สถานการณ์ที่เร้า
ความสนใจ และผูเ้รียนจะหาทางสนองความสนใจของตนเองจากความคิดลง มือปฏิบตัิเป็นการ
สร้างประสบการณ์ใหม่ 

7. การสอนแบบอภิปราย (Discussion) คือ การสอนที่ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่ิงที่เรียน ความคิดเห็นที่เสนออาจไดจ้าก ประสบการณ์ การศึกษาคน้ควา้ การพิจารณา
ไตร่ตรอง การวิเคราะห์ มี การเสนอความคิดเห็นจะไม่อยูใ่นรูปการสรุปผลการประเมินสั้นว่าถูก
หรือผดิ ส าคญัหรือไม่ส าคญัแต่เป็นความคิดที่เป็นค าช้ีแจง โดยหลกัเหตุผล มีหลกัฐานสนับสนุน 
โดยครูนักเรียนเตรียมการอภิปรายแลว้คน้ควา้หาความรู้ เตรียมสถานที่ให้ผูอ้ภิปรายแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงประเด็นและมีความสุภาพ 

8. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing) คือ การสอนที่ให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทใน 
สถานการณ์ที่สมมุติขึ้น คือแสดงบทบาทที่ก  าหนดให ้บทบาทของครู ดงัน้ี 

1) เตรียมบทเรียนไวล่้วงหนา้วา่จะสอนเร่ืองอะไร วชิาใด เน้ือหาอยา่งไร  
2) ผูส้อนคิดบทบาทสมมุติเป็นเร่ืองเหมือนกรณีตวัอยา่ง ก าหนดตวัละครว่ามีก่ีคน 

ใครบา้ง 3) เลือกผูเ้รียนที่มีบุคลิกลกัษณะคลา้ยตวัละคร  
4) ก าหนดเวลาแสดงไม่ควรเกิน 10 – 15 นาที  
5) เม่ือแสดงจบ ผูส้อนตั้งประเด็น ใหผู้เ้รียนทุกคนคิด หรืออภิปราย 
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9. การสอนโดยสถานการณ์จ าลอง (Simulation Gaming) คือการสอนที่ผูส้อนน าเอา
สถานการณ์ จริงมาจ าลองไวใ้นบทเรียน พยายามให้มีสภาพที่เหมือนจริงมากที่สุด  การสอนแบบ
คน้พบความรู้  

10. การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นนวตักรรมที่เนน้กิจกรรมการเรียน
ของผูเ้รียนโดยแบ่งบทเรียนออกเป็น 4 – 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีส่ือการเรียนที่จดัไวใ้นซองหรือใน
กล่องวางบนโต๊ะเป็นศูนยกิ์จกรรม และแบ่งผูเ้รียนตามศูนยกิ์จกรรม กลุ่มละ 6 – 8 คน หมุนเวียน 
กนัประกอบกิจกรรมตามศูนยต่์าง ๆ แห่งละ 15 – 20 นาที จนครบทุกศูนย ์โดยใชส่ื้อประสม (Multi 
Media) และกระบวนการกลุ่ม Group Process)  

******************************** 
 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
           การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม เป็นการประเมินวตัถุประสงคข์องการเรียน

การสอนนั้นเพือ่ตรวจสอบการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น ในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ต่อไปโดยมีแบบประเมินเพือ่ตรวจสอบพฤติกรรมผูเ้รียน 
ดงัต่อไปน้ี 
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(ตัวอย่างแบบประเมิน) 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน :   ๓ . ความมีวินัย 

นกัเรียนที่ถูกสงัเกต .................................................ชั้น..............ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา............. 
ค าช้ีแจง 
 การบนัทึกให ้กาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

ที ่ พฤตกิรรม 

ระดับการปฏบิัต ิ(คะแนน) 

เป็นประจ า 

(๓) 

บางคร้ัง 

(๒) 

น้อยคร้ัง 

(๑) 

ไม่ท าเลย/       
ไม่ชัดเจน   

(๐) 
๑ จดัเก็บส่ิงของเป็นท่ีเป็นทาง     
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/

เหมาะสมตามกาลเทศะ 
    

๓ เขา้แถวซ้ืออาหารหรือห้องน ้ าสาธารณะ     
๔ ท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้     
๕ ท ากิจวตัรของตนตามเวลา     
๖ ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด     
๗ ท าตามกฎระเบียบของห้องเรียน/ครอบครัว     
๘ ไปโรงเรียนทนัเวลาหรือเขา้ร่วมกิจกรรมตามเวลาท่ี

นดัหมาย 
    

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................. ........... 
         ผู้ประเมนิ     ครู           พ่อแม่/ผูป้กครอง         นกัเรียนประเมินตนเอง   เพ่ือน 
 

 ลงช่ือ.......................................................... 

           (.....................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 

ดีเยีย่ม ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๒๐-๒๔ คะแนน  

ดี ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๑๔-๑๙ คะแนน  

ผา่น ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๘-๑๓ คะแนน  

ไม่ผา่น ไดค้ะแนนรวม ระหว่าง ๐ – ๗ คะแนน  
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(ตัวอย่างแบบประเมิน) 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  เพ่ือการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ช่ือนกัเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าช้ีแจง  การบนัทึกใหก้าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกบัพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
๑.   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  

ท่ี 

  

พฤติกรรม 

ระดบัการปฏิบติั 
เป็นประจ า 

(๓) 

บางคร้ัง 

(๒) 

นอ้ยคร้ัง 

(๑) 

ไม่ท าเลย/
ไม่ชดัเจน  

(๐) 
๑ เขา้แถวเคารพธงชาติ         
๒ ปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา         
๓ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ         
๔ ช่วยเหลือคนอ่ืนและช่วยเหลือส่วนรวม         
๕ ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางชาติ         
๖ ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา         
  รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

ผูป้ระเมิน      ครู    พอ่แม่/ผูป้กครอง    ตนเอง   เพือ่น 

     ลงช่ือ   ...................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                (.................................................) 

เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 
ดีเยีย่ม ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๑๕-๑๘  คะแนน และ                                                           

ไม่มีผลการประเมินขอ้ใดขอ้หน่ึงต ่ากว่า  ๒  คะแนน 
ดี ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๑๔  คะแนน และ                                                           

ไม่มีผลการประเมินขอ้ใดขอ้หน่ึงต ่ากว่า  ๐  คะแนน 
ผา่น ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๖-๑๐  คะแนน และ                                                               

ไม่มีผลการประเมินขอ้ใดขอ้หน่ึงต ่ากว่า  ๐  คะแนน 
ไม่ผา่น ไดค้ะแนนรวมระหว่าง ๐-๕  คะแนน  
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(ตัวอย่างแบบประเมิน) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

ที ่
 

      พฤตกิรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 

ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวัดผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงัน้ี 
 ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พดูคุยในชั้น มีค  าถามที่ดี ตอบค าถามถูกตอ้ง ท างาน

ส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เขา้ชั้นเรียน แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 

     ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
                                          (……………………………….) 
                                          …………/…………/……….. 
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(ตัวอย่างแบบประเมิน) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
กลุ่มที…่………..ช้ัน……………… 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรือปฏิบติับ่อยคร้ัง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรือปฏิบติับางคร้ัง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรือปฏิบติัคร้ังเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต ่ากวา่เกณฑ ์50%  หรือไม่ปฏิบติัเลย 
 

                                ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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(ตัวอย่างแบบประเมิน) 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 

 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล 

บุคลิก 
การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพูด 

การใช ้
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       
2.       

3.       
4.       
5.       
6.       

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 
เกณฑ์การสังเกต 

บุคลิก การแต่งกาย : มีความเช่ือมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบียบ เส้ือไม่หลุดลุ่ย 
ลอยชาย 

มารยาทในการพดู : มองหนา้และสบตาผูฟั้ง ไม่เหน็บแนม เสียดสีผูอ่ื้น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสุภาพ 
วธีิการน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รูปภาพ ตั้งค  าถาม เล่นเกม ไม่

เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาที่น าเสนอ : มีสาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เร่ือง ใชเ้วลาตามที่ก  าหนด 
                                                                                
  ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

                        (……………………………….) 
                             …………/…………/……….. 
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ใบประเมินกิจกรรม 
การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************************************* 
ค าช้ีแจง เม่ือศึกษาคู่มือปฏิบตักิารการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแลว้ โปรดท า เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ      
1. ครูมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบห้องเรียนและสามารถจดัรูปแบบห้องเรียนท่ีเหมาะสมได  ้      
2. ครูตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูเ้รียน
ได ้

     

3. ครูสามารถช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึนร่วมกบัผูเ้รียนให้เกิดความชดัเจนได ้      
4. ครูทราบวิธีการสร้างและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างตนเองและผูเ้รียน      
5. ครูมีกลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย      
6. ครูมีความรู้และสามารถประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้      

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนและครู      
7. ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง      
8. ครูสามารถจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนมารถเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง      
9. ครูสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบสนองในกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม      
10. ครูให้ค าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบัผูเ้รียน      
11. ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยการสนบัสนุนและให้ค าแนะน า      
12. ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง      
13. ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจของผูเ้รียน เปิดใจกวา้งยอมรับใน
ความตอ้งการของนกัเรียน 

     

14. ครูมีวิธีการประเมินผลและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีหลากหลายตามสภาพจริง      
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แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ค ำช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของนกัเรียนตามความเป็น
จริง ทั้งน้ีใหน้กัเรียนประเมินแลว้ใหค้ะแนนตนเองจ าแนกเป็น 5 ระดบัคือ 
 5 หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัดีเยีย่ม  
 4  หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัดี 
 3  หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง มคีวามรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

รายการประเมนิ 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

ความรู้ความเข้าใจ      

1. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการจดัรูปแบบห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ      

2. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการตั้งกฎ ก าหนดขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน      

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึนในชั้นเรียน      

4. ผูเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติัตนท่ีดีในฐานะผูเ้รียนกบัครูผูส้อนและมีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

     

5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีท าให้ไดล้งมือปฏิบติั
จริง 

     

พฤตกิรรมการเรียนรู้      

6. ผูเ้รียนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยความกระตือรือร้น      

7. ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

     

8. ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนไดเ้ป็น 
อยา่งดี 

     

9. ผูเ้รียนให้ความร่วมมือกบัครูผูส้อนในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี      

10. ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองในกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม      
 

ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในภาพรวม 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัและพฒันาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกอบดว้ยโครงการและสาระส าคญั
ของโครงการแบบเหตุผลสมัพนัธ ์(Logical Framework) และ 2) เพือ่ประเมินประสิทธิผลโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการทดลองใน
ภาคสนามและถอดบทเรียนใหท้ราบถึงขอ้บกพร่องเพือ่เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข โดย
มีกลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ครูผูส้อนโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 10 คนกรอบเน้ือหาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
น ามาพฒันาตามโปรแกรมประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่า
ความคาดหวัง การตั้ งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายและ 6) การประเมินและ
ตรวจสอบพฤติกรรมหลงัจากพฒันาโปรแกรมได้มีการน าโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองโปรแกรมพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคสนามไวเ้ป็นเวลา 1 ภาคเรียนคือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

6.1 สรุปผลการวจิยัและพฒันา 
6.1.1 สรุปผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอค

ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนประกอบส าคญัดงัน้ี 

1) ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิด เพื่ อก ารวิจัยทั้ งด้าน เ น้ื อหาและด้าน
กระบวนการวจิยั ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบักรอบความคิดดงักล่าว โดยเฉพาะเห็นดว้ยกบัขั้นตอนของ
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผลจากการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ของผูว้ิจยั 6 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 1) ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  (theoretical framework) โดย
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ผูท้รงคุณวฒิุใน 4 ประเด็นดงัน้ี คือ (1) แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม (2) ประสิทธิผล
ของโปรแกรม (3) โครงการประกอบของโปรแกรมและองคป์ระกอบของโครงการที่ 1 และ2 2) 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายละเอียดโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสร้างรายละเอียด
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมจากกรอบแนวคิดเ ชิงทฤษฎีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 2 โครงการคือ (1) โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) โครงการปฏิบตัิการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเอกสารประกอบโปรแกรมจ านวน3 เล่ม 
3) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมเป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมและ
เอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมรวมทั้งเอกสารประกอบ
โปรแกรมทั้ง3เล่มซ่ึงการด าเนินการในชั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น2ระยะดังน้ีระยะที่ 1 เป็นการ
ตรวจสอบเบื้องตน้และการแกไ้ขและระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข
ด าเนินการโดยวิธีการจดัอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) 4) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเป็นขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมก่อนน าไปใชใ้นขั้นตอนการทดลองโปรแกรมในภาคสนามรวม6ประเภท
ดงัน้ี (1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 (2) การประเมินความรู้การบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อโครงการที่ 2 (4) การประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ส่วน ไดแ้ก่ การประเมินการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบและ (5) การถอดบทเรียนโปรแกรมการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 5)
ขั้นตอนที่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนามเป็นขั้นตอนการน าโปรแกรมพฒันาพฒันาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองในภาคสนามกับ
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559) และในการ
ทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการทดลองเบื้องต้น(Pre-Experimental 
Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนทดลองและหลงัทดลอง(One Group Pretest-Posttest Design) 
6) ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

 นอกจากน้ีจากผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัดงักล่าวเห็นดว้ยกบั
การก าหนดให้มีโครงการ 2 โครงการ  คือโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้น
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เรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีขอ้เสนอแนะที่ส าคญัและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะนั้น คือ (1) การลงรายละเอียดการถอดบทเรียนให้มีความชดัเจนเพื่อให้ทราบถึง
ขอ้บกพร่องของโปรแกรมและเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟต่อไปไดดี้ยิง่ขึ้นและ (2) ในการเขียนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนควรให้มี
ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัส่ือความหมายกบัหวัขอ้ของแต่ละกรอบแนวคิดอยา่งชดัเจน  การจดัวาง
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในกรอบแนวคิดควรค านึงถึงล าดบัของกระบวนการที่ตอ้งด าเนินก่อนหลงัให้
ถูกตอ้ง โดยยดึตามกรอบโครงการแบบเหตุผลสมัพนัธ ์(Logical Framework) เป็นส าคญั 

2) ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม กรณีโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) ไดชุ้ดการเรียนรู้
ประกอบโครงการ จ านวน 2เล่ม ประกอบดว้ย การเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟและการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอนโดยแต่ละเล่ม มี
องคป์ระกอบของการเขียนคู่มือ ดงัน้ี แนวคิด จุดประสงคแ์นวการด าเนินกิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้
และการประเมินผลกรณีโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) ไดชุ้ดการเรียนรู้ประกอบโครงการ จ านวน 1เล่ม ประกอบดว้ย คู่มือเชิง
ปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3)  ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการปฏิบติัการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการตรวจสอบ
เบื้องตน้และการแกไ้ขและระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการ
โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ชุดการเรียนรู้ประกอบโครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการปฏิบติัการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกหน่วยการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบของ
คู่มือและมีการน าเสนอเน้ือหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยมีขอ้เสนอแนะที่ส าคญัและไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะนั้น คือการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือให้มีความกระชบั ชดัเจน 
เนน้สาระส าคญัอยา่งเป็นขั้นตอน 

4)  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการทดลองใน
ภาคสนาม ปรากฏผล ดงัน้ี 

4.1) แบบประเมินปฏิกิริยาของครูกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการพฒันาความรู้เพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) จ  าแนก
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ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหาโครงการ 2) ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ด้าน
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ และ 4) ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการ
ที่เขา้ร่วมโครงการมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงได้รับการ
ตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค  าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ ์0.50 และเม่ือน าไปทดลอง
ใช้ (try out) กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) โดยรวมเท่ากบั 0.83 จ าแนกเป็นรายดา้น 1) ดา้นเน้ือหาโครงการมีค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 2) ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการมีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.85 และ 4) ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการที่เขา้ร่วม
โครงการมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าที่เกินเกณฑ ์
0.70 

4.2) แบบประเมินความรู้ของครูกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการด าเนินการ
วิจัยตามโครงการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 1) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เม่ือน าไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 รายพบว่า มีค่าความยาก
ง่าย (p) ที่ผา่นเกณฑอ์ยูร่ะหวา่ง  0.25-0.79  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง  0.20- 0.71   

4.3) แบบประเมินปฏิกิริยาของครูกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการปฏิบตัิการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการที่ 2) จ  าแนกออกเป็น 2 ดา้น คือ 
1) ดา้นการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟและ 2) ดา้นการร่วมเรียนรู้พฒันาจาก
การปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงได้รับการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแล้ว ทุกขอ้ค  าถามมีค่าเกิน
เกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
จ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.81 1) ดา้นการปฏิบตัิการบริหาร
จดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.86 และ 2) ดา้น
การร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76  ตามล าดบั ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าที่เกินเกณฑ ์0.70 

4.4) แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง  หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบัติ  (โครงการที่  2 )  ซ่ึง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (open-ended 
questionnaire)เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกันอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  1) การ
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จดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจง
กฎระเบียบ 4) การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 5) กลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย
และ6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม เม่ือน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้
ค  าถามไดต้รงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวในการอภิปรายกลุ่มได ้

4.5) แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อนเพือ่ใชท้ดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) 
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และ2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
นกัเรียนและครูมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบ
ค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค  าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ ์0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try 
out) กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 
โดยรวมเท่ากบั 0.86 จ าแนกเป็นรายดา้น 1) ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 และ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
นักเรียนและครูมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าที่เกิน
เกณฑ ์0.70 

4.6) แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟเพือ่ใชท้ดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น คือ 
1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และ 2) ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค  าถามมีค่า IOC เกิน
เกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช ้(try out) กลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
จ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.77 จ าแนกเป็นรายดา้น 1) ด้าน
ความรู้ความเขา้ใจมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 และ 2) ดา้นพฤติกรรมการ
เรียนรู้มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าที่เกินเกณฑ ์0.70 

5)  ผลการทดลองในภาคสนาม มีผลการวจิยัตามกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
5.1)  ผลการด าเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

(โครงการที่ 1) พบวา่ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฏิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน 
ดงัน้ี ปฏิกิริยาต่อโครงการที่ 1 โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครูผูส้อน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
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พจิารณาเป็นรายดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบว่า  ดา้นเน้ือหาโครงการ  และดา้นกระบวนการ
ด าเนินโครงการมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีความรู้หลงัส้ินสุด
การด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี จากการประเมินความรู้หลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้
เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน  10  คน  
ผลจากการทดสอบพบวา่  ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  100  มีผลการท าแบบประเมินความรู้ได้
คะแนนสูงกวา่ร้อยละ  80  และกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความรู้เท่ากบั 25.30
คะแนน  โดยผูท้ี่ท  าคะแนนไดม้ากที่สุดไดค้ะแนน 27 คะแนน  และผูท้ี่ท  าคะแนนไดน้้อยที่สุดได ้ 
23  คะแนน  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 84.00 จึงสามารถสรุปไดว้า่ครูกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพยีงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบตัิจริง 

5.2)  ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบตัิ (โครงการที่ 2) 
พบวา่ ครูผูส้อนกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฏิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ปฏิกิริยาต่อโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โครงการที่ 2) ของครูผูส้อน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นของการประเมินปฏิกิริยาพบว่าดา้นการปฏิบติัการบริหารจดัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟและดา้นการร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟทุกรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

5.3) ผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง 
หรือหลังการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที่ 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ
เก่ียวกบัขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1) ขั้นตอนการจดัรูปแบบห้องเรียน การจดัห้องเรียนและวสัดุอุปกรณ์ใน
หอ้งเรียนดว้ยรูปแบบวิธีที่หลากหลายตามเน้ือหาวิชาที่สอนและสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น รวมถึงช่วยให้ครูผูส้อนเกิดความ
สะดวกและง่ายต่อการจดัการเรียนการสอนจากพื้นที่ที่เหมาะสมของรูปแบบห้องเรียนซ่ึงส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามที่ครูผูส้อนก าหนด แต่ทั้งน้ีในดว้ยห้องเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมากท าให้
ในบางชั่วโมงและในบางชั้นเรียนครูไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบชั้นเรียนที่เหมาะสมได้กับ
เน้ือหาวชิาได ้รวมถึงขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวนนกัเรียนต่อชั้นเรียนที่ท  าใหเ้กิดความไม่สะดวกใน
การจดัพื้นที่และรูปแบบชั้นเรียน  

2) ขั้นตอนการตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองอีกดว้ย แต่ยงัมีขอ้บกพร่องที่ตอ้งให้ความ
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ระมัดระวงัเม่ือน าขั้นตอนน้ีไปปฏิบติัคือ การปรับเปล่ียนความคาดหวงัต่อผูเ้รียนในชั้นเรียน ซ่ึง
ครูผูส้อนตอ้งสังเกตประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดให้เหมาะสมอยา่ง
ต่อเน่ืองเพือ่ประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน  

3) ช้ีแจงกฎระเบียบ  ครูผูส้อนควรช้ีแจง อธิบายจุดประสงค์และวิธีการ
ปฏิบตัิรวมถึงขั้นตอนการใชง้านส าหรับทุกกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองเพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนระหว่างครูกับผูเ้รียน อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนการช้ีแจง
กฎระเบียบน้ีควรก าหนดให้ท  าควบคู่กับการก าหนดความคาดหวงัและกฎระเบียบในชั้นเรียนใน
คร้ังเดียว  

4) ขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู เป็นส่วนส าคญัที่
จะท าใหท้ั้งบรรยากาศ การท ากิจกรรม การตอบสนองในชั้นเรียนเป็นไปอยา่งราบล่ืน รวมถึงผูเ้รียน
มีพฤติกรรมที่ดีตามที่ครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าบุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างมากทั้ งน้ีควรระบุถึงวิธีการหรือขั้นตอนการสร้าง
ความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัใหแ้ก่ครูผูส้อน ดว้ยการพดูส่ือสารในเชิงบวก อยา่งไรก็ตาม
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติัรวมถึงติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง
เพือ่ใหเ้กิดผลอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

5) ขั้นตอนกลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย  การปฏิบตัิการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนดว้ยเทคนิคที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เน้นที่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชท้ั้ง
วธีิการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบ
ความส าเร็จทั้งในแง่ของของทางวชิาการและพฤติกรรมทางสงัคม อยา่งไรก็ตาม ยงัขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของเน้ือหาวชิาต่อชัว่โมงการเรียนการสอน ขนาดและสภาพของชั้นเรียนรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้ง
ค  านึงดว้ยเช่นเดียวกนั  

6) ขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม นอกจากการวัดและ
ประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนรวมถึงตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนแลว้  การวดัประเมินที่ครูไดเ้รียนรู้ปฏิบติัเพิม่เติมมากขึ้นคือการวดัและประเมินพฤติกรรม
เพือ่ก าหนดพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ใหส้ามารถด ารงชีวติในสงัคมปัจจุบนัที่บุคคลมีความแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ีครูผูส้อนไดน้ าเอารูปแบบ
การวดัประเมินที่สอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารสอนเพื่อช่วยให้สะดวกในการจดัการเรียนการสอน เกิด 
สะดวกและและไดผ้ลตามสภาพเป็นจริงที่ชดัเจนขึ้น 

5.4) แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
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ครูผูส้อนพบวา่ กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อนใน  2 ประเด็น  คือ  ประกอบดว้ย 1) ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบ
โปรแอคทีฟ และ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและครู พบว่าผลการเปรียบเทียบหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว ้

5.5) ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟ ใน 2  ประเด็น  คือ  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  และดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้  พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟมีประสิทธิผลตาม
สมมติฐานที่ก  าหนดไว ้

6.2 การอภปิรายผลการวจิยั 
 ในการอภิปรายผลการวจิยั ผูว้ิจยัขอน าผลการวิจยัในส่วนที่เป็นวตัถุประสงคก์ารวิจยัที่
ส าคญัมาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดงัน้ีคือ (1) โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปร
แอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาขึ้นและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้ มีประสิทธิผล
หรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เก่ียวขอ้ง
กบัการทดลองใชโ้ปรแกรมน้ี และ (2) โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาขึ้นและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้ ยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขอะไรเพิม่เติมอีกบา้ง ดงัต่อไปน้ี  

1) จากผลการประเมินการบริหารจัดการชั้ นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เปรียบเทียบกนัระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า 
คะแนนจากการประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนหลงัการทดลองมี
ค่าเฉล่ียสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  เช่นเดียวกบัผลจากการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลอง เปรียบเทียบกนัระหว่างก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผูว้ิจยัพฒันาขึ้น และผ่านการทดลองในภาคสนามแลว้ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผล สามารถจะ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือน าไปเผยแพร่ใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
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เหตุผลที่โปรแกรมที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้นและมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานที่ก  าหนดไว ้อาจเป็นเน่ืองจาก 
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟนั้นได้น าเอาขั้นตอนการวิจยัและ
พฒันาโปรแกรม 6 ขั้นตอนตามแนวคิดของวโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบกรอบ
แนวคิดในการวิจยัโปรแกรม เพื่อพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้กณฑค์วาม
สอดคลอ้ง (Congruency) ความถูกตอ้ง (Accuracy) และความเป็นประโยชน์ (Utility) 2) การจดัท า
คู่มือประกอบโปรแกรม จ านวน 2 โครงการ คือ คู่ มือประกอบโครงการพัฒนาความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองและคู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 3) การตรวจสอบ
คุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขในภาคสนาม 2 ระยะ คือ การตรวจสอบ
ภาคสนามเบื้องตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (Preliminary Field Checking and Revision) และการ
ตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข (Main Field Checking and Revision) 4) การ
สร้างเคร่ืองมือเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนามรวมถึง
สรุปผลการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมในทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการพฒันาความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองและโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
และ 6) การเขียนรายงานการวิจยัและเผยแพร่ผลการวิจยั มาใช้อย่างเป็นขั้นตอนดังนั้นเม่ือน า
โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปทดลองใชจึ้งส่งผลใหมี้คุณภาพดว้ย 

2) จากผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง 
หรือหลังการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที่ 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ
เก่ียวกับขั้นตอนการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) การจดัรูปแบบ
หอ้งเรียน (2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน (3) ช้ีแจงกฎระเบียบ
4) การสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู (5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายและ (6) การ
ประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม โดยภาพรวมมีผลดงัน้ีครูผูส้อนสามารถบริหารจดัการชั้นเรียน
แบบโปรแอคทีฟตามขั้นตอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยมีการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางมีหลกัการที่ส าคญั สอดคลอ้งกบั Eder et al (2010) ที่ไดก้ล่าวถึงทั้งในส่วนบทบาทของ
ผูเ้รียนและบทบาทของครูวา่ครูเป็นผูก้  าหนดทิศทางบนความตอ้งการของผูเ้รียน (orientation on the 
needs of children)  ดว้ยการการจดับทเรียน (lesson) จะตอ้งด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและไดใ้ช้ความตอ้งการของเขา  รวมถึงเป็นผูอ้อกแบบบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ที่ดี (well-designed learning environment)  โดยออกแบบส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ที่ดี ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถที่จะปฏิบตัิงาน เพือ่พฒันาสมรรถนะในดา้นนิสัยการน าตนเอง (self-directed manner)  ให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงหมายรวมถึงการตั้งกฎพื้นฐานในชั้นรียนร่วมกัวม
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ระหว่างครูผูส้อนและผูเ้รียน ที่สอดคลอ้งความเห็นของกบั Romi & Katz (2009) ว่า การก าหนด
กฎเกณฑม์ากขึ้นจะช่วยใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและเพือ่นร่วมชั้นเรียนมากขึ้น 

เช่นเดียวกับครูผูส้อนตอ้งตระหนักอย่างแทจ้ริงเพราะการตั้งค่าความคาดหวงัท าให้
สามารถแกปั้ญหาพฤติกรรมในระยะยาวปัญหาของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูเ้รียนจะไดรั้บรู้ความ
คาดหวงัที่ไดก้  าหนดออกมาร่วมกนัเพื่อที่จะไดป้ฏิบติัตามอยา่งเหมาะสม ถือไดว้่าเป็นการส่ือสาร
ร่วมระหวา่งครูและผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักถึงความส าคญัของตนเอง สอดคลอ้งกบั 
Crombie et al. (2003) ที่ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะและพฤติกรรมของผูส้อนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน อีกทั้ง Eder et al (2010) ยงัไดเ้สนอความเห็นไวว้า่ ครูมีการเรียนรู้ดว้ยการควบคุมตนเองอยา่ง
กระตือรือร้น (active self-regulated learning) จดัการเรียนการสอนและกระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นผู ้
แสวงหาความรู้อย่างกระตือรือร้น ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน สะท้อนและ
ไตร่ตรอง การเรียนรู้ของตนเอง วางแผนการเรียนรู้ดว้ยความรับผิดชอบ และสามารถที่จะอธิบาย
การเรียนรู้ของตนเองได้ อยา่งไรก็ตามครูผูส้อนตอ้งให้ความระมดัระวงัในการปรับเปล่ียนความ
คาดหวงัต่อผูเ้รียนในชั้นเรียนทีค่รูผูส้อนตอ้งสังเกตประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและปรับเปล่ียน
ขอ้ก าหนดให้เหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน นอกจากน้ีในชั้นเรียนนั้นมี
บุคคล 2 ฝ่ายคือครูผูส้อนและนักเรียนที่ต่างฝ่ายต่างมีอิทธิผลซ่ึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนและครูผูส้อนถือเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญัต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน จากการปฏิบติั
จดัการชั้นเรียนท าให้เห็นว่าบุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียน
อยา่งมาก ซ่ึงครูตอ้งท าหน้าที่ไม่เพียงในแง่การสอนเน้ือหาวิชาเท่านั้นแต่ยงัตอ้งท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา  ปรับให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ยกยอ่งชมเชิญ รวมถึงการดูแลนักเรียนดว้ยความใส่ใจต่อ
นักเรียน ดงัการสร้างชุมชนของโรงเรียน (conductive school community) ตามความเห็นของ Eder 
et al (2010) ที่วา่ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู นักเรียนและผูป้กครอง ประสานความร่วมมือ โดยให้ความ
เคารพกนัและกนัดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์และความรู้สึกที่ไวว้างใจกนั ระหว่างครูและนักเรียน 
ครูและผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมของโรงเรียนอยา่งเต็มที่  พฒันาและคงไวซ่ึ้งศกัยภาพ
ของครูและนักเรียนในการสร้างและไตร่ตรองความสัมพนัธ์ระหว่างกนั Helterbran (2008) ยงัได้
กล่าวว่า ผูเ้รียนมีความสนใจการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ดว้ยความคาดหวงั
และยอมรับรูปแบบพื้นฐานในการจดัการเรียนการสอน การเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจดัการชั้น
เรียนเกิดประสิทธิผลและชดัเจนขึ้นในขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีในชั้นเรียนน้ีควรระบุถึง
วธีิการหรือขั้นตอนการสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัใหแ้ก่ครูผูส้อนดว้ย  
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การบริหารจดัการชั้นเรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลายวิธีสอนใหม่ๆ ถูกน ามาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนมากขึ้นทั้งวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย ตามระยะเวลา
ชัว่โมงที่สอนและมีความเหมาะสมความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จทั้งในแง่ของของทางวชิาการและพฤติกรรมทางสังคม วดัประเมินผูเ้รียน
ตามสภาพจริงดว้ยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นสอดคลอ้งตามที่ Eder et al (2010) ไดแ้สดงความ
คิดเห็นไวว้า่ ครูใชก้ารประเมินการปฏิบตัิเพื่อกระตุน้นิสัย (addressing performance assessments in 
an encouraging manner) ดว้ยการใหโ้อกาสนกัเรียนในการแสดงศกัยภาพหรือความสามารถที่ไดรั้บ
การพฒันา รวมทั้งการให้ผลป้อนกลับในลักษณะที่เป็นตวัอย่างที่เป็นรูปธรรมทั้งน้ีเพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนมีเคร่ืองมือส าหรับประเมินตนเองศกัยภาพและความสามารถของตนเอง 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

6.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) จากผลการวจิยัพบวา่ โปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค

ทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาขึ้ นมีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่ก  าหนดไวค้ือ มีการ
ประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและมีพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงให้เห็น
ว่า  การน าไปใช้หรือการเผยแพร่จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ครบถ้วนของโปรแกรมน้ีอัน
ประกอบด้วย  โครงการพฒันาความรู้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้รวม 2 เล่มดงัน้ีเล่มที่ 1 การเตรียมความพร้อมใน
การการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ และเล่มที่ 2 ประกอบด้วยการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2)การตั้งค่าความคาดหวงั การ
ตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียน
และครู 5) กลยทุธก์ารสอนอยา่งหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม โครงการ
ปฏิบติัการเรียนรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ มีชุดการเรียนรู้1 เล่มคือคู่มือเชิง
ปฏิบติัการการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งมีแบบ
ประเมินปฏิกิริยา  แบบประเมินความรู้ประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและ
แบบประเมินการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อนและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
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2)  การวจิยัน้ีใหค้วามส าคญักบัโครงการ  2 โครงการคือโครงการพฒันาความรู้เพื่อ
พฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการ
ปฏิบัติการเรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดใหม่คือ  
Knowledge and  Action is  Power  ดงันั้นการน าโปรแกรมน้ีไปเผยแพร่เพื่อใชใ้นสถานศึกษาอ่ืน  
จะตอ้งเน้นการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟก่อน
รวมถึงจะตอ้งเนน้ใหมี้การน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัจึงจะท าใหบ้รรลุผลที่ดี 

3)  การวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีกลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมภาคสนามที่ให้เป็นตวัแทน 
(representative) ของกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่โปรแกรมที่ได้รับหลังการวิจยัและพฒันาคือ 
ครูผูส้อนในโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษาที่มีขนาดกลาง ดงันั้นการน า
โปรแกรมน้ีไปเผยแพร่เพื่อใชพ้ฒันาบุคลากรในระดบัอ่ืนๆ อาทิ ระดับมัธยมศึกษาควรให้ศึกษา
บริบทสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาระดบันั้นๆ ก่อนเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4)  จากผลการวิจยั การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบตัิตามโปรแกรม
พฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่ิงส าคญัที่
ครูผูส้อนตอ้งพจิารณาและปรับรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้
โปรแกรมต่อผูเ้รียน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนที่มีความแตกต่างกนัทั้งรูปแบบความคิด พฒันาการดา้น
การเรียน รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน  

5)  จากผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมมีประสิทธิผลและการน าไปใชเ้พื่อความย ัง่ยืน
นั้นควรจดัท ากิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในโครงการเพื่อ
พฒันาบุคลากรในการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟอย่างต่อเน่ือง โดยเสนอลงใน
แผนปฏิบติัการของสถานศึกษาในแต่ละปีต่อไป  

6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
1) ในการน ารูปแบบการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชจ้ะตอ้งมีการปรับปรุงหรือประยกุตรู์ปแบบให้เหมาะสมกบัแต่ละชั้น
เรียนบริบทของโรงเรียนและความสอดคลอ้งรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ยดึผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

2) ครูที่จะเข้าร่วมโปรแกรมตอ้งมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งยงัตอ้งสามารถ
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จดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการพฒันาแต่ละรูปแบบ  
เน่ืองจากการพฒันาตามโปรแกรมจะมีลกัษณะต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

3) ในการพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานควรน ารูปแบบการพฒันาวชิาชีพที่หลากหลายมาผสมผสานและบูรณาการในการพฒันาการ
บริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ อาทิ การจดัท าเอกสารคู่มือประกอบการพฒันา การศึกษา
ดว้ยตนเอง การฝึกอบรมเขม้ การศึกษาเป็นกลุ่ม การให้มีส่วนร่วมในการสังเกตและประเมิน เป็น
ตน้ ทั้งน้ีไม่ควรใชเ้พยีงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาใชใ้นการพฒันา 

6.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในคร้ังต่อไป 

1) ควรขยายผลโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัมธัยมศึกษา รวมถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่อ่ืนโดยการ
ใชโ้ปรแกรมที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนวตักรรมในการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก
การพฒันาคุณภาพครูผูส้อนตามโปรแกรม 

2) ควรน าเอารูปแบบการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟไปใช้ร่วมกับ
วธีิการวิจยัแบบอ่ืนๆ ในหัวขอ้ที่เก่ียวกบัการศึกษาศตวรรษที่ 21 ได ้อาทิการจดัการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) การเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-based Learning) เป็นตน้เพื่อการ
แกไ้ขปัญหาจุดอ่อนต่างๆ ของการศึกษาไทยที่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบตั้งรับ (reactive) 
รวมถึงการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนไม่สามารถน าไปปรับใชใ้นการด ารงชีวติได ้
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบกรอบแนวคดิและเคร่ืองมือในการวจิัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบกรอบแนวคดิอละเคร่ืองมือในการวิจยั 

 
ที่ ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง/หน่วยงาน บทบาท 

1 ดร. ชวลิตต ์จิตช่ืน ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต  5 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้น
การบริหาร
การศึกษา 

2 นายอเนก ค ายงั ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิม่  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

3 นายไกรศร พึ่งภพ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต  5 

4 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ  ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต  5 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
หลกัสูตรและการ

สอน 

5 นางจินดา จนัทร์ทอง ครูช านาญการพเิศษ  โรงเรียนบา้นโนน
หวา้นไฟประชาสรรค ์ ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

6 นางสมปอง จกัรโนวนั ครูช านาญการพเิศษ  โรงเรียนชุมชนบา้นวงั
เพิม่  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
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ภาคผนวก   ข    
รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการวจิัยและพฒันา              
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รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ 

โปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

 
ที่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายสมบตัิ หนนัทุม ครูช านาญการพเิศษ 

2 นางนิลุบล ธรรมะจนัโท ครูช านาญการพเิศษ 

3 นางออมทรัพย ์ใจช่ืน ครูช านาญการพเิศษ 

4 นางอรพรรณ วรรณเวช ครูช านาญการพเิศษ 

5 นายวชัระ ลอยชยัภูมิ ครูช านาญการพเิศษ 

6 นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นางวลิาวรรณ พมิพโ์คตร ครู คศ.1 

8 นายเอกรัฐ โกศล พนกังานราชการ 

9 นายโสรส เร่งมานะวงษ ์ พนกังานราชการ 

10 นายชูชาติ แสนใส ครูอตัราจา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก   ค 
รายช่ือผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมเบ้ืองต้น 
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รายช่ือผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคญัเบ้ืองต้น 
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง  

1 นายเสง่ียม ศรีมานนท ์ ครูช านาญการพเิศษ 

2 นางวนิดา สะทา้นบวั ครูช านาญการพเิศษ 

3 นายนวพล ชยัชาญวศิิษฎ ์ ครูช านาญการพเิศษ 

4 นายส าราญ แพง่ศรีสาร ครูช านาญการพเิศษ 

5 นางจุฑารัตน์ โพธ์ิชยั ครูช านาญการพเิศษ 
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ภาคผนวก   ง 
รายช่ือผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคญั 
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รายช่ือผู้ร่วมตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมคร้ังส าคญั 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง  

1 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครูช านาญการพเิศษ 

2 นางเสาวนีย ์วอศิริ ครูช านาญการพเิศษ 

3 นางมะลิ ทวยภา ครูช านาญการพเิศษ 

4 นางอุบลรัตน์ อินทรบวับุญ ครูช านาญการพเิศษ 

5 นางสมาพร ศิริวงศ ์ ครูช านาญการพเิศษ 

6 นางวาสนา อรัญมาลา ครูช านาญการพเิศษ 

7 นางรัตติกูล ค  ายงั ครูช านาญการพเิศษ 

8 นางอรพรรณ วรรณเวช ครูช านาญการพเิศษ 

9 นางสุนา กองหาโคตร ครูช านาญการพเิศษ 

10 นายมานิตย ์เก่ิงไพบูลย ์ ครูช านาญการพเิศษ 
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ภาคผนวก   จ    
รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการวจิัยและพฒันา              
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รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายในการทดลองโปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ 

โปรแอคทีฟส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 

 
ที่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายสมบตัิ หนนัทุม ครูช านาญการพเิศษ 

2 นางนิลุบล ธรรมะจนัโท ครูช านาญการพเิศษ 

3 นางออมทรัพย ์ใจช่ืน ครูช านาญการพเิศษ 

4 นางอรพรรณ วรรณเวช ครูช านาญการพเิศษ 

5 นายวชัระ ลอยชยัภูมิ ครูช านาญการพเิศษ 

6 นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นางวลิาวรรณ พมิพโ์คตร ครู คศ.1 

8 นายเอกรัฐ โกศล พนกังานราชการ 

9 นายโสรส เร่งมานะวงษ ์ พนกังานราชการ 

10 นายชูชาติ แสนใส ครูอตัราจา้ง 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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ชุดที่ 1 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 1 
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียน

แบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Proactive Classroom Management) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ค าช้ีแจง 
แบบประเมินชุดน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมท่ีมีต่อ

โครงการท่ี 1 คือ โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโปรแกรมพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอนัประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหา ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ และผลท่ีไดจ้าก
การเขา้ร่วมโครงการ 

ประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองต่อโปรแกรมเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อ
โครงการท่ี 1  ดงัน้ี  1) ดา้นเน้ือหาโครงการ  2) ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย     ในช่องระดบัค่าคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน 
5 หมายถึง  ระดบัดีเยีย่ม/เหมาะสมดีมาก/มากท่ีสุด   

4  หมายถึง  ระดบัดี/เหมาะสมมาก/มาก  

3  หมายถึง  ระดบัพอใช ้/เหมาะสมปานกลาง/ปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดบันอ้ย/เหมาะสมนอ้ย  

1  หมายถึง  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นเน้ือหาโครงการ      
1. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้      
2. กิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ      
3. เน้ือหาในการพฒันามีความส าคญัและจ า เป็นต่อการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษา 

     

4. การวดัและประเมินผลการพฒันามีความเหมาะสม      

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ      
5. การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการต่อผูร่้วมโครงการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง      
6. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบักิจกรรมการพฒันา      
7. ระยะเวลาท่ีใชก้ารพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแต่ละกิจกรรม      
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รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ      
8. กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมกบัเน้ือหา      
9. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา 

     

10. ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา      

ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ      
11. ส่ือ และเอกสารประกอบการพฒันามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันา      
12. โสตทศันูปกรณ์ ประกอบการพฒันามีความเหมาะสม      
13. สถานท่ีด า เนินการพฒันามีความเหมาะสม      
14. บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม      

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีเขา้ร่วมโครงการ      
15. ความรู้ ทกัษะใหม่ ท่ีไดรั้บจากการด า เนินการตามโครงการ      
16. ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการตามโครงการส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในภาระงาน      
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ชุดที่ 2 แบบประเมินความรู้การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก่อนและหลงัพฒันาตามโปรแกรมพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2. ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินผลการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัตวัอกัษรหน้า
ค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 

3. แบบประเมินชุดน้ี มีทั้งส้ิน 30 ขอ้ คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 
1.)  การบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟมีทั้งส้ินกี่ขั้นตอน 

ก. 2 ขั้นตอน  
ข. 4 ขั้นตอน 
ค. 6 ขั้นตอน 
ง. 8 ขั้นตอน 

 

2.) การจดัการพ้ืนที่ช้ันเรียนแบบใดเป็นการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ก. การจดัพ้ืนท่ีทางกายภาพ (Physical Space)  
ข. การจดัพ้ืนท่ีทางสงัคม (Social Space) และ 
ค. การจดัพ้ืนท่ีการเรียนการสอน (Instructional Space) 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

3.)  ข้อใดคือส่ิงที่ไม่จ าเป็นต้องค านึงส าหรับการจดัรูปแบบห้องเรียนแบบโปรแอคทีฟคือข้อใด 
ก.  จ านวนนกัเรียน 
ข.  ขนาดของห้องเรียน 
ค.  รูปแบบการเรียนการสอนและการจดักิจกรรม 
ง.  จ านวนห้องเรียน 
 

4.)  การจดัช้ันเรียนแบบ Seminar (รูปแบบสัมมนา) เหมาะส าหรับการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียน
อย่างไร 

ก.  การบรรยายเชิงปฏิบติัการ ครูมีสถานะเป็นผูร่้วมเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิด 
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ข.  การน าเสนอผา่นส่ือกลางห้องให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนรอบขา้งและสะดวก
ต่อครูผูส้อนในการเดินส ารวจรอบห้อง 

ค.  การปรึกษา/ท าส่ืองานเป็นคู่หรือท าโครงการเป็นคู่โดยครูผูส้อนสะดวกในการตรียมส่ือและ
อุปกรณ์ 

ง.  นกัเรียนเป็นผูแ้สดงบทบาทสมมุติโดยมีห้องเรียนเปรียบเสมือนเป็นบริบทท่ีจ าลองจากโลก
แห่งความเป็นจริง 
5.)  การจดัรูปแบบช้ันเรียนโดยให้ผู้เรียนน่ังเป็นทมีโดยให้แต่ละทีมคดิกลยุทธ์แล้วหันหน้าเข้าหากันเพ่ือ
อภปิรายทั้งนี้ครูผู้สอนไม่มีบทบาทมากนักน้ันถือได้ว่าเป็นการจดัรูปแบบช้ันเรียนแบบใด 

ก.  การจดัชั้นเรียนแบบ Senatorial  (แบบรัฐสภา)   
ข.  การจดัชั้นเรียนแบบ  Seminar  (รูปแบบสมัมนา) 
ค.  การจดัชั้นเรียนแบบ Debate  (แบบโตว้าที) 
ง.  การจดัชั้นเรียนแบบ  Theater  (แบบโรงละคร) 
 

6.)  การตั้งกฎระเบียบในช้ันเรียนไม่ควรมีจ านวนเกนิกี่ข้อ 
ก.  3 ขอ้                                                     
ข.  5 ขอ้ 
ค.  7 ขอ้ 
ง.  9 ขอ้ 
 

7.) ใครคือผู้ที่ควรก าหนด/ตั้งกฎระเบียบในช้ันเรียน 
ก.  ผูบ้ริหาร 
ข.  คณะครูผูส้อน 
ค.  นกัเรียน                                                                               
ง.  ครูผูส้อนและนกัเรียน 
 

8.)  กฎระเบียบในช้ันเรียนในการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟควรก าหนดอย่างไร 
ก.  สงัเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียนก่อนก าหนดกฎระเบียบในชั้นเรียนในช่วงกลางปี

การศึกษา 
ข.  ก าหนดกฎระเบียบในชั้นเรียนในช่วงตน้ปีการศึกษาอยา่งชดัเจนโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ค.  ก าหนดกฎระเบียบในชั้นเรียนในช่วงตน้ปีการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงตามความ

เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียนในระยะต่อมา 
ง.  ก าหนดกฎระเบียบในชั้นเรียนให้มีความสอดคลอ้งกบัตามกิจกรรมของแต่ละวิชา 
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9.)  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการตั้งค่าความคาดหวงัในการบริหารจดัการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
ก.  เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการจดัการเรียนการสอน 
ข.  เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม 
ค.  เพ่ือให้เกิดผูเ้รียนสามารถจดัการกบักิจวตัรประจ าวนัของตนเองในชั้นเรียนได ้
ง.   เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะทางอารมณ์ท่ีมีความซบัซ้อนข้ึนมาได ้
 

10.)  การช้ีแจงกฎระเบียบเป็นขั้นตอนที่เกิดขึน้เม่ือใด 
ก.  ขั้นการด าเนินการเตรียมความพร้อม (Actions Before Students’ Arrival) 
ข.  ขั้นตอนท่ีปฏิสมัพนัธ์เม่ือนกัเรียนมาถึงห้องเรียน (Interactions Once Students Arrive) 
ค.  ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation)                                                                           
ง.  ขั้นก าหนดขั้นตอนการเรียน (Establishing Clear Ground Rules) 
 

11.)  การช้ีแจงกฎระเบียบที่ต้องอาศัยการอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนและตรงประเด็น ซ่ึงมักเกิดขึน้ใน
ช้ันเรียนแบบใด 

ก. ชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสูง 
ข.  ชั้นเรียนท่ีกฎระเบียบในห้องเรียนนั้นผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดข้ึนเอง 
ค. ชั้นเรียนท่ีตอ้งควบคุมพฤติกรรมอยา่งเขม้งวด 
ง.  ชั้นเรียนท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนและนกัเรียนมีความห่างเหินกนั 
 

12.)  การช้ีแจงกฎระเบียบที่ตั้งขึน้จากความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนน้ันมีรูปแบบการช้ีแจง
เป็นอย่างไร 

ก.  รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบแบบยืดหยุน่ 
ข.  รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบอยา่งเขม้งวด 
ค.  รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบแบบอิสระ 
ง.  รูปแบบการช้ีแจงกฎระเบียบโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 

13.)  เพราะเหตุใดครูผู้สอนจงึจ าเป็นต้องช้ีแจงกฎระเบียบต่างๆในช้ันเรียนที่ครูผู้สอนก าหนดขึน้มาเอง 
ก. เพ่ือควบคุมบรรยากาศการเรียนการสอนและความประพฤติของผูเ้รียน 
ข. เพ่ือการด าเนินตามเน้ือหาการเรียนรู้เป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
ค. เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัระหว่างครูผูส้อนและนกัเรียน 
ง.  ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 
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14.)  ข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทของการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นเป็นศูนย์กลางในการช้ีแจงกฎระเบียบ
น้ันสะท้อนได้จากเหตุการณ์ใด 

ก. ผูเ้รียนมีสิทธิแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการการช้ีแจงกฎระเบียบในชั้นเรียนได้
ดว้ยตวัเอง 

ข. ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียนไดด้ว้ยตวัเอง 
ค. ผูเ้รียนรับฟังความความคิดเห็นจากครูผูส้อนและการตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 
ง. ผูเ้รียนแสดงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎระเบียบท่ีครูผูส้อนก าหนดข้ึนการตดัสินใจ

ไดด้ว้ยตวัเอง 

 

15.)  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นปัจจยัพ้ืนฐานที่ส าคญัน้อยทีสุ่ด 
ก. ผูเ้รียนจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของครูผูส้อน 
ข. ครูผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการประเมินผลการเรียนท่ีผูเ้รียนตอ้งค านึงถึง 
ค. บุคลิกภาพของครูจะส่งผลต่อความรู้สึกของนกัเรียน 
ง. ครูผูส้อนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครองของผูเ้รียน 
 

16.)  บุคลิกภาพแบบใดของครูผู้สอนทีส่่งผลให้ผู้เรียนเกิดความไว้วางใจและมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

ก. ครูผูส้อนท่ีดูมีความอบอุ่น เป็นกนัเอง 
ข. ครูผูส้อนท่ีตั้งใจสอนเน้ือหาความรู้อยา่งจริงจงั 
ค. ครูผูส้อนท่ีมีความเขม้งวดต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 
ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค 
 

17.)  การด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบมีแนวทางอย่างไร 
ก. เร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ สร้างสดัส่วนของค าพูดทางบวกและทางลบอย่างสม ่าเสมอ ส่ือสารให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัความคาดหวงัของตน ร่วมกนัควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
คาดหวงั สร้างทางเลือกเพ่ือน าไปสู่กฎกติกาในชั้นเรียน 

ข. เร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ สร้างค าพูดเชิงบวกอยา่งสม ่าเสมอ ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัความ
คาดหวงัของตน ร่วมกนัควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวงั สร้างทางเลือกเพ่ือ
น าไปสู่กฎกติกาในชั้นเรียน 

ค. เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ สร้างค าพูดเชิงบวกอย่างสม ่าเสมอ สร้างความคาดหวงั ควบคุมดูแล
พฤติกรรมตามความคาดหวงั ติดตามประเมินผล 
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ง. เร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ สร้างสดัส่วนของค าพูดทางบวกและทางลบอย่างสม ่าเสมอ ส่ือสารให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัความคาดหวงัของตน ร่วมกนัควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความ
คาดหวงั ติดตามประเมินผล 

 

18.)  การส่ือสารแบบใดที่ครูผู้สอนควรใช้เพ่ือความสัมพนัธ์กับผู้เรียน 
ก. การส่ือสารดว้ยวิธีการทางตรง (Direct Influence) 
ข. การส่ือสารดว้ยวิธีการทางออ้ม (Indirect Influence) 
ค. การส่ือสารผา่นเพ่ือร่วมชั้นเรียน (Peer Influence) 
ง. การส่ือสารผา่นครอบครัวผูเ้รียน (Family Influence) 

 

19.)  ข้อใดคือผลลัพธ์จากการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างครูและนักเรียนในช้ันเรียนที่ชัดเจนทีสุ่ด 
ก. ผูเ้รียนมีอุปนิสยัร่าเริงและสามารถปรับตวัเขา้กบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนไดดี้ 
ข. ครูผูส้อนและครอบครัวของผูเ้รียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีมากข้ึน 
ค. ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. ผูเ้รียนมีผลการเรียนดีเพราะมีการส่ือความหมายท่ีถูกตอ้งและกลา้แสดงความคิดเห็น 
 

20.)  ข้อใดคือวตัถุประสงค์ที่ครูต้องส่ือสารกับผู้เรียน 
ก. เพ่ือระบุความตอ้งการของครูกบันกัเรียน เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนกัเรียน เพ่ือเสริมแรง

ทางบวกแก่นกัเรียน 
ข. เพ่ือระบุความต้องการท่ีครูต้องการให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เพ่ือเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมนกัเรียน เพ่ือเสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียน 
ค. เพ่ือระบุความตอ้งการท่ีครูตอ้งการให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เพ่ือแจ้งผลการกระท า

ของนกัเรียน เพ่ือเสนอความคาดหวงัทางบวกของนกัเรียน 
ง. เพ่ือระบุความตอ้งการของครูกบันกัเรียน เพ่ือแจ้งผลการกระท าของนกัเรียน เพ่ือเสนอความ

คาดหวงัทางบวกของนกัเรียน 

 

21.)  การใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวลั และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบน้ันเป็น
กลยุทธ์การสอนแบบใด 

ก. การเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ข. การเสริมแรงท่ีเหมาะสม 
ค. การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ง. การสอนแบบทดลอง 
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22.)  ข้อใดประโยชน์จากการฝึกการท างานเป็นกลุ่มน้อยทีสุ่ด 
ก. นกัเรียนรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ข. นกัเรียนไดฝึ้กการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ค. นกัเรียนรู้จกัการตอบสนองต่อความรู้สึกของตนเองจากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ง. นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้ความคิดความสามารถท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ 

 

23.)  กลยุทธ์การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึน้ในด้านใดบ้าง 
ก. นกัเรียน    
ข. เป้าหมาย 
ค. กิจกรรม 
ง. ระยะเวลา 

 

24.)  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลยุทธ์การสอนที่มีความหลากหลาย 
ก. ส่งเสริมนกัเรียนให้เรียนดว้ยการกระท า ลงมือปฏิบติังานจนเกิดเป็นประสบการณ์จริง 
ข. ส่งเสริมให้นกัเรียนมุ่งมัน่กบัวิชาท่ีเรียนในหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 
ค. ส่งเสริมนกัเรียนให้พฒันาทฤษฎีต่างๆ ดว้ยการมีส่วนร่วมในความทา้ทายใหม่และการ

ด าเนินการตามแผนท่ีตนเองไดก้ าหนดไว ้
ง. ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนให้เรียนดว้ยความสุขและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม

ต่างๆ 

 

25.)  ข้อใดคือคุณสมบัตเิฉพาะตวัของผู้เรียนที่ได้รับการพฒันาจากการเรียนด้วยกลยุทธ์ที่มีความ
หลากหลาย 

ก. จินตนาการและการคิดสร้างสรรค ์(Imagination and Creativity) 
ข. การมีมโนภาพแห่งตน (Self-Concept) 
ค. การรู้ตนเอง (self-awareness) 
ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ค 

 
 

26.)  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น การตดัสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการ
เรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม หรือศึกษาด้วยตนเองน้ัน คือวธีิการสอนแบบใด 

ก. การสอนแบบประชาธิปไตย 
ข. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
ค. วิธีสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) 
ง. การสอนแบบอภิปราย (Discussion) 
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27.)  การประเมินเพ่ือวนิิจฉัย (Diagnostic Evaluation) ถือได้ว่าเป็นการประเมินในลักษณะใด 
ก. การประเมินก่อนการเรียนการสอน   
ข. การประเมินระหว่างการเรียนการสอน 
ค. การประเมินหลงัการเรียนการสอน 
ง. การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

 

28.)  ข้อใดเป็นการประเมินเพ่ือน าผลจากการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับความสามารถของตนเอง 
ก. การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) 
ข. การประเมินแบบอิงเกณฑ ์(Criterion-referenced Evaluation) 
ค. การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) 
ง. การประเมินเพ่ือจดัต าแหน่ง (Placement Evaluation) 

 

29.)  ข้อใดเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ผลจากการประเมินใช้พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ก. เพ่ือพฒันา (Formative Evaluation) 
ข. เพ่ือวินิจฉยั (Diagnostic) 
ค. เพ่ือจดัต าแหน่ง (Placement)   
ง. เพ่ือการเปรียบเทียบ (Assessment) 

 

30.)  ข้อใดไม่ถือว่าเป็นประโยชน์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก. ช่วยให้ครูผูส้อนและผูเ้รียนเขา้ใจตรงกนัในผลการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการ    
ข. ช่วยเพ่ิมการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ค. ช่วยให้เกิดการตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ืองเทียบกบัเกณฑท่ี์

จดัท าไวล้ว่งหนา้ 
ง. ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนรายบคุคลเป็นส าคญั  โดยน าผลการเรียนรู้ท่ี

บกพร่องมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ 

 
 

*********************************************  
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ชุดที่ 3 แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการที่ 2 
แบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการปฏบัิติการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

สู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (Proactive Classroom Management) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ค าช้ีแจง 
แบบประเมินชุดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมท่ีมีต่อโครงการท่ี 2 คือ 
โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโปรแกรม
พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนัประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหา ดา้น
กระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ และผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ 

ประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองต่อโปรแกรมเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อโครงการ 
ดงัน้ี  1) ดา้นเน้ือหาโครงการ  2) ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือ
ประกอบในการด าเนินโครงการ 4) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย     ในช่องระดบัค่าคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน 
5 หมายถึง  ระดบัดีเยีย่ม/เหมาะสมดีมาก/มากท่ีสุด   
4  หมายถึง  ระดบัดี/เหมาะสมมาก/มาก  

3  หมายถึง  ระดบัพอใช ้/เหมาะสมปานกลาง/ปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดบันอ้ย/เหมาะสมนอ้ย  

1  หมายถึง  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลเกีย่วกับผู้ประเมนิ 

 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
ตอนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ช่ือผูรั้บการประเมิน........................................................................................................................  
2. สถานะของผูป้ระเมิน 
(     ) ผูวิ้จยั (ผูส้งัเกตการณ์) 
(     ) ตนเอง (ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

ตอนที ่2 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
สู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ค ำช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านตามความเป็นจริง 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นการปฏิบติัการบริหารจดัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ      
1. การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการต่อผูร่้วมโครงการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง      
2. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบักิจกรรมการพฒันา      
3. ระยะเวลาท่ีใชก้ารพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแต่ละกิจกรรม      
4. กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสมกบัเน้ือหา      
5. ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา      
6. ส่ือ และเอกสารประกอบการพฒันามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันา      
7. โสตทศันูปกรณ์ ประกอบการพฒันามีความเหมาะสม      
8. สถานท่ีด า เนินการพฒันามีความเหมาะสม      
9. บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อด าเนินการ      

ดา้นการร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ      
10. ความรู้ ทกัษะใหม่ ท่ีไดรั้บจากการด า เนินการตามโครงการ      
11. ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการตามโครงการส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติั      
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แบบประเมินผลการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผู้สอน 

(Proactive Classroom Management) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือหลักสูตร  โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
วันที่   ............ /................../2559 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ี ใชเ้พ่ือประเมินผลท่ีเกิดจากการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ

ครูผูส้อน ตามโปรแกรมการพฒันาพฒันาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของ
ครูผูส้อน 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ช่ือผูรั้บการประเมิน......................................................................... 
2. สถานะของผูป้ระเมิน 
2.1 เพศ    (     ) ชาย    (     ) หญิง 
2.2 ระดบั 

 

ตอนที่ 2 การประเมินผลที่เกิดจากการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
ค ำช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 5 หมายถึง  ระดบัดีเยีย่ม/เหมาะสมดีมาก/มากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  ระดบัดี/เหมาะสมมาก/มาก  
 3  หมายถึง  ระดบัพอใช ้/เหมาะสมปานกลาง/ปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดบันอ้ย/เหมาะสมนอ้ย  

 1  หมายถึง  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
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รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ      

1. ครูมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบห้องเรียนและสามารถจดัรูปแบบห้องเรียนท่ีเหมาะสมได้      
2. ครูตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียนท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูเ้รียน

ได ้
     

3. ครูสามารถช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึนร่วมกบัผูเ้รียนให้เกิดความชดัเจนได ้      
4. ครูทราบวิธีการสร้างและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างตนเองและผูเ้รียน      
5. ครูมีกลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย      
6. ครูมีความรู้และสามารถประเมินและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้      

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนและครู      
7. ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง      
8. ครูสามารถจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนมารถเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง      
9. ครูสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบสนองในกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม      
10. ครูให้ค าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบัผูเ้รียน      
11. ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยการสนบัสนุนและให้ค าแนะน า      
12. ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง      
13. ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจของผูเ้รียน เปิดใจกวา้งยอมรับใน
ความตอ้งการของนกัเรียน 

     

14. ครูมีวิธีการประเมินผลและตรวจสอบพฤติกรรมท่ีหลากหลายตามสภาพจริง      
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แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ี ใช้เพ่ือพฤติกรรมผูเ้รียนต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามโปรแกรมการพฒันาพฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ

ในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ช่ือผูรั้บการประเมิน.................................................................................. 
2. เพศ      (     ) ชาย     (     ) หญิง 

 3. ระดบัชั้น.............................................. 
 
ตอนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 

ค ำช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของนกัเรียนตามความเป็น
จริง ทั้งน้ีใหน้กัเรียนประเมินแลว้ใหค้ะแนนตนเองจ าแนกเป็น 5 ระดบัคือ 
 5 หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัดีเยี่ยม  
 4  หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัดี 
 3  หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง มคีวามรู้ ทกัษะตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัตอ้งปรับปรุง 

 

รายการประเมนิ 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

ความรู้ความเข้าใจ      
1. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการจดัรูปแบบห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ      

2. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการตั้งกฎ ก าหนดขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน      
3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึนในชั้นเรียน      
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4. ผูเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติัตนท่ีดีในฐานะผูเ้รียนกบัครูผูส้อนและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

     

5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีท าให้ไดล้งมือปฏิบติัจริง      
พฤตกิรรมการเรียนรู้      
6. ผูเ้รียนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยความกระตือรือร้น      
7. ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

     

8. ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนไดเ้ป็น 
อยา่งดี 

     

9. ผูเ้รียนให้ความร่วมมือกบัครูผูส้อนในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี      
10. ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองในกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม      

 
ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในภาพรวม 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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ค าช้ีแจง   

1. แบบบนัทึกการน้ีเป็นการถอดบทเรียนหลงัจากการปฏิบตัิหลังจากเสร็จส้ินโครงการ
ปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนการบริหาร
จดัการชั้นเรียน 6 ขั้นตอน คือ 1) การจดัรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎ
และก าหนดขั้นตอนการเรียน 3) ช้ีแจงกฎระเบียบ 4) การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและ
ครู 5) กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลายและ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม โดยใช้
กระบวนการระดมความคิดจากผูเ้ขา้ร่วมการพฒันาเพือ่ตอบค าถาม ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนที่ 1 การจัดรูปแบบห้องเรียนจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2) ขั้นตอนที่ 2 การต้ังค่าความคาดหวัง การต้ังกฎและก าหนดขั้นตอนการเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

3) ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงกฎระเบียบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

4) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
5) ขั้นตอนที่ 5 กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลาย 

แบบบันทึกการถอดบทเรียน 
โปรแกรมการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

6) ขั้นตอนที่ 6 การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



279 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวจิัย 

(ค่า IOC ค่าความยากง่าย   ค าอ านาจจ าแนก   และค่าความเช่ือมั่น) 
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ตารางที ่1  การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง                
ต่อโครงการท่ี 1 (โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นเน้ือหาโครงการ 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

2. กิจกรรมการพฒันามีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

3. เน้ือหาในการพฒันามีความส าคญัและ
จ า เป็นต่อการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

4. การวดัและประเมินผลการพฒันามี
ความเหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 0 4 0.67 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 
5. การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ
ต่อผูร่้วมโครงการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

0 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

6. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากร
เหมาะสมกบักิจกรรมการพฒันา 

+1 0 +1 +1 +1 0 4 0.67 

7. ระยะ เวลาที่ ใช้การพัฒนามีความ
เหม าะสมและสอดคล้อ งกับแ ต่ล ะ
กิจกรรม 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

8. กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามี
ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.83 

9. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการมี
ความสอดคล้อ ง เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของครูผูส้อนในสถานศึกษา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 
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ตารางที ่ 1  การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัแบบประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง                
ต่อโครงการท่ี 1 (โครงการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นกระบวนการด าเนินโครงการ 
10. ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผู ้
เขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพฒันา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและส่ือประกอบในการด าเนินโครงการ 
11. ส่ือ และเอกสารประกอบการพฒันามี
ความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันา 

0 +1 0 +1 +1 +1 4 0.67 

12. โสตทศันูปกรณ์ ประกอบการพฒันา
มีความเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

13. สถานที่ด  า เนินการพฒันามีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

14. บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการที่เขา้ร่วมโครงการ 
15. ความรู้ ทกัษะใหม่ ที่ไดรั้บจากการด า 
เนินการตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

16. ผลที่เกิดจากการด าเนินการตาม
โครงการส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลใน
ภาระงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 
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ตารางที ่ 2 การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการท่ี 1)  
 

ข้อที่ 
ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 
ความหมาย ข้อที่ 

ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 
ความหมาย 

1  0.63 0.42 ใชไ้ด ้ 16 0.71 0.21 ใชไ้ด ้
2  0.70 0.23 ใชไ้ด ้ 17 0.71 0.21 ใชไ้ด ้
3  0.60 0.21 ใชไ้ด ้ 18 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
4  0.57 0.41 ใชไ้ด ้ 19 0.71 0.21 ใชไ้ด ้
5  0.50 0.67 ใชไ้ด ้ 20 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
6  0.53 0.61 ใชไ้ด ้ 21 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
7  0.40 0.46 ใชไ้ด ้ 22 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
8  0.53 0.61 ใชไ้ด ้ 23 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
9  0.70 0.16 ใชไ้ด ้ 24 0.57 0.64 ใชไ้ด ้
10  0.47 0.60 ใชไ้ด ้ 25 0.62 0.29 ใชไ้ด ้
11  0.52 0.79 ใชไ้ด ้ 26 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
12  0.71 0.21 ใชไ้ด ้ 27 0.71 0.21 ใชไ้ด ้
13  0.57 0.21 ใชไ้ด ้ 28 0.62 0.71 ใชไ้ด ้
14  0.57 0.64 ใชไ้ด ้ 29 0.71 0.21 ใชไ้ด ้
15  0.57 0.21 ใชไ้ด ้ 30 0.62 0.71 ใชไ้ด ้

 
สรุป ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่า   0.87 
 ค่าความยากง่าย (p)   ตั้งแต่  0.40 ‟ 0.71 
 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่  0.21 ‟ 0.71 
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ตารางที ่ 3 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
โครงการท่ี 2 (โครงการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟสู่สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคดิเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 

ดา้นการปฏิบติัการบริหารจดัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
1. การช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการต่อผูร่้วม
โครงการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

2. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสม
กบักิจกรรมการพฒันา 

0 +1 +1 +1 0 +1 4 0.67 

3. ระยะเวลาที่ใชก้ารพฒันามีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัแต่ละกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

4. กระบวนการและกิจกรรมการพฒันามีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

+1 +1 0 +1 +1 0 4 0.67 

5. ผูด้  าเนินการพฒันามีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการ
พฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 

+1 0 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

6. ส่ือ และเอกสารประกอบการพฒันามีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการพฒันา 

0 +1 +1 +1 0 +1 4 0.67 

7. โสตทศันูปกรณ์ ประกอบการพฒันามีความ
เหมาะสม 

0 +1 0 0 +1 +1 3 0.50 

8. สถานที่ด  า เนินการพฒันามีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 
9. บรรยากาศในการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อ
ด าเนินการ 

+1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.83 

ดา้นการร่วมเรียนรู้พฒันาจากการปฏิบติัการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
10. ความรู้ ทกัษะใหม่ ที่ไดรั้บจากการด า เนินการ
ตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

11. ผลที่เกิดจากการด าเนินการตามโครงการ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติั 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 
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ตารางที ่ 4 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามกบัการประเมินผลการบริหารจดัการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
 

ข้อที ่
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 

ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
1. ครูมีความรู้เก่ียวกับรูปแบบห้องเรียนและสามารถ
จดัรูปแบบห้องเรียนท่ีเหมาะสมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

2. ครูตั้งค่าความคาดหวงั การตั้งกฎและก าหนดขั้นตอน
การเรียนท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูเ้รียนได ้

+1 0 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

3. ครูสามารถช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึนร่วมกบัผูเ้รียน
ให้เกิดความชดัเจนได ้

+1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.83 

4. ครูทราบวิธีการสร้างและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ตนเองและผูเ้รียน 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

5. ครูมีกลยทุธ์การสอนอยา่งหลากหลาย +1 +1 +1 0 +1 0 4 0.67 
6. ครูมีความรู้และสามารถประเมินและตรวจสอบ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้

+1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.83 

ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนและครู         
7. ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิด
กวา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

8. ครูสามารถจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนมารถเรียนรู้ร่วมกนัได้
อยา่งทัว่ถึง 

0 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

9. ครูสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบสนองในกิจกรรมได้
อยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.83 

10. ครูให้ค าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดและร่วมแกปั้ญหาไป
พร้อมๆ กบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

11. ครูเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยการ
สนบัสนุนและให้ค าแนะน า 

+1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.83 

12. ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 
13. ครูมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในการตดัสินใจ
ของผูเ้รียน เปิดใจกวา้งยอมรับในความตอ้งการของ
นกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.83 

14. ครูมีวิธีการประเมินผลและตรวจสอบพฤติกรรมท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.83 
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ตารางที ่ 5 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัการประเมินพฤติกรรมผูเ้รียนต่อ
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 

ข้อที ่
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 

ความรู้ความเข้าใจ 
1. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการจดัรูปแบบห้องเรียนใน
รูปแบบต่างๆ 

0 0 +1 +1 +1 +1 4 0.67 

2. ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจการตั้งกฎ ก าหนดขั้นตอนการ
เรียนในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายช้ีแจงกฎระเบียบท่ีไดต้ั้งข้ึน
ในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.83 

4. ผูเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติัตนท่ีดีในฐานะผูเ้รียนกบั
ครูผูส้อนและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 6 1.00 

5. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท่ีท าให้ไดล้งมือปฏิบติัจริง 

0 0 +1 +1 +1 +1 4 0.67 

พฤตกิรรมการเรียนรู้         
6. ผูเ้รียนร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยความ
กระตือรือร้น 

+1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.83 

7. ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายเหตุผลต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 +1 5 0.83 

8. ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกบั
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

9. ผูเ้รียนให้ความร่วมมือกบัครูผูส้อนในการท า
กิจกรรมเป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 +1 +1 +1 5 0.83 

10. ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองในกิจกรรมท่ี
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 0 +1 4 0.67 
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ภาคผนวก ซ 

คะแนนผลการประเมินความรู้ 
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   ตารางที่  6  ผลการประเมินความรู้การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
 

การประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ คดิเป็นร้อยละ 

ครูผูส้อนรายท่ี 1 
ครูผูส้อนรายท่ี 2 
ครูผูส้อนรายท่ี 3 
ครูผูส้อนรายท่ี 4 
ครูผูส้อนรายท่ี 5 
ครูผูส้อนรายท่ี 6 
ครูผูส้อนรายท่ี 7 
ครูผูส้อนรายท่ี 8 
ครูผูส้อนรายท่ี 9 
ครูผูส้อนรายท่ี 10 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

23 
27 
24 
25 
23 
26 
27 
25 
27 
25 

80.00 
90.00 
80.00 
83.33 
80.00 
86.67 
86.67 
83.33 
86.67 
83.33 

ภาพรวม 25.30 84.00 
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ตารางที่ 7  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ที่

ระดบันยัส าคญัที่ระดบั  0.05  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post - Pre Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 10
b
 5.50 55.00 

Ties 0
c
   

Total 10   
a. Post < Pre 
b. Post > Pre 
c. Post = Pre 
 

Test Statistics
b
 

 Post - Pre 

Z -2.823
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 19.2000 10 1.22927 .38873 

Post 25.8000 10 .91894 .29059 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 10 -.452 .189 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre - Post -6.60000 1.83787 .58119 -7.91474 -5.28526 

 
 
 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Pre - Post -11.356 9 .000 
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ตารางที่  8  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  Wilcoxon  Matched-pairs Signed rank test  แบบจบัคู่ที่

ระดบันยัส าคญัที่ระดบั  0.05  ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post - Pre Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 10
b
 5.50 55.00 

Ties 0
c
   

Total 10   
a. Post < Pre 
b. Post > Pre 
c. Post = Pre 
 

 
Test Statistics

b
 

 Post - Pre 

Z -2.825
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 27.0000 10 1.41421 .44721 

Post 34.7000 10 1.15950 .36667 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 10 .000 1.000 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre - Post -7.70000 1.82878 .57831 -9.00823 -6.39177 

 
 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Pre - Post -13.315 9 .000 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน
ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post - Pre Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 267
b
 134.00 35778.00 

Ties 24
c
   

Total 291   
a. Post < Pre 
b. Post > Pre 
c. Post = Pre 
 

 
Test Statistics

b
 

 Post - Pre 

Z -14.212
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 15.0550 291 1.39101 .08154 

Post 20.5670 291 2.16033 .12664 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 291 .039 .508 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre - Post -5.51203 2.52348 .14793 -5.80318 -5.22088 

 
Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Pre - Post -37.261 290 .000 
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ตารางที่  9  แสดงค่าสถิติ  t-test  dependent  ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพฤติกรรม
การเรียนรู้ต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post - Pre Negative Ranks 1
a
 4.00 4.00 

Positive Ranks 288
b
 145.49 41901.00 

Ties 2
c
   

Total 291   
a. Post < Pre 
b. Post > Pre 
c. Post = Pre 
 

 
Test Statistics

b
 

 Post - Pre 

Z -14.769
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre 15.4536 291 1.70205 .09978 

Post 21.1031 291 1.44665 .08480 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre & Post 291 .012 .842 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre - Post -5.64948 2.22079 .13018 -5.90571 -5.39326 

 
Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Pre - Post -43.396 290 .000 
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ตารางที่  10  การทดสอบการแจกแจงปกติ (normal distribution) 

1. การประเมินการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน 
1.1 การประเมินความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟของครูผูส้อน  

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre .242 10 .099 .924 10 .389 
Post .286 10 .020 .885 10 .149 

a. Lilliefors Significance Correction 

1.2 การประเมินความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนและครู 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre .200 10 .200
*
 .907 10 .258 

Post .482 10 .000 .509 10 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 

2. การประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการบริหารจดัการชั้นเรียนแบบโปรแอค
ทีฟ 

2.1 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre .210 291 .000 .918 291 .000 
Post .214 291 .000 .882 291 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

2.2 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre .155 291 .000 .951 291 .000 
Post .140 291 .000 .951 291 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวตัิผู้วจิัย 
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ประวตัิผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวภทัราพร อรัญมาลา 
วัน เดือน ปี เกดิ 12  มิถุนายน  2529 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน 167 หมู่  10  บา้นทรายทอง ต าบลวงัเพิม่ อ  าเภอสีชมพ ู                              

จงัหวดัขอนแก่น 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั ครู  วทิยฐานะ  ช านาญการ 
                                                                โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว 
  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5 
ประวัติการศึกษา 
      พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
                                        มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2554 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ  
  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


