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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา  
มาตรา 54  ได้กล่าวว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ       
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  กล่าวคือการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  (ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560 : 14-15)             

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมี
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เป้าหมายที่ส าคัญ คือ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็น
พันธกิจส าคัญร่วมกันของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถศึกษา  เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุขร่วมกับผู้อื่นในสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ฉ - 108)  นอกจากนี้  แผนการศึกษา
แห่งชาติยังได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 2 ด้าน  คือ  เป้าหมายด้านผู้เรียน (learner  aspirations) โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs 8Cs) ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะและคุณลักษณะดังต่อไปนี้  3Rs  ได้แก่  การอ่านออก (reading)  การเขียนได้ (writing) และ
คิดเลขเป็น (arithmetic) 8Cs  ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(creativity and innovation)  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (cross – cultural 
understanding)  ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า (collaboration , 
teamwork  and  leadership)  ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ (communications, 
information and media literacy)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(computing and ICT literacy)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (career and learning skills) 
และความมีเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม (compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560 : ค - ฏ)  

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  การจัดการศึกษา
จึงต้องเชื่อมโยงกับสภาพสังคมที่เป็นพลวัต  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น   
กล่าวได้ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน  รูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
เรียนรู้ของคนแตกต่างไปจากเดิมมาก  การจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวและพัฒนา
เพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลง  โดยมุ่งสร้างระบบการศึกษาที่สามารถส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้  พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  พัฒนาทักษะ  และสมรรถนะในการท างาน  ตลอดจนการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษใหม่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด  ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศ
ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศในระดับโลกและการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ  ซึ่งพบว่าการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองกับการสร้างคนให้สามารถใช้ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ  จึงส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนให้ตอบสนอง
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และใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในศตวรรษใหม่  (สมศักดิ์  
เอ่ียมคงสี, 2561 : 24) 
 จากการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับโลกที่ส่งผลเชื่อมโยงมาสูก่ารเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย  
ในช่วงศตวรรษที่ 21  ประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษา  โดยออกกฎหมายด้าน
การศึกษา  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  นโยบาย
การศึกษา 4.0  และจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี  เพ่ือเป็นเป้าหมายและแนวการจัด
การศึกษาของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553  มีเนื้อหาสาระส าคัญซึ่งเป็นแนวการจัดการศึกษาของประเทศ  มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่รวมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงสอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี         
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  และในมาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรี ยนมี
ความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  มาตรา 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  3) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็นและท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานขอความร่วมมือกับบิดามารดา  
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   (สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี, 
2561 : 34 - 35) นอกจากนี้แล้วพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีเป้าหมายปลายทางส าคัญคือผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
มีความสมบูรณ์ท้ังระบบสมอง  ระบบกายและระบบจิตวิญญาณ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษาหรือการปฏิรูปการศึกษาสู่ชั้นเรียน  ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน  คือ      
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การบริหารชั้นเรียนที่จะสร้างความสุขให้ผู้เรียน  ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และยังช่วยลดปัญหา        
การออกกลางคันของผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง  (ณิรดา  เวชญาลักษณ์, 2561 : 23) 
 ครูเป็นบุคคลหลักของการปฏิรูปการเรียนรู้  เพราะว่าความส าเร็จของการปฏิรูปห้องเรียนสู่
ห้องเรียนคุณภาพ  ปฏิรูปโรงเรียนสู่โรงเรียนแห่งคุณภาพ  โดยมุ่งหวังเพ่ือสร้างผู้เรียนแห่งคุณภาพ  
คือ  เป็นผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม  โดยมีความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างใฝ่เรียน  ใฝ่รู้        
เป็นเด็กไทยที่มีภาวะผู้น าและเป็นเด็กผู้สร้างนวัตกรรม  ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้มีทักษะที่เรียกว่า 
“ทักษะส าหรับครูมืออาชีพ”  ทักษะ 7C เป็นลักษณะส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติ
และพึงมีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดยทักษะ 7C เป็นทักษะที่ครูควรได้รับ
การพัฒนาเพ่ือการเป็นครูมืออาชีพ  เป็นครู 4.0  ซึ่งได้แก่ทักษะดังต่อไปนี้  1) ทักษะ C1 : Curriculum  
construction  skills  ทักษะการสร้างหลักสูตร  2) ทักษะ C2 : Child – oriented  management 
skills  ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  3) ทักษะ C3 : Classroom  Innovation  
Implementation  skills  ทักษะการใช้นวัตกรรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  4) ทักษะ C4 : Classroom  
learning assessment  skills  ทักษะการประเมินการเรียนรู้  5) ทักษะ C5 : Classroom  action  research  skills  
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  6) ทักษะ C6 : Classroom  management  skills  ทักษะการจัดการ
ชั้นเรียน 7) ทักษะ C7 : Character  development  skill  ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย (พิมพันธ์  
เดชะคุปต์, 2561 : ค าน า) จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า  
การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อผู้เรียน  เนื่องจาก
ผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียน  โดยการบริหารจัดการชั้นเรียน  เป็นวิธีด าเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่
ในสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง  เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็นแหล่งการเ รียนรู้พ้ืนฐานใน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งประกอบด้วยผู้เรียนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน  หรืออาจเรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual  Differences) ชั้นเรียนที่มี
การบริหารจัดการดีจึงเป็นความสามารถของผู้สอนที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น      
ปัจจัยส าคัญของการเรียนการสอน  และหมายความรวมถึงผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน  
ความสุขของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของผู้สอน  และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายาม
จัดให้มีขึ้นโดยทั่วกัน  การบริหารชั้นเรียนเป็นองค์รวมของการบูรณาการความรู้  ความสามารถของ
ครูผู้สอน  พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข (สันติ  บุญภิรมย์, 
2558 : 113)  
 นอกจากการบริหารจัดการชั้นเรียนแล้ว  การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็เป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ครูในยุค 4.0 ควรต้องมีความรู้  
ความเข้าใจ  และปฏิบัติด้วยความตระหนักและเน้นคุณค่า  น านวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
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การสอนได้  (พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2561 : 199)  สอดคล้องกับวีระชัย  ศรีวงษ์รัตน์ (2559 : 107 - 110)  
ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  พบว่า  1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีองค์ประกอบจ านวน 6 ด้านและตัวชี้วัดจ านวน 39 ตัวชี้วัด      
2) พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รองลงมา  คือ  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และด้านสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  ส่วนสภาพที่พึง
ประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  รองลงมา  คือ  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
3) ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  พบว่า  
โดยรวมมีความสอดคล้อง  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  และสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกประการหนึ่ง  คือ  การพัฒนาลักษณะนิสัย  การพัฒนาลักษณะนิสัยเด็ก
เป็นบทบาทของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชนและชีวิตในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน  
โดยเฉพาะครูผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะร่วมช่วยกันให้เด็ก ๆ มีความเก่งและดี  และมีสุข  คือ  ดี  เก่ง  มีสุข  
ท าให้เป็นผู้มีความส าเร็จอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างความสงบสุขด้วยการมีสุขภาพกายและใจดี  
โดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โลกของเรายิ่งแคบลงด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว  
ลักษณะนิสัยจึงเป็นความส าคัญอันดับแรก (พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2561 : 277) สอดคล้องกับ Gilpatrick 
(มะลิวัน  สมศรี, 2558 ; อ้างอิงมาจาก Gilpatrick, 2010 : 145 - 148)  ศึกษากลยุทธ์การบริหาร
จัดการชั้นเรียนและการแทรกเสริมพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
ผลการวิจัยพบว่า  กลยุทธ์ที่ครูจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ คือ ครูต้องด าเนินการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
 ห้องเรียนเป็นหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  สังคมยุคใหม่  ผู้เรียนยุคใหม่     
มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้สอนยุคใหม่ต้องพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่มีคุณภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมแห่งศตวรรษที่ 21  ผู้สอนต้องคิดและเข้าใจให้ถึงแก่นของการ
พัฒนาการศึกษา  เป้าหมายคือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ที่มีทักษะจ าเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต
ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  พร้อมการมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญ 
 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครยะลา  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มุง่ให้บริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง  ให้นักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย ซึ่งโรงเรียนได้ก าหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านคุณภาพการศึกษา คือ 1) นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ครูผู้สอนจ านวนพอเพียงและมีคุณภาพสูง 
สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานและศักยภาพ
ของนักเรียน 3) สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย (โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า), 2560 : 4) 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านนักเรียน ตามมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม   รายงานการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 21.9 คิดเป็นร้อยละ 
40.39  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทุกด้าน  มีคะแนนเฉลี่ย 27.43  คิดเป็นร้อยละ 50.48  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 22.75 คิดเป็นร้อยละ 40.55 และร้อยละของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 53.46 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 56.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 54.23 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 87.07 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 52.02     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 81.45 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 53.86 ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้ผล
การเรียนระดับดีขึ้นไป พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ  40.29       
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 16.45 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 22.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ
เฉลี่ยของกลุ่มสาระ 44.03 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 
80.05 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 35.24 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 62.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 41.03 ตลอดจนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 35.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.96 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.66 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.46 
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และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.77  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.52 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.35 และ
เมื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559  ซึ่งพบว่า  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง               
ทุกระดับชั้น  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) , 2561 : 4)  
 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนสภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่ควรที่จะต้องด าเนินการพัฒนาแก้ไข
คุณภาพการจัดการศึกษา  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาก ากับดูแลฝ่ายบริหาร      
งานวิชาการในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้ตระหนกัถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว
ทีต้่องเร่งแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน  โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  ด้านปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  ในที่นี้
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C  อันประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom  
Management  Skills) 2) การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ (Classroom  Innovation  Implementation  Skills)  
และ 3) การพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียน (Character  Development  Skills)  เพ่ือส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียน 
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ของครูหลังการอบรมเรื่องการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัย 
ศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจดัการชั้นเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

4. เพ่ือศึกษาคุณภาพผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษท่ี 21  
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน  ดังนี้  

1. ครคูวามรู้ด้านการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) หลังการได้รับการอบรมเรื่องการใช้ทักษะ 3C ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก 

3. คุณภาพผู้เรียนหลังการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  ครู  ประกอบด้วยพนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้าง 

ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  จ านวน  68 คน 
2. ขอบเขตของเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแส 
สมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom  Management  Skills) 
2.2 ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom  Innovation  Implement  Skills)  
2.3 ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย (Character  Development  Skills) 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 ต่อโรงเรียน 
  1.  ท าให้ทราบถึงผลของใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการ       
ชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ว่ามีผลต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่
ช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป  
 2.  ท าให้ทราบคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ต่อผู้บริหาร 
 1.  ผู้บริหารน าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของโรงเรียน 
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 ต่อครูผู้สอน 
  1. ท าให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองอันน าไปสู่การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ 
 2.  เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนและใช้ / จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ต่อนักเรียน 

1. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เกิดทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
3. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยตรงกัน  ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายไว้  ดังนี้ 

1. ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 หมายถึง  ทักษะที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตามกระแสสมัยศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 

1.1 ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom  Management  Skills) หมายถึง  การด าเนินงาน 
ของผู้สอนในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทั้งในเชิงกายภาพ  จิตวิทยา  และสังคม  สร้างกฎระเบียบวินัย    
ในการด าเนินการชั้นเรียนมีกลวิธีในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยอาศัยหลักการและ
แนวคิดโดยยึดหลักกระบวนการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย 1) การเตรียมการ  2) การวางแผนจัดการ  
และ 3) การด าเนินการในชั้นเรียน  เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกท้ังในด้านการเรียนรู้เชิงวิชาการและ       
การเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์แก่ผู้เรียน    

1.2 ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom  Innovation  Implement  Skills)  
หมายถึง  การน ากระบวนการการเรียนรู้รวมถึงเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมและมีคุณภาพไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

1.3 ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย (Character  Development  Skills) หมายถึง  การพัฒนา 
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุข 

2. คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  ผลจากกระบวนการเรียนการสอนของผู้สอนในที่นี้ได้มาจาก 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของนักเรียน เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ   
ปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัย
ศตวรรษท่ี 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

3. ครู หมายถึง  บุคลากรของโรงเรียนและพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)   
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4. ผู้เรียน  หมายถึง  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ปีการศึกษา 2561   
5. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 

ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕     
(บ้านตลาดเก่า) ในที่นี้ได้มาจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ทักษะ 3C ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

6. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) หมายถึง  เอกสารส าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  

1. แบบประเมินสภาพปัจจุบันและ 
ความต้องการในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

2. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช ้
ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

3. แบบประเมินคู่มือการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 
 ในการบริหารจัดการชั้นเรยีนโรงเรียนเทศบาล ๕  
(บ้านตลาดเก่า) 

4. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง 
การอบรมให้ความรู้การใช้ทักษะ 3C ตามกระแส 
สมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชัน้เรียน   
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C  
ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21  ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษท่ี 21 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕  
(บ้านตลาดเก่า)  พบว่า  สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๕      

(บ้านตลาดเก่า)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39 , S.D. = .129)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบวา่  

ด้านทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 4.73 , S.D. = .263) 

รองลงมา  คือ  ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน   (X = 3.50 , S.D. = .205)  และทักษะการใช้นวัตกรรม

การเรียนรู้ในชั้นเรียน  (X = 3.15 , S.D. = .205)  ส าหรับความต้องการในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน  คือ  
ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย  และทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน    
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2. ความรู้ของครูหลังการอบรมเรื่องการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า  คะแนนจากการประเมินความรู้ความเข้าใจของครูหลัง  
การอบรมเรื่องการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 
(32 คะแนน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษท่ี 21 ในการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน  พบว่า  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี    
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  โดยทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ  
ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ทักษะการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

4. คุณภาพผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหาร 
จัดการชั้นเรียน  พบว่า  พบว่า  1) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ 4.14  จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้       
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รองลงมา  
คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ส่วนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2) ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560  
คิดเป็นร้อยละ 10.69  จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รองลงมา  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3) ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560  มีค่าพัฒนาร้อยละ 1.86  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี   
ค่าร้อยละสูงสุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองลงมา คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละต่ าสุด  คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(บ้านตลาดเก่า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560  มีค่าพัฒนา
ร้อยละ 3.06  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละสูงสุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองลงมา 
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คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีค่าร้อยละต่ าสุด  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษ
ที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1  ผู้บริหาร 
          ผู้บริหารควรน าผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C     
ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)    
ไปประยุกต์ใช้กับครูในโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาครูให้สามารถใช้รูปแบบการบริหารจัดการ   
ชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.2  ผู้สอน   
          ผู้สอนควรพัฒนาตนเองในด้านทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน  ทักษะการใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  และ ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน 
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ประวัติผู้จัดท า 
 
 
ชื่อ – สกุล   นางศิวพร  ยืนชนม์ 
 

วัน  เดือน  ปีเกิด  12  มีนาคม  2525 
 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  17  ซอยเริงจิตต์  ถนนอาคารสงเคราะห์ 
    ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 

    ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
    ส านักการศึกษา  เทศบาลนครยะลา 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    กระทรวงมหาดไทย 
 

วิทยฐานะ   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

หมายเลขโทรศัพท์  093 – 6872411 
 

ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี 
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ปีที่ส าเร็จ 2547 
 ระดับปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา) 
  ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ปีที่ส าเร็จ 2554 
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