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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา รวมถึงมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง การศึกษาจึงต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อถ่ายทอดลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ
ผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรได้นั้น นอกจากข้ึนอยู่กับเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนแล้ว ยังต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนด้วย ชั้นเรียน
จัดเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมพลเมืองของสังคมให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะจองความเป็น
พลเมืองในอนาคต ดังนั้นในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมือง จึงเป็น
ภารกิจสำคัญที่ครูผู้สอนจะตอ้งมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกการ แนวคิด และแนวทางในการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมอืงที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อจะช่วยกันสร้างผู้เรียนให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมโลกได้เปน็
อย่างดีสืบไป 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการช้ันเรียน, สมรรถนะ, ความเป็นพลเมือง 
 
Abstract 
  Education is the process of development of the learners and it enables them to be 
complete human beings in all its manifestations- physical, mental, emotional, social and 
intellectual, including having a consciousness of citizenship. Therefore, education must be 
managed appropriately in order to transfer it to the learners in a concrete form of learning 
management. The management of learning will achieve the objectives according to the 
course it also depends on the techniques and methods of learning management on the 
teacher's ability to manage the classroom. A classroom is an important mechanism for 
preparing citizens of society to become competent citizens in the future. Therefore, the 
management of classrooms to enhance citizenship capacity is an important task for teachers. 
They need to have knowledge and understanding about principles, concepts and guidelines 
for classroom management in order to strengthen citizenship competencies, encourage 
learners to be good quality citizens and have potential to create benefits for the nation and 
the world society as well. 
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บทนำ 
 การศึกษาในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชื ่อมโยง และส่งผลซึ่งกันและกันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะเมื่อสังคมโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคที่ต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองทีป่ระกอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่จะสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
 ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ของเยาวชนหรือประชาชนเป็นคุณลักษณะที่สังคมล้วนต้องการ 
ถ้าพลเมืองในสังคมนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ย่อมจะทำให้สังคมและ
ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะพลเมืองที่ดีที่สังคมต้องการจะอยู่ร่วมกันอย่าง  
สันติสุข หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนและบุคคลอื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพ
กฎหมายและกติกาของสังคม มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
(Westheimer and Kahne, 2004; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ดังนั ้นการพัฒนา      
ความเป็นพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ย่อมส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และประเทศชาติ 
 ในการจัดการเรียนรู ้ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ในหลักสูตร และมี
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการได้นั้น นอกจากข้ึนอยู่กับเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแล้ว 
ยังต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนด้วย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมักเขา้ใจ
ว่าการบริหารจัดการชั้นเรียน คือ การจัดตกแต่งห้องเรียนด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนเท่านั้น ซึ่งนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ใน
ความเป็นจริงการบริหารจัดการชั้นเรียนยังรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การจัดการกับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน การฝึกฝนและสรา้งการเคารพกฎระเบียบวินัยในช้ันเรียน รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สามารถสร้างแรงจูงใจใน   
การเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ย่างมีประสทิธิภาพด้วย (Thomas & Jere, 2008; ณิรดา เวชญาลักษณ,์ 
2562; ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2563 ) 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าว การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  
ความเป็นพลเมือง จึงเป็นความท้าทายของครูผู้สอนทุกคน หากครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนให้
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ผู้เรียนมีสมรรถนะความเป็นพลเมืองตามที่สังคมคาดหวัง  
ก็จะช่วยส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 
 ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน 

การบริหารจัดการชั ้นเรียน (classroom management) มีความหมายตามที่ นักวิชาการ      
ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้แสดงทัศนะไว้ดังที่ ปริยาภรณ์ ตั ้งคุณานันต์ (2563) ให้ความเห็นถึง     
การบริหารจัดการชั ้นเรียนหรือการจัดการห้องเรียนว่า หมายถึง การดำเนินการของครูในการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม      
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้สอนและเพื่อนอย่างมีความสุข  ในขณะที่ สันติ      
บุญภิรมย์ (2557) และณิรดา เวชญาลักษณ์ (2562)  ก็ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สอดคล้องกันว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินการของครูผู้สอนในการสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยา สร้างกฎระเบียบวินัยในช้ันเรียน มีกลวิธีในการจัดการพฤติกรรม
ของผู้เรียน โดยอาศัยหลักการและแนวคิดโดยยึดหลักกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) การเตรียมการ 
หมายถึง การจัดเตรียมการเรยีนไว้ให้พรอ้มท่ีจะมกีารเรยีนการสอน ในปีการศึกษาน้ัน ๆ ซึ่งเป็นการเตรยีม
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ความพร้อมในด้านศักยภาพ 2) การวางแผนจัดการ หมายถึง การวางแผนการเรียนการสอนในห้องเรยีน 
และการวางแผนการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมาประกอบการเรียนการสอนที่คาดว่าน่าจะบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ 3) การดำเนินการในชั้นเรียน หมายถึง การดำเนินการเรียน   
การสอนให้เป็นไปตามกระบวนการที ่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้เร ียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามสมรรถนะของรายวิชา พร้อมทั้งมีปฏิกิริยาร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในช้ันเรียน 

ขณะที่นักวิชาการชาวต่างประเทศ Burden and Byrd (2003) ได้สรุปความหมายของการบริหาร
จัดการชั้นเรียนว่าเป็นการแสดงถึงความสามารถของครูในการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้         
ซึ ่งส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ในทางสังคมเชิงบวก ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการเร ียนรู้  
เช่นเดียวกันกับ Thomas and Jere (2008) ที่อธิบายความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนไว้ใน
หนังสือ Looking in classroom ว่า หมายถึง การที่ครูสร้างและคงสภาพสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ที่จะ
นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ ทั ้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้าง
กฎระเบียบ แนวทางใน การดำเนินการที่ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ในช้ันเรียน   
 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน (classroom 
management) หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบ วิธีการ 
และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย เกิด
บรรยากาศที่เอื้อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
 ความสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ชั้นเรียนหรือห้องเรียนนั้นหากเปรียบเทียบกับพาหนะที่ไว้สำหรับให้ผู ้เรียนได้โดยสารไปยัง
จุดหมายปลายทาง โดยมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นคนขับพาหนะนั้นไปยังทิศทางต่าง  ๆ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การเดินทางไปสู่จุดปลายทางนั้น  นอกจากจะมีคนขับพาหนะที่ดี 
ขับถูกเส้นทางแล้ว ห้องโดยสารก็ควรมีความสะอาด สะดวกสบาย และมีบรรยากาศที่ดีด้วย จึงจะช่วยให้
การเดินทางนั้นเป็นไปอย่างมีความสุข (Stronge, Tucker, & Hindman, 2004) การเปรียบเทียบนี้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่า หากคนขับพาหนะที่มากฝีมือ มีความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีแต่ห้องโดยสารมีสภาพไม่ดี
บรรยากาศไม่สดชื่น  ก็เสมือนกับครูผู้สอนทีแ่ม้จะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นอย่างดี หากแต่ไม่
สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพได้ ผู้เรียนก็แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้นั้น 
ช้ันเรียนทีม่ีสิ่งรบกวน มีความสับสนวุ่นวายย่อมส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียนไม่สนใจการเรียน และ
ไม่อยากเข้าเรียนในที่สุด ดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่  
สันติ บุญภิรมย์ (2557) และจินตนา ศิริธัญญารัตน์ และนันท์นภัส นิยมทรัพย์ (2561) ได้อธิบายถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการช้ันเรียนไว้โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไป ด้วยความเรียบรอ้ย ราบรื่น มีประสิทธภิาพ  
เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนทีจ่นนำไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผู้เรียนให้

เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์  
2. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน ผู้เรียนจะรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่

น่าเรียนน่าอยู่ เกิดความอบอุ่นในขณะอยู่ในช้ันเรียน และมีความสุขในขณะที่มีการเรียนการสอน  
3. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของวินัยในชั้นเรียน สร้างเสริมลักษณะนิสัยและ

ระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
4. ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการเรียนการสอนและการทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
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5. ช่วยให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ  ฝึกการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้อื่น และรู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อผู้เรียนและครูผู้สอนเป็น
อย่างมาก เพราะช่วยทำให้การเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ขจัดความสับสน
วุ่นวาย รวมทั้งบรรยากาศอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ให้หมดไป ทำให้ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้เรียนและ
ครูผู ้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว ้
 องค์ประกอบของการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ย่อมต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการเป็นองค์ประกอบ ดังที ่ Shirley and Jonathan (1978) และ ปริยาภรณ์ ตั ้งคุณานันต์ 
(2563) ได้เสนอแนวคิดและจัดแบ่งองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียน ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. องค์ประกอบทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอน   
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่รอบ ๆ ชั้นเรียน ลักษณะการออกแบบชั้นเรียนก็จะแตกต่างกันออกไป ตามกิจกรรม  
การเรียนรู้แต่ละกิจกรรมที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ดังนั้นในการบริหารจัดการชั้นเรียนด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพ ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้ 1) ความเหมาะสมทันยุคทันสมัย 2) ความสอดคล้องกับหลักสตูร 
3) สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ 
  2. องค์ประกอบทางสังคม หมายถึง บรรยากาศที่เกิดขึ ้นจากที ่ครูผู ้สอนและผู ้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ครูผู้สอนทำงานร่วมกับผู้เรียน หรือผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันเอง ทำให้เกิด
ประสบการณ์ต่างกัน การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านองค์ประกอบทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วย   
ตาเปล่า แต่สามารถรู้สึกหรือสัมผัสได้ ดังนั้นการบริหารจัดการช้ันเรียนด้านองค์ประกอบทางสังคม จึงเป็น
หลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้   1) สร้างบรรยากาศที่รู ้สึกท้าทาย (challenge environment)     
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ หรืออยากฝึกปฏิบัติ ครูผู้สอนควรให้กำลังใจ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองและพยายามทำงานนั้นให้สำเร็จ      
2) สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นอิสระ (freedom environment) แก่ผู้เรียน ทีค่รูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีเนื่องจากผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 3) สร้าง
บรรยากาศแห่งการยอมรับ (respect environment) โดยครูผู้สอนควรแสดงท่าทียอมรับผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรบัซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและเกิดความรู้สกึว่า
ตนได้รับการยอมรับ 4) สร้างบรรยากาศที ่รู ้สึกความอบอุ่นและเป็นมิตร (warmth environment) 
ครูผู้สอนมีความเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่าง ๆ การที่ครูผู้สอนมีความเข้าใจผู้เรียนจะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียนและรักการมาเรียน 5) สร้างบรรยากาศ     
แห่งความมีวินัย (discipline environment) ครูผู้สอนควรสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยครูผู้สอนไม่ต้องไปควบคุม ครูผู้สอนต้องมีเทคนิคในการปกครอง
ชั้นเรียน เทคนิคการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขตและครูผู้สอนไม่ควรทำให้
ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิพิเศษ 6) สร้างบรรยากาศที่แสดงถึงความสำเร็จ (success 
environment) ครูผู้สอนควรให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้บรรลุความสำเร็จจากการเรียนในชั้นเรียน โดยครูผู้สอน



ครุศาสตรส์าร | Journal of Educational Studies 

ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 | Vol. 16 No.1 January-June 2022 
71 

 

เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จนั้น ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรแสดงความยินดีกับสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จให้มากกว่าการกล่าวถึงความล้มเหลว ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

3. องค์ประกอบทางการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เนื้อหาในหลักสูตรที่โรงเรียนพิจารณานำมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริมหลักสูตร ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ดังนั้นการบริหารจัดการช้ันเรียนด้านองค์ประกอบทางการจัดการเรียนรู้ 
ที่ควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ 1) การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่ดีควรวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกครั้งเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดคุณค่า ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 2) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรกำหนดทิศทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ให้ชัดเจนทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่สอน 
วิธีสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแนวทางวัดผลการเรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่
ครูผู้สอนนำเสนอเนื้อหา ความรู้ หรือฝึกฝนทักษะให้แก่ผู้เรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้เตรียมไว้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ ตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอนจึง
จำเป็นต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ที่แตกต่างกัน 4) การประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนที่ได้  
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์การเรยีนรู้หรอืไม่อย่างไร อีกทั้งผลที่ได้
จากการประเมินจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  
องค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบทางสังคม และองค์ประกอบทางการจัดการเรียนรู้ ล้วนมีส่วนสำคัญที่
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพควบคู่
ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้ต่อไป 
 ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ  
  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) เริ่มต้นขึ้นจาก McClelland (1975) นักจิตวิทยา
ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลทีม่ีความแตกต่างกัน
ในการปฏิบัติงาน โดย McClelland กล่าวว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะหรือบุคลิกที่ซ่อนอยู่ภายใน       
ตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นสามารถสร้างผลงานที่ดี หรือสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่ Shermon (2004) ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของสมรรถนะไวว้่า 
ในความหมายแรก หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ข้อกำหนดของงานท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ส่วนความหมายที่สอง หมายถึง คุณลักษณะที่บุคคลต้องการ 
เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของงาน
ซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ  เช่นเดียวกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) 
อธิบายว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการนำความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะตน มาประยุกต์ใช้ในงานหรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จนประสบความสำเร็จ 
 สรุปได้ว ่า สมรรถนะ (competency) หมายถึง ระดับความสามารถของแต่ละบุคคลที่
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะตน ที่มีผลทำให้บุคคลนั้นสามารถปฏบิตัิ
หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ประสบผลสำเร็จตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ 
 สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือการบรรลุสู่
เป้าหมายขององค์กร ดังที่ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กล่าวถึงสมรรถนะในประเด็นความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและองค์การ ดังนี้ 1) ช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะดีทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน 2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและต้องพัฒนาในเรื ่องใด ซึ ่งจะช่วยใหเกิด       
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 3) นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กร 4) ช่วยสนับสนุน
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ให้ตัวชี ้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าจะต้องใช้
สมรรถนะใดบ้าง 5) ช่วยนำไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์      
 สรุปได้ว่า สมรรถนะมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคล อันส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร ด้วย ซึ ่งในการจัดการศึกษาหากครูผู ้สอนพิจารณานำแนวคิดเกี ่ยวกับสมรรถนะมาวางแผน 
ออกแบบและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการช้ันเรียน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยการสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนแต่ละคนมี ในการ
ทำงานและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญและนำไปสู่ความสำเร็จตามจดุมุ่งหมาย
ของการศึกษาต่อไป 
 คุณลักษณะของความเป็นพลเมือง 
  พลเมือง (citizen) คำนี้มีรากศัพท์มาจากคำว่า “พละ” และ “เมือง” โดย “พละ” หมายถึง 
พละกำลัง ส่วน “เมือง” หมายถึง บ้านเมือง ซึ่งเมื่อนำ 2 คำนี้มารวมกันจึงทำให้คำว่า พลเมือง มีความหมาย
ที่มากไปกว่าผู้ที่มีบทบาทหน้าท่ีเพียงแค่รับคำสั่งจากรัฐและทำตามกฎหมายเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง ผู้ที่เป็น
กำลังหรือพลังของบ้านเมือง รวมตัวกันทำเรื่องดี ๆ อีกทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองและสงัคม ซื่อสัตย์ 
เสียสละ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนช่วยให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559)  ส่วนคำว่า “ความเป็นพลเมือง” (citizenship) น้ัน
สามารถให้คำจำกัดความได้ว่า หมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคมที่รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่ และสำนึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 ความเป็นพลเมืองของเยาวชนหรือประชาชนเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ ทั้งนี้คุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองควรมีลักษณะตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559) เสนอไว้ได้แก่ 1) มีอิสรภาพ
และพึ่งตนเองได้ 2) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 3) ยอมรับและเคารพความแตกต่างของกั นและกัน    
4) เคารพหลักความเสมอภาค เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่นและเห็นคนอื่นเท่าเทียมกับตน 5) เคารพกติกา
และยอมรับผลของการละเมิดกติกา 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น  ในขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวถึง
คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองว่าควรประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องในวิถีการดำรงตนในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม และ
แนวปฏิบัติของการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสงบสุขทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 2) ด้านทักษะ เป็นผู้มี
ความคิดวิจารณญาณและการตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การดำรงชีวิต ความชำนาญ 
สามารถแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านเจตคติและ
ค่านิยม เป็นผู้ดำรงและยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นคุณความดี มีศีลธรรมจริยธรรม พึ่งพาตนเองและ
เป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ยอมรับและเชื่อมั่นในวิถีที่แตกต่างทั้งเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ผิวพรรณ วรรณะ และความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 4) ด้านพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุริต ขยัน อดทน รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล 
ไม่นิ่งดูดาย บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ คำนึงถึงการมีส่วนร่วม มีสำนึกของการพัฒนา ทั้งการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  อีกทั้ง UNESCO (2015) ก็ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ให้ผู ้เรียนเป็นพลเมืองโลกโดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ     
การเป็นพลเมืองโลก ประกอบด้วย 3 เป้าหมายคือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive skills) คือ 
ทักษะทางความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการคิดเชื ่อมโยงปัญหาโลก เข้าใจถึงการพึ ่งพากันและ       
ความแตกต่างของแต่ละประเทศ มีทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  2) ด้านสังคมและ
อารมณ์ (social-emotional skills) คือความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ มีค่านิยมร่วมกัน มีความรับผิดชอบ 
รวมถึงการเคารพต่อความถูกต้อง มีความสามัคคีและยอมรับในความแตกต่างและหลากหลาย 3) ด้านพฤติกรรม 
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(behavioral skills) คือมีทักษะการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบทั ้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศชาติ เพื่อการพัฒนาโลกให้มีความสงบสุข  

จึงสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมืองเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สงัคมล้วนตอ้งการ พลเมืองจึงต้อง
เป็นผู้ที ่รู ้จักแสวงหาความรู้ มีทักษะ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ เข้า ใจความเป็นไปของชีวิตโดยคำนึงถึง      
ความเสมอภาคของมนุษย์ ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างถูกต้องเหมาะสม มีส่วนในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้
เกิดความสงบสุขและยั่งยืนสืบไป 

แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมือง 
เนื่องจากพลเมืองเป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคม ดังนั้นการบริหารจัดการ    

ช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองจึงนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ  ทั ้งนี ้ครูผู ้สอนซึ ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อกระบวนการดังกล่าวจึงควรวางแผน  ออกแบบ และ
ดำเนินการบริหารจัดการช้ันเรียนตามมิติในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. มิติทางกายภาพ  คือ การที ่ครูผู ้สอนวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการเพื ่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้  กระดาน ป้ายนิเทศ สื่อเทคโนโลยี 
ฯลฯ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมิติทางกายภาพ
อาจพิจารณาตามที่ สันติ บุญภิรมย์ (2557) และปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2563) ได้เสนอไว้ซึ่งสามารถ
ประมวลสรุปเป็นสิ่งท่ีครูผู้สอนควรคำนึงถึงหลัก 3 ประการ คือ  

1) ความเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน :  ชั้นเรียนควรมีสภาพแวดล้อม และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน 

2) ความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย : ชั้นเรียนควรมีความเป็นระเบียบ สะอาด     
ถูกสุขลักษณะ อุณหภูมิเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเพียงพอ มีสีสัน และปราศจากสิ่งรบกวน 

3) ความเหมาะสม และเพียงพอ : ช้ันเรียนควรมีขนาดเหมาะสมไม่แออัด มีพื้นที่สำหรับ   
ทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนที่หรือปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของกิจกรรมได้ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับจำนวน
ของผู้เรียน 

 2. มิติทางสังคม คือ การจัดบรรยากาศที่แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน 
ซึ่งจะส่งผลทางจิตวิทยาหรือทางด้านจิตใจทีช่่วยให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจ รู้สึกผ่อนคลาย มีความอบอุ่น 
ปราศจากความหวาดกลัว สนใจอยากรู้อยากเรียน อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ทั้งนี้การบริหาร
จัดการช้ันเรียนในมิติทางสังคม ซึ่งมีผลทางจิตวิทยาขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) บุคลิกภาพ : บุคลิกภาพของครูผู ้สอนมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ทั้งการพูดจา น้ำเสียง กริยา ท่าทาง และการแต่งกาย ดังที ่ปริยาภรณ์ ตั้ งคุณานันต์ (2563) 
กล่าวถึงบุคลิกภาพของครูผู้สอนว่ามีส่วนสัมพันธ์กับสภาพบรรยากาศในช้ันเรียน ครูผู้สอนที่มีบุคลิกภาพดี 
เช่น การแต่งกาย การยืน การใช้คำพูด และการแสดงออกทางสีหน้า แววตา อย่างเหมาะสมกับการเป็นครู 
จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดีและมีผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนด้วย 

2) พฤติกรรมการสอน : พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนมีส่วนสำคัญต่อความความรู้สึกที่ดี
ของผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นผู้ที่สามารถดูแลชั้นเรียนได้ดี และสามารถที่จะห้ามผู้เรียนที่กำลังเล่นอยู่ให้       
หันกลับมาเป็นปกติ สามารถที่จะรักษาระดับความสนใจและใส่ใจในบทเรียน ครูผู้สอนจะต้องมีความไว 
ต่อความรู้สึกของผู้เรียนและพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนได้ ครูผู้สอนควรจะส่งเสริมระเบียบ
ข้อบังคับให้แก่ผู้เรียนด้วยความยุติธรรม (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2562)  
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3) เทคนิคการปกครองชั ้นเรียน : การปกครองชั้นเรียนเป็นความสามารถที่ต้องอาศัย       
ทั้งศาสตร์และศิลป์ของครูผู้สอน ในการช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติตนตามกฎ
กติกา และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2563)ได้อธิบายถึงเทคนิคการปกครอง
ชั้นเรียนที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองว่า ถ้าครูผู้สอนปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลัก
ประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ ผู้เรียนก็จะอยู่ในชั้นเรียนอย่างมีความสุข 
รู้สึกพึงพอใจและสบายใจ ในทางตรงกันข้ามหากครูผู้สอนโลเล ขาดความยุติธรรม ปกครองชั้นเรียนแบบ
เผด็จการ ผู้เรียนก็จะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์ ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่สนใจเรียนและไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด 

3. มิติทางการจัดการเรียนรู้  คือ การที่ครูผู้สอนวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ฝึกฝนทักษะ และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ ้นในตัวผู ้เรียน ครูผู ้สอนจึงต้องวางแผน      
การจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า และเริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู ้ในแต่ละบทเรียนหรือแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นครูผู้สอนจึงเริ่มดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองสามารถพิจารณาได้
จากการศึกษาวิจัยของ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548) และแนวคิดของ สิริวรรณ ศรีพหล (2554) ที่ได้เสนอ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ ทั่วโลก ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีในการมองผู้อื่น รวมถึง
ควรพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่สอดแทรกหรือบูรณาการแนวคิดการพัฒนาความเป็น
พลเมืองกับทุกกลุ่มสาระวิชาที่ปรากฎอยู่ในหลักสูตร ซึ ่งการสอดแทรกแนวคิดการเป็นพลเมืองของ
ประเทศชาติและสังคมโลกนั้น ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของครูผู้สอนว่าควรสอดแทรกแนวคิดดังกล่าวในบทใด
หรือหน่วยใดของแต่ละรายวิชา 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมใน     
การอภิปราย ให้ความเห็นในประเด็นปัญหาของสังคมที่อาจเป็นเรื่องขัดแย้งทางความคิดหรือยังอาจหา
ข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้ 

  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เหตุการณ์ กิจกรรม หรือกรณีต่าง ๆ 
ที่เกิดในสังคม ทั้งด้านที่เป็นด้านบวกและลบในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

  (5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการทำประโยชน์หรือการรับใช้ชุมชน เพื่อฝึกให้
เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมทำงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น อันเป็นการฝึกให้เกิดจิตสำนึกของการรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวม 

  (6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสสวมบทบาทของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม 
เพื่อเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิด ปัญหาและการแก้ปัญหาของคนเหล่านั้น 
  (7)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง 
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  จากแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ครูผู้สอนควรนำมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  (competency-based instruction) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นพลเมืองของสังคมให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนการใช้ความรู้ความสามารถใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในระดับท่ีเช่ียวชาญ มีการบูรณาการความรู้
เชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะได้นำองค์
ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนประสบผลสำเร็จ
ในที่สุด 

2) ประเมินผลการเรียนรู้  ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเน้นการวัดสมรรถนะ ใช้การประเมินตามสภาพจริง เน้นสถานการณ์เป็นฐาน  
จากพฤติกรรม การกระทำ และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้เรียน ที่แสดงออกถึงความสามารถใน   
การใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2562) เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีสิ่งใดที่ตอ้ง
พัฒนาหรือปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  
 สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของมิติทางกายภาพ มิติทางสังคม และมิติทางการจัดการเรียนรู้ เป็นมิติ
ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้นำการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ อยากรู้ อยากเรียน อยากฝึกปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกัน
ครูผู้สอนก็รู้สึกสนุกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนและได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ  
ช้ันเรียนไปด้วยพร้อมกัน 
 
บทสรุป 
  เมื ่อสังคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด       
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
รูปแบบออนไลน์เพิ ่มมากขึ้น  แม้รูปแบบการเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่จะเปลี่ยนไปแต่การบริหารจัดการ      
ช้ันเรียนยังคงมีเป้าหมายที่สำคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย เกิดทัศนคติ
ที ่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข ผู้เรียนซึ่งเป็นพลเมืองของสังคม จึงควรได้รับ       
การปลูกฝังแนวคิดการเป็นพลเมอืงดีของประเทศชาตแิละสงัคมโลก เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมอืง
ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลใหก้ารเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ   
ความเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
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