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Abstract 

 

 This study was to evaluate the model small schools with multiclass learning project of 

Chanthaburi Educational Service Area Office 1.  The main purpose was to assess the context, the 

inputs, the process and the outputs of the project.  The participants in this study consisted of 208 

people.  The research tools were used for collecting data were unstructured interview and three 

questionnaires with the reliability levels of 0.95 - 0.96.  The quantitative data analysis included 

percentage, mean ( X ), and standard deviation (S.D.).  The qualitative data analysis was also 

applied to this study. 

 The results were as follows : 1) the context evaluation showed that the project was 

consisted of the right objectives and policy of the Office of Basic Educational Commission and 

the teachers showed their needs of the mixed classrooms.  2) The input evaluation was found that 

the budget and media technology were sufficient for school management.  Most of the small sized 

schools lack of teachers : the teachers and the classrooms were not equal.  There were not enough 

school buildings and classrooms for the mixed class instruction.  3) The process evaluation was 

found that the small sized schools follow four missions of Basic Education Commission : 

planning and management, teaching and learning improvement and quality assurance, promoting 

preparedness and strength of the schools, promoting participation in all sectors of education.       

4) The output evaluation was found that in the academic year of 2009 the grade 5 and 6 students 

had the higher learning outcomes of Thai language and mathematics than the academic year of  

2008’s  learning achievement.  The evaluation of students and parents’ satisfaction in the mixed 

class learning instruction was at the high level.    
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บทที�  1 

บทนํา 
 
ความเป็นมา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถพื"นฐานที%ช่วยใหก้ารดาํรงชีวิตในสังคมเป็นไปอยา่งสงบสุข เป็นการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยใีหก้บัคนในสังคม เพื%อสร้างสรรคแ์ละพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ทดัเทียม
และแข่งขนักบันานาอารยประเทศได ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน.  2548 : 1) 
การจดัการศึกษาในโลกโลกาภิวตัน์ที%สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยเีปลี%ยนแปลงอยา่งรวดเร็วมาก 
สังคมเกิดการแข่งขนัมีความเสี%ยงสูงมีเสรีภาพในการเลือกตดัสินใจ ระบบเศรษฐกิจจึงตอ้งการแรงงาน
ที%มีคุณภาพมากขึ"น การศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งจดัให้แก่เยาวชนทุกคนไดรั้บการพฒันาในการศึกษา
ขั"นพื"นฐาน (อารีรัตน์  วฒันสิน.  2540 : 10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  
มาตรา 49 ไดบ้ญัญติัถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที%รัฐจะตอ้งจดัให้
ทั%วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย โดยรวมถึงผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพลภาพหรือผูอ้ยูใ่นสภาวะ
ยากลาํบากตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐเพื%อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอื%นดว้ย 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที%แกไ้ขเพิ%มเติม (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด
บทบญัญติัไวใ้นหมวดต่าง ๆ ทั"งในเรื%องของความมุ่งหมายและหลกัการ สิทธิและหนา้ที%ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา การบริการและการจดัการศึกษามาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื%อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื%อการศึกษา 
บทบญัญติัดงักล่าวไดส่้งผลให้เกิดการเปลี%ยนแปลงการศึกษาไทยทั"งระบบ แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที% 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ ประเทศไทยมุ่งพฒันาสู่ 
“สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society)” โดยมีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพคน
ในส่วนที%เกี%ยวขอ้งกบัการศึกษา โดยให้คนไทยทุกคนไดรั้บการพฒันาทั"งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถทกัษะ โดยกาํหนดจาํนวนปีการศึกษาเฉลี%ยของคนไทยเป็น 10 ปี และผลสัมฤทธิV
ทางการเรียนวิชาหลกัของทุกระดบัสูงกว่าร้อยละ 55  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 
2551 ข : 1) 
 จากการที%กล่าวมานี"  จะเห็นว่าองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาทั"งระดบันโยบาย
และระดบัปฏิบติัตอ้งดาํเนินการจดัการศึกษาภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตามศกัยภาพ
ในการจดัการศึกษาขององคก์รหรือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษายอ่มแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
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โรงเรียนขนาดเล็กที%ขาดความพร้อมและขาดปัจจยัในการบริหารจดัการ เช่น ขาดครู ขาดสื%ออุปกรณ์ 
สื%อเทคโนโลยไีม่เพียงพอและไม่ทนัสมยัส่งผลให้คุณภาพของผูเ้รียนในโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่ได้
มาตรฐานตามที%กาํหนดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และผลสัมฤทธิV ทางการเรียนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน            
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2551 ข : 1) 
 โรงเรียนซึ% งเป็นสถาบนัการศึกษาที%ใกลชิ้ดกบันกัเรียน ควรไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็ง 

โดยจะส่งผลโดยตรงในการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั"น สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานและสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา จึงมีภารกิจเร่งด่วนในการ

ปฏิบติังานเพื%อส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที%มีคุณภาพ กล่าวคือ ตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน  

ใหโ้รงเรียนสามารถดาํเนินการพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหไ้ดต้ามมาตรฐานที%หลกัสูตรกาํหนดภายใต้

การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน.  2551 ข : 5) 

 ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยกําลังประสบปัญหาท้าทายสําคัญประการหนึ% ง คือ การมี         
โรงเรียนขนาดเล็กจาํนวนมากและมีแนวโนม้สูงขึ"นทุกปี เนื%องจากประชากรวยัเรียนมีจาํนวนลดลง
และความนิยมของผูป้กครองที%ตอ้งส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองมีมากขึ"น  โดยพบวา่  มีโรงเรียน
ขนาดเล็กถึง 13,915 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.73  ของจาํนวนโรงเรียนทั"งหมด  ซึ% งการมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจาํนวนมาก ทาํให้การจดัการศึกษาไม่สามารถสะทอ้นคุณภาพไดเ้พียงพอ จากการศึกษา
สภาพปัญหาโดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั"นพื"นฐาน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ       
การศึกษาขั"นพื"นฐาน  เมื%อปีพ.ศ. 2550  พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาที%คลา้ยคลึงกนั    
ใน 4 ด้าน  คือ 1) ด้านการบริหารจดัการพบว่า  ประชากรลดลงทาํให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ%มขึ" น       
อตัราส่วนของครูต่อนกัเรียน นกัเรียนต่อห้องเรียนตํ%ากวา่มาตรฐานและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะในการบริหารจดัการโรงเรียนซึ% งมีบริบทที%ต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื%น 
2) ดา้นการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน        
ครูไม่ครบชั"นเรียน  นักเรียนมีจาํนวนน้อย ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็มความสามารถมีภารกิจ      
นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุรการโรงเรียน  ตลอดจนหลกัสูตรและแผนการสอนไม่สอดคลอ้ง
กบับริบทของโรงเรียน สื%อ แหล่งเรียนรู้ สื% อเทคโนโลยีและอุปกรณ์มีอย่างจาํกดัและไม่มีคุณภาพ        
3) ดา้นความพร้อมทางดา้นปัจจยัของโรงเรียน พบวา่ เกณฑ์การจดัสรรงบประมาณตามขนาดโรงเรียน 
ทาํให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์และสิ%งก่อสร้างเป็นจาํนวนน้อย      
ไม่สามารถพฒันาหรือบริหารจดัการได้ตามเป้าหมาย และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันา      
โรงเรียน  พบว่า ผูแ้ทนของชุมชนและองคก์รต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่มากนกั
และพื"นที%ชุมชน ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอพยพยา้ยถิ%นฐานบ่อย  ทาํให้ไม่สามารถ    
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ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้เท่าที%ควร                
ในขณะเดียวกนัผลการประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
เมื%อปี พ.ศ. 2550  พบว่า โรงเรียนจาํนวนมากยงัไม่สามารถพฒันาคุณภาพของนักเรียนได้อย่าง         
น่าพอใจ ซึ% งในจาํนวนนี" ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที%มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน.  2550 : 1 - 2) 
 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กและผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนของสํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดงักล่าวขา้งตน้ไดผ้ลกัดนัให้เกิดนโยบาย
การพฒันาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กขึ"น โดยสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั"นพื"นฐานไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการจดัการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
อยา่งเป็นระบบ โดยเนน้การจดัการเรียนรู้แบบคละชั"นขึ"นมาและริเริ%มทดลองใชใ้นปี 2550 โดยเริ%มจาก
โรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนรู้แบบคละชั"น  จาํนวน 14 โรงเรียน ใน 14 เขตพื"นที%การศึกษา     
และต่อมาในปีการศึกษา 2551 ไดข้ยายจาํนวนโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนรู้แบบคละชั"นเป็น 
800 โรงเรียน โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน ไดก้าํหนดแผนยุทธศาสตร์เพื%อพฒันา
โรงเรียนขนาดเล็กใหมี้ประสิทธิภาพในการพฒันา ระบบวางแผน การบริหารจดัการ ระดบัการเรียน
การสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา และดาํเนินการนาํร่องตามรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอนที%เอื"อต่อการสอนคละชั"น โดยไดจ้ดัตั"งโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นขึ"นมา โดยให้สํานกังานเขตพื"นที%การศึกษาพิจารณาคดัเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กเขตพื"นที%การศึกษาละ 1 - 3  ตาํบล  เขา้รับการพฒันาตามโครงการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น โดยมีเป้าหมายเพื%อพฒันาคุณภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็ก (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน.  2551 ข : 3) 
 สําหรับสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 รับนโยบายและร่วมนาํร่องตามโครงการ 
พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น โดยไดจ้ดัตั"งโครงการพฒันา
โรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 ขึ"นมา  ซึ% งลกัษณะการดาํเนินงานเป็นลกัษณะของโครงการนาํร่องโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 3 โรงเรียน โดยถือว่า ทั"งสามโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนตน้แบบตามโครงการนี"   สําหรับการดาํเนินงานตามโครงการนั"นสํานักงานเขตพื"นที% 
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดเ้ตรียมโครงการโดยไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนจากทั"งสาม
โรงเรียนพร้อมดว้ยศึกษานิเทศก์ที%มีความเชี%ยวชาญและรับผิดชอบโดยตรงต่อการนิเทศติดตามโรงเรียน
ขนาดเล็ก จาํนวน 2 คน  เขา้ร่วมศึกษาเรียนรู้และวางแผนการพฒันาโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั"นกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานเพื%อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
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ในนโยบายและหลกัการ และโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั"นของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เริ%มดาํเนินการตั"งแต่ ปี พ.ศ. 2551  โดยการ
ดาํเนินงานร่วมกนักบัโรงเรียนตน้แบบทั"งสามโรงเรียนในลกัษณะของการพฒันาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพฒันา ซึ% งโรงเรียนตน้แบบขนาดเล็กทั"งสามโรงเรียนจะพฒันาโครงการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั"นขึ"นมาบนบริบทของโรงเรียน จึงทาํให้ลกัษณะการดาํเนินการของแต่ละโรงเรียน
มีลกัษณะที%แตกต่างกนัแต่อยูบ่นพื"นฐานนโยบายและหลกัการเดียวกนั (สํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1.  2551 : 5)  
 ปัจจุบนัความเชื%อแนวคิด เกี%ยวกบัการประเมินโครงการไดเ้ปลี%ยนไปเป็น “การประเมิน
เพื%อการปรับปรุงมิใช่เป็นการประเมินเพื%อพิสูจน์จบัผิด”  ดงันั"นนกัประเมินผลตอ้งตระหนกัในบทบาท
หน้าที%ความรับผิดชอบของตนเองในการประเมินสิ%งใดสิ%งหนึ% ง และยงัช่วยให้เกิดภาพลกัษณ์ที%ดี
ในมุมมองหรือในความคิดของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานที%ไดรั้บการประเมิน ซึ% งนาํไปสู่
ความเขา้ใจที%ถูกตอ้งและความร่วมมือในการใหข้อ้มูลต่างๆ ในสิ%งที%ไดรั้บการประเมิน การประเมิน
โครงการมีความสําคญัและจาํเป็นในการพฒันาการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ การประเมิน          
จะทาํให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดที%องค์กรควรได้รับการพฒันา ปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที      
(เชาว์  อินใย.  2553 : 13, 18) และรูปแบบการประเมินโครงการที%ได้รับความนิยมในการศึกษา          
การประเมินโครงการ คือรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  เป็นการประเมิน 4 ดา้น คือ 1) การประเมิน    
ดา้นบริบทเป็นการประเมินความตอ้งการที%อยู่ภายนอกโครงการมีผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลว
ของโครงการ 2) การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้เป็นการประเมินทรัพยากรที%จาํเป็นที%จะนาํมาใช ้      
ในการดาํเนินโครงการวา่มีความเป็นไปได ้มีความเพียงพอหรือไม่  3) การประเมินดา้นกระบวนการ     
เป็นการประเมินการบริหารโครงการการจดักิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การนําปัจจยันําเขา้       
ของโครงการมาใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่  กิจกรรมต่างๆ ที%จดัขึ"นบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ 4) การประเมินดา้นผลผลิตเป็นการประเมินผลที%ไดจ้ากโครงการวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใด โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานที%กาํหนดไว ้ผลการประเมินจะทาํให้
การพิจารณาตดัสินใจ ยติุ ปรับขยาย หรือทาํใหเ้ป็นงานประจาํ (เชาว ์ อินใย.  2553 : 126 - 127) 
 ผูว้ิจยัในฐานะที%มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจที%จะดาํเนินการประเมินโครงการดงักล่าวนี"  โดยนาํเอารูปแบบซิปป์ 
(CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ ซึ% งเป็นรูปแบบการประเมินโครงการเป็นที%ยอมรับ
และนาํมาใชใ้นการประเมินโครงการอยา่งแพร่หลายในวงการศึกษา เนื%องจากรูปแบบการประเมิน
ดงักล่าวนี"จะเอื"อต่อการตดัสินคุณค่าของโครงการบนพื"นฐานของการประเมินอยา่งรอบดา้นทั"งดา้น
บริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิตของโครงการอนัจะ ทาํให้ผูที้%เกี%ยวขอ้งกบั
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การดาํเนินงานโครงการไดรั้บขอ้มูลเพิ%มเติมเกี%ยวกบัโครงการทั"งระบบ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุน
การตดัสินใจเพื%อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กของสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวิจยัครั" งนี" เป็นการวิจยัเชิงประเมิน มีวตัถุประสงค์หลกั เพื%อประเมินโครงการพฒันา

โรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น ของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย ดงันี"  

 1. เพื%อประเมินดา้นบริบทของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน

การสอนแบบคละชั"น ของสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

 2. เพื%อประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดั 

การเรียนการสอนแบบคละชั"นของสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1   

 3. เพื%อประเมินดา้นกระบวนการของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดั 

การเรียนการสอนแบบคละชั"น ของ สาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1   

 4. เพื%อประเมินดา้นผลผลิตของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน

การสอนแบบคละชั"นของสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลการวจิยัจะทาํใหท้ราบถึงสภาพของบริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลผลิต การจดั 

การเรียนการสอนแบบคละชั"นของโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบตามโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก

ตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 สามารถ

ใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการตดัสินใจของผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูรั้บผิดชอบโครงการ

หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ในการพิจารณาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กรวมถึงใช้เป็นต้นแบบ        

ของการใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) สาํหรับการประเมินโครงการอื%น ๆ ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัครั" งนี"  มีขอบเขตการวจิยัดงันี"  

 1. การประเมินครั" งนี" ใช้รูปแบบการประเมินโครงการที%เรียกวา่ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 

(Stufflebeam.  1974 : 128 - 150) โดยทาํการประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน           
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ดา้นบริบท (Context Evaluation)  2) การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation)  3) การประเมิน

ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) 4) การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation)   

 2. ผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษาวิจยัครั" งนี"  เป็นการศึกษาจากกลุ่มผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้งกบัโครงการ

พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 3 คน ครูผูส้อน จาํนวน 6 คน นกัเรียนโรงเรียน

ตน้แบบ จาํนวน 86 คน ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตน้แบบ จาํนวน 86 คน และกรรมการสถานศึกษา

ขั"นพื"นฐาน โรงเรียนตน้แบบ จาํนวน 27 คน รวมทั"งสิ"น 208 คน 

 3. ประเด็นที%มุ่งประเมิน 

  3.1 การประเมินดา้นบริบท ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานในการแก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี
ประสิทธิภาพกบัวตัถุประสงค์ของโครงการในการดาํเนินงานระดบัสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษา
และระดบัโรงเรียนตน้แบบในการสอนแบบคละชั"นและความตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบ
คละชั"นของครู 
  3.2 การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ความเพียงพอของปัจจยัเบื"องตน้เพื%อดาํเนินการ
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานที%และดา้น
สื%อเทคโนโลยเีพื%อการเรียนการสอน  
  3.3 การประเมินดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น และสภาพปัญหาของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั"น 
  3.4 การประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ ผลสัมฤทธิV ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้ง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การประเมินโครงการ หมายถึง  การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบ

การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบรี เขต 1 เป็นการใช้

เทคนิคทางการวิจยัเพื%อให้ไดม้าซึ% งสารสนเทศเกี%ยวกบัการดาํเนินงานตามโครงการใชว้ดัประสิทธิผล

ของโครงการและช่วยในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึ% งจะประเมินตามรูปแบบการประเมิน โดยใช ้     

รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม (Stuffebeam) ซึ% งมีรูปแบบการประเมิน    

4 ดา้น คือ 
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 1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งระหว่างนโยบาย
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีประสิทธิภาพกบัวตัถุประสงคข์องโครงการในการดาํเนินงานระดบัสํานกังานเขตพื"นที%การศึกษา
และระดบัโรงเรียนตน้แบบในการสอนแบบคละชั"นและความตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น
ของครู 
 2. การประเมินด้านปัจจยันําเข้า (Input Evaluation) ได้แก่ ความเพียงพอของปัจจยั    
เบื"องตน้เพื%อการดาํเนินการการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น ด้านงบประมาณ ดา้นบุคลากร 
ดา้นอาคารสถานที% และดา้นสื%อเทคโนโลยเีพื%อการเรียนการสอน  
 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ไดแ้ก่ การดาํเนินงานตรงตาม    
ภารกิจของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น 
และสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั"น 
 4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation)  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธิV ทางการเรียน   
กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น        
ของผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้ง 
 การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั'น  หมายถึง  การเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา  
สาํหรับเด็กต่างชั"นหรือต่างกลุ่มอาย ุซึ% งมีความสามารถต่างกนั แต่นาํมาจดัการเรียนรู้พร้อมกนัโดยมี
ลกัษณะการจดักิจกรรมที%ครูสามารถจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มยอ่ยส่วนมากจะนาํชั"นติดกนัจดัรวมกนัเป็นชั"นเดียว เช่น ชั"นประถมศึกษาปีที% 2 - 3 หรือจดั 
เป็นช่วงชั"น เช่น ชั"นประถมศึกษาปีที% 4 - 5 - 6 
 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั"นพื"นฐานที%มีนกัเรียนรวมกนัไม่เกิน 120 คน   
 โรงเรียนต้นแบบ หมายถึง โรงเรียนที%ได้รับการคดัเลือกให้เขา้โครงการพฒันาโรงเรียน 
ขนาดเล็กตน้แบบ ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบคละชั"น 
 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กในกลุ่มโรงเรียน      
เป้าหมาย 
 ครูผู้สอน  หมายถึง ครูผู ้ปฏิบัติหน้าที%สอนนักเรียนในรูปแบบการเรียนการสอน          
แบบคละชั"นในโรงเรียนตน้แบบขนาดเล็ก 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที%เรียนแบบคละชั"นของโรงเรียนตน้แบบขนาดเล็กในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ  หมายถึง  ผูบ้ริหารโรงเรียนของโรงเรียนตน้แบบขนาดเล็ก 
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 ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน  
โรงเรียนตน้แบบ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 การวิจัยครั" งนี"  เป็นการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัด        
การเรียนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ    
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม (Stuffebeam) ประกอบดว้ย 
 1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation : C)  เป็นการประเมินให้ไดข้อ้มูลสําคญั 
เพื%อช่วยในการกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ความเป็นไปไดข้องโครงการ ตรวจสอบวา่โครงการ
ที%ทาํสนองปัญหาหรือความตอ้งการและมีความจาํเป็น ที%แทจ้ริงหรือไม่ วตัถุประสงคข์องโครงการ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกบันโยบายขององค์กร หรือนโยบายหน่วยเหนือขึ" นไปหรือไม่ และ      
การประเมินสภาวะแวดลอ้มจะช่วยให้การตดัสินใจเกี%ยวกบัเรื%องโครงการ จะทาํในสภาพแวดลอ้มใด 
ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะเรื%องใด เป็นตน้ 
 2. การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื%อพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที%จะใชใ้นการดาํเนิน
โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั"งเทคโนโลยีและแผนการดาํเนินงาน  
เป็นตน้ 
 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation : P)  เป็นการประเมินเกี%ยวกบั
กระบวนการดาํเนินงานตามโครงการเพื%อหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการ ที%จะใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาแกไ้ข ปรับปรุงการดาํเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ"น และเป็นการตรวจสอบ 
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที%ใช้ในโครงการ ภาวะผูน้ํา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ          
ซึ% งการประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคญัในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะ ๆ เพื%อตรวจสอบ
การดาํเนินการของโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื%อหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหวา่งมีการปฏิบติั
หรือการดาํเนินงานตามแผนนั"นและหาขอ้มูลต่าง ๆ ที%จะนาํมาใชใ้นการตดัสินใจเกี%ยวกบัการดาํเนินงาน
ของโครงการและเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ที%ไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการ 
 4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation : P)  เป็นการประเมินเกี%ยวกบัผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายการดาํเนินงานเกิดผลสัมฤทธิV และ     
มีประสิทธิภาพ 
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 ผูว้จิยัไดน้าํเสนอเป็นกรอบแนวคิด ดงัแผนภูมิต่อไปนี"  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1  แผนภูมิกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบ      
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

กร
อบ

กา
รป

ระ
เม

นิโ
คร

งก
าร

 

การประเมินบริบท (Context) 

 1.  ความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นฐาน     
ในการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการในการดาํเนินงานระดบัสาํนกังานเขตพื"นที%การศึกษาและระดบัโรงเรียนตน้แบบ
ในการสอนแบบคละชั"น 
 2.  ความตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของครู 

การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Input) 

        - ความเพียงพอของปัจจยัเบื"องตน้ เพื%อดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นเรียน  
ไดแ้ก่  1) ดา้นงบประมาณ  2) ดา้นบุคลากร  3) ดา้นอาคารสถานที%  4)  ดา้นสื%อ เทคโนโลยี
เพื%อการเรียนการสอน 

การประเมินกระบวนการ (Process) 

        1.  เพื%อประเมินผลการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั"นพื"นฐาน โดย 
  1.1  มีการวางแผนและการบริหารจดัการ 
  1.2  มีการพฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  1.3  มีการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แขง็ของโรงเรียน 
  1.4  มีการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 2.  การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"น 

2.1  ลกัษณะของการจดัหอ้งเรียน  
2.2  ขั"นตอนการจดัทาํแผนการสอน 
2.3  ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน      
2.4  ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนการสอน  

        3.  สภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั"น 

การประเมินผลผลิต (Product) 

        1.  ผลสมัฤทธิV ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
        2.  ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั"นของผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้ง   
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�ก�������ก������++���6
� 
  3.1 ก��+��$��	
�ก�����������++���6
� 
 4. ��&�++ก��&���#��)���ก��)���6���&�++8�&&9 (CIPP Model) 
  4.1  
�"��ก���!��������ก��&���#��)���ก��"�#��&�++ CIPP 
 5. �����	
�����ก���� ���  
  5.1 �����	
�"%��&�����  
  5.2 �����	
���&����� 
 
���������������ก���ก�����������ก�����������������ก��� !���ก���
"�ก��#ก��ก��$%ก��
��&�'(&�)�� 
 ��$
� ����	��!�����E���
ก�,� ���"
�  	!����)�������  �-.���$��$*�E���F�-�+.��"��
 ��)������� �����*ก ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  �
�����������"%��&�� 
 ��ก�"� ���*�&� ����!��	����������������ก 
 1. �
ก�,� ��)������� �����*ก 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  	�ก ��#��-.�/�����ก����ก��          
&Gก����ก�� 2549  (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��. 2551   : 18 - 26)  	!���ก ���
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)�������"�#	!�����
ก����� ก��ก!�$�� ���)������� )��	!���ก"�#	!�����
ก������&M��ก,NO 
"�#�ก,NOก��ก!�$�� ���)������� ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��ก!�$�����  
�&M�  7   ����
��� 
   ������ 1  �
ก����� 1 - 120 �� 
   ������ 2  �
ก����� 121 - 200 �� 
   ������ 3  �
ก����� 201 - 300 �� 
   ������ 4  �
ก����� 301 - 499 �� 
   ������ 5  �
ก����� 500 - 1,499 �� 
   ������ 6  �
ก����� 1,500 - 2,499 �� 
   ������ 7  �
ก����� 2,500 �� ���& 
  )��E.��%�)������� �����*ก �.�)����������#� ����
ก����� 1 - 120 ��  8�����#��E
	!���ก�
ก�,� ��)������� �����*ก  ��ก����&M� 7  ��� �.� 
  - )����������&2		7+
��#%#��
ก��������� 	!���� 137 )�� 
  - )����������#��
ก����� 	!����  1 - 20 �� 	!���� 444  )�� 
  - )����������#��
ก����� 	!����  21 - 40  �� 	!���� 1,967 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  41 - 60  ��  	!���� 3,082 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  61 - 80  ��  	!���� 3,355 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  81 - 100 ��    	!���� 3,040 )�� 
  - )����������#��
ก�����  	!����  101 - 120 �� 	!���� 2,372 )�� 
 2. ���"
����	!����)������� �����*ก 
  )������� �����*ก �
�ก
��!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  "
����%ก��	
�
ก��	���
����#.�������ก�#.�� +���$%����%��-.�����7�ก
����$%���ก� �#�	�#��
ก�����	!����
�������"%��6
��"%��)������� �����*ก#
ก	�#��
ก����� ��+�7ก6
� 	�ก�F�-���&��กS              
��&2		7+
�)������� �����*ก�%��#�ก�&T����"
��"%6
���7+��E��6
�&��E#��ก��&G���  6           
+��)��������&M�)������� ���)�ก�����E��6
�#
U�#��ก��&G��� 3 
  &G -.�. 2549  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� #�)����������
�ก
� 
	!���� 32,289 ��  �&M�)����������#�	!�����
ก�����"
��"% 120 ����#�  8���E.��%��&M�)�������
 �����*ก 	!����  12,829 )�������  ก��	�����%�
��F�#�F�� ��&��������  
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� ���	!���ก	!����)������� �����*ก  
�
�"����"%��&�� 
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*���� 1  	!����)������� �����*ก ���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� 
 

 ������ 1  (�
ก����� 1-120 ��) 
&���F�)������� 

0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 ��# 
�&6.(���#) 249 316 1,296 2,336 2,978 2,978 2,844 12,797 
)�������#
U�#��ก��    2 1 7 20 30 
)���������ก��
�������$O     1  1 2 
)�������ก����ก��
-����        1 

��#�
���� 249 316 1,296 2,338 2,980 2,985 2,665 12,829 
 
���#� :  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  ������O.  2549.  
 
 �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7��  � " 1  #����������� ��)������� �����*ก           
�
�"����"%��&�� 
 
*���� 2  "����	!���ก ���)������� �����*ก  ���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 
 

 ������ 1  (�
ก����� 1-120 ��) 
&���F�)������� 

0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 ��# 
�&6. (���#)   1 13 7 10 7 38 
��#�
����   1 13 7 10 7 38 
 
���#�  :  �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1. 2550   : 5 
 
 ก�����������ก�����������������ก 
 1. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก ���
+&����� 
  -����6+
33
"�ก����ก���$%�6�"�  -.�. 2542  �������ก�� �-��#�"�# (V+
+���  2)        
-.�. 2545  �
+�&M�กW$#���#%+� ��ก����ก�� �����$��ก��ก��-
5��ก���������� ��ก	�ก�����
ก�
�
�6����"��
�  �
�ก�%���F�������
��# )���V-����%������	�ก���)��#�F���&��6�ก�����
��%��
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&��6�ก����������7��� �� �� ,����&��6�ก��
����������  �%����$��
��#���ก����&M��
��#���������7
�����-
5������/ก�	����
��#�$%�6�"� V+
+��� 11  #7%�����ก��-
5���7,F�- ��&��6�ก�     

�$�� �#� *�����
��E�� (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2552 : 10) 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2552  : 11 - 14)  	
��!�����7�U���"�O
��ก��-
5��)������� �����*ก &G 2551-2553  ��  )��#������!��
3��7&����
��� 
  �&X�&�����O  ก�����������+��$��	
�ก���-.��	!�ก
�	!����)������� �����*ก         

�$��!������%�V-�����#����#	!��&M����-
5���$�#��7,F�-���&�����U�F�-     
  ��������  ����7�U���"�O#����������!�������� 3  &G  �.� &G 2551 - 2553  )��#��&X�$#��
������������&M� 3  ����  �.� ������� 1  &G�+&��#�, 2551  �&M���������-
5����++������ 
��+++��$��	
�ก��  ������� 2  &G�+&��#�, 2552  �&M�ก���!��%��"�#��&�++ก��-
5��)�������
 �����*ก�$�#�&�����U�F�-����������  3  &G�+&��#�, 2553  �&M�ก�� ������$�� "-.����          
�$%��� 1 �!��F� 
  �7�U���"�O ก��-
5��)������� �����*ก #� 4 �7�U���"�O �.� 
  �7�U���"�O���  1  -
5����++ก�����������ก��+��$��	
�ก��  &��ก�+����       

ก��-
5����++ก��������ก��	
�"
����-
5��)����������"%���!��
ก���� "-.����ก����ก��  
ก��-
5�� ��#��������������-.��ก��+��$��	
�ก��  ก��-
5����+++��$��	
�ก���!�$�
+)�������
 �����*ก������%��� "-.�����ก����������ก����������	���	�ก%���+��$����������)������� �����*ก 
  �7�U���"�O��� 2  -
5����++ก�������ก��������ก��&��ก
��7,F�- &��ก�+����
ก��-
5��$�
ก��"����ก�������ก������!�$�
+)������� �����*ก ก��-
5�����+��$��)�������
������������  ก�����"����6����)�)�����������  ก���.������-.��ก�������ก�����  ก�������  
"��"�#  ก!�ก
+  ก����	
�  ���ก��-
5���.�� 
  �7�U���"�O��� 3  ����#��������#-���#������#� �#� *� ��)�������&��ก�+����  
ก��	
��!�#�"�/��)������� �����*ก  ก��&�
+&�7����-
5���E����������  �F�-������#            

�����.�"%�ก���������� ก��	
��
"��ก!��
���� ก��-
5�����+��$��)�������������������  ก��-
5��
��++����6%���$�.��
ก����� F�#�&233�����E���  �����
+��7��+&��#�, �
��7  ��7F
,NO���	!��&M� 
  �7�U���"�O��� 4  �%�����#ก��#��%���%�#	�ก�7กF���%����ก��	
�ก����ก�� &��ก�+����  

ก��-
5���,�ก��#ก���E����ก�� 
�-.�/��  ก����������-
5�����.� %�����&ก�����$�� �#� *�  

ก���%�����#�$����Oก�&ก�����%������E���  � ��#�#��%���%�#��ก���"���#���#-���#ก��	
��$�#�
��++���ก��ก��ก�����#��
-��ก����ก����	
�-
5����&�++ก��#��%���%�#����$#���# 
  	�ก�)�+������7�U���"�O ���"�� �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��   
����!�����ก��������U�$��ก$��� �-.��-
5��&�����U�F�-����7,F�- ��ก��+��$��	
�ก���++    
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#��%���%�#ก
+���Oก�&ก�����%������E������F���%���.�� ก���!������������%��#�����$����#�!��
3 
�
�����ก��+��$����6�ก�� ก��+��$���+&��#�, ก��+��$���
���& ��#�
�ก��+��$�����+7���  
)��ก��	
��!����ก��-
5��)������� �����*ก ก!�$���7�U���"�O�����U�ก���!�����ก�����$��ก$��� 
�-.���$��!��
ก���� "-.����ก����ก������E����ก����#��E�!���%ก��&S�+
"������%���&M���&U��#
ก����#������ก��#)�������  ก����#)��������++��#6
� ��#6%��6
� �����#�
�)�������"
��"%
&G�+&��#�, 2536  	�E��&G 2553  ��#��E�!�����ก��������U��++��#�
�)����������#�กก�%� 
3,000 )�������  #�ก��&��6��
#-
�UO�6���7ก���	
�ก�	ก��# �-.����������	���	�$����&ก����           
���"���ก���%�+7"�$����&�������)����������#����#-���##�กก�%� ����!����#� ���	ก
+67#6�
������U�$��ก$��� �-.���$��
+������� ���	�$"7����ก����#������ก��#)������� �����*ก�
�	�     
�%���"%�ก���ก���
+�7,F�-ก����ก�� ��+7"�$��� ������#�7�#�%���ก���6��+&��#�,      
�����
-��ก�  ก��-
5���7,F�-������6�ก�� )��ก��-
5��ก��	
�ก�������ก������++���6
�
ก������-�%����� ��)������� �����*ก"���++�$��&M�����Oก����$��ก%)������� �����*ก        
)�������$�
ก��%���-���-� #�ก��-
5����++���.� %��)��������$�� �#� *� ��
+��7�$�%��ก��
�������#-���"��O�++���.������ ���#�ก��&�����ก���!��������ก
+$�%������.��Y ����ก���� ���  
�
�F���
/���F����ก6� �6%� )���ก��-
5��)������� �����*ก��%����Oก����������"�#���&S�+
"�ก��
���� �#� *����)���������&��	!�"!�+� 8���	��%���"%�ก����#����O���ก��-
5��&�����U�F�-
����7,F�-ก����ก�� ��)������� �����*ก  
  ก��-
5����
"ก��#ก��	
�ก�������ก�������&�++���6
���)������� �����*ก 

����ก%  ก��-
5��ก��	
�ก�����������ก�����F������ก������!���,  ก��	
��F�-������#        

����%�����#ก����������F������ก������!���,  ก��	
��.������&M�$�
��.�"�#���
+ก���������� ��    

�
ก��������+7���  ก��	
�ก�������ก���������������������&M��!��
3���&S�+
"�	��� 6%��+%��	����

+��,�ก���
�$#� )�����ก�	ก��#�&M�$�
ก����%�#ก
+���&ก����Z[ก��*ก�$��
กก���%������%�����#

�$����&ก�����%��$�
��.�ก
+��*ก ��ก��-
5��ก��	
�ก�������ก������
� 	�"����6�������ก��	
�

ก��6
�������++���6
� 8���$
��	 ��ก��	
�ก�����������++���6
� �.� ���"���#��
ก���!��
3         

2  &��ก�� �.� �
ก��ก��	
�6
������ (Classroom Management)  ����
ก��ก���������$O���
+

���#��#��E ����*ก�&M����+7���F����ก	�ก�� �
�-
5������ก������+++��,�ก�� )���6�   

ก�	ก��#�&M�$�
ก $#��E�� ก��	
�ก�������ก���������!����ก�	ก��#�����������6�+$�.����	#��&M�

$�
ก��ก��	
�ก�	ก��#�+++��,�ก��  �6%�  ��6����&��ก�� -���ก�� 67#�7# �
ก��ก���.����� 

�������$O��	��,O �����������$O#�"�/��ก���������������������ก
+ก�	ก��#�
�  8 ก�7%#����           

ก����������   �!�#�+��,�ก��� ������ก
�#���ก�++�&M�$�%��ก�����������$#%  �6%�  ก�	ก��#           
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$�
ก���&��ก�� ก*�!����#�"�/��	�กก�7%#����ก���������������6������
�����&9 �����
��#��ก��  

���������
5�U��# ����F����
�กc��-.��ก���.��������ก�	ก��#-
5���������� 

  ��&�++ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก 
  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��  (2551   : 18 - 26)  ก���!�����ก��
-
5��)������� �����*ก ���!��
ก���� "-.����ก����ก���
��&�����  #���&�++ก��+��$��	
�ก��           

�����������ก
�  �����#��E�!�#��
������$O�&M���&�++ก��+��$��	
�ก������!��&&���7ก"O         
�&M���������ก��+��$��	
�ก��F����)������������$�%��)������� ����
��� 
  1.1 ��&�++ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������# 
   ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������#�&M�ก����#6
������F�������.� %��
 ��)������� �����*ก����ก
�  �-.���ก�&23$�ก�� �������������%����$�����#%��+6
������         
�#.��#�ก����#6
����.� %�����	
+��%ก
� $�.��&M�ก�7%#�%��  �%����$�#������+6
��
��7�7&ก�,Oก�����  
#��-���-� ��������##
���	 �$�ก
+67#6���ก��	
�ก�������ก���������%���"%��7,F�-��������
�&M��&"�#�&X�$#�� ���E����ก�����ก��������ก��U�ก�� 
   �
ก�,� ����&�++���.� %���������# 
   1.1.1  �
ก�,����.� %���������#��%    

)������� ก  	
���&�++���.� %���������#ก
+   
)����� ��     8�� �� �		
� ก ����� � � ก ��� � �      
)��)������� ก  	
�ก����ก�����
+ �. 1 - 2  
��� &.1 - 3  )�������    	
�ก����ก�����
+    
&. 4 - 6  �
ก�,��&M�6%��6
� 

 

   1.1.2  �
ก�,����.� %���������#��#)������� 
)������� ก ,   , �  	
���&�++���.� %����#   
) � � ��� � �  ) � � ) � � ��� � �  ก  	
 � ก � � ��� � �                 
ก����� ���
+ �.1 - 2 ���&. 1 - 2  )�������                   
	
�ก�������ก����� &.3 - 4 ���)������� �        
	
�ก�������ก����� &.5 - 6 
 

�������� ก 

�������� � 
 

�������� ก 

�������� 
 
 

�������� � 
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   ��ก��	
���&�++���.� %�� #� ������!����E���.��������#-���# �����.� %��       

���	�	
����#-���# �����+��$��)������� ������67#6�  ���	�"���#����ก��	
����6
��	� ���        

#� 
�"��ก��	
�ก�������ก������++���.� %���������#   
  1.2 ��&�++ก��+��$��	
�ก��)������O���.� %�� �����*ก 
   ���#$#�� ������O���.� %��)������� �����*ก  �&M�ก����# ��)�������    

 �����*ก� ������ก
��"%������O	�#�)������� �����*ก$�.� ����$3%�&M�-�������ก*��� )���"%��  

����O���.� %��)������� �����*ก	�#�)������������.� %��"
��"% 2 - 6 )�������  ���+��$�����     

�,���������.� %�� 	��%�#ก
��!�����ก��������6�ก��  �+&��#�,  +7���ก�  ���ก��+��$���
���&              

�����.�"%�ก
��-.���-��#&�����U�F�-ก��+��$��	
�ก������7,F�-ก����ก�� ��)�������  

   ก��	
�"
����ก���!�������� ������O���.� %��)������� �����*ก  ��U�ก���.� �!�

)������� �����*ก���+����,ก����������ก���������#ก
�	
��&M����.� %��  #�ก��	
�"
��,��!����

�%�#ก
+����O���.� %���-.���%�#ก
�	
�)���ก��/ก�	ก��# �%�����#��
+��7� 6%���$�.�)�������         

�����.� %��������6�ก�� �+&��#�, +7���ก����ก��+��$���
���& ����!��
ก���� "-.����         

ก����ก�� �!������,�ก��#ก��� "-.����ก����ก�� �-.���$*�6�+���&��ก��	
�"
�����O )��#�  

���O&��ก�+����!��
3 �����.� %��&��ก�+����  ก���
+���#7##���%�#ก
� (Common Perception)  

ก ��#� �� �
 � �
 � �O �% �# ก
 �  (Common Vision)  ก ��#� � � & �� )�6 �O �� �� ��# � � �	�% �# ก
 �                  

(Mutual  Interests/Benefits)  ก��#��%���%�# �����.� %��ก���� ��� (All Stakeholders Paricipation)  

ก������#8���ก
����ก
� (Complementary Pelationship)  ก��-���-������%�#ก
� (Interdependence)  

���ก��&S��
#-
�UO�6����ก�&����� (Interaction) 

  1.3 ��&�++ก���6�  ICT  ��ก��-
5���7,F�- 

   ก���6��E$����������#-���"��O���.������ (Mobile Unit)  $#��E��  67���#-���"��O    

���"��"
���++���.� %�� (Lan)  �����-�$�����"��"
�-���#�����7&ก�,O"%�� Y &��ก�+����         

ก���!�������	!��&M� �E	����.������$�.�$#7�������&�6���ก��	
�ก�	ก��#ก�����������6�

��#-���"��O�&M����.���#.���ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก�������ก�7%#����"%�� Y  �&M��$�%���������

 ��)������� �����*ก��&�++ ��$�%����#-���"��O ���.������  (Mobile Unit)  �! ��
ก���          

�,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� ���ก!�$��$�%����#-���"��O ���.������  (Mobile Unit)             

��� 4 ��&�++  �.� 

  ��&�+ + ���  1  Bus Mobile Unit  &��ก�+ ������#-� ��"��O"��"
 �&��	!��E    

	!���� 20 ���.���-���#�7&ก�,O  ��#��E����
+�������������
��� 40 ��  #����&��	!��E 	!���� 1 �� 
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  ��&�++��� 2  Container Car Mobile Unit  &��ก�+������#-���"��O"��"
�&��	!��E 

	!���� 15 ���.���  -���#�7&ก�,O��#��E����
+�������������
��� 28  ��  #����&��	!��E  	!����     

1 �� 

  ��&�++��� 3  Mini Bus Mobile Unit  &��ก�+������#-���"��O"��"
�&��	!��E

&��#�, 11 ���.���  -���#�7&ก�,O��#��E����
+�������������
��� 20 ��  #����&��	!��E  1 ��  

  ��&�++��� 4  Office Station  �6���#-���"��O"��"
���)�����������&M�����Oก���    

������E����7�ก
���� �$�)����������������  Mobite Unit  ��&�++��� 1 - 3  � ���&�#%����ก )���6�

��U��
+ - �%��
ก����� #���������	
��%�-�$���$��
ก����� 

  1.4 ��&�++ก��	
�ก����ก��������++����ก��%���������# 

   �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 : 24)  ก����ก��������++

����ก��%���������#�&M�ก���ก�&23$���ก��	
�ก�������ก���������"%�� Y  �6%�  &23$�          

ก�� ����������#%��+6
�  &23$�ก�� ����������6����6�3��ก�7%#����"%�� Y ����!��
3��#�
�

ก�� �������
��7�7&ก�,O��ก���6��.������ก��%���������#��ก��	
�ก�������ก������
�         

�#%��#��E������������  �-����"%�!�#��6��-.���-��#&�����U�F�-��ก��	
�ก�������ก�����     

)������&M������+�7#��������!��
ก�����"���	�ก����7&��ก����������� 	��	���������               

#�&�����U�F�- 

  1.5 ��&�++ก��	
�ก�����������+++��,�ก�� 

   ก��+� �, �ก �� (Integration) �. �ก ���! ����# ���# ���+ ��# & ��# �� �����         

$�%�������ก
� �-.��6%���$��
ก�����+���7E��	7�#7%�$#�� ��$�%��+��,�ก��  8���$�%��+��,�ก����  

	�6%���������$��$*�F�-���#�&M�	���  �-�����ก���!���6���" ��#�7��O "������
�$�����%��    

#���#����ก�#ก�.�ก
��-.���$��ก�����#�7   �#%�����ก�&M��%�� Y  �
��
���6�"%�� Y ���	
�       

�$��ก��ก��+��,�ก�� 

   ก��-
5��$�
ก��"��&M�F��ก�	�!��
3 ���E����ก�� �-���	��!��$�ก���!�            

$�
ก��"��&�6��&M��&��%��#�&�����U�F�- ��������ก
+�F�-&23$� ������#"���ก�� ��   

�E����ก�� )���V-����%������)����������#�����#%��+6
� #����#	!��&M���%���������	�"���-
5��         

$�
ก��"��$���������ก
+�F�-&23$�����&M����% ก���!�$�
ก��"��&�6�	��+
��ก����"�#���"���ก��

ก��-
5��$�
ก��"��-.���$���������ก
+�F�-&23$� ��)������� �����*ก���#�����#%��+6
�       

��	-�	��,��!�����ก�����)��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��+��,�ก����.�$�"�#6%��6
���6� 
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   ก��	
�ก��������++6%��6
� ��		
��$���������ก
+	!����+7���ก����)�������   

#����%)����#6
����"��ก
�� ������ก
� �6%� 6%��6
� &.1 - 2,  &.3 - 4,  &.5 - 6  $�.�6%��6
�"�#$�
ก��"�
ก����ก�� 
�-.�/�� �.� 6%��6
�  &.1 - 3,  &.4 - 6,  #. 1 - 3  �&M�"�� 

   �!�$�
+ก��+��,�ก����.�$� ��#��E�!�����ก�����)����ก������������$O      
$�
ก�� "� �����! ��
"E7& ��� ��O�����. �$�ก�����������+ + +� �, �ก�� $�
�	�ก�
 �	���! �                 

$�%��ก�������������+��,�ก������#�ก!�$��ก�	ก��# �-.���$���#��E	
�ก���������������
������   

-���#ก
����"%��6%��6
� 
   �
"E7&�����O 

   �-.���ก�� &23$�����#%��+6
�������-.��	
�&���+ก��,Oก������������
������         

��ก�����$���6
� �-.���$����������������������%��U��#6�"� �ก���
ก��6���"�������������#��E    

��������O���#����������"���� 

   ��U��!�����ก�� 
   ��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��+��,�ก����.�$���6��
�ก�%�� ���"���
� 

��	ก!�$�� 
�"��ก���!�����ก��  )��ก��&��67#�,������)��������-.���%�#&��ก��$��.����

�������!���������%�#ก
��!�����ก���������$O$�
ก��"��-.��+��,�ก����.�$����ก��	
�ก�	ก��#   
ก����������"%�����
+6
� 	
��!�"����������"%�����
+6%��6
�  ก!�$���������
+���6�+���"%��

6%��6
�  �������
+���6�+���"%��6%��6
�	
��!�ก!�$��ก����������������ก����������  �!�����ก��	
�
ก����������"�#���ก�������������	
����  	
��!����.���#.��
����&���#����ก����������  &���#����   

ก���!�������������!�#�&�
+&�7��ก��  

   &��)�6�O�������%�	�����
+ 
   1. �
ก�����#��7,F�-�� �� �.� ���#����#�ก��6��ก
+�
ก����� ��#��E#���$*�

���#�"ก"%����$�%��������������ก�� &23$��&M����ก�,� (Case Study) ��� �#.��)��������!�����ก��

	
�ก�����������+++��,�ก�� �!��$����������ก��ก������������%��#��7,F�-"������� �%����$��7,F�-
�
ก������� �� 

   2. 67#6�� ��#�#��%���%�#��ก��	
�ก����ก�� ��.���	�ก67#6��#%"���ก���$�#�
ก���7+���ก)������� $�.��!��
ก������&�������#ก
+)��������.���-���)��������&M����Oก�����!��
3

$�%��$���� ��67#6� �
��
�67#6�	������.��#.�� ��#�6%���$�.����#��%���%�#��ก��	
�ก����ก��

 ��)�������#�ก �� �#%�%�	��&M�ก�������
ก��-
5��)��������$��&M����Oก��$%�ก����������  "���	�
ก����
+��7�����&2		
�"%�� Y 
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   3. �������
+ก��-
5���
ก�F�-��ก���!����ก��+��ก��	
�ก����������          
�+++��,�ก�� �.� ก��+��ก��-
5��$�
ก��"��E����ก�����ก��&S���&ก��+��ก����������   
"�#&�
63�ก��	
�ก����ก����&2		7+
� �
��
�  ก��	
�ก�����������+++��,�ก��	����%�ก
+�&M�ก��   
-
5���
ก�F�-ก���!���� �
��&M�F��ก�	�!��
3 ����� ก��&S�+
"�ก����� ��������ก��+��$�����
��6�ก�� ��)����������� 
   4. ���%��6�	%����ก�����7� ���
/��ก��	
�ก����ก�� ก��	
�ก����������       
�+++��,�ก�� �
/�#%	!��&M�"������7������%��6�	%����ก���-��#����$���+6
���)������� �����*ก 
�#%�-��#�%��6�	%���������%�-�$��������� ���
ก����� �%�&��ก
�6���" $�.��7+
"��$"7��ก���������
 ���
ก�����$�.�ก��	
�$�-�$�� ��#�
��%��6�	%���.�� Y 
   ��.���� ���#�!���*	 
   ก��-
5���
ก�F�-���ก��	
�ก�����������+++��,�ก��	��ก�� ����� �����%ก
+
���#������#��#��E ���������.���ก��+��,�ก����.�$������6��$���������ก
+6%��6
� ��)������� 
8��������!��
3���%������	�"���#����#������#� ���	����.��� ��$�
ก��"���%�����	��� )��ก����ก�����
�!�#��������$O�-.���!��&��%ก��+��,�ก����$�%��ก�����������"%��$�%�� 8���E.��&M�ก��-
5��$�
ก��"�
�
��&M�F��ก�	 ���7ก)����������	�"����!�����ก�����%���� 
   ก�������U7�ก�� ��)���������  �-.���$��������7%#���$�ก
+ก��	
�ก�����������++ 
+��,�ก�������%���"*#��� $�%���������
+���6�+���$������F����������U7�ก�� ��)��������� 
)��ก����
+��7��
"��+7���ก�����U7�ก���$��ก%)������� $�.���	-�	��,���
+��7��+&��#�, 
�%�"�+����-.���$�)���������#��E	
�$�+7���ก�������E���#�6%���!�����ก���������� 
   ก��	
�������ก��������������!��
3 �-.���$�ก��	
�ก���������� ��)��������&M��&
��%���#+��,O���#�&�����U�F�- $�
�	�กก��	
�ก�����������+++��,�ก���&���� )����������#�
������ก��	
�ก��������������!��
3 �.�ก���6��.�����)�)���$�.���
"ก��#"%��Y 6%����ก��	
�     
ก�������ก����� �6%� ก���6�����������#�&M��.��ก���������� ก��	
�$���#-���"��O ���ก�����"
)&��ก�#ก���������� (CAI)  ก���6�F�#�&233�������E���������O���#���������E���  ก���&M����.� %��
���ก��	
�ก�����������%�#ก
+)��������.�� �-.���&M�ก������#&���+ก��,O�$�ก
+���������$�#����#
�#+��,O  �6%� ก��	
��$�����ก������������#-���"��O ก���6�$���&S�+
"�ก�����F��� (Sound Lab) 
$�.�$���&S�+
"�ก�������������"�O ก��� ���%�������6�ก���%�#ก
+)��������.�� Y ���ก��� %� 
�
ก�v�$�.�ก��� %� 
������6�ก��"%�� Y �&M�"�� 
   �%��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก ��&�++ก��	
�ก�����������+++��,�ก�� 

��7&����%��&M�ก��-
5��&�����U�F�-ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก�$���������ก
+    
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�F�-&23$� ��)����������#�����#%��+6
������  )��ก��	
�6
�������++6%��6
����ก��-
5��
$�
ก��"�)��ก��+��,�ก����.�$�"�#6%��6
� 
 2. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก���
+� "-.����ก����ก�� 
  �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 (2550 ก : 11)  �����7&����%� )������� �����*ก  

��� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  �����#"
�ก
�"
��&M�6#�#)����������.� %��-
5���7,F�-
ก����ก�� 	
�"
� ��"
��"%&G 2547 )��#��
"E7&�����O�-.���%�#ก
��!�������������6�ก��  ���ก�	ก��#
-
5����������   "���	�ก����ก�&����������������������6�ก����$�%�����+��$��)����������
��$�%�����ก
+���$�.���$�%�����ก
+���+��$��)������� ก�	ก��#���	
��%�#ก
� �6%� ก��	
������6�ก�� 
w�&T�)�ก�+��*กx ก��� %� 
�ก�v� ก�����%�%���7,U��# ก�����%�%����ก��.�-��"����� �&M�"��         

)���ก���
�ก�%������
+ก����
+��7������+&��#�,	�ก���Oก��+��$���%��	
�$�
�	
��+7�� ���
�!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ���#��%���%�#��ก���$��!�����!���ก���!�������� 
��
+��7����������ก����ก��#ก��"
����ก��&��ก�������������6�ก�����ก��� %� 
�ก�v�   
��ก	�ก���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 (2551 : 18)  ���"
��+&��#�,  	!���� 
800,000 +��  ��&G�+&��#�, 2551  �-.���$�)������������#ก�7%#ก
���ก��-
5���������
ก����� 
�-.���������#"���ก�� ��)����������#�+��+����������ก
� &��กS�%�#�)������� �����*ก��#  

ก�7%#ก
�$���ก�7%# Y �� 3 - 4 )������� ����)���ก�� ��
+ก����
+��7�	�ก�!��
ก���� "-.����
ก����ก��	
��+7�� � " 1  �%���$3%�&M�)���ก���%����6�ก�� 
 3. �)�+��ก��+��$��	
�ก��)������� �����*ก  ���!��
ก���� "-.����ก����ก��
	
��+7�� � " 1 
   �!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7��  � " 1 (2551 : 8)  ��7&����%�)������� �����*ก
ก��	�����%���7ก�!��F� ����ก%  �!��F��#.��  �!��F��%��$#%  �!��F��������#����!��F��ก%�$���#�  
&Gก����ก�� 2547  #�)������� �����*ก��� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  	!����  36 )�������    
&Gก����ก�� 2548  	!���� 36 )������� )��&Gก����ก�� 2549  	!���� 38 )������� &Gก����ก�� 2550  
	!���� 38 )������� ���&Gก����ก�� 2551 	!����  41 )������� ���#����)��#	!������� ��    
��.���#�	�ก���$"7  (1) �)�+��ก���7#ก!����� (2) ���������.�������"�#c��ก�� )������+7"�$���
������%���
������"�#�&����  (3) ���&ก����#����#�6.���%�)������� ����$3%$�.�)����������"
����%  
���#.��$�.�67#6��$3%�%�##��7,F�-ก�%�)�������������%��6�+� ���&ก����+���%��	�����#         

�%�+7"�$���� ���&����� (4) )���������ก6�#�+��ก���E�
+-�%��
ก������ก.�+���+��7#�7ก-.����  
��	
�$�
�	
��+7��  8������&ก����+���%��	�����#�%�+7"�$���� �������)���������ก6�  �-������#
����ก�+����ก�������������#%"����&M�F�����ก���
+�%�+7"�$������   
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  �
�������ก�%��#������%�)������� �����*ก&���+&23$�������ก��+��$��	
�ก��     

ก�������ก�����  ���#-���#�������&2		
����ก��#��%���%�#��ก��-
5��)������� �!��
ก���
� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ����$*����#�!��
3 ��)������� �����*ก 8����&M��
ก������%���$3%
#�	�ก���+��
������ก	� 	������!�����ก��-
5���7,F�-)������� �����*ก#���%��"%���.���          
)����� ��	
������ก� ����&S�+
 "�ก��&��	!�&G  �! ��
 ก��� � "-. ���� ก����ก� �	
�� +7 ��  � " 1                       
"
��"%&G�+&��#�, 2546 - 2551  -+�%� �7ก&G�+&��#�,���#�ก��	
��!�)���ก���!��!��
+���        

ก��&S�+
"���6ก��  ��)������� �����*ก )�����+��$��)��������������#�%�#ก
+&��U��ก��#ก��
�E����ก�� 
�-.�/��  ��������������ก�������กO��������
+���6�+)������� �-.���$��7กZy���
+���+
����%�#ก
�-
5���
ก���������
+ก��&���#��"�#"
�6��
� ก!�$���$�#�ก��&���#��F���������         
1 ��
�  F���������ก)�������&���#�����"�#���.���#.�����,�ก��#ก������� ��"�#"
�6��
�         
�%��ก��&���#��F���������� 2  �,�ก��#ก��	�ก�!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  �&M�          

���&���#�� �+%��,�&���#����ก�&M� 6 ��� �"%�����&��ก�+���� �������!����ก���!��
ก���     

� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  ���+��$��)������� �����*ก���$#7������� ��#�#��%���%�#��ก��
&���#���"%��&G ��ก�������กO ���+7���ก�	�กก�7%#"%�� Y ���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� 
� " 1  ���ก��#ก��Zy���������$O ��#�� �!� ��#��	�กก��&���#��#��������$O��F�-��#���       

���)������� �-.���&���+����+ก��-
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"��	���  1 ��  ��# 5 ��  8���#�����#%��+6
������ )���������� 3  	�����	
��!�)���ก��      
	
�ก�������ก������++���6
� ��&Gก����ก�� 2551  �-.���ก�&23$�����#%��+6
�"�#�)�+��    
�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� )��)�����������!�����ก��	
�ก�������ก�����      
��6%��6
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�&��E#��ก��&G���  4 - 6) 
  3.2 �
"E7&�����O 
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�ก�������ก������++���6
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ก��������"%��ก�7%#����ก���������� 

  3.3 �&X�$#�� 
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9. � ���%�#)���ก����ก�������
 ���!��
ก���� "-.����ก��
��ก��	
��+7�� � " 1   ��ก��
��ก�������ก������++   
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� ��)������� �����*ก   
��� "-.����ก����ก���-+7�� 
� " 1 �����������O � " 1 

            

10. ���+��$��)������������ก��  
�����กO  �����ก��	
�ก�������
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11. &��67#ก��#ก���E����ก��
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   3.5.1  �����#��E	
�ก�������ก������+++��,�ก������7กก�7%#����ก���������� 
   3.5.2  �
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   ��7&)���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ก�������ก������++���6
� 
 ���!��
ก���� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1  �&M�ก���!�������������
+)�������  8����!��
ก���
� "-.����ก����ก��	
��+7�� � " 1 ���	
��!�)���ก�� ��#�)�������"���++��#)�������#��%���%�#
��ก���!��%��ก���!��������8���ก����	
���
���  	��!�����ก��&���#��)���ก���� �+� " ��     
)���ก���
�ก�%���� 
 
ก�����������ก�������ก�� �����
��2�&� 
 �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 ก : +��!�) �����7&����%�)�������
 �����*ก#����%������&������
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Vertical Group, Family Class, Unitary Schools  (�!�$�
+)����������#�����������)  ก��	
�ก����ก��
�!�$�
+)������� �����*ก��#��E�%�����#�7,�#+
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ก�,��!��
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 &������������!���������#�	
�ก�����������++���6
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��)������� �����*ก  �
�����������ก��	
�ก�������ก������++���6
�����
+ก���%�����#      
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5��"�#���
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ก�������)������� �����*ก 	��#����#
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+��% (���6
����"%�����
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���#��#��E���ก������������+7��� ��#�
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"%�����
+6
� (�!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��.  2551   : +��!�)   

 ��ก	�ก��  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� (2551 ก : 3 - 18)  #�������      

��ก��	
�ก�������ก������++���6
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�ก����������
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��� 



 
 

39

 &��ก����ก  ก��#��
ก������"%��6
�	!�������� �!��$�ก��	
�ก�	ก��#ก����������       
 �����#��7ก���� �#%��#��E�+%�ก�7%#�������#�����&S��
#-
�UO��ก�����������%�#ก
� 
 &��ก��������  ���)��#��ก��-
5���
ก�F�-)������� �����*ก #7%��������ก���%�����#
�$����	
�ก��������������"*#�
ก�F�- )���!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/��ก!�$���$���� 
	!����  1 ��  ������*ก  	!���� 15 �� 
 ��U�ก����� �$#���#��ก��	
�ก���������� ��)������� �����*ก �.� ก��	
�ก����������    
�++���6
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�ก�����������++���6
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�ก�����������!�$�
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�
ก�,�ก��	
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�ก�	ก��#��������ก
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+���#��#��E ����*ก
�&M����+7���$�.�ก�7%#�%�� 
 �!�$�
+������$�
กก��	
�ก�����������++���6
�  �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
 
�-.�/�� (2551 ก : 20)  �&M�ก��	
�ก�������������#��
ก�����"%��6
�"%���
� "%�����#��#��E#������
���-���#ก
�  �
��
���ก��	
�ก����������	��"������
�������$�
กก������!��
3  �
��� 
 1. ����#�����&S��
#-
�UO��ก�����������%�#ก
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ก������"%��6
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�ก��������������"*#�
ก�F�- $���������++���6
��&M�$���������++U��#6�"�     
�����������ก
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 3. 	
�ก�7%#��*ก���#�-
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 4. 	
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 ก�����������ก��������4����
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�ก�����������++���6
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�ก���������� 
  �
ก�,����ก��	
�ก�����������&M���%��!�$�
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 2. "����������++���6
� 
  )������� �����*ก�������++���6
���#��E&�
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�
���� �,�"���"�O F������  F����
�กc� 
-7U F������ �,�"���"�O  ��������"�O 
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+�ก,NO��ก��	
�ก�7%#�%������ก��	
�ก�	�
"�
&��	!��
�����ก��������������!��$���*ก�7�����	���#��E��������"%���.���  �#�����#%���%��6
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�)��������$�
ก��"�����#�7�  ���+��7#
ก������&M�����
�  ����
&��$O  ���F������� ������&G  ��U�ก��	
�-.������$��������  ก��	
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�������"���� ���������%�#ก
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�
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�ก������������$���������++���6
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�ก�	ก��#
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�  ��*ก	��"���#����
���"���� ������	
กก���������� ������� �
�	�ก��ก����+���  
�+���#��� �.�� ICT  "%�� Y  "���	���������	�กก���!�����%�#ก
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ก�������6
�
"%��ก
� )���#%"���#�������%��ก�7%# ������ก������#��������
���� ��"ก�� ��$�������� #��
����.� 
ก��	
��!����+��+ ��"ก��)���
ก�����#��%���%�##�	!���� ���#%#�ก�
ก����6�F������	�	!�����%��
���+%�+�กE��-c"�ก��#���"���ก���$��ก�����ก���6�F�-&��ก�+#����
��&M��!�ก��� 
  ��ก	�ก��   �����������6
�������++���6
�  ���#�ก���"���#"
�����.���"%�� Y        
����ก%  ก���"���#���ก��	
�ก����������   ก��	
��!�$�
ก��"��$��#�7�  ก���"���#$�%��ก����������

ก���������$O ��#����*ก���+7���  )���V-����%������ก��&���#��-.�/������ก���%�����
�,�"���"�O  �-.��	
����
+���#��#��E ����*ก 	
��!�ก!�$��ก����� ��+7��ก����������������$�
�

���6���������������#��#��E ���
ก����� 	
�ก�7%#��*ก����"���#ก�	ก��#ก����������  )��	
�

ก�7%#�%����*ก���#����#��#��E���
+�����ก
�ก��	
+��%��*ก������%�����
+�����ก
�$�.�"%��6
�ก
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ก���"���#ก�	ก��#����6���6%����#6
� 	
+��%  ก�7%#�%�� ���������  ก���"���#�+��� �+���#���     

�$�%�����������ก��	
���++ก����������  )��$#7��������%���&M���++  �6%�  ก!�$��ก�7%#����!����
�����ก�7%#�%����������ก
+���   ก��&���#���� }�} 

 4. ก��	
�$���������++���6
� 
  ก��	
�$���������$�#�&�����U�F�- 	�&��ก�+���� )�������� ��$��������    
ก��+��ก����������������+��+ ��$���  ��.������$���������++���6
� ���#���.����ก����-��#���
�!�$�
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�ก�	ก��#��#6
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+��%      
$�.�ก�	ก��#������	�&��ก�+�&����ก�	ก��#-.�/�� 7  ก�	ก��#��$���������++���6
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#7#��+$�.�#7#�!����������  ����O����+  +����,�������6�����
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 5. ก��	
�6
��������)���������&�++���6
� 

  ��ก��	
�ก�����������++���6
� ��������!��
3����7� �.� ก��	
�6
������ ����� ��.���	�ก

$���������++���6
�#���*ก"%��ก�7%#���7#�������������ก
�  ���	�"���Z[ก��*ก�������+��+���
�     

"���	��!� ��"ก���%�#ก
���ก���������� 

  -��6�  ����	*ก (2551 : 11 - 19)  ���ก�%��E��ก��	
�ก�������ก������++���6
��
��� 

  ก��	
�ก�������ก������++���6
� $#��E�� ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก��������

���7�++��#6
�"
��"% 2 6
� ���& 	
�ก�	ก��#ก�������ก������%�#ก
� )������������ �6���.�$�

�����ก
��"%��กก�7%#���"�#���#��#��E ���������� 	
�ก�	ก��#�++�������������&M��!��
3        

8�����		
����$����
ก�,� �
��� 

  �++��� 1  ���6
��++���7���
+�ก��ก
� �.� 

    ��#6
���7+��&G��� 1  ก
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+  6
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    ��#6
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    ��#6
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+  6
�&��E#��ก��&G��� 6 
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��++��#6%��6
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+ 6
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��&M�$�����������#���*ก"%��6
� "%��ก�7%#�%�� "%��ก�7%#
���7  ���#��#��E"%��ก
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+6
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��ก�����������ก�������ก
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� �6%� 6
�&��E#��ก��&G��� 1  ��#ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 2  
6
�&��E#��ก��&G��� 2  ��#ก
+6
�&��E#��ก��&G��� 3   6
�&��E#��ก��&G��� 1 - 3   6
�&��E#��ก�� 
&G��� 4 - 6   �&M�"��  ���
+��ก�������  ���#���	  ���#-��-��	��ก�7%#�-.���$�.�F���E��������*ก-�� 
��6���"&��	!��
� ����&��#�,��*ก��6
�������++���6
� �
��%����*ก"%�����#%����ก�� 20  ��  
�-.���$�ก��������*ก���"%�����#��#��E��ก������������#��E�!�ก�	ก��#"%��Y  ��%��#�&�����U�F�- 
 
�4-���ก��-���#���
��ก�����02��4-���9�--: (CIPP Model) 
 ������ ก��&���#�� ���"
~�~T�+�# (Stufflebeam�s  CIPP  Model)  ��&G  �.�. 1971 
�"
~ �~T�+�#����, ���� � ���$�
��.����ก��&���#����ก#�$��� ���%#  6.��   wEducational       
Evaluation and Decision Makingx $�
��.���%#������&M������#�
+ก
���%��ก���� ��� �-����$�������
�����U�ก�����ก���
����&���#���������%���%����	����
��#
�����  ��ก	�ก�
� �"
~�~T�+�# 
�
����� ���$�
��.��ก����ก
+ก��&���#�������&�++ ��ก��&���#����ก$�����%#��%��"%���.���      
	��ก�%������%��%��������&M����#�+�+���!��
3��ก��-
5���c�W�ก��&���#�� 	��&M������#�
+ก
��
���&
��&2		7+
�����ก�%�  CIPP  Model  �&M�ก��&���#������&M�ก��+��ก��"%���.���  #�	7���������!��
3 �.� 
�6���+��%ก
+ก��+��$��)���ก�� �-.��$� ��#��&��ก�+ก��"
�����	��%��"%���.���"�������      
�
"E7&�����Oก��&���#�� �.� ก���$����������-.��ก��"
�����	����ก���+%���ก+�+�� ��    
ก���!������$�%��Zy��&���#��ก
+Zy��+��$����ก	�กก
���%����%�6
� ก�%���.� Zy��&���#��#�$������
��+7 	
�$� ����!��������������$�ก
+Zy��+��$�� �%��Zy��+��$��#�$������ ����ก$� ��#��       
����!���ก��&���#���������&�6�&��ก�+ก��"
�����	 �-.���!�����ก�	ก��#�� Y ��� �ก���� ���        
�����"%ก�,� �
��� �-.��&X��ก
�ก��#���"���ก��&���#������ �����+%�&����*�ก��&���#����    
��ก�&M�  4  &���F�  �.� 
 1. ก��&���#������+��+�$�.��F���������# (Context Evaluation : C)  �&M�ก��
&���#���$���� ��#���!��
3 �-.��6%����ก��ก!�$���
"E7&�����O ��)���ก�� ���#�&M��&��� ��
)���ก�� �&M�ก��"��	��+�%�)���ก�����	��!�����&23$�$�.����#"���ก��	!��&M�������	���   
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$�.��#%  �
"E7&�����O ��)���ก��6
��	� �$#���# ��������ก
+�)�+�� �����Oก��            
$�.��)�+��$�%���$�.�$�.��#% �&M�)���ก�����#����#�&M��&�������% ��)�ก�����	�����
+     
ก����
+��7�	�ก���Oก�"%�� Y $�.��#% �&M�"�� 
  ก��&���#���F���������#	�6%����ก��"
�����ก����ก
+��.���)���ก�����	��!�    
���F�-������#�� "���ก��	�+���7�&X�$#������ $�.�"���ก��+���7�
"E7&�����O�V-������  
�&M�"�� 
 2. ก��&���#��&2		
��+.��"��$�.�&2		
��!�� �� (Input Evaluation : I) �&M�ก��&���#��
�-.��-�	��,�E�����#�&M��&��� ��)���ก�� ���#�$#���#������#-��-��� ����
-��ก����	�
�6���ก���!�����)���ก�� �6%� �+&��#�, +7���ก� �
��7�7&ก�,O����  ��#�
����)�)������  
���ก���!���������&M�"�� 
  ก��&���#�����++��	��!�)���6���ก���$�.������	
����#�����!��������$�.��6���U�ก��
��	
��!��%���6������� (Pilot Experimental Project)  "���	���	�$���� �6����6�3#��!�����$�    
��%����ก*"�#ก��&���#������	�"����!���	�������#����%���#ก%���%�#�����+������"
�����	�%�	��6�
��U�ก�����6����ก���!���������++�$����"����6���
-��ก�	�กF����ก$�.��#% 
 3. ก��& ���#� � ก ��+ �� ก �� (Process Evaluation : P) �&M � ก ��& ���#� � ��$ �% ��          

ก���!��������)���ก���-.��$� ��+ก-�%�� ��ก���!�����)���ก�����	��6��&M� ��#����ก��-
5�� 

�ก��  &�
+&�7� �$�ก���!�����ก��6%��"%��&#�&�����U�F�-#�ก ������&M�ก��"��	��+ก�	ก��# 

���� ��
-��ก�����6���)���ก�� F�������!� ก��#��%���%�# ��&��6�6���)���ก�� )��#�ก��

+
���ก����&M�$�
ก/���7ก 
�"�� ก��&���#��ก��+��ก����	��&M�&��)�6�O��%��#�ก"%�ก�����$�

	7���%�$�.�	7�� *� (Strengths) ���	7����� (Weakness)  ���)�+��/������/)���ก��#
ก	�     

�#%��#��E��ก�����F��$�
�	�ก����7�)���ก������ก��&���#��ก��+��ก��	�#�+�+���!��
3

����.���ก���$� ��#������ก�
+�&M����� Y �-.��ก��"��	��+ก���!����� ��)���ก��)���
���&   

ก��&���#��ก��+��ก��#�	7�#7%�$#�� �.� 

  3.1 �-.��ก��$� ��+ก-�%�� ��)���ก������$�%�����#�ก��&S�+
"�ก��$�.�ก���!��������
"�#����
� 
  3.2 �-.��$� ��#��"%�� Y ���	��!�#��6���ก��"
�����	�ก����ก
+ก���!�������� ��)���ก�� 
  3.3 �-.��ก���ก*+ ��#��"%�� Y ������	�กก���!�������� ��)���ก�� 
 4. ก��&���#�������" (Product Evaluation : P) �&M�ก��&���#���-.���&���+����+        
�����"����ก�� ��ก
+�
"E7&�����O ��)���ก��$�.����#"���ก��/ �&X�$#�����ก!�$����� ��#�
�      
ก��-�	��,���&����*� ��ก���7+ ���ก  ��� $�.�&�
+�&�����)���ก�����ก��&���#����       
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��.�����ก���+ (Impact) ������
-UO (Outcomes)  ���)�+�� / ������ / )���ก�� )�����
�  
 ��#��	�กก��&���#���F���������# &2		
��+.��"�����ก��+��ก���%�#���� 	��$*�����%�       
ก��&���#���++ CIPP �&M�ก��&���#��������+��7#���O&��ก�+ ����++�
�$#� 8������&���#��
	�"���ก!�$���
"E7&�����O ��ก��&���#��������+��7#�
� 4 ���� ก!�$��&����*� ��"
��&�
$�.�"
�6��
� ก!�$���$�%� ��#������$� ��#�� ก!�$�����.���#.�ก��&���#�� ��U�ก������6���ก��        
�ก*+��+��# ��#�� ก!�$��������ก���������$O ��#������ก,NOก��&���#�����6
��	� 
 �"
~�~T�+�#���������������ก��������++���ก��&���#����8�����������ก
+ CIPP 
Model  8�����	�!��&&���7ก"O�6�ก
+ก��&���#��������&�++�.�� Y ���  �++���ก��&���#����    
#��
��� 
 1. ก��+�����	7�#7%�$#�����ก��ก!�$���)�+����ก��&S�+
"���� 8���&��ก�+���� 
  1.1  �+� "���#�
+���6�+�%�#� �+� "���
+����E��� ���
+	
�$�
� $�.����
+
&����� 
  1.2 ���������������.�ก 
  1.3 "
��&���ก���
����#�"�/������6���ก��"
�����	 
  1.4 �)�+����ก��&S�+
"���� �����&���#���� 
 2. ก���ก*+��+��# ��#�� &��ก�+���� �$�%� ��#�����	��ก*+��+��# ��#�� ��U�ก�� 

���.���#.� ��U�ก���7%#ก�7%#"
���%�� �F�-ก��,O��ก���ก*+ ��#�� 
 3. ก���������$O ��#�� 

 4. ก����������$�.���7&��ก���������$O ��#�� 
 5. ก��+��$��ก��&���#���� �-.���"���#���ก���!���������
�$#� 8���&��ก�+����   

 
�"���.� ก!�$��)����%�� ก!�$��+7���ก������
-��ก� ก!�$����U�ก��&S�+
"� &���#����    

&�����U�F�- �����.���#.� ก!�$����U�ก�����	�-
5���++���ก��&���#�� ���ก��	
�$�           
�+&��#�,����6���ก���!�������� ก��&���#����"���)���ก�� 

 ��&�++ก��&���#��)���ก�� 
 ������� ����"
~�~T�+�# (Daniel L. Stufflebeam)  ����!�������&�++ก��&���#��       

�������ก�%� CIPP Model  )���$�����#ก��&���#���%� $#��E�� ก��+��ก����+��#����������$O  

 ��#���-.���$���������������#�&��)�6�O��ก���!��&�6��&M������.�ก&��ก�+ก��"
�����	           
#�	7�#7%�$#���-.���"���# ��#������ก���� �������6���ก��"������	 ����!�ก��&���#��	���+��# ��#�� 

�������$O ��#�� ���������ก���������$O ��#���-.��&��ก�+ก��"
�����	 �����+��$��  ก��&���#��

"�#��&�++8�&&9 (CIPP Model) 	�&���#��  4  ����  �.� (�6��O  �����.  2553 : 125 - 126) 
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 1. ก ��& ���#� � + ��+ �  (Context  Evaluation)  �&M � ก ��& �� �#� � � F �- �� �� /ก� 	         

�
��# �)�+�����ก����ก��  ���#"���ก�� ���
��#  &23$��7&����"%�� Y  "���	�&�
63�  

���ก����ก��  8���	��!��&�6�&��)�6�O��ก��"
�����	������  ก!�$���)�+��  ก!�$���&X�$#�� 

���	7�#7%�$#������$#���#ก
+ก��	
�ก����ก�� 

 2. ก��&���#��&2		
��!�� �� (Input  Evaluation)  �&M�ก��"��	��+���#-���# ��

&2		
��+.��"��"%�� Y �6%�  +7���ก�  ������E�����   �+&��#�,  $�.��.��Y )��	��!��&�6�

&��)�6�O��ก��"
�����	���)���ก��  $�.�$���U�ก�����	��!�����)���ก���$�+���7	7�#7%�$#��     

���"
����  8����&M���U�ก��$�.��7�U��U�����&M��&���ก
+��
-��ก�������"%�� Y ���#����% 

 3. ก��&���#��ก��+��ก�� (Process Evaluation)  �&M�ก��&���#���-.����+7	7���%�      

	7����� �������������.�ก�6�  )���V-����%������ก��+��ก��+��$�����ก��+��ก��	
�ก�	ก��#

$�
�	�กก���!�����&&S�+
"�	���  �-.��	����&�
+&�7��ก�� ก��+��ก��"%�� Y �$��$#���#             

����
��%����   ,����ก���!���������
�ก!��
�ก���!����%  �-.���$���#��E�!�����ก��"�#	7�#7%�$#��               

���ก!�$�������������� 

 4. ก��&���#�������"  (Product Evaluation)  �&M�ก��"
�����7,�%������" ��)���ก��

�
�������&��#�,����7,F�-  8���	��&M����.���+%�6��%���ก���!�������������+���7�
"E7&�����O      

���ก!�$�����#�ก�����-����� 8���	�6%���$����+��$���!��&�6�&��ก�+ก��"
�����	�%� 	��6�  	�&�
+&�7� 

$�.��7+���ก)���ก���
� Y �&��� 

 ก��&���#��"�#��������  	�"����!�ก��&���#���&M�ก��+��ก�����"%���.���ก
�              

�-.��ก%��$��ก�����#��������������&���#��	�"���������������.�ก$��� Y ��U� �-.��6%����ก��

"
�����	�ก����ก
+)���ก�� 4 &���F� �.� 

 1. ก��"
�����	�-.� �ก�������� (Planning Decisions) ���	�กก��&���#��+��+�          

�!���ก��&���#���&�6�"
�����	  ก!�$���
"E7&�����O ��)���ก���
��
"E7&�����O�����
�    

���������� �$���������ก
+�����ก���!�������� 

 2. ก��"
�����	�-.��ก!�$��)�������� ��)���ก�� (Structuring Decisions) 	�กก��

&���#��&2		
��!�� �� �!���ก��&���#���&�6�"
�����	���)���ก�� ก���U��!�����)���ก�����     

 
�"��ก���!����"%�� Y �-.���$�+���7�
"E7&�����O ��)���ก�� 

 3. ก��"
�����	�-.���!�)���ก���&&S�+
"� (Implementing Decisions) ���	�กก��&���#��

ก��+��ก�� �!���ก��&���#���&�6�"
�����	�ก����ก
+ก���!�)���ก���&��%ก��&S�+
"� �!��$�      

ก���!�����&M��&"�#������ก!�$�� &���+���#�!���*	"�#�
"E7&�����O���ก!�$����� 
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 4. ก��"
�����	�-.���+���)���ก�� (Recycling Decisions) ���	�กก��&���#�������" 

�!���ก��&���#���&�6�"
�����	�ก����ก
+����"	 ��)���ก���%����	��!�"%��& �7"� ��#���ก    

 ���)���ก�� $�.��!��&M����&��	!� 

 	�ก 
�"��ก��&���#��"�#��&�++8�&&9���ก���!���ก��&���#���&�6���ก��"
�����	
�
�������ก�%��#� ��#��E�!�#�� ������#�
#-
�UO��$�%��&���F� ��ก��&���#�����&���F� ��
ก��"
�����	��� �
�F�-&��ก�+ 4 (�6��O  �����. 2553 : 125 - 126) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 
 
 
7�'-��ก��  4  ���#�
#-
�UO��$�%��ก��&���#��ก
+ก��"
�����	���++	!���� CIPP Model 
���#�  :  �6��O  �����.  2553 : 128 
 
 

&���F� ��ก��&���#�� &���F�ก��"
�����	 

&���#��+��+� 
(Context Evaluation) 

&���#��&2		
��!�� �� 
(Input Evaluation) 

ก!�$���
"E7&�����O ��)���ก�� 

&���#��ก��+��ก�� 
(Process Evaluation) 

 

&���#�������" 
(Product Evaluation) 

��.�ก�++���ก��	
�ก�	ก��#����$#���# 

&�
+&�7�ก�	ก��#ก���!�����������ก����%��
�
)���ก�� "��"�# ก!�ก
+ก���!��������"�#��� 

ก��&�
+ ���)���ก�� ก����#���ก)���ก�� 
$�.��$��!��&M����&��	!� 
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 ก��+��ก��&���#��)���ก��  
 ก��&���#��)���ก���&M�ก��+��ก�� ��ก��"��	��+����������$O ��#��"%�� Y     
 ��)���ก����%��#���++ )��#��
"E7&�����O$�.��&X�$#���-.��ก��&�
+&�7�)���ก���$��� ��
ก��+��ก����ก��&���#����)���ก����	#� 
�"��������������� �� 
�"���"ก"%��ก
��&
"�#������ ���
ก��6�ก�����ก��&���#����)���ก���"%��+7���$�.���	#���������������"ก"%��
�-�����&�++$�.�&���F� ��ก��&���#����$�.�&���#���&"�#�"%��&���F� ��)���ก�� 
��%����ก*��ก��&���#����)���ก����ก	�ก	�&���#��)���ก���
�$#�)���%����#����            
�"%���%�� ��)���ก��	�"�������
+ก��&���#����+��%ก
��&������#��.�ก��&���#�� ��#���!�� �� 
(Inputs)  ก��&���#��"
�ก��+��ก�� (Processor)  ���ก��&���#�������" (Outputs)  )���
�$#�
 ��)���ก��	�&��ก�+���� 
�"������!��
3�
��� 
 1. ก����ก�����-�	��,�E������������ ���
"E7&�����O)���ก��8����&M�ก��&���#�� 
�-.���$����+�%�)���ก�����ก!�$�� ���
�#��
"E7&�����O$�.�	7�#7%�$#�������#��E�!�����ก��        
���$�.��#% 	�#�ก��&�
+�&������
"E7&�����O�$�#����#�V-���	��	����&S�+
"����)���
ก�,���  
ก��&���#����)���ก���� 
�"����E.�����%��&M�ก��&���#��ก%�����	���#.�&S�+
"����	���      
�&M�ก��"��	��+����+������#����+�����
"E7&�����O)���ก���&M��!��
3 
 2. ก����ก�����#�&M��&��� �� ��#��8����&M�ก��&���#�� ��#�������
-��ก�"%�� Y      
���	�"����6��!�����ก���%��
�#����#�$#���#�-���-����	��6�&S�+
"����$�.��#%  ��#�������
-��ก�
���#����%��#��E���	�����"�+�
"E7&�����O���#�ก�����-��������ก���&������&������ก�� ���
�	�
�6���
-��ก����#����%���$�.��#%  ก��&���#���� 
�"�����&M�ก��"��	��+�+������#�$#���#
 ����
-��ก����	�"����6��-.��ก��+��$��)���ก���
����� 
 3. ก���ก*+��+��#���ก��ก���!�ก
+ ��#�������
-��ก�8����&M�ก���������$OE��

ก��+��ก����ก���!�����)���ก�����
ก�,��&M�ก���ก*+��+��#���	!���ก ��#���$��&M�$#��$#�%

�&M��
��%������$�#����#�&M�	���#�ก����7��-���$�กก���!���������� 
�"����#�&23$��%�#    

�!��$����������ก�� ��#�&23$�"�#�&����ก�%���.��#��%����+��$��)���ก��	����+E����
-��ก����	�

"����6��
�&��#�,����7,F�-�&M���%���������"%�� 
�"�� ��ก����+��#���	
��!�����ก��     

ก
+ ��#���#%��-� ����� �ก�� ���%�#�#%#��7,F�-$�.������7,F�-  "
���%����.���%�����%��ก
+          

�"�����~����ก���&�%�#�����.��%������$#��ก���#�&M�"��ก��&���#���� 
�"�����&M�ก��"��	��+

ก��+��ก���%��$#���#ก
+ ��#��$�.���
-��ก�����!�� ��$�.��#% 

 4. ก���������$Oก���&����#$#�����ก����7&��8����&M� 
�"����� ��#������%��
ก��+��ก������+��������������&���#��	�"����!�ก���������$O������ก�� ���%��&M��6%���"��"�#
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�
"E7&�����O$�.�#�"�/�����ก!�$�����$�.��#%	�#�ก��&�
+&�7��ก�� �-.���$������� �����
ก�,���
���������ก�� ��	�#����)��#�&���
ก�,���ก��&���#���� 
�"�����&M�ก��&���#������� 
 ��)���ก������ก�� �������#�&E��ก��&���#��)���ก��)���
�$#������%���
-��ก�$�.� ��#��
�!�� �����#����%����ก��+��ก������6����������������&��กS�
�)���ก��)����#�&M��6%���        
�&M�)���ก������$���&��)�6�O�7�#�%�ก
+ก���!��������$�.��#%���&�
+&�7��&������&���$��� ������
�!��������"%��&$�.�	���#���ก�7"�)���ก�������� 
 )��ก��+��ก�����ก�%�������&M�ก��+��ก���
���& ��ก��&���#��)���ก��$�.�
&���#��ก��&S�+
"�����7ก6��������ก��&���#��)���ก���"%��)���ก���
�&2		
���ก&2		
�$����
���	�"����ก���� ������#��%���!��
3��ก��-�	��,��-.��ก��&���#����)���ก�������.���������  
(Timing  Periods)   ��ก���!��������)���ก����ก	�ก����ก��&���#����)���ก��	�"������
�
�����!��
3 $�.� ���������!��
3��ก$���6���  �6%�  ����*		�����&��)�6�O   ����ก-
����#�&M��&��� 
#�"�/������.�� Y �-.��&��ก�+��ก��-�	��,� 
 ก��&S��
#-
�UO$�.����#�
#-
�UOF������$�%�� ��#���!�� �� (Inputs)  ก��+��ก��  
(Transactions) ��������"(Outcomes)  ������������)���ก���
�����
ก�,�	��&M�ก��        
&S��
#-
�UO�V-���
ก�,� ก�%���.�����������)���ก������&M����#���$�
�	�#����#�
#-
�UOก
�
�++ก��&S��
#-
�UO)���$"7���6��"��ก�����(Empirical Contingency) �%������������)���ก�� 
��� �&M����#�&M�	���	�#����#�
#-
�UOก
��++ก��&S��
#-
�UO)��ก��-���	�O (Empirical             
Contingecy) 
 ��%����ก*�������������
�ก�%�� ���"���"
~ �~T�+�#	������! ��&ก!�$����&�++              
ก��&���#�� )���ก����� ����ก�%� wCIPP  Modelx  8����&M�ก��&���#���
������F���������#       
$�.�+��+� (Context)  ��#��&2		
��!�� �� (Input)  ก��+��ก�� (Process)  ��������" (Product)  
 ��)���ก������&M���&�++ก��&���#��)���ก������,�ก��#ก���#��#�ก���"����#���ก����ก��
�$�ก����#�
+�-.���6�&���#����)���ก�����ก����ก�����$�
/��#��ก�ก��&���#����)���ก��
�++ CIPP  �$�F�-����%��"%�ก���!��&&���7ก"O�6� �����&���#��)���ก���
ก�,��������E��        
������������� 
�"��ก��&���#����)���ก���++ CIPP  ��7&����
����F�#�"%��&��  (������         
���6
�ก7�  ��+���O���.  2549 : 60 - 61) 
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7�'-��ก��  5  ก��+��ก��&���#��)���ก���++ CIPP 
���#�  :  ������ ���6
�ก7�  ��+���O���.  2549 : 62 

��++ก��       
&S�+
"����)��&ก"� 

ก��&���#���F�-
������#�&M�����

ก���U�+��E��&23$� 
���ก��ก!�$��  

�
"E7&�����O 

ก��ก!�$���������V-��
$�.���U�ก���ก�&23$� 

#� 

�#%
�&����� 

�&����� 

ก��&���#��
 ��#���!�� �� 

ก����
+��7�
)���ก�� 

ก��&���#��
 +��ก�����

����� 

)���ก��       
#��7,�%�-�    

���	��!�"%��&
$�.��#% 

��#���ก
)���ก�� 

�#%#� 

-+ 

#� 

�#%#� 

�#%-��	 

-��	 

�#%"���ก�� 

#� 

"���ก�� 

�#%-��	 

ก��-�	��,��-.��
ก���&������&�� 

������ 
ก���ก�&23$� 

���-��	$�.��#% 

-+�7�U���"�O    
��ก��&���#����

$�.��#% 

#����#"���ก��      
���	�-
5�����

����+)���ก��
$�.��#% 

ก���!�����ก��     
��ก��&���#����
�&M����-��	$�.��#% 

������               
��ก���ก��	         

�
��&M����"���ก��  
"%�$�.��#% 
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 	�กF�- & ��ก�+  5  )������#"�� 	�ก#7# 8� ��+ �  �����F� #��� ���$� � ��+ �%�                
ก���!��������)���ก���� Y  �����Oก��	�"���#�ก��&���#���F���������# ��)���ก��     
(Context Evaluation)  )��	�"���#�ก��&���#���
��F���������#F����ก����F���������#
F����)���ก����	�กก��&���#���F�-������#)���ก��	��!��$�#�ก��"
�����	�&������&��
)���ก��  8���E���&M�ก��"
�����	�#%�&������&��)���ก��)���ก���
�ก*	��!��������"%��&      
�&M�&ก"��"%E��#�ก���&������&��)���ก������!�����)���ก��	�"���6��	��$��$*�E��&23$����������
��ก���ก�&23$� ��)���ก��E���#%��#��E$����������-��	��ก���ก�&23$����ก��&���#��     
 ��#���!�� �� (Input  Evaluation)  ก*	�����
+ก��"
�����	�!�����ก��ก��&���#�� ��#���!�� ��	�"���
#��7�U���"�O$�.���U�ก��&���#������$#���#ก������+������U�ก��"%�� Y 	�"�������
+ก��-
5�� �� 
�
����-.���$�)���ก���������
+ก��"��	��+ ��#���!�� �����&M�)���ก�������#��E�!�����ก�����   
$�
�	�ก�
�ก*	�"���#�ก��&���#��ก��+��ก����������"$�.�������%�ก��+��ก���
����6�����  
#��7,�%�$�.��#%���#�ก�����-�����E��ก��+��ก����������"����
+ก��-�	��,�"
�����%�       
�����7,�%��#%�7�#ก
+�7����������������& )���ก���
���	����
+ก��"��	��+�$#%��ก��
�     
$�.���	���ก��#�&���ก*�����%����ก*��E��)���ก���
�#�ก��+��ก����������"���#��7,�%�           
����ก%ก��-��-��	)���ก���
�	�����
+ก���ก�� &23$������#��E��
+��7��$��!�����ก�	ก��    
"%��&��� 
 �����ก��&���#��)���ก��"�#ก��+��ก�� ���"
~�~T�+�# $�.��������ก�%� CIPP Model   
�
�ก�%�������&M�ก��+��ก�����#��
ก�,��&M�ก���������$O��++ (System Analysis) ��%��$����)��
#��
"E7&�����O�$����#��!���	��ก��"
�����	�6��&M� ��#���-.��6%����ก��"
�����	�%�)���ก��            
���ก!�$�� ��	��&M�)���ก�������#��E�$�ก��+��ก��"%����Oก��$�.�"%��
��#"%��&�����ก$�.��#%
	�#�ก��&�
+&�7��ก�� �-.���$��$#���#$�.��ก���7,F�-��ก���!�����������ก���$�ก��+��ก��    
���
ก�,��6%���ก��&���#��)���ก��)��  CIPP Model  �&M���U�ก���������
+ก����#�
+������##�ก
��U�ก��$������&2		7+
�   
 ก���!������&�++8�&&9 (CIPP Model) �&�6���ก��&���#��)���ก���!����  3 �
ก�,� 
�.� 
 1. 	
��!�)���ก����ก���$�&��	
ก�O�%�&23$���������%�	��!� 
 2. )���ก�����#����%�"%�
��#%�����#.��!�����ก�� 
 3. )���ก������$�%�����ก!��
��!�����ก�����% 
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7�'-��ก�� 6  )��������ก��&���#��"�#��&�++  CIPP Model 
���#�  :  �7-
ก"�O  -�+���O.  2551 : 42 
 
 ��&�*��ก���!��������ก��-���#���
��ก��*�#�4-��� CIPP 

 ��ก���!�����ก��&���#��)���ก��	�#�ก���"%�"
��,�ก��#ก��&���#��)���ก��������

�
+ก���"%�"
� �-.��������ก���!�����ก��&���#��8�����#��Eก���!����$�����U�ก�� �
��� �����%ก
+

���O&��ก�+$���&��ก�� "�#���#������#��#��E ���,�ก��#ก�� ��%����ก*"�#ก��&���#��

)���ก��#� 
�"��������������	�"���	
��
�"%��& 

  
���� 1  ก!�$�����##7%�$#��$�.��
"E7&�����O ��ก��&���#�� 

 �,�ก��#ก��&���#��)���ก��	�"���ก!�$�����##7%�$#��$�.��
"E7&�����O           

ก��&���#���&M��!��
+��ก�-����
"E7&�����O�&M���������ก���!���������
"E7&�����O	�"���

� �����%��6
��	����#����#�V-���	��	�#�ก����7�)��	�"���#��
��
"E7&�����O�����
����    

�
"E7&�����O������� ��ก���!�������� 
�"����ก���,�ก��#ก��	�"�����#��E"�+�!�E�#  

�
�"%��&�� 

 -  �����.����##7%�$#�� ��ก��&���#��)���ก���� 

 -  �
"E7&�����O��ก��&���#��#�����+��� 

 -  �!��#	��"���&���#��)���ก���� 

ก��&���#���� 
Evaluation 

+��+� 
Context 

&2		
��!�� �� 
Input 

ก��+��ก�� 
Process 

�����" 
Product 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 

������ 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 

ก!�$�� 
)���ก�� 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+ก�� 
�!�����ก�� 

"�#)���ก�� 

�-.��"
�����	 
�ก����ก
+����� 

�#.�����*	��� 
)���ก�� 
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���� 2   ก��$����#"���ก����ก��&���#�� 
 $�
�	�ก"�+�!�E�#�� 
�"����ก���� �,����&���#��	�"����!����#	!��&M���         
ก��&���#�������#��E�!��
+���#	!��&M�ก%��$�
���ก��&���#����%����ก*����ก��$����#	!��&M�
�!��
+��ก Y �
��,����&���#���#%���-�	��,��V-���!��
+��ก Y ����ก�� ���� ,��
� )���
���     
�"%���-�	��,�����$�
��&+����%�������$����$�.����&G����%��#��%�#����#	!��&M��.����$�.��#%  
E��#����	����-�	��,�E�����#	!��&M��$�%��
�����ก%����%��������������+��+ก��$����#
"���ก��	!��&M���ก��&���#�����ก��	
��!��
+���#�!��
3ก%��$�
� ���������"���&���#���&M�ก��
&��$�
��
����������
��7�7&ก�,O��������� 
 �� 
�"������ก	�ก�,�ก��#ก��"���$����#	!��&M���ก��&���#����)���ก������
)���%��"
� ���,�ก��#ก���7ก��	�"����"���#"��$�-���#ก�%���.�  #����#� ���	��	7�#7%�$#��
����
"E7&�����O ��ก��&���#����%���	%#6
��������!��
3�.�	�"���#��
���"�$�.��	"��"������    
"%��������"���&���#��	��	���#��E�!��$�ก��&���#������� ��ก��&���#���&M��&��%��#�          
&�����U�F�- 
  
����  3  ก��$����.���#.����ก����+��# ��#�� 
 ���.���#.� (Instruments)  �&M���������!��
3��ก��&���#��)���ก���#.���,�ก��#ก�����+
���##7%�$#������
"E7&�����O ��ก��&���#�������,�ก��#ก��	�"��������$�.���.�ก$�   
���.���#.������������#�ก����7�ก
+�
"E7&�����O$�.��������"���ก��&���#����ก�������$�.���.�ก
���.���#.��
��,�ก��#ก������$���� �ก���� ����7กZy������
+������E���&M��&���	�"�����#�
+    
���.���#.����	��!��&�6��
�$�.��&T�)�ก���$��7กZy������������#����$*������������.���#.��%�#ก
� 
 �#.��������.���#.����"���ก�������,����&���#��	�"���ก!�$������(Schedule) ��ก���!�

���.���#.��&��+��# ��#��ก!�$���������"���&��ก�+��������ก��&/#�����6��	�����ก*+ ��#��
ก��	
��"���# ��#�����ก����+��# ��#���&M�"�� 

 ก����+��# ��#���&M� 
�"������!��
3�����-���$�ก��+��# ��#���&M��&��%���#%#�   

&�����U�F�-�����%�##���ก���+��%���!��
3"%���ก��&���#��V��
���ก���������-.��ก����+��#
 ��#���,����&���#����� 

 -  ก!�$���
"E7&�����O�$�6
��	� 
 -   ��#�������"���ก���ก*+��+��# 

 -  	��ก*+ ��#���$�%��
���%���� 

 -  	��ก*+ ��#���$�%��
��#.���� 
 -  ���	��&M�����ก*+ ��#���$�%��
� 
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���� 4  ก���������$O ��#�� 
 �#.�� ��#������
+ก����+��#�&M��&"�#��U�ก��������	!�������"���ก�������,�ก��#ก��
&���#��)���ก��	�"���"��	��+ ��#����%������������	!���ก ��#��"�#�
"E7&�����O���"���ก��
��U�ก���������$O ��#��	�"���������������&M��&"�#�
"E7&�����O�����&�++ ��ก��&���#��  
������ก!�$����� 
 ก���������$O ��#���&M� 
�"������!��
3��ก 
�"��$���� ��ก��&���#��)���ก��  ��#�� 
�������
+��	&��ก�+���� ��#��$���&���F���#E�����#�#+��,O �� ��#��������$�กก���������$O
�&M��&��%���#%#�&�����U�F�- ��$�
กก����ก���������$O�%�##�������$��"%���ก��&���#��
V��
���ก���������$O ��#���,����&���#��	�"����!����E�� 
 -  &���F����6��� �� ��#�����	���+��#"����&M����"ก������$*�-���"���ก
� 
 -  ���.���#.����	��6���ก���ก*+��+��# ��#��	�"�������
+ก��"��	��+��%��������� 
�����+��+ 
 -   ��#���������
+	�"���	!���ก�&M�$#��$#�%�����+7����%��&M� ��#���������#$�.��&M�     
 ��#������&M��7&����"%�ก���!�������� 
 -  ��U�ก����ก���������$O ��#��	�"���E�กก!�$�� ������%��$��� 
  
����  5  ก�������� ��#�����ก���������� 
 �#.�� ��#������
+ก���������$O���� �,�ก��#ก��	��!����� ��#���
�8���E.��%��&M���ก��
&���#��)���ก���
�����ก��ก���!��6%����,����&���#��	�"���	�"�����������ก���!�����     

 ��#��8���#���.�$�����!��
3	�"����������.��
"E7&�����O (Objectives) ��ก��&���#����U�ก��     

(Procedures)  ��ก��&���#�������
-UO (Results)  ��ก��&���#�����ก���!���ก��&���#���&�6� 
(Implications) �$� �ก��&��)�6�Oก���!���ก��&���#���&�6��
�	�"���6� �$� �$*�E��	7���%� 

(Strength) ���	7����� (Weakness)  �����$�%��
����	�"���6��$��$*������%�	��ก�� 	7�����     
�����%��������!���%����	��	��!��$�	7���%��
����F�-����&M�	7���%����%��#���ก	�ก�
�ก��������

��ก���!��������)���ก�����"�������E�� �����������ก��&�
+&�7�)���ก��+7���ก����

��
-��ก����"����6�"���	� ��#���-��#�"�#���"���ก����+��#�
����#��ก-
�����ก���+&��#�,
���ก������ 

 ก����������ก��&���#��)���ก��#��&X�$#������!��
3��%��$�����.�	�"����$����&���#��

���
+��� ��$�%�����#����#� ���	������+)����*�����7��
����-.��&��)�6�O��ก��"
�����	 
��%���
��%����ก����������"%����+��$������&M�F������� ���	�%�����ก��
��
����$��ก������    

F����E�"�$�.�F��������6�ก������#%	!��&M� 
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���� 6  ก��"��"�#�� 
 �#.����ก��&���#������!��&�6�	7���%����	7����� �����������
+ก���%�����#���&�
+&�7�
�-.��ก���!��������)���ก������)���ก����		�����
+ก��-�	��,��$��!��������"%��&���         
ก���!�����������&S�+
"�����&�++���#)��ก��&�
+&�7��ก��  ��+ก-�%������&M����%����&������&��
"�#���#	!��&M������!�ก��&���#��8!���ก��
�$����  $�ก��ก��&���#���&M����-��	����&M��&"�#
�
"E7&�����O����)���ก���
��%�#E.�����%��&M�)���ก�����&���+ก
+���#�!���*	 
 	�ก 
�"����� 6  ��ก��&���#��)���ก�� ���,�ก��#ก��&���#��)���ก���
����ก�%������
��	��7&����%��&M����ก��&���#��������&���#���6��&M���������ก���!��������)��	�"���        
"�+�!�E�#�&M��!��
+ 
��
�"%��&�� 
 -  &���#������ 
 -  &���#���&�!��# 
 -  &���#����%���� 
 -  &���#���#.���� 
 -  &���#��)����� 
 -  �ก*+��+��# ��#����%���� 
 -  �������$O ��#����%���� 
 -  �!����� ��#����%���� 
 -  ��������ก��&���#��)����� 
 -  ��ก��&���#��	��6�&��)�6�O$�.�#�&��)�6�O���� 
 ก��&���#��)���ก��#����#�!��
3"%�ก��ก!�$��������$�.�)���ก��"%���.���       
 ��$�%�����E��)���ก������
+ก��&���#������%��#���++����&M��&"�# 
�"���%�##��%��         
�
��!��
3"%����#E�ก"���������#������"�� ����ก���!��������)���ก��8����%���"%�ก��"
�����	 
 �����+��$��$�%������%�F��ก�	$�.�ก���!�������� ��$�%��������	�����
+ก��&�
+&�7��ก�� 
���-
5���&������������	ก�%������%�&2		
�$�������#���ก���+"%����#���%��� �����Oก���.�
ก��&���#����)���ก����%���&M���++����� ��ก��&���#��)���ก��#����#E�ก"��� ��&�++
ก��&���#��)���ก��#�$�����&�++ �"%����&�++#�������#�!��&�6��&M��++��%���-.��&���#����
)���ก���"ก"%��ก
���ก�& �����"%�E��ก��,O ��&23$� ���"%��)���ก�� ��ก���!��&�6�       
ก*	��!�ก���
��&�����&�
+&�7������������U�ก���$���������ก
+�F�-&23$� ��ก��&���#��
�"%��)���ก��  �%������������6����"%����&�++ ��ก��&���#���
�"������
����������
ก�,�   
����&M��6����++  8���)��$�
กก������������"%��ก�	ก��#�%���$3%	�	
��&M���++ &��ก�+���� 
&2		
��+.��"�� ก��+��ก�� ��������" 8���	�#����#�
#-
�UOก
���%��"%���.��� 
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���	��������ก���	����  

 ���	����*F��-����$ 
 )�������O~  (Dodendorf. 1983 : 99 - 104) ����! �����ก����	
�)��ก��	
�ก�������       
ก������++���6
���)�������6�+����F��"��
�"ก"��ก��� ���$�
/��#��ก�#��
ก�����    
35 ��  ก��	
�6
�������+%��
ก�������ก�&M� 2 $��� $�����ก�&M�$���6
���7+��E���ก�� 4        
�%����ก$���$�����&M��ก�� 5 - �ก�� 8  $�
�	�ก�
��!�ก���
��ก"����6��++����+�
����
#c�U�|
���ก������������&���+����+ก
+)����������#.�� ��#��	�กก���
��ก"&��กS��ก#� 5 �
ก�,�    
�
��� 
 1. ���&��	!���)��������&M����&��	!��
� ���
ก���������#	�กก��"��	��+            

�#7�ก��+��� �$�����+����-+ก�7%#�&$����#7���%���.��� 

 2. �������� �&M�ก�7%#�
ก������"%�����
+-+����
��������
��#.���
ก�����"���ก��        

���#6%���$�.�� ���	 ����#6%���$�.�	�ก�
ก�����������7#�กก�%�ก%������	���%��-+��� 

 3. ก��-���-����
�ก
���)�������-+�%��
ก��������#����7����ก�%�����
+ก��6%���$�.�    

	�ก�
ก�����������7#�กก�%� 

 4. ���#�&M������	�กก���
��ก"���
�ก���!���� ���
ก�����-+�%��
ก�����#����
���ก��

�!��������
ก�����#����#�
+���6�+����������
+#�+$#������!��
�"�#�������ก!�$���
ก�����

"��	�#7�ก��+���)������#%"
ก�".�� 

 5. ก��#��%���%�# ���
��#�#�6�ก���
��##�-+&���������#)�������+%��Y +����
� 

���&ก�����!���$��������#��$��
ก������
+&��������)�����������������
�����Oก
����
�$�7�

���#�
#-
�UO��$�%��+������)���������กก
��#%��ก�
ก�����#��	"�"������"%��-.����$#%�
ก�����   

���)"ก�%�	�6%���$�.�������%���+�7%�����U�+���%��!������%����+���  ��ก����	
�-+�%�  ก��	
�

ก�������ก������++���6
��&M����-��	�!�$�
+)���������6�+��%����������6�ก���
�          

#����#�ก�������ก
+�
ก��������#.��������+����ก��6
������������#�
#-
�UO����
��#              

�����	
���.������U�+���%�#� ������&���+$���&��ก���!�$�
+�
ก��������&ก������)�������6�+�

�-���)��������&M�F�-�������%����#��67#6��%����#�����������ก
���$�%��)����������67#6�

	��!��$��
ก������ก�����#�����ก#
����&���F
�	�กก����ก�� ��)�������O~  �������!��%�ก��	
�

$���������++���6
���#��E	
������%��#�&�����U�F�-�
������
��#�����6�ก��  �"%�
���          

�
� �����%ก
+���#��#��E �������ก��	
���&�++ก������6%�ก������++�%�##.�ก������++

���+7������ก��	���	�$���������"���ก������� 
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  ��� (Rule.  Online.  1983)  �����ก����.��� w�� ��ก��	
�6
�������++��#6
������
+

&��E#��ก��"%����
#c�U�|���ก�����������ก���%������,�"���"�Ox �-.�����$��� ��ก��	
�  

6
��������#6
����#�"%����
#c�U�|����ก���%������,�"���"�O  ���
ก�������)��������
/+��      

�#.���#8� )�����	
���#6
������%���
+"�#ก
�� ������ก
�  �
ก��������"%�����
+6
� �
�������
+

ก��#�+$#�����"�#$�
ก��"���6
� ��"���� �
��� �-.����F���������	!���������ก�7%#"
���%��

�&M��
ก����� �ก�� 3 - 6 	!����  3,360 �� 8���E�ก�+%���ก�&M� 3 ก�7%# �.� ก�7%#�
ก�����	�ก6
������

��#6
�  ก�7%#�
ก�����	�ก6
������&ก"����#�	�ก)�����������#%#�6
��������#6
����ก�7%#�
ก�����

	�ก6
� �����&ก"���� #�	�ก)����������#�6
� �������#6
�   ��#������! �#��6���ก���� �����$O               

�&M�������+��&G �.�. 1981 ��� �.�. 1982 ��&��กS�%�$����������#6
��#%����%�������        

"%����
#c�U�|����ก���%������,�"���"�O ���
ก����� 

  8�#��  ����#� (Simon Veenman. 1995 : 319 - 381)  �����ก����.���ก���
������$O 

���
#c�U�| ��ก��	
�ก�������ก������++���6
������	�ก���6��&��	
ก�O ��)��������$%�$���� 

-+�%�  ก��������6
���������6
������������7���#��
ก�����	�ก���6
������$�.�#�กก�%�  #�������

������������������ก
� #�&��)�6�O"%�ก����ก����)�������&��E#��ก�� ก����ก���&���+����+

���
#c�U�| ��ก�������ก������++���6
������  ���6
�����������-+�%��#%�"ก"%��ก
�        

��%��#��
��!��
3����E�"� 8�����	�กก����	
���7&����%� �#%-+�
ก������������
+��ก���+����+   

	�กก�������ก������++���6
������ 

  �������������O� (Kasten and Clarke. 2007 : Online)  �!�ก����	
��ก����ก
+ก��	
�

ก�������ก������++���6
� -+�%�  ก��	
�ก�������ก������++���6
��&M�ก����#�
ก�����

#�กก�%�$�������
+6
�#����������ก
���$��������	��#��
ก�����$��ก$����
����#���	         

���#��#��E ���7 ����/ก�	 �
��# ��U�ก��	
�ก�������ก�����	��"ก"%��ก
�	�กก������
ก�����

����+%��&M����
+6
��.�  	�	
�+�/�� ��ก��������������"ก"%��)���$����#�!��
3ก
+���#$��ก$���

 ���
ก�����������$�
�"%��
"��������
+ก��������������"ก"%��ก
� ����*กก����ก�++&���+ก��,O

ก����������	�-�	��,�"�#���
+-
5��ก��  ��ก	�ก����ก����	
�6��$��$*����O&��ก�+����!��
3

&��ก��$�����.�  ��$���������++���6
�  #�ก��	
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�������#��#��E���F�������,�"���"�O8����&M��
ก���!��
3��ก���������6�"%�� Y "���	� 
ก���!����������"  4) )����������#����#���$�
����ก
+ก������� ���
ก����� �
ก�����	�#�       
���
#c�U�|���ก�����������6%�ก
�  5) ���&ก�������#�/�����ก	� ���#�-.�/��ก����ก������    
�%�##���ก���+"%�ก������� ���
ก����� ��.���	�ก�#%��#��E6%���$�.���
+��7�ก������� ��   
�
ก��������#�ก�
ก  8����%����$��
ก�����#�-c"�ก��#������ �#%���	����� ���#����
#c�U�|���ก��
�����"�!�  6) F����&M����.���#.��!��
3��ก��+��ก���������� �-.���%�����#ก��+��ก�����  E��$�ก 
�
ก�����#������������	������F����-.��-
5��ก��+��ก��������
+���  	��%���ก���+�$�          
�
ก�����#����#��#��E"�!���ก�������%���&M������ 7) �
ก��������#7%�#
��"%�ก������� #�&23$�      
���-c"�ก��#���� 
 -��6�   ����	*ก (2551 : 3 - 4) �����ก����.��� ก������+++��,�ก���++���6
� )���6�
ก�	ก��#�&M�$�
ก  �-.����ก��&��กSก��,O&2		7+
� &23$�����7&����/&�����U�F�-����ก��ก
+        

��������  -+�%� 1) ���+��$��#����#��#��E����+��$�������6�ก�� #����
��
��O�)�+�� ��)�������

��%��6
��	� #����#�
#-
�UOก
+��� �
ก����� ���&ก�������67#6��&M���%���� �&M�����!��++
&��6�U�&�"� ��#�
+~2����#����$*� ������%�#��� +��$��)��������++�6�)��������&M�/��        

#�ก����������"��"�#��ก�������F�����++ก
���,#�"� #�ก���������$O$�
ก��"� 	
��!���%#.�   
ก������+++��,�ก�� ������������� 	
��F�-������#�����.�"%�ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก����� 

#�ก���������$O��������  	
�ก�	ก��#ก�������ก�����)���������������&M��!��
3 ���#�ก��������

ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������+++��,�ก���%�#ก
+�,���� �&M������ก����-���� ������������ 
�
ก�����#����#�7 ��7กก
+ก�������  2) &23$�����7&����ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������++

+��,�ก�����E����ก�� �������%�ก��	
�ก�	ก��#ก������+++��,�ก���&M�������ก����������

����$#���#ก
++��+� ��)�������  �"%�������$O���������#%�&M�&2		7+
� �7&ก�,Oก������#%�-���-�
ก
+	!������� ����� ก��&���#������� ������
��#%E�ก"���"�#$�
กก��&���#��"�#$�
ก��"�             

-7�U�
ก��6 2544  3) &�����U�F�-ก��	
�ก�	ก��#ก�������ก������+++��,�ก��  ����ก�������
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���O���#�������"���� �
ก�������#��E��ก���������$����#�������"��������
���ก������E����ก�� 

�&M��������%��#��$"7�� ���	
ก�������$O ก���-�� ก����!� ���ก���������ก�������U��,6�          
�������
#c�U�|  �
ก�����#����
#c�U�|�� ��  �������#�
+���6�+"%�"���� �
ก�����#����#�
+���6�+

"%�"����  �
������ �#% ������� �%�ก��+���"�#ก!�$�� &S�+
"�"�#���+��+���
� ���E����ก��  
�����	"�"�  �
ก�����6�+ก�������ก������+++��,�ก��  4) ��������ก��-
5�� �.� �!��
ก���

� "-.����ก����ก�� �E����ก�� ���Oก�&ก�����%������E���  �E�������6ก�� �E��&��ก�+ก�� 

F�#�&233�����E���"���	����#��%������%��������ก��	
�ก����ก�� ����$����#�%�##.���ก��	
�
ก�������ก������+++��,�ก�� #�ก����
+��7����&��������#�%�##.�  

 �������O  ����������# (2546 : 15)  �����ก����.���ก��+��$����6�ก����F��� ���������
 ��)��������
�ก
� �!��
ก�+��ก��&��E#��ก��	
�$�
��!�-�� ���-+�%� ����!�����ก����ก��
�������$O ��#�� 	!�����
ก����� $�������� 6
������ #�ก��	
�ก�������ก��������$��ก$����������
�
ก������&M��!��
3 ��ก���������$O ��#��	!��������7,F�-��� #�ก��������&�����67#6�     
���Oก�&ก�����%������E��� �-.�������ก�F�#�&233�����E���  ���#�ก��	
��!����ก��	
�ก�������
ก���������6�����&M����.���#.���ก��&S�+
"�ก���	
��!����-
5���!ก�F�-����$����            
���#�กก�%� 1 ��6� ���#�ก���!�����ก��ก!�$���$�-��6%������ "���	�#�ก��	
�ก�����ก�����    
)���6��.�� ���)�)��������
"ก��# #�ก��&���#����ก��	
�ก�������ก����� �����#�ก��&���#����
ก��&S�+
"�"�#��������6�ก����#�
�#�ก��&���#�����#ก���$��������6�ก�� ����� 
 ����7�UO  +
�	�# (2546 : 30) �����ก���� ��ก������,�"���"�O�++ก���������#6
� 
���
+&��E#��ก��&G��� 5 - 6 ��)�������+���$������$�.�# 	
�$�
��!���	�	��3)������&���+����+  
���
#c�U�|���ก��������,�"���"�O ��.��������# 	�กก���������#6
���$�%��ก%����������     
$�
������  ���
ก����6
�&��E#��ก��&G��� 5 ��� 6   ��)�������+���$������$�.�# ���)�������
+���)���!���3 	
�$�
��!���	�	��3 	!���� 48 �� ��&��กS�%� ���
#c�U�|���ก�������        
�++ก���������#6
�$�
���������ก�%�ก%������� 
 �-6��!�  U����� (2546 : 8)  �����ก��ก��-
5����&�++ก�������6�F������ 6
�&��E#
��ก��&G��� 2 ��� 3  ����������6
�������++��#6
� &��กS�%� ���
#c�U�|���ก������� �
ก�����    
6
�&��E#��ก��&G��� 2 ��� 3 ก�7%#������������
+ก�����"�#��&�++ก�����������-
5�� ��   
)���6�ก��+��ก����	
��6��&S�+
"�#����
#c�U�|���ก���������6�F���������ก�%��ก,NO���#��+���
���ก!�$����������� 70   ��������"*# �.� ����&M������� 80.37  ��� 78.73  "�#�!��
+���           
#��
ก���������%���ก,NO���#��+������ก!�$��
�ก�%�� ����&M������� 100 ��� 88.89  "�#�!��
+          
8������ก�%��ก,NO	!�����
ก��������ก!�$����������� 80 
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 �,ก�  ���O��)� (2548 : +��
��%�)  ����!�ก����ก��ก��-
5��ก�	ก��#ก����������   
ก�7%#����ก�����������,�"���"�O )���6���&�++�%�##.�ก
�����������6
�������++��#6
� �!�$�
+
�
ก�����6%��6
���� 2 (6
�&��E#��ก��&G��� 5 ��� 6) ���	
�6
�������++��#6
� ��)�������+���ก�ก
���- ���# 	
�$�
�+7 ���
#�O  	!���� 21 �� )���6����ก��	
�ก��������  - +�%� �
 ก �����                 
6
�&��E#��ก��&G���  5 	!���������� 77.78  #����
#c�U�|���ก��������%���ก,NO������ 70        
 ��������"*# ���6
�&��E#��ก��&G��� 6  	!���������� 83.33 ���ก��������%���ก,NO������ 70 
 ��������"*# 
  �!��
ก��6�ก�����#�"�/��ก����ก�� �!��
ก����,�ก��#ก��ก����ก�� 
�-.�/�� 
(2551 : 2 - 3)  �����ก����	
������7,F�-���&�����U�F�- ��ก��	
�ก����ก���6��&�����U�F�-  
��&������$�
/��#��ก����� ��� ��)�����������$#�����#�&�����U�F�- �.� ���
+&��E#��ก�� 
���#��
ก����� 300 - 400  �� ������
+#
U�#��ก�� ���#��
ก�����  400 - 800 ��  ����6�����
#c�U�|
���ก������� �
/����������O�!�����ก��)���ก����	
��&M�6%���������� 10 &G �-.��"��"�#��ก�������
 ���
ก�����  -+�%� )����������#��
ก�����"�!�ก�%� 495 �� #����
#c�U�|���ก�������"�!�  ���)�������
���#��
ก����� 495 - 1,200  ��  #����
#c�U�|���ก�����������7� 
 ��7&	�กก����ก��	�ก��ก�����������	
�����ก���� ��� 	��$*�����%� )������� �����*ก
�%���$3%#�����#%��+6
����������%���"%��7,F�-ก����ก�����67#6�$�.�����E����
����
ก���
$���$�)��������#%"���ก���$��7+��# 	�กก�����)������� �����*ก#�����#%��+6
������ 	��"���   
#�ก������$���
"ก��##��6���ก��	
�ก�������ก����� �-.�������ก�,����#�����#%��+6
������ 
��
"ก��#��%��$����  ก*�.�  ก������+++��,�ก���++���6
� 8����&M�ก���!��
ก��������#�       
���#�"ก"%��ก
�������6
������  ���7  ���#���	  ���#��#��E  #��������6
������ก
�  8����!��$�
�
ก�����#����#���	�����#�ก �� 8���E�ก�!�#��6��&M��)�+�����
+&����� ���
+�!��
ก���       
� "-.����ก����ก�� ���
+)������� ����ก���&M�)���ก��-
5��)������� �����*ก"���++ก��	
�
ก�������ก������++���6
� ���
+�!��
ก���� "-.����ก����ก��  8��������	
�#����#���	��ก��
&���#��)���ก�� )�����
�������ก��&���#����%���&M���++��&�++8�&&9 (CIPP Model)    
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 ก������	
������ ���ก������	�����������
��ก��  ��	�������������� (CIPP Model)       
������ก���������
��ก��(�)�������	*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+����  
*/�.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6����7�45ก6���2�8��  �*- 1  ����	+��/�	�ก���0�����  ����� 
 1. .������	 
 2. <����.=��=���ก������	 
 3. ������ก�������� 
 4. ก��.�����
�13/��1/2�3����ก���ก,�������*�/��+ 
 5. ก���ก,�������*�/��+ 
 6. ก�����
���BC.�8�<+ก�������� 
 7. .7�-�2�3����ก�����
���BC*�/��+ 

 
��������� 

 ก������	
������  <������	�ก,�*�/��+ก������	 E�
.����ก������	*���+,ก-����ก�����
ก�����	ก��./���
+����  �0��  3 ������	  �53�/	�=��
��ก��(�)�������	*���+,ก   
-����ก�����ก�����	ก��./���
+����  .0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� �*- 1           
������	-����2���.��������	 -�������13/������	.��8-� F���ก= ������	2�3 1  ������	2�3 2  �+�
������	2�3  3  ก0�B�ก������ก,�*�/��+ ��=����1/-8+�
� 2551  ��ก<�����B��������	  
��        
�ก���	  <���ก
�/��ก���	�+�ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G� ���	��H�ก��-/����./�7�� 
ก��.��E�6IC  �+�ก��.���ก- 
 
���������������ก������� 

 ก������	
������  <����.=��=���ก������	���<����.=��ก�3	�*�/�ก��ก���0������
��ก��
(�)�������	*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+���� .0��ก���*-(1�2�3          
ก��45ก6���2�8��  �*- 1   /����ก/����	   �8
+�ก��������	-����ก�����ก�����	ก��./
���
+���� ����13/.��8-��ก������	  �0�� 3  ������	 
1/ ������	2�3 1  ������	2�3 2   �+�     
������	2�3  3  F���ก= 1) <�����B��������	/<�����<���/��
��ก��  �0��  3 
  2) 
��<��./  
�0��  6 
 (�K(��
��2�3���<���/�����2�3���ก�����	ก��./���
+����)  3) ก���ก��  
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.7�45ก6�*��(1�G�  �0��  27  
  4) �ก���	2�3�*���=���
��ก��M  ���ก/����	 �ก���	   
��=�����2�3 1   �+��=�����2�3 2  �0�� 86  
  5) <���ก
�/��ก���	  �0��  86  
  ��������ก�
2���B��  208  
   
 
 ���� 6  �0��<����.=��=���ก������	 
 

�0�� 
�B+=��ก,� 

*�/��+ 
<�����B��������	/

<�����<���/� 
�
��ก�� 


�� 
<��./ 

�ก���	 <���ก
�/� 
ก���ก��

.7�45ก6� 

��� 

������	2�3 1 1 2 21 21 9 54 
������	2�3 2 1 2 12 12 9 36 
������	2�3 3 1 2 53 53 9 118 

��� 3 6 86 86 27 208 
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����� 
 1. �������������2 
 2. ����������P���	0��*�� 
 3. ���������ก����ก�� 
 4. ���������<+<+�- 
 ������ก��������2���  4  /�
C���ก/�  .����7�*�	���������ก���������
��ก��
(�)�������	*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+���� .��ก��.0��ก���*-(1�2�3
ก��45ก6���2�8�� �*- 1  ���-���� 7 
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 ����  7   �.��������ก��������2���  4  /�
C���ก/� 
 

/�
C 
���ก/� 

-���=���� �B+=�*�/��+ 
�
�13/��1/ 

2�3��� 
ก��

���
���BC 
�กIQC 

ก��-��.� 
ก��
������
����2 

1. 
���      
./�
+�/�
��B�=��
�	��	*/�
.0��ก�� 

I�ก���ก��
ก��45ก6�    
*��(1�G� 
(.(G.)  �ก��
�ก��PRB��+�
(�)�
8IE�(      
������	  
*���+,ก�B���
���.�2H�E�(
ก����-78
���.�
C*/�
�
��ก���
ก���0�����
�����.0��ก�� 
�*-(1�2�3     
ก��45ก6��+�
�����������	
-����� 
ก��./���

+����  

- �/ก.���	��	
.0��ก��
I� 
ก���ก��ก��
45ก6�*��(1�G�
����0��T��
�����I 2551 
- �/ก.��
�=�1/  
ก�����B�����ก��
���	������
+����
�������	  
*���+,ก*/�
.0��ก��       

I�ก���ก��
ก��45ก6�          
*��(1�G� 
- �/ก.��        
�<(�)�     
���.�2H�E�(   
������	*���+,ก     
.0��ก���*-(1�2�3     
ก��45ก6���2�8��   
�*- 1 

- ��25ก     
*�/��+ก��
45ก6���ก
�/ก.��2�3
�ก�3	�*�/�
�+�.�8�<+ 
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���BC
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�
�13/��1/ 

2�3��� 
ก�� 

���
���BC 
�กIQC 

ก��-��.� 
  - <�����B��������	

/<�����<���/� 
�
��ก�� 

- ���
.��E�6IC 

- ���
���BC
.�8�<+ก��
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ก�����	 
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���
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���*/�
��  
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�(�	�(/*/�
�P���	��1�/�-� 
�(13/ก��
�0���ก�� 
ก�����      
ก�����	    
ก��./  
���
+���� 
����� 

1.1 �����
�����I 

1.2  ���
�8
+�ก�  

1.3 ���
/�
��.7�2�3 

- �/ก.��/*�/��+
*/�.0��ก�� 
�*-(1�2�3         
ก��45ก6���2�8�� 
�*- 1 2�3���.��
�P���	 ��1�/�-�  
�B��ก=������	 
-����ก�����
ก�����	ก��./
���
+�������	
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3. ���/�
�� 
.7�2�3  
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- <�����B��������	
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�
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1. <+ก��
�0�����
-��-��    
E��ก��*/�
.0��ก��

I�ก���ก�� 
ก��45ก6�   
*��(1�G�  
 

- <�����B��������	 - ���
.��E�6IC 

-.�8�
���
���BC 
*�/��+
���

���B,  
-�����
.��E�6IC
�+�.�3�2�3
���กU  
-�����
.��E�6IC 
��	ก��
���
���BC
�1�/B� 
(Content 
Analysis) 
 

.7�45ก6���
ก����ก��
�0�����    
-��-��E��    
ก��*/�.0��ก��

I�ก���ก��
ก��45ก6�       
*��(1�G�    
��	��ก������< 
�+�ก�����B��
���ก��  
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 ���� 7  (-=/) 
 

/�
C 
���ก/� 

-���=���� �B+=�*�/��+ 
�
�13/��1/ 

2�3��� 
ก��

���
���BC 
�กIQC 

ก��-��.� 
ก��
������
ก����ก��
(-=/) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - ��ก��(�)�
����ก�����	
ก��./�+�   
ก�����ก�      

8IE�(ก��45ก6� 
 - ��ก���.���.����

���(��/��+�

����*���*,�
*/�������	 
 - ��ก��.=��.���
�B�28กE�
.=�  
��.=��=���ก��
���ก��45ก6� 

 2. ก�����   
ก�����	   
ก��./  
���
+���� 
 
 

- 
��<��./2�3��� 
ก�����	ก��./
���
+����*/�
������	-���� 
 

- ���
.��E�6IC 
- ���
.���ก- 

- .�8�
���
���BC 
*�/��+
���

���B,  
-�����
.��E�6IC
�+���กก��
.���ก-       
.�3�2�3���กU
-�����
.��E�6IC
�+� 

.7�45ก6�       
��+�ก6I�        
B�/����	�+�   
ก��ก���         
ก�����	ก��./
���
+���� 
- +�ก6I�ก�����
B�/����	 
- *��-/ก�����
20��<ก��./ 
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 ���� 7 (-=/) 
 

/�
C 
���ก/� 

-���=���� �B+=�*�/��+ 
�
�13/��1/ 

2�3��� 
ก��

���
���BC 
�กIQC 

ก��-��.� 
    ก��.���ก- 

��	ก��
���
���BC
�1�/B� 
(Content 
Analysis) 

- +�ก6I�*/�  
ก��ก���ก�����	
ก��./ 
- +�ก6I�*/�
�<ก�����ก��
���	ก��./ 

 3. .E�(
�PRB�*/�
ก����ก��
���ก�����	
ก��./���
���
+���� 

- <�����B��������	
/<�����<���/� 
�
��ก�� 
- 
��<��./ 

- ���
.��E�6IC 
- ���
.���ก- 

- ���
���BC 
*�/��+��ก
ก��
.��E�6IC
�+���กก��
.���ก-.�8�
<+����
���	�	 

- ���8.E�(
�PRB�*/�
ก����ก��  
���ก�����	  
ก��./������

+���� �+�
��2��ก��   
�ก��PRB� 

ก��
������ 
<+<+�- 

1. <+.��^2H�_
2��ก�����	
ก+8=�.���
E�6�F2	�+�

I�-4�.-�C  
 

��	��<+ก��
���ก� 
8IE�(
E�	�*/�    
.7�45ก6�        
�Tก��45ก6�  2552  
�������,-=/F��� 
- <+ก��������

8IE�(ก��45ก6�
�������-� (NT)  
������7�45ก6�   
�T2�3  3 

- ��25ก<+
.��^2H�_  
2��ก�����	 
- ��	��<+
ก�����	    
�Tก��45ก6� 
2552 
 

- ���
���BC
*�/��+�+�
.�8�����
*/�     

������	� 
 
 

- <+.��^2H�_ 
2��ก�����	
ก+8=�.���   
E�6�F2	�+�

I�-4�.-�C   
.��*5� 
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 ���� 7  (-=/) 
 

/�
C 
���ก/� 

-���=���� �B+=�*�/��+ 
�
�13/��1/ 

2�3��� 
ก�����
���BC 

�กIQC 
ก��-��.� 

   - <+ก��2�./�
ก��45ก6������
��-� *��(1�G� 
(O-net)   ���
���7�45ก6�       
�T2�3 6 

   

 2. 
���(5�(/
���ก�����
ก�����	    
ก��./���

+����*/�   
<����.=�   
�ก�3	�*�/� 
 

- �ก���	 
- <���ก
�/�        
�ก���	 
- ก���ก��     
.7�45ก6�        
*��(1�G� 
 
 

- ���    
./�7��

���       
(5�(/��
*/�            
<���ก�3	�*�/� 

- ���
���BC 
*�/��+��ก
���./�7�� 
��	���
=�
.7�-� X  �+� 
S.D. 
 

- 
���(5�(/��
���กIQC��-�G� 

=��K+�3	 -����-= 
3.51  *5�F� 
 
  

 

ก���������$�%��$%����&���ก��ก'�������(�%��) 

 ก������	
������ �ก,�������*�/��+��	������./�7�� ก��.��E�6IC���F�=���
��.����  

ก��.���ก-/	=��F�=���2��ก���+�ก��45ก6��/ก.��  <������	F��.�����
�13/��1/2�3����ก���ก,�������

*�/��+
������ ������.��E�6IC ���./�7���+����.���ก- �0��  6  K���  ����� 

 ���.��E�6IC  2  K��� 

 K���2�3 1  ���.��E�6IC ������ก/�ก��.��E�6IC���F�=���
��.����ก��<�����B��     

������	-����ก�����ก�����	ก��./���
+����*/�.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� 

�*- 1 ���ก/����	*�/
0�7��  �0��  7  *�/
0�7��  �ก�3	�ก�������,ก��45ก6� ����� 

 1. �������2  �ก�3	�ก����2��ก��(�)�������	*���+,ก�B�./�
+�/�ก���	��	

*/�.0��ก��
I�ก���ก��ก��45ก6�*��(1�G�   
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 2. ����P���	(1�G��ก�3	�ก��
����(�	�(/*/��P���	��1�/�-��(13/ก���0���ก�����    

ก�����	ก��./���
+����  

 3. ���ก����ก���ก�3	�ก��ก���0�����-��-��E��ก��*/�.0��ก��
I�ก���ก��
ก��45ก6�*��(1�G�  
 4. ����PRB��ก�3	�ก���PRB�2�3�ก����กก�����B�����ก���+�ก�����ก�����	ก��./
���
+���� 
 K���2�3 2  ���.��E�6IC������ก/�ก��.��E�6IC ���F�=���
��.����ก��
��<��./          
2�3���<���/�./���
+�����������	*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+����
*/�.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� �*- 1  ���ก/����	*�/
0�7�� �0��  5  *�/
0�7�� �ก�3	�ก��
�P���	-=/F��� 
 1. 
���-�/�ก���+�
���
���B,  ก�����	ก��./������
+���������ก����ก��
(�)�
8IE�(�ก���	 
 2. ก���-��	�
���(��/�*/�
�� �ก�����ก�����	ก��./���
+���� 
 3. 
���-�/�ก���P���	 2�3.��.8�B��ก�����.�2H�E�(-=/ก�����ก�����	ก��./  
���
+���� 
 4. �PRB�ก�����ก�����	ก��./���
+�����+���2��ก���ก��PRB� 
 ���./�7��  �0��  3  K��� 
 K���2�3 3  ���./�7���ก���	�������	*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./
���
+����*/�.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� �*- 1   ��=�//ก���  2 -/ 
 -/2�3 1  *�/��+��1�/�-�������./�7���B��-��*�/
��� �+����+�ก6I����-���./�
��	ก��  �0��  5  *�/ 
 -/2�3  2  . /� 7������� 
���(5 �( /��*/�� ก ���	�ก�����	�� � 
+����               
������./�7����-��.=������I
=� 5 ����� (Rating Scale)  �0��  22  *�/   
 K���2�3 4  ���./�7��<���ก
�/��ก���	�������	*���+,ก-����ก�����ก�����	
ก��./���
+����*/�.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8��  �*- 1  ��=�//ก���  2  -/ 
 -/2�3 1  *�/��+��1�/�-� ������./�7���B��-��*�/
����+�������-���./�       
��	ก��  �0��  3  *�/ 
 -/2�3 2  ./�7�������
���(5�(/��*/�<���ก
�/��ก���	2�3��-=/ก�����ก�����	    
ก��./���
+���� ������./�7����-��.=������I
=� 5 ����� (Rating Scale) �0��    
21 *�/     
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 K���2�3 5  ���./�7��ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G�*/�������	*���+,ก-����
ก�����ก�����	ก��./���
+���� .��ก��.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� �*- 1  ��=�//ก���  
2  -/ 
 -/2�3 1  *�/��+��1�/�-�������./�7���B��-��*�/
����+�������-���./���	ก��  
�0��  4  *�/ 
 -/2�3 2  ./�7�������
���
���B,*/�ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G�2�3��-=/ก�����
ก�����	ก��./���
+����  ������./�7����-��.=������I
=�  5  ����� (Rating Scale)  
�0�� 20 *�/  
 ���./�7��K���2�3 3 - 5  -/2�3 2  */�28กK���  ������./�7����-��.=������I
=� 
5  ����� (Rating Scale)  �กIQCก���B�
��  ������� 
    5  
��  B��	75�   �������ก2�3.8� 
    4   
��  B��	75�   �������ก 
    3   
��  B��	75�   �������ก+�� 
    2   
��  B��	75�   ������/	 
    1   
��  B��	75�   ������/	2�3.8� 
 K���2�3  6   ���.���ก-ก��./������ก/�ก��.���ก-���F�=��.=��=��  ������.���ก-
ก��./*/�
���+�ก�����	���*/��ก���	�ก�3	�ก��ก�����I�ก�����ก�����	ก��./���
+���� 

��	�������,ก��.���ก-  4  ��� F���ก=   ���
��  ����ก���	  ������	�ก�4ก�����	����+�          

���/13 V -��
����B���.� 

 (�*� %���ก���������$�%��$% 

 ก��.�����+�B�
8IE�(�
�13/��1/ �	ก//ก���ก��.�������.��E�6IC  ���./�7��  

�+����.���ก- ��	+��/�	� ����� 

 1. ก��.�������.��E�6IC���F�=���
��.���� �0��  2  K���  <��������F���0���ก��
-��*��-/ ����� 

  *��-/2�3 1  45ก6�
�
����/ก.���+�������	2�3�ก�3	�*�/�ก��B+�กก�� �+�2^6i�       

2�3�ก�3	�*�/�ก��ก���������
��ก���+���H�.�������./�7��
���
���B, 0�
�������+���
��    
2�3F����.�������.��E�6IC���F�=���
��.����+�ก6I����*�/
0�7��  

  *��-/2�3 2  45ก6���H�ก������������������� (CIPP Model)  F���ก=   ก��������
�������2  ����P���	0��*��  ���ก����ก�� �+����<+<+�- �+�ก0�B�ก�/���ก��.����

���.��E�6IC  ��	�����2��-������������� (CIPP Model)  
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  *��-/2�3  3  0����.��E�6IC ���F�=���
��.����  K����=��2�3.����*5�  .=��B�

/����	C2�3��5ก6� -���./��+��=�	����*�/
0�7��  �ก�F*������8������1�/B��+�E�6�2�3��� 

-��2�3/����	C2�3��5ก6���0�  �0��  2  K���  ����� 

  K���2�3 1  ���.��E�6IC���F�=���
��.���� ���.��E�6IC<�����B��������	 

  K���2�3 2  ���.��E�6IC���F�=���
��.���� ���.��E�6IC
��<��./ 

 2. ก��.�����+�B�
8IE�(*/����./�7�� <��������F���0���ก��-��*��-/       

���-=/F��� 

  *��-/2�3 1  45ก6�
�
����/ก.���+�������	2�3�ก�3	�*�/�ก��B+�กก�� �+�2^6i�      

2�3�ก�3	�*�/�ก��ก���������
��ก���+���H�.�������./�7�� 0�
�������+���
��2�3F����.����

���./�7��  ������./�7����-������I
=� (Rating Scales) �� 5 ����� 

  *��-/2�3 2  45ก6���H�ก������������������� (CIPP Model)  F���ก=  ก��������

�������2  ����P���	0��*��  ���ก����ก�� �+����<+<+�-�+�ก0�B�ก�/��� ก��.����

���./�7�� ��	�����2��-������������� (CIPP Model)  

  *��-/2�3 3  0����./�7��K����=��2�3.����*5� .=��B�2�3��5ก6�-���./��+��F�B�


8IE�(*/��
�13/��1/���	ก���B�<�����3	���R �0�� 5 2=�  -���./�
����2�3	�-�������1�/B� 

(Content Validity)  0�F�B�
=�����
���./�
+�/� */��
�13/��1/ (IOC = Index of Item Objective 

Congruence)  ��	ก0�B��กIQCก���B�
�� ����� 

  �B�
���2=�ก�� +1 ��13/�=���=�*�/
0�7������
���-��/./�
+�/�ก���1�/B� 

  �B�
���2=�ก��   0 ��13/F�=�=���=�*�/
0�7������
���-��/./�
+�/�ก��     

�1�/B�B�1/F�= 

  �B�
���2=�ก��  -1 ��13/�=���=�*�/
0�7����F�=��
���-��/F�=./�
+�/�ก��

�1�/B� 

N
R

        IOC ∑
=  

 

  ��13/  IOC �2 ����
���
+�/���B�=��*�/
0�7��ก��+�ก6I�(^-�ก��� 

   ∑R �2 <+���*/�
��
���
���B,*/�<�����3	���R�1�/B�2���B�� 

   N �2 �0��<�����3	���R 
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  (����I�
����B���.���ก
=��K+�3	
���
���B,-����-=   0.50  *5�F�  �5�71/�=�       

���./�7������
����2�3	�-��  .����70�F�./����F��  �53���กก���B�<�����3	���R  �0��  5  2=�   

-���./��
�13/��1/������  (��=� 

  ���./�7��K���2�3 1  ��*�/
0�7�� �0�� 22 *�/  ��	��
=�  IOC ��B�=�� 0.60 - 1.00   

  ���./�7��K���2�3 2  ��*�/
0�7�� �0�� 20 *�/  ��	��
=�  IOC ��B�=�� 0.60 - 1.00   

  ���./�7��K���2�3 3  ��*�/
0�7�� �0�� 21 *�/  ��	��
=�  IOC ��B�=�� 0.60 - 1.00   

  (��	+��/�	�/	�=�E�
<�ก �) 

  *��-/2�3 4  0����./�7��2�3������8��ก�F*-��*�/�./��*/�<��2��
8I�8)� 

�+�F�����
����B,�/���ก
I�ก���ก��2�3��5ก6���2	��(HC�+��F�2�+/���� (Try Out)       

ก��
�� �ก���	 <���ก
�/��ก���	 �+�
I�ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G� �������	*���+,ก

2�3���ก�����	ก��./���
+���� �.��ก��.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8��  �*- 1  2�3F�=��=  

<����.=��=���ก������	   <��-/����./�7��K���+�  30  
 (��	+��/�	�/	�=�E�
<�ก �) 

  *��-/2�3  5  0����./�7��2�3F�������กก��2�+/���� (Try Out)  ก��ก+8=�2�+/�   

2�3����ก���	  <���ก
�/��ก���	 �+�ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G� �������	*���+,ก        

2�3���ก�����	ก��./���
+���� .��ก�� .0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6���2�8�� �*- 1 2�3F�=��=         

<����.=��=���ก������	  �0��  30 
 �+��0����./�7�������
���BCB�
=�/0����0��ก    

(Discrimination) ��	���
=�.�����.�2H�_.B.��(�HC*/��(�	�C.� (Pearsonus Product Moment      

Correlation) ��B�=��
����	*�/ก��
�����   

  <+ก�����
���BCB�
=�/0����0��ก*/����./�7�� �0�� 3 K���  �����  

  ���./�7��K���2�3 1  ���./�7���ก���	 ก���������
��ก��(�)�������	

*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+����  F��
=�/0����0��ก/	�=��B�=�� 0.31 - 0.91 

  ���./�7��K���2�3 2 ���./�7��ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G�*/�������	

*���+,ก-����ก�����ก�����	ก��./���
+����  F��
=�/0����0��ก/	�=��B�=�� 0.53 - 0.83 

  ���./�7��K���2�3  3 ���./�7��<���ก
�/��ก���	�������	*���+,ก        

-����ก�����ก�����	ก��./���
+����  F��
=�/0����0��ก/	�=��B�=�� 0.39 - 0.89 

  *��-/2�3 6  0����./�7��2�3B�
=�/0����0��ก�+�� �����
���BCB�
=�
�����13/��3 

(Reliability)  ���	.�-�.�����.�2H�_.B.��(�HC���/�+v� (Alpha Coefficient)  */�
�/��
 

(Cronbach. 1974 : 161) F��
=�
�����13/��3 (Reliability) ���-=/F��� 
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  ���./�7��K���2�3 1  ���./�7���ก���	 �ก�3	�ก��
���(5�(/���ก�����     
ก�����	ก��./ F��
=�
�����13/��3  0.95 
  ���./�7��K���2�3 2  ���./�7��ก���ก��.7�45ก6�*��(1�G�*/�������	
�ก�3	�ก��
���(5�(/���+�
���
���B,�ก�����ก�����	ก��./ F��
=�
�����13/��3  0.96 
  ���./�7��K���2�3 3  ���./�7��<���ก
�/��ก���	�ก�3	�ก��
���(5�(/��        
�ก�����ก�����	ก��./ F��
=�
�����13/��3 0.96 
            (��	+��/�	�/	�=�E�
<�ก �) 
  ���./�7��2���.��K�����
=�
�����13/��3 ��B�=��  0.95 - 0.96  �.���=�  ���./�7��
��
���=���13/71/.����ก   
  *��-/2�3 7  0����./�7��2�3<=�ก��-���./�
�����13/��3 (Reliability) �+�     
��
���.����ICF�����ก���ก,�*�/��+��กก+8=�<����.=��=���ก������	 -=/F� 
  1. ก��.�������.���ก-���F�=��.=��=��  �0��  1  K���  <��������F���0���ก��
-��*��-/ ����� 
   *��-/2�3 1  45ก6�
�
����/ก.���+�������	2�3�ก�3	�*�/�ก��B+�กก�� �+�2^6i�
�ก�3	�ก��ก���������
��ก���+���H�.�������.���ก-  0�
�������+���
��2�3F����.����          
���.���ก-���F�=��.=��=��  +�ก6I����*�/.���ก-   
   *��  - /  2�3  2  45 ก 6 ��� H� ก �� � �� ���  �� � � � � �� � ��  (CIPP Model)  F �� � ก=              
ก���������������2  ����P���	0��*��  ���ก����ก�� �+����<+<+�- �+�ก0�B�         
ก�/���ก��.���������25กก��.���ก-���F�=��.=��=��  ��	�����2��-������������� 
(CIPP Model)  
   *��-/2�3 3  0������25กก��.���ก-���F�=��.=��=��  K����=��2�3.����*5�    
.=��B�/����	C2�3��5ก6� -���./��+��=�	����*�/.���ก-  �ก�F*������8������1�/B��+�E�6�   
2�3��� -��2�3/����	C2�3��5ก6���0��0��  1  K���   
 
ก��ก'�������(�%��) 

 <������	F���0���ก���ก,�������*�/��+  ����� 
 1. ���20���25ก��B��	*/
����=���1/�ก���ก,�������*�/��+ �ก�3	�ก��ก���0�����
-���
��ก����	ก��.���ก- .��E�6IC -/����./�7�� ��ก�B���2	�+�	���E�U�0�F((��I�      
75�<�����B��������	-����ก��������	ก��./���
+���� .��ก��.0��ก���*-(1�2�3ก��45ก6�
��2�8�� �*- 1 
 2. <������	0�.=���B��	*/
����=���1/F�	��������	-��*�/ 1  ���	-�/� 
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 3. <������	�0���ก���ก,�������*�/��+E�
.������	���	-�/� ���	ก��.���ก- 
.��E�6IC �+�-/����./�7��ก��<��2�3��.=��ก�3	�*�/�ก���
��ก�� �53�71/�=����ก+8=�<����.=��=��
�ก������	    
 
ก��������+,��-��)ก�������� 
 <������	F���0���ก�����
���BC*�/��+��ก���./�7��2�3F�����
1�� ���75����.��E�6IC
�+������25ก*�/��+ -��*��-/ ����� 
 1. ก�����
���BC*�/��+2�3F����กก��.���ก-  ก��.��E�6ICก��45ก6��/ก.��  ���	ก�����
���BC
�1�/B��+�-���./�
���7�ก-�/�*/�*�/��+���	��H�ก��-���./�.���.�� (Triangulation) 
 2. ก�����
���BC*�/��+2�3F����กก��-/����./�7��  
  2.1 ก�������+<+*�/��+��	�������ก��
/�(���-/�C.0���,����-��*��-/ ����� 
   2.1.1  ก��-���./�
���.����IC�+�
���7�ก-�/�*/����./�7�� 
   2.1.2  ��25ก*�/��++������ก��
/�(���-/�C.0���,����  
  2.2 �����+<+*�/��+ �(13/0��./
=�.7�-�-��*��-/����� 
   2.2.1 �����+<+*�/��+2�3�F���ก���./�7��-/2�3 1 ��	���.7�-�(��I� 
(Descriptive Statistics) F���ก=  ก����ก���
���7�3�+���/	+� 
   2.2.2 �����+<+*�/��+��ก���./�7�� -/2�3 2 ��	ก��B�
=��K+�3	 ( X

         )

)  
�+�.=����3	�����-�G� (S.D.)  /ก��ก��	��F����������
=��K+�3	�-=+�*�/
0�7���+�0�F�
/E����	<+���
������	� ��	ก0�B��กIQC�ก����+<+*/�
=��K+�3	����� (��4��  ��4C��-�.  
2546 : 38) 
    
=��K+�3	  4.50 - 5.00 B��	75� 
���(5�(/���������ก2�3.8� 
    
=��K+�3	  3.50 - 4.49 B��	75� 
���(5�(/���������ก 
    
=��K+�3	  2.50 - 3.49 B��	75� 
���(5�(/���������ก+�� 
    
=��K+�3	  1.50 - 2.49 B��	75� 
���(5�(/��������/	 
    
=��K+�3	  1.00 - 1.49 B��	75� 
���(5�(/��������/	2�3.8� 
 
�.� �����&���ก��������+,(�%��) 
 1. .7�-�(1�G� 
  1.1 
=���/	+� (%) 
  1.2 
=��K+�3	 ( X ) 
  1.3 
=����3	�����-�G� (S.D.) 
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 2. .7�-�2�3����ก��-���./�
8IE�(�
�13/��1/   
  2.1 
=�����
���./�
+�/� (IOC =Index of Item Objective Congruence)   
  2.2 
=�/0����0��ก��	���.�-�B�
=�.�����.�2H�_.B.��(�HC��B�=��
����	*�/
ก�� 
 ��  ���  (Item-Total Correlationn)  �� �	.� -�* /��(� 	�C.�   (Pearson Product Moment      
Correlation)   
  2.3 
=�
�����13/��3*/����./�7��2���K��� ��	B�
=�.�����.�2H�_.B.��(�HC 
���/�+v� (Alpha Coefficient)  -����H�*/�
�/��
 (Cronbach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  ผูว้ิจยัขอเสนอ     
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงันี$  
 ตอนที�  1  บริบทพื$นฐานของโรงเรียน 
 ตอนที�  2  ผลการประเมินดา้นบริบท 
 ตอนที�  3  ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ 
 ตอนที�  4  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 
 ตอนที�  5  ผลการประเมินดา้นผลผลิต 
 

ตอนที� 1   บริบทพื�นฐานของโรงเรียน 
 บริบทพื$นฐานของโรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ดงัต่อไปนี$  
 โรงเรียนที� 1 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจาํนวนนักเรียน 81 คน  โดยเปิดสอนตั$งแต่ระดับชั$นอนุบาล      
ปีที� 1 - 2 ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 6  ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน  ครู 4 คน  มีอาคารเรียนจาํนวน         
1 หลงั แบ่งเป็นห้องเรียน  6  ห้อง ห้องปฏิบติัการ 1 ห้อง  ห้องสมุดและห้องดนตรี  1 ห้อง ห้องพกัครู  
1  หอ้ง  สนามกีฬา  หอ้งส้วม  2  หลงั  บา้นพกัครู  2  หลงั อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั (รายละเอียด
ภาพประกอบ 7)  ด้านงบประมาณโรงเรียนได้รับจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกัด       
เป็นเงินรายหัวนักเรียน  และเงินนอกงบประมาณ ไดรั้บการสนบัสนุนจากการบริจาคทรัพยแ์ละ   
เงินค่าบาํรุงการศึกษา และจดัการเรียนรู้แบบคละชั$นเรียนจาํนวน 1 ห้องเรียน คือชั$นประถมศึกษา   
ปีที�  3 - 4  จาํนวน  21 คนต่อครู 1 คน โรงเรียนจดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียนในเขตพื$นที�
บริการ 3 หมู่บา้น  สภาพชุมชน ประชาชนมีอาชีพรับจา้งและการเกษตร ไดแ้ก่  ทาํสวนผลไม ้ สวนยาง  
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ไดรั้บความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ�นเพื�อจดัการศึกษาร่วมกนั 
วิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและอยู่ใกลแ้หล่งเรียนรู้  ดา้นวิชาการและวฒันธรรมประเพณีพื$นบา้น  
การเดินทางเป็นถนนลาดยาง ไม่มีรถรับจา้ง ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวั  เช่าเหมา  นกัเรียนส่วนใหญ่
ใชเ้ดินเทา้และผูป้กครองมารับส่ง โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบคละชั$น  คุณภาพของโรงเรียน ปีการศึกษา 2552  จากการประเมินของสํานักงานรับรอง    
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มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ในระดบัดีจุดเด่นของโรงเรียนเป็นโครงการ   
หอ้งเรียนสีเขียว  ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7   แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 1  
  
 โรงเรียนที� 2 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํนวนนกัเรียน  82  คน  จดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียน
ในเขตบริการ 3  หมู่บา้นผูบ้ริหารโรงเรียน  1 คน  ครู 3 คน  นกัการภารโรง  1 คน  อาคารเรียน 
จาํนวน  2  หลงั  จดัเป็นห้องเรียน 5 ห้อง  ห้องปฏิบติัการ  3 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
ห้องสมุด 1 หลงั (รายละเอียดดงัภาพประกอบ 8)  งบประมาณส่วนใหญ่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
รายหวันกัเรียน จากหน่วยงานตน้สังกดั  และเงินนอกงบประมาณ ไดแ้ก่  เงินบริจาค เงินที�องคก์ร
ส่วนท้องถิ�น ประชาชน เอกชนร่วมสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและเพื�อสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารจดัการตามระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 4 งาน 
ได้แก่ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานทั�วไป  งานบุคคลงานธุรการ สภาพชุมชน  
เป็นหมู่บา้นเล็กมีประชากรประมาณ  170  ครัวเรือน รอบลอ้ม ดว้ยสวนผลไมแ้ละชุมชนร้านคา้
เล็กๆ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และทาํสวนผลไม้ ปลูกยางพารา มีแหล่งเรียนรู้ใกล้
สถานศึกษา  ไดแ้ก่  ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนในพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยับูรพา
วทิยาเขต       สารสนเทศจนัทบุรี  สถานที�ท่องเที�ยวชายหาดแหลมเสด็จ-หาดคุง้กระเบน  ชุมชนให้
การสนบัสนุนดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ วดั  ร้านคา้ชุมชนสหกรณ์ประจาํหมู่บา้น และให้การสนบัสนุน
ดา้นการจดั  การศึกษาทุกดา้นและวทิยากรทอ้งถิ�นภูมิปัญญาไทยจุดเด่นของโรงเรียนเป็นโรงเรียนสี

อาคารเรียนสองชั$น 8 หอ้งเรียน 
หอ้งดนตรี ป.5 ป.6 หอ้งคอมพิวเตอร์ 

ป. 4 อนุบาล ป. 2-3 หอ้งพกัครู 
 

สว้ม 

สุขสนัต ์

อาคาร
เอนกประสงค ์

 
สนามกีฬา 

ถนนภายในโรงเรียน 
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ขาว     ปลอดยาเสพติด ใฝ่คุณธรรม  บุคลากรและนักเรียนทุกคน แต่งกายชุดขาว ทุกวนัพระ  
โรงเรียนจดัการศึกษา  2  ระดบั คือ ระดบัการศึกษาก่อนประถมศึกษา ชั$นอนุบาลปีที� 1 - 2  และ
ระดบัประถมศึกษาชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 6  การจดัการเรียนการสอนนาํสื�อการสอนทางไกลผา่น
ดาวเทียมไกลกงัวลและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนจดัการเรียนการเรียนรู้แบบคละชั$น จาํนวน  1  
หอ้งเรียน คือ   ชั$นประถมศึกษาปีที� 2 - 3  มาเรียนรวมกนั  ครูสอน 1 คน  มีแผนพฒันาประสิทธิภาพ
โรงเรียน     ขนาดเล็ก การเรียนรู้แบบคละชั$น  และแผนการสอนแบบบูรณาการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  8   แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 2 
 
 โรงเรียนที� 3 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํนวนนกัเรียน 103  คน  จดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียน

ในเขตบริการ 5 หมู่บา้นเปิดสอนตั$งแต่ชั$นอนุบาลปีที� 1  ถึงชั$นประถมศึกษาปีที� 6   รวม 8  ชั$นเรียน  
มีนกัเรียนทั$งหมดจาํนวน 103  คน  ผูบ้ริหารโรงเรียน  1 คน  ครู 4 คน  นกัการภารโรง  1 คน  

อาคารเรียน จาํนวน 1 หลงั  จดัเป็นห้องเรียน 6  ห้อง  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
อเนกประสงค ์1 หลงั หอ้งสมุดและโรงเรียนอาคาร  สนามบาลเกตบอล  สนามฟุตบอล ส้วม 2 หลงั

(ดงัภาพประกอบ 9)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลกัษณะเป็น ภูเขา สวนยาง  ประชากร    

รับจา้งกรีดยางเป็นอาชีพหลกั  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  การศึกษาของผูป้กครอง
ส่วนใหญ่จบประถมศึกษาปีที� 4  มีองคก์ร/ชุมชนให้การสนบัสนุนโรงเรียน ไดแ้ก่ สถานีอนามยั    

ใหค้วามร่วมมือในดา้นการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียนและเจา้อาวาสให้ความรู้ดา้นธรรมะเป็นการสอน

 

อาคารเอนกประสงค์
(ห้องเรียนคละชั$น) 

อาคารหลงัที� 2 
ห้องสมุด/ห้อง

คอมพิวเตอร์ 

 
สนามกีฬา 

ถนนบริเวณร.ร. 

บา้นพกัครู 2 หลงั 

ห้อง
ดนตรี 

ห้อง 
ปฏิบติัการ

(โสต) 
ป.5 ป.6 

ห้องพกัครู/
ห้อง 

อ.1-2 ป.4 สหกรณ์ ป.1 
ห้องคละ

ชั$น(ป.2-3) 
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คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน  งบประมาณส่วนใหญ่มาจากรายหัวนกัเรียน และงบประมาณ

การพฒันาคุณภาพวิชาการ และสนับสนุนจากองค์กรเอกชน วิทยากรท้องถิ�นด้านดนตรีไทย         
ภูมิปัญญา โรงเรียนมีการจดัการเรียนรู้แบบคละชั$นเรียน ในระดบัช่วงชั$น 2 ช่วงชั$น 2 ห้องเรียน    

คือ ช่วงชั$นที� 1 ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 3  จาํนวน  1 ห้องเรียน และช่วงชั$นที� 2 ระดบัชั$น
ประถมศึกษาปีที� 4 - 6  จาํนวน 1 ห้องเรียน จดัครูผูส้อน จาํนวน 2  คน เป็นโรงเรียนที�ไดรั้บ        

การสนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที�โดยองค์การบริหารส่วนตาํบล และให้องค์กร       

ส่วนทอ้งถิ�นใชส้ถานที�จดัการเรียนของนกัเรียนระดบัปฐมวยัและใชอ้าคารร่วมกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 9  แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 3 
 
 สรุปบริบทพื$นฐานของโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการคือมีบริบทสภาพปัญหาที�คลา้ยคลึง
กนัทั$ง 3 โรงเรียน  คือ 1) เป็นโรงเรียนที�ขาดแคลนครูผูส้อน  ครูไม่ครบชั$นเรียน  2) เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนกัเรียนไม่ถึง 120 คน  3) อาคารสถานที�ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  4) มีการบริหาร 
จดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นเรียน 
 
 
 
 

 

ประตทูางเขา้                               ถนนภายในโรงเรียน 

อาคาร อบท.  
หลงัที� 2 

อาคารอนุบาล 3 ขวบ
องคก์รส่วนทอ้งถิ�น 

หอ้งพกั
ครู 

อ.1 ป.1-3 
หอ้ง

ประชุม 
ป.4-6 

หอ้ง
คอม 

 

     สนามกีฬา 

สว้ม 
   2  
หลงั 

อาคารเอนกประสงค ์
ห้องสมุด/โรงอาหาร 
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ตอนที� 2  ผลการประเมินด้านบริบท 

 ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 ประกอบดว้ยผลการประเมิน
ตามตวับ่งชี$   2  ตวับ่งชี$   ดงันี$   
 1. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที�   1  ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของสํานักงาน          
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน (สพฐ.) ในการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้มีประสิทธิภาพกับวตัถุประสงค์ของโครงการในการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพื$นที�         
การศึกษาและระดบัโรงเรียนตน้แบบในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นแต่ละโรงเรียน  
  ผลการประเมินโดยวิเคราะห์จากเอกสารคู่มือการการบริหารจดัการเรียนรู้แบบคละ
ชั$นในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน และแผนการพฒันา       
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  และความคิดเห็นของ
ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�มีต่อการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตน้แบบ  รายละเอียดดงัตาราง 8 
 
ตาราง  8  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั$นพื$นฐาน (สพฐ.)  
 

นโยบายและ 
วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์
โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 3 

- เพื�อพฒันา     
โรงเรียนขนาด
เล็กใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา        
ขั$นพื$นฐาน 

- เพื�อพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กตน้แบบ
ใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จดัการชั$นเรียนที�
เอื$อต่อการเรียนรู้     
แบบคละชั$นและ   
มีคุณภาพตาม      
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน 

- เพื�อแกปั้ญหา
ครูไม่ครบ   
ชั$นเรียน 

- เพื�อพฒันา    
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ใหค้รูไดป้ฏิบติั
หนา้ที�ครบ    
ชั$นเรียน 
 

- เพื�อใชว้ธีิการ
จดัการเรียน   
การสอนแบบ
คละชั$น ในการ
แกปั้ญหาครู   
ไม่ครบชั$นเรียน 
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ตาราง  8  (ต่อ)  
 

นโยบายและ 

วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์

โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 3 

- เพื�อพฒันา     

โรงเรียนขนาด

เล็กตน้แบบใหมี้

ประสิทธิภาพ  

ในการบริหาร

จดัการชั$นเรียนที� 

เอื$อต่อการเรียนรู้

แบบคละชั$น 

- เพื�อแกปั้ญหาครู

ไม่ครบชั$น 

- เพื�อใช้

ทรัพยากรที�มี

อยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์   

สูงสุด 

- เพื�อสนบัสนุน

ใหค้รูไดป้ฏิบติั

หนา้ที�การสอน

เตม็เวลา 

- เพื�อให้นกัเรียน

ระดบัชั$น       

ใกลเ้คียงกนัและ

แต่ละช่วงชั$นได้

เรียนร่วมกนั 

- เพื�อพฒันา

บุคลากรทาง

การศึกษาที�

เกี�ยวขอ้งใหมี้

ความรู้ดา้นการ

จดัการเรียนรู้ 

แบบคละชั$น 

 

- เพื�อปรับปรุง

พฒันาครูใหมี้   

ความรู้และ     

ประสบการณ์      

ในกระบวนการ       

การจดัการเรียน   

การสอนแบบ    

คละชั$น 

- เพื�อใหค้รูได้

ปฏิบติัหนา้ที�

การสอนอยา่ง

เตม็เวลา 

 

- เพื�อให้นกัเรียน

ที�ต่างระดบัชั$น 

มีโอกาสได้

เรียนรู้ร่วมกนั

และทาํกิจกรรม

ร่วมกนัภายใต้

หลกัสูตรแบบ

บูรณาการ 

- เพื�อใหค้รู

ทาํงานเป็นทีม

และมีส่วนร่วม

ในการวาง

แผนการจดัการ

เรียนการสอน         

ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 - ศึกษาดูงาน       

โรงเรียนตน้แบบ   

ที�มีการบริหาร

จดัการเรียนรู้

รูปแบบคละชั$น 

- เพื�อพฒันา

ผลสัมฤทธิK  

ทางการเรียน

ของนกัเรียน

สูงขึ$น 

- เพื�อพฒันา    

ผลสัมฤทธิK     

ทางการเรียน

ของนกัเรียน   

สูงขึ$น 

- เพื�อพฒันา  

การเรียนรู้ของ

นกัเรียนตาม

หลกัสูตรบูรณา

การแต่ละ     

ช่วงชั$น          

การเรียนรู้ 
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ตาราง  8  (ต่อ)  
 

นโยบายและ 
วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์
โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 3 

 - เพื�อสนบัสนุนสื�อ 
วสัดุ เอื$อต่อการ
จดัการเรียนรู้         
แบบคละชั$น 

- เพื�อสร้าง
ความเชื�อมั�น
แก่ผูป้กครอง
นกัเรียนและ
ชุมชนในการ
พฒันาคุณภาพ 

  

 - เพื�อพฒันานกัเรียน
ใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน 

   

 
หมายเหตุ  ขอ้ความที�เขียน เส้นตรง  แสดงความสอดคล้องของนโยบายและวตัถุประสงค์ของ   

โครงการ 
 
  จากตาราง 8  ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า การดาํเนินงานของโรงเรียน มีความ   
สอดคลอ้งกบันโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและตรงตามวตัถุประสงค์
ของโครงการสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น  มีการบริหารจดัการเพื�อแกปั้ญหาครูไม่ครบ
ชั$นเรียน  โดยการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้ครูไดป้ฏิบติัหน้าที�ครบชั$นเรียน และพฒันา  
ใหค้วามรู้ครู  ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ  ดา้นนกัเรียน จดัห้องเรียนรวมให้นกัเรียนต่างระดบัชั$น   
ชั$ นใกล้เคียงและช่วงชั$ น มาเรียนร่วมกัน โดยจัดทําแผนการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ         
แบบบูรณาการสอนร่วม กิจกรรมร่วมภายในห้องเรียนเดียวกนั  ส่งผลต่อการพฒันาการผลสัมฤทธิK
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ$น   
  และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบไม่มีโครงสร้าง พบว่า สถานศึกษา     
มีการดาํเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและตรงตาม       
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วตัถุประสงค ์มีการจดักิจกรรมแบบคละชั$น นาํนกัเรียนต่างระดบัชั$น ชั$นใกลเ้คียง ช่วงชั$น มาเรียนร่วม
ภายในห้องเดียวกนั โดยใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และให้การพฒันาความรู้   
แก่ครูที�สมคัรใจ ศึกษาดูงานเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น ดงัคาํกล่าวต่อไปนี$  
  “โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอต่อการจดัชั$นเรียน ครูไม่ครบชั$น นาํนกัเรียนชั$นประถมศึกษา
ปีที� 2 - 3  มาเรียนร่วมกนั โดยจดัครูสอน จาํนวน 1 คน โดยดาํเนินการตามนโยบายการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน และสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษา         
ที�สนบัสนุนใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีการเรียนการสอนแบบคละชั$น” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “โรงเรียนมีการนาํนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและ

สํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มาปฏิบติัและมีการจดัทาํโครงการและแผนการสอน
ของโครงการขนาดเล็กตามแนวของหน่วยงานต้นสังกัด  จดัทาํแผนบูรณาการ เพื�อให้ครูสอน       

นกัเรียนต่างชั$น ในหอ้งเรียนเดียวกนั  จดักิจกรรมร่วมกนัตามมุมกิจกรรมภายในหอ้งเรียน” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “โรงเรียนมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยการนาํนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมีการวางแผนการสอนและแผนการดาํเนินงาน เนื�องจาก         

ครูไม่ครบชั$นเรียน พฒันาใหค้วามรู้ครูที�สมคัรใจ ศึกษาดูงาน และนาํนกัเรียนชั$นใกลเ้คียงมาเรียนรู้
ในห้องเดียวกนั  โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ  ซึ� งการดาํเนินงานเป็นไปตามแนวทางและ

นโยบายของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษา” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 3  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปได้ว่าผลการประเมินตวับ่งชี$ ที�  1  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์        
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบไม่มีโครงสร้าง  พบว่า วตัถุประสงค์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง      
กบันโยบายและตรงตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานตน้สังกดั ที�สนับสนุนโครงการการพฒันา    
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$ น อย่างเช่น นโยบายของ       
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี    
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คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการชั$นเรียนที�เอื$อต่อการเรียนรู้     
แบบคละชั$น  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาและสถานศึกษา  ที�มุ่งเนน้การจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั$ น กิจกรรมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้         
แบบบูรณาการ และส่งเสริมใหบุ้คลากรครู มีการเรียนรู้ ศึกษาดูงานและพฒันาตนเอง 
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  ความตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$นของครู 

  สรุปไดว้า่ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน พบวา่  ครูในโรงเรียน

มีความตอ้งการให้โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนแบบคละชั$น  เพราะคาดหวงัว่าจะสามารถ      

แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั$นและทาํให้ผลสัมฤทธิK ของนักเรียนสูงขึ$นได้และสามารถดูแลนักเรียน      

ไดอ้ยา่งทั�วถึง   

  ซึ� งสนบัสนุนไดด้ว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “ตอ้งการที�จะสอนแบบคละชั$น เป็นการแกปั้ญหาครูไม่ครบชั$น สะดวกในการดูแล

นกัเรียน” 

 ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที� 1 โรงเรียนที� 1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัเดือนปี  12  ตุลาคม  2553 

 

  “ต้องการที�จะสอนแบบคละชั$ น  เพราะสามารถนํานักเรียนชั$ นใกล้เคียงมาเรียน       

รวมกนัได ้และนกัเรียนสามารถเรียนรู้และทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ในลกัษณะพี�สอนน้องและ

คาดหวงัวา่ผลสัมฤทธิK ของนกัเรียนจะดีขึ$น” 

  ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที� 2  โรงเรียนที� 2 

สัมภาษณ์ เมื�อวนัที�  12 ตุลาคม  2553 

 

  “ต้องการที�จะสอนแบบคละชั$น  เป็นการทาํให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงบวก        

มีความสามารถในกรอบ และนอกกรอบ สามารถดูแลเด็กระดับชั$ นใกล้เคียงได้ นักเรียน               

อยูใ่นสายตาตลอดเวลา  ควบคุมดูแลนกัเรียนง่าย นกัเรียนมีการพฒันาดีขึ$น” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที�  3   โรงเรียนที� 3 

สัมภาษณ์ เมื�อวนัที�  13  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินบริบทของโครงการ ประเมินตวับ่งชี$  2 ตวับ่งชี$   พบว่า  ตวับ่งชี$ ที� 1  
วตัถุประสงคข์องโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สังกดั โดยมีการจดัห้องเรียนรูปแบบ
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คละชั$น และจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ส่วนตวับ่งชี$ ที� 2  ครูมีความตอ้งการในการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั$น  
 
ตอนที� 3  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 

 ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํ  ประเมินดว้ยตวับ่งชี$ เพียง 1 ตวับ่งชี$   คือตวับ่งชี$ความเพียงพอ 
ของปัจจยัเบื$องตน้เพื�อการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น 4 ดา้น โดยการสัมภาษณ์     

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบว่า ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ อนัประกอบดว้ย  1) งบประมาณ มีความ

เพียงพอต่อการดาํเนินงาน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดั 
และการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ�น เอกชน  2) สื� อเทคโนโลยีมีความเพียงพอ        

ต่อการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน  3) บุคลากร โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู  
ครูไม่ครบชั$นเรียน  4) อาคารสถานที� โรงเรียนมีปัญหาในการจดัห้องเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

การจดัหอ้งเรียนในรูปแบบคละชั$น เนื�องจากห้องเรียนคบัแคบและอาคารเรียนไม่เพียงพอ  จึงสรุปไดว้า่

การประเมินปัจจยันาํเขา้ มีความเพียงพอในปัจจยัเบื$องตน้ บางส่วน และการดาํเนินงานบางดา้น 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  
 “ดา้นงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ 

งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหัวนักเรียน และได้รับการสนับสนุนด้านองค์กรเอกชน        

ทอ้งถิ�น” 
 “ด้านอาคารเรียน  มี 1 หลงั  ใช้เป็นห้องเรียน  6 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดั         

ห้องเรียน  ห้องเรียนคบัแคบ  ไม่สามารถจดักิจกรรมในห้องเรียนได ้ ตอ้งประยุกต์ใช้สนามเป็นที�

จดักิจกรรมใหแ้ก่นกัเรียน”  
 “สื�อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และโทรทศัน์ทางไกลของไกลกงัวล  

สาํหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ....” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน 4 คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการประจาํ

ชั$นเรียน จึงจดัหลายชั$นต่อครู 1 คน  เพื�อใหค้รูไดส้อนและดูแลเด็กไดท้ั�วถึงและใกลชิ้ด” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 
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 “ดา้นงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ 
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหวันกัเรียน และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นบุคลากรทางองค์กร
ส่วนทอ้งถิ�น และภาคเอกชน” 
 “ดา้นอาคารเรียน  มี  1 หลงั  5 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดัห้องเรียน  ตอ้งมีการ
ประยุกต์อาคารเอนกประสงค์  มาเป็นห้องเรียนสําหรับการจดัการเรียนการสอนเนื�องจากจดัการ
หอ้งเรียนในรูปแบบคละชั$น ตอ้งใชพ้ื$นที�ในการจดักิจกรรมกวา้งมาก........”  
 “สื�อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการภาษา และ
การโทรทศัน์ทางไกลของไกลกงัวล  สําหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ และไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน 3 คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการจดัครู
ประจาํชั$นเรียน ตอ้งใชว้ธีิจดัหอ้งเรียนแบบคละชั$นเรียน” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
 “ด้านงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ     
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหวันกัเรียนและไดรั้บการสนบัสนุนดา้นองคก์รเอกชนทอ้งถิ�น” 
 “ดา้นอาคารเรียน  มี 1 หลงั  ใชเ้ป็นห้องเรียน  6 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดัห้องเรียน  
ห้องเรียนคบัแคบ  ไม่สามารถจดักิจกรรมในห้องเรียนได ้ ตอ้งประยุกตใ์ชส้นามเป็นที�จดักิจกรรม
ใหแ้ก่นกัเรียน”  
 “สื� อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  และการโทรทัศน์ทางไกลของ       
ไกลกงัวล  สาํหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน  4  คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการ
ประจาํชั$นเรียน” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
ตอนที� 4  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  ประกอบดว้ยผลการประเมินตามตวับ่งชี$  3  ตวับ่งชี$    
ดงันี$   
 1. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที�  1  ผลการดําเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ใน 4 ดา้น 
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  ผลการประเมิน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษามีกระบวนการ
ดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  อนัประกอบด้วย    
ภารกิจ  4 ด้าน คือ  1)  ดา้นการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาระบบ      
การเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา  3)  ด้านการเสริมสร้างความพร้อมและ            
ความเข้มแข็งของโรงเรียน  4)  ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
สาํหรับรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจแต่ละดา้น แสดงรายละเอียดดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9  แสดงผลการประเมินกระบวนการโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบจดัการเรียน

การสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  
   

ภารกิจ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
1. ดา้นการวางแผน 
และพฒันาการบริหาร
จดัการ 

มีการจดัทาํและวาง
แผนการสอนโดยใช้
แผนสาํเร็จรูปจาก
หน่วยงานตน้สังกดั
และมีการพฒันาครู 

มีการวางแผนการ
สอน แผนเพื�อการ
บริหารและพฒันา
บุคลากรและครู
จดัทาํแผนการสอน  
แบบบูรณาสอน 

มีการนาํแผนการสอน
ของหน่วยงานตน้
สังกดัมาบูรณาการ
ร่วมกบัแผนการสอน
ของโรงเรียนและ
บริบทของทอ้งถิ�น 

2. ดา้นการพฒันาระบบ
การเรียนการสอนและ
ประกนัคุณภาพ        
การศึกษา 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร 
ศึกษาดูงานและจดัทาํ
ระบบประกนัคุณภาพ 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร
และมีระบบการ
ประกนัคุณภาพ    
การศึกษา 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร 
ศึกษาดูงานและจดัทาํ
ระบบประกนั       
คุณภาพ 

3. ดา้นการเสริมสร้าง
ความพร้อมและความ
เขม้แขง็ของโรงเรียน 

มีการนิเทศภายใน
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก ์
ของเขตพื$นที�เพื�อ   
ช่วยเหลือดา้น       
การสอน 
 

มีการนิเทศภายใน 
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศกข์อง
เขตพื$นที� 
 

มีการนิเทศภายใน
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก ์ 
ของเขตพื$นที� 
- สร้างเครือข่าย     
โรงเรียนเพื�อใหค้วาม
ช่วยเหลือโรงเรียนใน
เครือข่ายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ 
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ตาราง 9  (ต่อ)  
   

ภารกิจ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
 - ใหค้รูไดศึ้กษาดูงาน

และเขา้รับการ
ฝึกอบรมครูแกนนาํ
จากหน่วยงานตน้
สังกดั 

- ประชุมร่วมกบั   
โรงเรียนตน้แบบ 
และโรงเรียนเครือข่าย 
เพื�อแลกเปลี�ยน   
เรียนรู้ ใหก้บัครูผูส้อน
และนกัเรียน ระหวา่ง
โรงเรียน 

 

4. ดา้นการส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนและ   
หน่วยงานเอกชน 
สนบัสนุนทรัพยากร 
ทุนการ ศึกษา เพื�อใช้
เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนและช่วยเหลือ
นกัเรียนดอ้ยโอกาส 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์ร         
ส่วนทอ้งถิ�น  วดั  
และปกครองนกัเรียน     
มีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียน  
การสอนและกิจกรรม
ร่วมการพฒันา     
โรงเรียน 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์ร         
ส่วนทอ้งถิ�น 
สนบัสนุนทรัพยากร 
อาคารเรียน อุปกรณ์
ทางการศึกษา และ
ทุนการศึกษาใหก้บั
นกัเรียนที�ดอ้ยโอกาส 

 
  จากตาราง 9   สรุปภารกิจของสถานศึกษา ไดด้งันี$   1) ดา้นการวางแผนและพฒันาการ
บริหารจดัการ โรงเรียนนาํแผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  มาใช้
เป็นแผนการสอน แผนพฒันาด้านการบริหารและการพฒันาบุคลากรที�สอดคล้องกับบริบท        
ด้านการสอนของโรงเรียนและทอ้งถิ�น  2) ด้านการพฒันาระบบการเรียนการสอนและประกัน      
คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนส่งครูเขา้รับการพฒันาตามหลกัสูตร และมีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน  3) ดา้นการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน 
โรงเรียนมีการนิเทศภายใน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1  และสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบคละชั$นร่วมกับโรงเรียนที�อยู่บริเวณ      
ใกลเ้คียง  4) ดา้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โรงเรียนไดรั้บความ
ร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ�น  เอกชน  วดั  ผูป้กครองนกัเรียนและกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน   
เพื�อใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา  
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  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  
  “โรงเรียนใชแ้ผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ที�จดัทาํให้
โรงเรียน (แผนสาํเร็จรูป)” 
  “ให้ครูที�รับผิดชอบการสอนในรูปแบบคละชั$น ไปศึกษาดูงานและเขา้รับการฝึกอบรม
ตามที�หน่วยงานตน้สังกดักาํหนดในฐานะครูแกนนาํ” 
  “ใหค้รูผูส้อนจดบนัทึกการสอนและมีการนิเทศภายในห้องเรียน  ให้การช่วยเหลือครู
ดา้นการสอน และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนเครือข่าย” 
  “ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานเอกชน  ดา้นการสนับสนุนทรัพยากร  
ทุนการศึกษา  เพื�อใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาส” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอน โดยนาํแผนการสอนของหน่วยงานตน้สังกดัมา
บูรณาการใหเ้ขา้กบับริบทการสอนของโรงเรียน และจดัทาํแผนเพื�อการบริหารและพฒันาบุคลากร
.......” 
  “ กาํหนดให้ครูเตรียมแผนการสอนไปบูรณาการสอนในชั$นเรียน จาํแนกรายชั$นและ 
มีการจดัทาํประกนัคุณภาพนกัเรียน ...”  
  “ มีการนิเทศภายในชั$นเรียน เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบัครูผูส้อน และให้การช่วยเหลือ
โดยศึกษานิเทศก ์ของเขตพื$นที�......” 
  “ประชุมร่วมกบัโรงเรียนตน้แบบ และโรงเรียนเครือข่าย เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กบั
ครูผูส้อนและนกัเรียน ระหวา่งโรงเรียน” 
  “ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ�น  วดั  และผู ้ปกครองนักเรียน          
ร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมร่วมพฒันา....” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “มีการจดัทาํแผนการสอนโดยนาํแผนการสอนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน มาบูรณาการร่วมกบัแผนการสอนของโรงเรียน สอนตามบริบทของทอ้งถิ�น  มีการนิเทศ
ภายในห้องเรียนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ และจดักิจกรรมศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ตน้แบบการสอนคละชั$น” 
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  “สร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื�อใหก้ารช่วยโรงเรียนในเครือข่าย และแลกเปลี�ยนเรียนรู้” 
  “ด้านความร่วมมือกบัองค์กรส่วนทอ้งถิ�น มีการสนับสนุนทรัพยากร  อาคารเรียน 
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนที�ดอ้ยโอกาส” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 1  โรงเรียนมีการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดงัต่อไปนี$   1) ดา้นการ

วางแผนและพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนนําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ        

การศึกษาขั$นพื$นฐาน  มาประยุกต์เป็นแผนการสอน แผนพฒันาด้านการบริหารและการพฒันา
บุคลากรที�สอดคล้องกบับริบทด้านการสอนของโรงเรียนและทอ้งถิ�น  2) ด้านการพฒันาระบบ    

การเรียนการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนส่งครูเขา้รับการพฒันาตามหลกัสูตร และ
มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน  3) ดา้นการเสริมสร้างความพร้อม

และความเขม้แข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีการนิเทศภายในโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์

ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  และสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ร่วมกับโรงเรียนที�อยู่บริเวณใกล้เคียง  4) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การศึกษา โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ�น เอกชน  วดั  มีการประชุมผูป้กครอง    
นักเรียนและกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  เพื�อให้การสนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ์การเรียน      

ทุนการศึกษา  ซึ� งโรงเรียนมีการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั$นพื$นฐาน  
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น  

  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากผูบ้ริหารโรงเรียน 

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนและ      
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั$ น  ซึ� งสามารถอธิบายลักษณะของการจดัห้องเรียนและ        

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ  คือ 1) ลกัษณะการจดั
ห้องเรียน  2) ขั$นตอนการดาํเนินงานตามแผน การสอน  3) ลกัษณะของกิจกรรมการจดัการเรียน

การสอน 4) ลกัษณะแผนการสอนแบบคละชั$นซึ� งสามารถสรุปตามลกัษณะการจดัห้องเรียนและ   

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10   แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบจากรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของโรงเรียน 

 

องคป์ระกอบ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
1. ลกัษณะการ
จดัหอ้งเรียน 

รูปแบบการรวมชั$นคู่ 
หรือรวม 2 ชั$นคือ       
ชั$นติดกนัโดยนาํนกัเรียน 
ชั$น ป.3 - 4 มาเรียน   
รวมกนัจดัเป็น 1 
หอ้งเรียน ครู 1 คน 

รูปแบบการรวมชั$นคู่ หรือ
รวม 2 ชั$นคือ ชั$นติดกนั 
โดยนาํนกัเรียนชั$น ป. 2 - 
3 เรียนรวมกนั จดัเป็น 1 
หอ้งเรียน ครู 1 คน 
 

รูปแบบเรียนรวมช่วงชั$น 
ที� 1 (ป.1 - 3) และช่วง
ชั$นที� 2 (ป.4 - 6) จดัเป็น
สองหอ้ง  ครู 2 คน 

2. ขั$นตอน
ดาํเนินการตาม
แผนการสอน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมาย      
การเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- เรียนจากระบบ        
การสอนไกลกงัวล 
- จดักิจกรรมตาม         
ตารางเรียน เช่น ใหใ้บงาน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมายการเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- เรียนจากระบบการสอน
ไกลกงัวล 
- จดักิจกรรมตาม            
ตารางเรียน เช่น ใหใ้บงาน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมาย      
การเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- จดักิจกรรมตาม        
ตารางเรียน เช่น           
ใหใ้บงาน- ใบความรู้ 

 - ใบความรู้กบันกัเรียน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดบัชั$นเรียน  

- ใบความรู้กบันกัเรียน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดบัชั$นเรียน 

- กิจกรรมกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 

 - ตรวจใบงาน และแจง้
ผลการทาํใบงานให้
นกัเรียนทราบ 

- ตรวจใบงาน และแจง้ผล
การทาํใบงานใหน้กัเรียน
ทราบ 

- กิจกรรมกลุ่มความ      
สนใจ 

 - ปรับปรุงแกไ้ขใบงาน
และกิจกรรมใหถู้กตอ้ง
ตามเกณฑ์ 
- ทดสอบ 
- แจง้ผลการทดสอบ 

- ปรับปรุงแกไ้ขใบงาน
และกิจกรรมใหถู้กตอ้ง
ตามเกณฑ์ 
- ทดสอบรายสัปดาห์ 
- แจง้ผลการทดสอบ 

- ตรวจใบงานแจง้ผล
และปรับปรุงแกไ้ข 
- ทดสอบ 
- แจง้ผลการทดสอบ 
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ตาราง 10   (ต่อ) 
    

องคป์ระกอบ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
3. ลกัษณะของ
กิจกรรมการ
จดัการเรียนการ
สอน 

- ใชว้ธีิสอนแบบให ้   
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยใหน้กัเรียนคิดงาน
เป็นกลุ่มและแสดงผลงาน 
- มีการตั$งหวัหนา้กลุ่ม
แต่ละสาระการเรียนรู้ 
- ใหน้กัเรียนคน้หา  
ความรู้ดว้ยตนเอง และคิด    
กิจกรรมหลากหลาย 

- สอนโดยยดึเด็กเป็น
ศูนยก์ลางในการจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ 
- มอบใบงาน ใบความรู้ให้
นกัเรียนร่วมคิดกิจกรรม 
- จดักลุ่มนกัเรียนใหแ้สดง
ความคิดเป็นภายในกลุ่ม 
 
 

- ยดึเด็กเป็นสาํคญั 
- มอบใบงาน ใบความรู้ 
ใหแ้สดงความคิดเห็น 
ในกลุ่ม 
- กิจกรรมการคน้ควา้หา
ความดว้ยตนเอง  
- การแสดงออกและ   
การนาํเสนอผลงานของ
ตนเอง 

4. ลกัษณะ
แผนการสอน
แบบคละชั$น 

 - มีการจดัทาํแผนการ
สอนของสพฐ. มาบูรณา
การการสอนให้เหมาะสม
เขา้กบับริบทในชั$นเรียน 
- เตรียมใบความรู้-ใบงาน 
- จดัทาํตารางเรียนเตรียม
ไวล่้วงหนา้ 

- มีแผนการสอน ภาคเรียน
การศึกษาและแผนการ
สอนรายสัปดาห์โดยใช้
แผน การสอนของสพฐ. 
- เตรียมใบความรู้-ใบงาน 
- จดัทาํตารางสอน      
บูรณาการในชั$นเรียน 

- มีแผนการสอนโดยใช้
แผนของสพฐ.และ
แผนการสอนที�โรงเรียน      
จดัทาํขึ$น 
- เตรียมใบความรู้-       
ใบงาน 
- มีตารางสอน และ     
ตารางกิจกรรมนกัเรียน 

 
  จากตาราง 10  สรุปได้ว่าการดาํเนินงานในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน     
ตน้แบบตามโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสํานกังาน
เขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  มีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น โดยมี  
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัห้องเรียน โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนที�มีลกัษณะ
คล้ายกันคือนํานักเรียนชั$นติดกัน หรือระดับชั$นใกล้กัน  มาเรียนรวมกันและนํานักเรียนแต่ละ      
ช่วงชั$นเรียนมาเรียนหอ้งเดียวกนั โดยจดัครูผูส้อน 1 หอ้งต่อ 1 คน  2) ขั$นตอนการดาํเนินการจดัการ
แผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเพื�อจดักิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจง้ผลการทดสอบ  3) ด้านลกัษณะของกิจกรรม     
การเรียนการสอน โรงเรียน มีวิธีสอนแบบให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้
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นกัเรียนทาํร่วมกนั 4) ลกัษณะแผนการสอน โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน 
รายสัปดาห์ นําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมาประยุกต ์      
บูรณาการใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนนั$น 
  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะใช้รูปแบบการรวมชั$ นคู่หรือรวมสองชั$ น          

ในห้องเรียนเดียวกัน ในระดับชั$น 3 - 4 มาเรียนด้วยกัน และสอนตามแผนการสอนที�โรงเรียน        

จดัเตรียมไว ้ แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้...” 

  “ ขั$นตอนการดาํเนินงาน มีการเตรียมสอนล่วงหน้า จดัเตรียมใบความรู้-ใบงาน และ

กิจกรรมการเรียนรู้  ตามตารางเรียนที�กาํหนดในแต่ละวนั  ตรวจสอบใบงาน  จดักิจกรรมกลุ่มให ้   

ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  รายงานผล

หนา้ชั$นเรียนหรือแต่ละกลุ่มอภิปรายผลงาน....” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 1  

สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 

  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะใช้รูปแบบการรวมชั$ นคู่หรือรวมสองชั$ น          

ในห้องเรียนเดียวกนั ในระดบัชั$น 2 - 3 มาเรียนดว้ยกนัและแบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน   

มีการนาํแผนการสอนของหน่วยงานตน้สังกดั มาบูรณาการสอนนกัเรียน และจดัทาํแผนการสอน

ล่วงหนา้เพื�อเตรียมการสอน การดาํเนินการสอน มีการจดักิจกรรมตามตารางสอน และบูรณาการสอน 

ตามสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนภายในและภายนอกห้องเรียน สอนระบบทางไกลจาก         

โรงเรียนไกลกงัวล...” 

  “ด้านการเรียนการสอน จะยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยจะมีใบงานให้นักเรียนไปค้นควา้ ทาํกิจกรรมร่วมกันเพื�อน ทาํด้วยตนเอง คิดร่วมกับครู         

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้แสดงออก..” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “รูปแบบการสอน ลกัษณะแบ่งห้องเรียนเป็นช่วงชั$น คือช่วงชั$นที� 1 และช่วงชั$นที� 2  
จาํนวน 6 ชั$นเรียน  จดัเป็น 2 ห้องเรียน ใช้ครูผูส้อน 2 คน  มีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายวนั  
กาํหนดตารางสอนให้นกัเรียน จดักิจกรรมให้นกัเรียน ใช้ระบบการแบบพี�ช่วยเหลือน้อง  ฝึกให ้  
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นักเรียนจดัทาํแผนและนําเสนอภายในกลุ่ม  ให้รับผิดชอบการเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเอง         
คิดกิจกรรมภายในกลุ่ม…” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินตามตวับ่งชี$ ที�  2  สถานศึกษามีลกัษณะห้องเรียนและกิจกรรม   
การเรียนการสอนแบบคละชั$น  ซึ� งมีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น โดยมี   
องค์ประกอบ 4 ดา้น  คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัห้องเรียน โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนที�มีลกัษณะ
คล้ายกันคือนํานักเรียนชั$นติดกัน หรือระดับชั$นใกล้กัน  มาเรียนรวมกันและนํานักเรียนแต่ละ      
ช่วงชั$นเรียนมาเรียนห้องเดียวกนั และจดัครูผูส้อน 1 ห้องต่อ 1 คน   2) ขั$นตอนการดาํเนินการจดัการ
แผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเพื�อจดักิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจง้ผลการทดสอบ  3) ด้านลกัษณะของกิจกรรม     
การเรียนการสอน โรงเรียน  มีวธีิสอนแบบให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้
นกัเรียนทาํร่วมกนั 4) ลกัษณะแผนการสอน โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน  
รายสัปดาห์ นาํแผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมาประยุกตบ์ูรณาการ
ใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนนั$น 
 3. ผลประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  สภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
คละชั$น 
  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พบวา่ โรงเรียนมีสภาพปัญหาที�คลา้ยคลึงกนัสรุปไดด้งันี$   1) ปัญหา
ดา้นบุคลากรครู  2) ดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  3) ดา้นอาคารสถานที�  4)  ดา้นชุมชน  
รายละเอียดดงัตารางต่อไปนี$  
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ตาราง  11   แสดงสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบคละชั$น 
 

รายดา้น โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
ดา้นบุคลากรครู - ครูไม่ครบชั$นเรียน 

- ครูผูส้อน ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั$น 

- ขาดแคลนครู 
- ครูผูส้อน ยงัไม่เขา้ใจ
วธีิการสอนและการบูรณา
การหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 
 

- ครูไม่ครบชั$นเรียน    
ไม่เพียงพอ 
- ครูผูส้อน ขาดทกัษะ 
การสอน และทกัษะ   
การพฒันาผูเ้รียน 

ดา้นการบริหาร
จดัการและ  
การเรียน     
การสอน 

-ไม่สามารถจดักิจกรรม 
การเรียนตามตารางเรียน
ได ้
- ครูผูส้อนมีภารกิจ   
งานอื�นนอกเหนือจาก
งานสอน ทาํใหก้ารสอน
ไม่เป็นไปตามตารางเรียน 

- นกัเรียนต่างระดบัความรู้ 
ต่างชั$นเรียน มาเรียนร่วมกนั 
ตอ้งมีการควบคุมและ   
ฝึกฝนใหอ้ยูร่่วมกนัได ้
- นกัเรียนมีผลการเรียน  
ตํ�ากวา่เกณฑ์ 

- ความยุง่ยากในการ
จดัทาํหลกัสูตร มีการนาํ
หลกัสูตรของหน่วยงาน
ตน้สังกดัมาบูรณาการ
กบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น 

ดา้นอาคาร
สถานที� 

- โรงเรียนใชอ้าคาร
อเนกประสงค ์ เป็น   
หอ้งเรียนแบบคละชั$น
ไม่สะดวกต่อการจดั  
การเรียนรู้แบบคละชั$น  
เนื�องจากไม่มีฝากั$น     
ทาํใหล้มพดัเอกสาร  
และฝนตกสาดหอ้งเรียน 

- มีหอ้งเรียนคบัแคบ        
ไม่เหมาะกบัการจดั       
กิจกรรมภายในห้องเรียน 
- การจดัมุมกิจกรรม       
ไม่ตามเกณฑก์ารจดั     
การเรียนรู้รูปแบบคละชั$น 
 

- สภาพหอ้งเรียนมีเนื$อที�
ไม่เพียงพอแก่การจดั   
กิจกรรมและมุมความรู้
ต่างๆ ตอ้งจดักิจกรรม
บางกิจกรรมนอก
หอ้งเรียนทาํใหค้วบคุม      
นกัเรียนไดอ้ยาก 
 

ดา้นชุมชน - ผูป้กครองส่วนใหญ่  
ไม่เห็นดว้ยกบัการเรียน
การสอนแบบคละชั$น 
- มีฐานะยากจน
สนบัสนุนงบประมาณ
ไดน้อ้ย 

- ผูป้กครองตอ้งการให้
โรงเรียนสอนในรูปแบบ
ปกติ 
 

- ผูป้กครองและชุมชน
ยงัไม่เขา้ใจวธีิการเรียนรู้
แบบคละชั$น 
- นกัเรียนเคลื�อนยา้ยตาม
ผูป้กครองบ่อย 
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  จากตาราง 11   สรุปสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น  

และแนวทางการแกปั้ญหา ไดด้งันี$  1) ปัญหาดา้นบุคลากรครู โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ  และครูผูส้อน 

ไม่เข้าใจ ขาดทักษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร  2) ปัญหา         

ดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุง่ยากตอ้งบูรณากบัหลกัสูตร

ท้องถิ�น  ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน  การเรียนรู้นักเรียนต่างชั$นเรียนต่างระดับความรู้       

ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์  3)  ปัญหาด้านอาคารสถานที�มีความคบัแคบ       

ไม่เหมาะสมกบัการจดัหอ้งเรียนรูปแบบคละชั$น และไม่สามารถจดักิจกรรมไดต้ามที�กาํหนดภายใน

บริเวณหอ้งเรียนทุกกิจกรรมได ้4) ปัญหาดา้นชุมชน  ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย และนกัเรียน

มีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�นมีฐานะยากจน 

  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “ห้องเรียนไม่เพียงพอ  ครูไม่ครบชั$น  พื$นที�ภายในห้องเรียนน้อยเกินไม่สามารถจดั  

กิจกรรมและการจดัมุมความรู้ต่างๆ ภายในห้องเรียนได้ แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยบางกิจกรรมและ     

มุมความรู้บางอย่างตอ้งไปจดันอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ ระเบียงอาคาร     

ครูขาดความเขา้ใจในการให้ความรู้กบัผูเ้รียน ปัญหาผูป้กครองไม่เขา้ใจและไม่อยากให้บุตรหลาน

เรียน” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ห้องเรียนคบัแคบ ไม่เหมาะกบัการจดักิจกรรมภายในห้องเรียน  การสอนไม่เป็นไป

ตามตามตารางสอน  ครูมีกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนและไม่สามารถสอนตามตารางสอนได”้ 

  ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที� 1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ปัญหาในการสอน ครูไม่ครบชั$นเรียนและไม่ได้รับจดัสรรบุคลากรเพิ�ม นักเรียน    

ลดลง งบประมาณเพื�อการใช้จ่ายในการซื$ออุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ ตอ้งขอสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื�นหรือเอกชน”         

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 
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  “ห้องเรียนเล็กคบัแคบ  ผูป้กครองขาดความมั�นใจในตวัครูผูส้อน และหากครูสอน
เกินเวลาเรียน หรือเลิกเรียนช้า ผูป้กครองมกัไม่พอใจ นักเรียนมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์และ      
ตอ้งฝึกนกัเรียนต่างระดบัชั$น ใหส้ามารถเรียนรู้ร่วมกนัและช่วยเหลือกนัได”้ 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ครูผูส้อนมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงต่อการจดัหอ้งเรียน ตอ้งเสียเวลาจดัทาํแผนการสอน
แบบบูรณาการ ตอ้งควบคุมนกัเรียนและฝึกวินยัให้นกัเรียนต่างระดบัความรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีความสุข และนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนตํ�า” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ช่วงแรกมีปัญหา ที�นกัเรียนต่างระดบัชั$น รุ่นพี�จะแยง่รุ่นนอ้งตอบคาํถาม  ดา้นการฝึก
วินยัของนกัเรียนให้อยูร่่วมกนั ปัญหาการเรียนต่างระดบัชั$นของนกัเรียน ตอ้งใชว้ิธีบูรณาการสอน
ใหรุ่้นพี�ช่วยรุ่นนอ้ง” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  ผลการประเมินตามตวับ่งชี$ ที�  3   ผลการประเมินสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบคละชั$นและแนวทางการแกปั้ญหา  พบวา่ 1)  ปัญหาดา้นบุคลากรครู โรงเรียน
มีครูไม่เพียงพอ  และครูผูส้อน ไม่เขา้ใจ ขาดทกัษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการ
หลักสูตร  โรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นเรียนและพฒันาครู        
2) ปัญหาดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุง่ยากตอ้งบูรณาการ
กบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น  ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน  การเรียนรู้นกัเรียนต่างชั$นเรียนต่างระดบั 
ความรู้ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์ แกปั้ญหาโดยใช้หลกัสูตรของหน่วยงาน 
ตน้สังกดัและบูรณาการสอน สอนตวัต่อตวั  3) ปัญหาดา้นอาคารสถานที� มีความคบัแคบ ไม่เหมาะสม
กบัการจดัห้องเรียนรูปแบบคละชั$น และไม่สามารถจดักิจกรรมได้ตามที�กาํหนดภายในบริเวณ    
ห้องเรียนทุกกิจกรรมได้ แก้ปัญหาโดยการจดักิจกรรมบางประเภทนอกห้องเรียน  4)  ปัญหา     
ดา้นชุมชน  ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย และนกัเรียนมีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�น
มีฐานะยากจนแนวทางแก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจ ประชุมชี$ แจง และให้ชุมชนเข้ามา           
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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  สรุปผลการประเมินกระบวนการ  ประเมินด้วยตวับ่งชี$  3 ตวับ่งชี$   ผลการประเมิน    
ตวับ่งชี$ ที� 1   สถานศึกษามีกระบวนการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาขั$นพื$นฐาน โดยมีการการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการมีการพฒันาระบบการเรียน
การสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน
และมีการดา้นการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  
สถานศึกษามีลักษณะการจดัห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั$น  มีขั$นตอน       
การจดัทาํแผนการสอน และมีลกัษณะของการจดักิจกรรมและแผนการเรียนการสอน   และผลการ
ประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  สามารถระบุสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น
และแนวทางการแกปั้ญหาได ้ 
 
ตอนที�  5  ผลการประเมินด้านผลผลติ 

 ผลการประเมินดา้นผลผลิต ประกอบดว้ยผลการประเมินตามตวับ่งชี$   2 ตวับ่งชี$   ดงันี$  
 1. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 1  ผลสัมฤทธิK ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 
 
ตาราง 12  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์     

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3  และชั$นประถมศึกษาปีที� 6   
 

ชั$นเรียน ชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ชั$นประถมศึกษาปีที� 6 
กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 
โรงเรียน 

2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 

โรงเรียนที� 1 64.72 62.22 -2.50 65.56 64.81 -0.75 51.99 57.88 +5.94 56.00 56.53 +0.53 

โรงเรียนที� 2 51.94 63.89 +11.95 51.94 71.67 +19.73 47.14 53.70 +6.56 45.71 36.89 -8.82 

โรงเรียนที� 3 42.92 56.25 +13.33 57.92 70.00 +12.08 36.07 33.03 -3.04 40.29 44.36 +4.07 

ภาพรวม 53.19 60.78 +7.59 58.47 68.82 +10.35 45.05 48.20 +3.15 47.33 45.93 -1.40 

 
หมายเหตุ : ช่องตาราง +/-  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนปีการศึกษา 2551 กบัปีการศึกษา 2552 
                   ((+) หมายถึง ผลการเรียนเพิ�มขึ$น  และ (-)  หมายถึงผลการเรียนลดลง) 
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  จากตาราง 12  พบว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิK ทางการเรียนชั$ นประถมศึกษาปีที�  3          
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนสูงขึ$น คิดเป็นร้อยละ 7.59  และ 10.35      
ตามลาํดบั ส่วนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสูงขึ$น คิดเป็นร้อยละ 
3.15  แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.40  เมื�อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบวา่ 
ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 3  และชั$นประถมศึกษาปีที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย   
และคณิตศาสตร์เพิ�มขึ$น 2 โรงเรียน   
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  ความความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
 
ตาราง  13  แสดงความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$นของผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
 

ผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
ค่าเฉลี�ย 

( X ) 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล 

นกัเรียน 4.13 0.37 มาก 
ผูป้กครองนกัเรียน 4.28 0.35 มาก 
กรรมการสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 3.89 0.25 มาก 

. 
  จากตาราง 13   ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของผูมี้ส่วนเกี�ยวข้อง 3 กลุ่ม  ได้แก่ นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา           
ขั$นพื$นฐาน  พบวา่ ทั$ง 3 กลุ่ม  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย X = 4.13,  X = 4.28  และ 
X = 3.89  ตามลาํดบั   
  สรุปผลการประเมินผลผลิต  ประเมินตามตัวบ่งชี$  2 ตัวบ่งชี$   ดังนี$   ตัวบ่งชี$ ที�   1         
ผลสัมฤทธิK ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  พบวา่  ปีการศึกษา 
2552   กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3  มีผลการเรียน
ภาพรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2551  ส่วนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
สูงขึ$น แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ลดลง   ตวับ่งชี$ ที�  2  ดา้นความพึงพอใจในการจดัการเรียนการ
สอนแบบคละชั$นของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  นกัเรียนและผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั$น
พื$นฐาน พบวา่ มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  



 
 

บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง  การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน 
การสอนรูปแบบคละชั#นของสาํนกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 ในครั# งนี#   ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
หวัขอ้ในการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไวด้งันี#  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อประเมินบริบทของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน 
การสอนแบบคละชั#น ของสาํนกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 2. เพื�อประเมินปัจจยันาํเขา้ของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั#น ของสาํนกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 3. เพื�อประเมินกระบวนการของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั#น ของสาํนกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 4. เพื�อประเมินผลผลิตของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน 
การสอนแบบคละชั#น ของสาํนกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ในการวิจัยครั# งนี#   ผู ้วิจ ัยใช้วิ ธีการวิจัย เชิงประเมิน  ซึ� งได้กําหนดขอบเขตของ                
การดาํเนินการวจิยั  ดงันี#  
 สนามวจัิย 
 ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลการวิจัย  ภาคสนามจากโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียน         

การสอนแบบคละชั#น  จาํนวน  3 โรงเรียน  ซึ� งอยูใ่นโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบ   การ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั#น  สํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  โรงเรียนตน้แบบทั#ง
สามโรงเรียน ตั#งเป็นชื�อโรงเรียนสมมุติ ได้แก่ โรงเรียนที� 1  โรงเรียนที� 2  และโรงเรียนที� 3  
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กาํหนดการจดัเก็บขอ้มูล ในช่วงเดือนตุลาคม 2551  จากผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง
นกัเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์  และ  

การสังเกต  
ผู้มีส่วนร่วมในการวจัิย 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัครั# งนี#  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  คือ  1) ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบ ขนาดเล็ก 

จาํนวน 3 คน  2) ครู จาํนวน 6 คน  3) นกัเรียน จาํนวน 86 คน  4) ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 86 คน  

และ  5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน จาํนวน  27  คน   รวมทั#งสิ#น  208  คน 
 รูปแบบการประเมิน 

 การวิจยัครั# งนี#   ผูว้ิจยัประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP  MODEL)          

มุ่งประเมินใน 4 ด้าน  โดยกาํหนดรูปแบบการประเมินในการวิจยัครั# งนี#   ดงันี#   1) ด้านบริบท              

มี 2 ตวัชี#วดั  2) ดา้นปัจจยันาํเขา้  มี 1 ตวัชี#วดั  3) ดา้นกระบวนการ มี 3 ตวัชี# วดั  และ 4) ดา้นผลผลิต มี 

2 ตวัชี#วดั 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  การสังเกต
อยา่งไม่เป็นทางการและการศึกษาเอกสาร  ซึ� งผูว้จิยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ครั# งนี#   เป็นแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จาํนวน 2  ฉบบั แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#นของนกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั#นพื#นฐาน   จาํนวน 3 ฉบับ  และแบบสังเกตการเรียนการสอน จาํนวน 1 ฉบับ  โดยในส่วน           

ของแบบสอบถาม จาํนวน 3 ฉบบั  มีค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง  0.31 - 0.91  และค่าความเชื�อมั�นอยู่
ระหวา่ง  0.95 - 0.96   
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั#น  ในสังกดัสํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  และดาํเนินการเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลภาคสนามวจิยัดว้ยตนเอง 

 การวเิคราะห์สรุปผลการประเมิน 

 ผู ้วิจ ัยการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการสังเกต  การสัมภาษณ์  การศึกษาเอกสาร   
ด้วยการวิเคราะห์เนื#อหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า       
(Triangulation)  ส่วนขอ้มูลที�ได้จากการตอบแบบสอบถาม ได้ทาํการประมวลผลขอ้มูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เพื�อคาํนวณ ค่าเฉลี�ย ((

(

X
    )

)  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยั  สรุปไดด้งันี#  
 1. ผลการประเ มินบริบทของโครงการ  ประเ มินด้วยตัวบ่ ง ชี#   2   ตัวบ่ ง ชี#   คือ  
ความสอดคลอ้งของโครงการ และความตอ้งการของครู  พบวา่  
  1.1 ผลการประเมินตวับ่งชี# ที� 1  พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน  ดงัเช่น  นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ       

ตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการชั#นเรียนที�เอื#อต่อการเรียนรู้แบบคละชั#น  

ซึ� งสอดคลอ้งกบัสํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และโรงเรียนตน้แบบ ที�มุ่งเนน้การจดั  

การเรียนการสอนแบบคละชั#น กิจกรรมดา้นการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการและส่งเสริมใหบุ้คลากรครู มีการเรียนรู้ ศึกษาดูงานและพฒันาตนเอง  เป็นตน้  
  1.2 ผลการประเมินตวับ่งชี# ที� 2  พบว่า  ครูมีความตอ้งการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
คละชั# น   ด้วยเหตุผลที� ว่า  ครูมีความคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั# น 
รวมถึงทาํใหผ้ลสัมฤทธิ\ ของนกัเรียนสูงขึ#นได ้และสามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งทั�วถึง 
 2. ผลการประเมินปัจจยันาํเขา้  ประเมินดว้ยตวับ่งชี# เพียง  1 ตวับ่งชี#   คือ ความเพียงพอ
ของปัจจัยนําเข้า   พบว่า ปัจจัยนําเข้าของโครงการ  อันประกอบด้วย   1) งบประมาณ   พบว่า  
มีความเพียงพอต่อการดาํเนินงาน   2)  สื�อเทคโนโลยี   พบว่า  มีความเพียงพอต่อการจดัการเรียน 
การสอนใหก้บันกัเรียน  3)  บุคลากร  พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู  ครูไม่ครบชั#น
เรียน   4)  อาคารสถานที�   พบว่า  โรงเรียนมีปัญหาในการจัดห้องเรียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์             

การจัดห้องเรียนในรูปแบบคละชั# น   จึงสรุปได้ว่า  การประเมินปัจจัยนําเข้า  มีความเพียงพอ                

ในปัจจยันาํเขา้บางส่วน และการดาํเนินงานบางดา้นเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
 3. ผลการประเมินกระบวนการ  ประเมินดว้ยตวับ่งชี#   3 ตวับ่งชี#   คือ  1) ความสอดคลอ้ง 
ของกระบวนการดาํเนินงานกบัภารกิจของหน่วยงานตน้สังกดั  2) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบคละชั#น  และ 3) ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#น  พบวา่   
  3.1 ผลการประเมินตวับ่งชี# ที� 1  พบวา่  โรงเรียนมีการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของ
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน  ทั#ง 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละ
ดา้น ดงันี#  1) ดา้นการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการ  โรงเรียนมีการนาํแผนการสอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน  มาประยุกต์เป็นแผนการสอน แผนพฒันาด้าน 
การบริหารและการพฒันาบุคลากรที�สอดคลอ้งกบับริบทดา้นการสอนของโรงเรียนและทอ้งถิ�น   
2) ดา้นการพฒันาระบบการเรียนการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการส่งครูเขา้รับ
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การพฒันาตามหลักสูตร และมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน   
3) ดา้นการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีการนิเทศภายในโดย     

ผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ของสํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1   และสร้างเครือข่าย
การเรียนการสอนแบบคละชั#นร่วมกบัโรงเรียนที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  4) ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการศึกษา  โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ�น เอกชน วดั  มีการ
ประชุมผูป้กครองนักเรียนและกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน เพื�อให้การสนับสนุนทรัพยากร 

อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา   
  3.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี# ที�  2  พบว่า  สถานศึกษามีลักษณะห้องเรียนและ        

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั#น ซึ� งมีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#น 

อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น  คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัหอ้งเรียน โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนที�
มีลกัษณะคลา้ยกนั คือนาํนกัเรียนชั#นติดกนัหรือระดบัชั#นใกลก้นั  มาเรียนรวมกนัและนาํนกัเรียนแต่
ละช่วงชั#นเรียนมาเรียนห้องเดียวกนั และจดัครูผูส้อน 1 ห้องต่อ 1 คน  2) ขั#นตอนการดาํเนินการ
จดัการแผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและ   

แบ่งกลุ่มนกัเรียนเพื�อจดักิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจง้ผลการทดสอบ  3) ดา้นลกัษณะของกิจกรรม  

การเรียนการสอน โรงเรียนมีวิธีสอนแบบให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้
นกัเรียนทาํร่วมกนั 4) ลกัษณะแผนการสอน โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน   

รายสัปดาห์ นาํแผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐานมาประยุกต์บูรณาการ
ใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนนั#น 
  3.3 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี# ที� 3  พบว่า  โรงเรียนมีปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอน และมีแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง  โดยสรุปสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา  
ได้ดังนี#   1)  ด้านบุคลากรครู  พบว่า โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอและครูผูส้อนไม่เข้าใจ ขาดทกัษะ       

วธีิการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการหลกัสูตร โรงเรียนแกปั้ญหาดว้ยการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั#นเรียนและพฒันาครู  2) ด้านบริหารจดัการและการเรียนการสอน  พบว่า  

การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุ่งยากตอ้งบูรณากบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน  

การเรียนรู้นกัเรียนต่างชั#นเรียนต่างระดบัความรู้ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ ์ 

แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัสูตรของหน่วยงานตน้สังกดัและบูรณาการสอน สอนตวัต่อตวั  3) ดา้นอาคาร
สถานที�  พบว่า มีความคบัแคบ ไม่เหมาะสมกบัการจดัห้องเรียนรูปแบบคละชั#น และไม่สามารถ    

จดักิจกรรมไดต้ามที�กาํหนดภายในบริเวณห้องเรียนทุกกิจกรรมได ้แกปั้ญหาโดยการจดักิจกรรม
บางประเภทนอกห้องเรียน  4)  ด้านชุมชน พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และนักเรียน         

มีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�นมีฐานะยากจนแนวทางแกปั้ญหาดว้ยการสร้างความเขา้ใจ 

ประชุมชี#แจง และใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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 4. ผลการประเมินผลผลิต  ประเมินตามตวับ่งชี#  2 ตวับ่งชี#   คือ 1) ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดบัชั#นประถมศึกษาปีที� 3 และชั#นประถมศึกษาปีที� 6  และ 

2) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#นของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง  พบวา่ 
  4.1 ตวับ่งชี# ที� 1  ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ พบวา่ ภาพรวมของผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนชั#นประถมศึกษาปีที� 3  กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนสูงขึ#น คิดเป็นร้อยละ 7.59  และ 10.35  ตามลาํดบั  ส่วนชั#นประถมศึกษาปี
ที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสูงขึ#น คิดเป็นร้อยละ 3.15  แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.40   และเมื�อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า ระดบัชั#นประถมศึกษาปีที� 3  

และชั#นประถมศึกษาปีที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวชิาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพิ�มขึ#น 2 โรงเรียน 
  4.2 บ่งชี# ที�  2  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั# นของผู ้มี          
ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  นกัเรียนและผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน พบว่า ในภาพรวม
นกัเรียน  ผูป้กครองนกัเรียน  และกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน มีความพึงพอใจในการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั#น อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13,  4.28,  3.89 ตามลาํดบั)   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั มีประเด็นที�ควรอภิปราย  ดงัต่อไปนี#      
 1. การประเมินผลด้านบริบทของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจดั     

การเรียนการสอนแบบคละชั#น สังกดัสํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  พบว่า โครงการ  

มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน  

ที�มุ่งเนน้ใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการชั#นเรียนที�เอื#อต่อการเรียนรู้แบบคละชั#น  และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของครู ดว้ยครูคาดหวงัวา่การเรียนการสอนแบบคละชั#น  จะสามารถแกไ้ขปัญหาครู
ไม่ครบชั#น  รวมถึงทาํให้ผลสัมฤทธิ\ ของนกัเรียนสูงขึ#นได ้และสามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ย่างทั�วถึงขึ#น  

ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนทรี  สุวรรณภูมิ (2548 : บทคดัยอ่) ที�พบวา่ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่มีเวลาจดัการเรียนรู้ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต ์ เพราะตอ้งทาํงานดา้นอื�น เช่น งานธุรการ เป็นตน้     

ซึ� งเมื�อมีการดาํเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการดว้ยวิธีการรวมชั#นเรียนและบูรณาการระหวา่ง
วชิา  โดยใชสิ้�งแวดลอ้มมาเป็นสื�อ จะทาํใหค้รูผูส้อนมีความพึงพอใจ เนื�องจากเป็นวิธีการที�สามารถ
แกปั้ญหาที�เกิดขึ#นของโรงเรียนขนาดเล็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลาในการสอน สามารถ
แกปั้ญหาครูไม่ครบชั#นและขาดแคลนสื�อการเรียนได ้  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สํานกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (2551 : 2 - 3)   ซึ� งพบว่า    

การเรียนการสอนแบบคละชั# น นอกจากจะช่วยเพิ�มอัตราครูต่อนักเรียนแล้ว ยงัส่งผลให้เกิด             

ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ#น     
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 2. การประเมินผลด้านปัจจยันาํเขา้  เป็นการประเมินความเพียงพอของปัจจยันาํเข้า       

เพื�อการดาํเนินการการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#น 4 ด้าน คือ  1) ดา้นงบประมาณ  2) ด้าน
บุคลากร  3) ด้านอาคารสถานที�  4) ด้านสื�อ เทคโนโลยี เพื�อการเรียนการสอน  ซึ� งพบว่า ในภาพรวม      

มีงบประมาณและสื�อเทคโนโลยเีพื�อการเรียนการสอนเพียงพอต่อการบริหารจดัการพฒันาการเรียน
การสอน แต่มีความขาดแคลนครู และอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจดัห้องเรียน จึงกล่าวสรุปไดว้า่
มีปัจจยันาํเขา้มีความพร้อมและพอเพียงเพียงบางดา้นเท่านั#น  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (ออนไลน์.  2549)  เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน         

ขนาดเล็ก  ซึ� งพบวา่ โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการจดัการศึกษาหลายประการ  เช่น ขาดแคลนครู
และสื�อเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาใช้ในการกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ครูไม่ครบชั#นเรียน              

งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคประกอบกบัครอบครัวของนักเรียน  

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ไม่สามารถส่งเสริมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาใหก้บับุตรหลานของ
ตนเอง  ซึ� งทาํใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาตํ�า  นกัเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กขาดโอกาสที�จะได้รับการศึกษาที�มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนของนักเรียน
ค่อนขา้งตํ�า และบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กค่อนขา้งขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน   
 3. การประเมินกระบวนการ  พบว่า  โรงเรียนมีการดําเนินงานตรงตามภารกิจของ    

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน  ซึ� งเน้นเรื�องการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการ  

การพฒันาระบบการเรียนการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  การเสริมสร้างความพร้อมและ
ความเขม้แข็งของโรงเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซึ� งในส่วนของรูปแบบ   

การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#นของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า  โรงเรียนมีการจดัห้องเรียน        

ที�มีลกัษณะคลา้ยกนั คือนาํนกัเรียนชั#นติดกนัหรือระดบัชั#นใกลก้นั  มาเรียนรวมกนัและนาํนกัเรียน
แต่ละช่วงชั# นเรียนมาเรียนห้องเดียวกัน  และจัดครูผู ้สอน  1 ห้องต่อ  1 คน    และในขั#นตอน               

การดําเนินการจัดการแผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กําหนด          

กลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื�อจัดกิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจ้งผลการทดสอบ           

ซึ� งลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีวิธีสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง         

มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้นกัเรียนทาํร่วมกนั และในการเตรียมการสอนของครูนั#น  ครูจะมีการ
จดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน รายสัปดาห์ นาํแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ    

การศึกษาขั#นพื#นฐานมาประยุกต์บูรณาการให้เขา้กบับริบทของโรงเรียนนั#น   ซึ� งรูปแบบการจดั    

การเรียนการสอนแบบคละชั# นที�พบจากงานวิจัยครั# งนี#  สอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักงาน          

คณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (2551 ข : 18 - 26)  ที�พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน      

เขตพื#นที�การศึกษาทั�วประเทศ  มีรูปแบบการบริหารจดัการที�สอดคล้องกัน คือ รูปแบบการจดั      
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การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ที�มีการนาํความรู้มารวบรวมประมวลไวใ้นหน่วยเดียวกนัเพื�อช่วยให้นกัเรียน
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของหน่วยบูรณาการ  จดัการจดัการเรียนแบบช่วงชั#น ให้สอดคลอ้งกบัจาํนวน
บุคลากรที�โรงเรียนมีอยู่  โดย รวมชั#นที�ติดกนัเขา้ด้วยกนั  เช่น  ช่วงชั#น ป. 1 - 2  ป. 3 - 4  หรือช่วงชั#น  

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั#นพื#นฐาน คือ ช่วงชั#นที� ป. 1 - 3  ป. 4 - 6  ม. 1 - 3  เป็นตน้  ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั#นเรียน จดัประสบการณ์เรียนรู้ครั# งเดียวในการสอนหลายชั#น เพื�อให ้    

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงธรรมชาติ เกิดทกัษะ และผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  อยา่งไรก็ตาม
จากการวิจยัครั# งนี#  พบวา่ ในกระบวนการดาํเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนยงัคงพบปัญหา  ดงัเช่น 

ครูไม่เพียงพอและครูผูส้อนไม่เขา้ใจ ขาดทกัษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการ  

การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุง่ยากตอ้งบูรณากบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น  ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน   

การเรียนรู้นกัเรียนต่างชั#นเรียนต่างระดบัความรู้ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ ์ 

รวมถึงอาคารสถานที�  คบัแคบ ไม่เหมาะสมกบัการจดัห้องเรียนรูปแบบคละชั#น และไม่สามารถ    

จดักิจกรรมได้ตามที�กาํหนดภายในบริเวณห้องเรียนทุกกิจกรรมได้  รวมถึงผูป้กครองส่วนใหญ่     

ไม่เห็นดว้ย และนกัเรียนมีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�นมีฐานะยากจน  ซึ� งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (ออนไลน์.  2549)  ซึ� งพบวา่ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีปัญหาในการจดัการศึกษาหลายประการ  เช่น ขาดแคลนครูและสื�อเทคโนโลยีที�ทนัสมยั
มาใช้ในการกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั#นเรียน งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับ 

ค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภค ประกอบกบัครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ทาํให ้

โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาตํ�า นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาส   

ที�จะไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนของนกัเรียนค่อนขา้งตํ�า  ตลอดจน
บุคลากรค่อนขา้งขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  และสอดคล้องกบังานวิจยัของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 33)  ซึ� งพบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ
และจดัการเรียนการสอนด้วยขอ้จาํกดัหลายประการทั#งด้านครู บุคลากร  งบประมาณ สื�อ วสัดุ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน  ทาํให้นกัเรียนขาดโอกาสและมีคุณภาพตํ�าและผลการประเมินของสมศ.            
พบวา่  โรงเรียนที�ไม่ไดม้าตรฐานส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4. การประเมินผลด้านผลผลิต  พบว่า  ปีการศึกษา 2552  ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียน        

กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั#นประถมศึกษาปีที� 3  มีค่าเฉลี�ยในภาพรวม       

สูงกว่าปีการศึกษา 2551  ส่วนผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนของนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที� 6  ค่าเฉลี�ย
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสูงขึ#น  แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ลดลง  อย่างไรก็ตาม  กล่าวไดว้่า  

ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรียนส่วนใหญ่สูงขึ#น ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สํานักงานคณะกรรมการ   

การศึกษาขั#นพื#นฐาน (2551 ก : บทนาํ)  พบว่า โรงเรียนที�จดัการเรียนการสอนแบบคละชั#น                     

มีผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนอยู่ในระดบัดี การนาํแนวคิดเรื�องการจดัการเรียนการสอนแบบ
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คละชั#นมาใช้เพื�อพฒันาคุณภาพของนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีความเหมาะสม  เนื�องจาก
จาํนวนนกัเรียนมีไม่มาก ครูผูส้อนสามารถพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคลและใชก้ระบวนการเรียนรู้
คละชั# น  เช่น การจับคู่รายชั# น ต่างระดับชั# น  แบ่งกลุ่มย่อยตามความสามารถและการค้นคว้า             

รายบุคคล  และเรียนร่วมในกลุ่มใหญ่ทั#งในระดบัชั#นและต่างระดบัชั#น  และสอดคล้องกบัพิไชย    

ศรีเจ๊ก (2551 : 3 - 4)  พบวา่ ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    

ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองได้ทั# งนอกและ           

ในสถานศึกษา  เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล รู้จกัวิเคราะห์ กล้าพูด กล้าทาํ และกล้าแสดงออก และ       

ทาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ\ ดีขึ#น และสอดคลอ้งกบัรูล (Rule.  Online. 1983)  พบวา่ ผลของการจดั         

ชั#นเรียนแบบรวมชั#นในระดบัประถมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ\ ดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์  ห้องเรียน
รวมชั#นไม่ไดส่้งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ\ ดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
 รวมถึงการดําเนินการตามโครงการนี#   สร้างความพึงพอใจให้กับผูมี้ส่วนเกี�ยวข้อง           

อนัประกอบด้วย  นักเรียน  ผูป้กครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐานของโรงเรียน       

ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทรี  สุวรรณภูมิ (2548 : บทคดัยอ่)  พบว่า  นกัเรียนและกรรมการ

สถานศึกษาขั#นพื#นฐาน มีความพึงพอใจในการดาํเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการดว้ยวิธีการ

รวมชั#นและบูรณาการระหวา่งวิชาโดยใช้สิ�งแวดลอ้มมาเป็นสื�อ และนกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

จากการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการด้วยวิธีรวมชั#นเรียนและบูรณาการระหว่างวิชา นกัเรียน        

มีความสนใจการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถนาํเสนอแนวคิดและนาํความรู้ที�ได้

ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้   และสอดคล้องกบันโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั#นพื#นฐาน (2552 : 11 - 14)  ที�กล่าววา่  การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอนัประกอบดว้ย การพฒันา

กรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน การสร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครองใหเ้ขม้แขง็  

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัครั# งนี#  มีขอ้เสนอแนะทั�วไปที�จะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงโครงการและปรับปรุง
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#นในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยั    
ในครั# งต่อไป ดงันี#  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. โรงเรียนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ควรนาํเอาขอ้มูลจาการวิจยัครั# งนี#  ไปปรับปรุง    
การดาํเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั#นในโรงเรียนขนาดเล็ก  
เช่น ควรขยายพื#นที�ห้องเรียนคละชั#นให้เพียงพอต่อการจดัมุมกิจกรรมต่าง ๆ และพื#นที�ทาํกิจกรรม
อยา่งหลากหลายและเพียงพอในหอ้งเรียนและเป็นไปตามรูปแบบการจดัหอ้งเรียนคละชั#น 
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 2. โรงเรียนขนาดเล็กที�ดํา เนินการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั# น ควรสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนเครือข่ายที�สอนแบบคละชั#น โดยจดัให้ครูที�รับผิดชอบการสอนแบบคละ
ชั#น   ไดป้ระชุมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐานควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน        
ที�ครูไม่ครบชั# นเรียนจัดการเรียนการสอนแบบคละชั# นและควรจัดสรรงบประมาณเพื�อเป็น             
ค่าตอบแทน แก่ครูที�สอนแบบคละชั#น เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ เพราะการสอนแบบคละชั#นจะมี
ความยุง่ยากกวา่การสอนหอ้งเรียนแบบชั#นเดียวปกติ 
 4. สํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาควรมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที�มีความรู้  ความชาํนาญ
ในดา้นการเรียนการสอนแบบคละชั#นมีการติดตามและนิเทศครูอย่างใกลชิ้ดและต่อเนื�อง และให้
ความช่วยเหลือคาํแนะนาํที�ดีแก่ครูผูส้อน 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั# นในโรงเรียนขนาดเล็ก         
โดยมุ่งเนน้การไดข้อ้มูลเชิงลึกดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 2. ควรศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน ในบริบทของโรงเรียน   
ขนาดเล็กที�มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  
 3. การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจดัการเรียนการสอน   
แบบคละชั#นของสํานกังานเขตพื#นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  ควรมีการนาํผลการประเมิน  จดัทาํ
เป็นขอ้มูลสารสนเทศ  เพื�อนาํไปดาํเนินการประเมินวิจยัครั# งต่อไป โดยอิงระเบียบวิจยัเชิงพฒันา 
(Research and Development) 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนวย  บุญศรี คณบดีครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 2.  ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3.  นายสุเมธ  การศรีทอง รองผูอ้าํนวยการ 
  สาํนกังานเขตพื/นที0การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 4.  นางสาวสุนิตย ์ ดีประหลาด ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  สาํนกังานเขตพื/นที0การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 5.  นายแกลว้กลา้  ศรีหนารถ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 
  สาํนกังานเขตพื/นที0การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง  
สําหรับผู้บริหารโรงเรียน 

การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

................................................................ 
ผูส้ัมภาษณ์      นางชนิศกานต ์ลภะวงศ ์        ผูว้จิยั 
ผูใ้หค้าํสัมภาษณ์..........................................ตาํแหน่ง....................................โรงเรียน........................ 
วนั เดือน ปี ที+สัมภาษณ์....................................................................................................................... 
สถานที+สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
 
 1. ท่านมีแนวคิดในการนาํการเรียนการสอนรูปแบบคละชั.นเรียนมาใชใ้นโรงเรียนกบัความ

คาดหวงัในการแกปั้ญหาครูไม่ครบชั.นและการพฒันาคุณภาพนกัเรียน โดยสอดคลอ้งกบั
นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐานอยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 2. ท่านมีการวางแผนการบริหารจดัการในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั.นอย่างไร 
เช่น การเตรียมครู   เตรียมชั.นเรียน  เตรียมนกัเรียน ฯลฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 3. โรงเรียนมีความพร้อมในดา้นปัจจยั การบริหารจดัการและการดาํเนินงานของโรงเรียน    
ในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นเพียงใด ซึ+ งประกอบดว้ย  

 3.1  ดา้นงบประมาณ 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 3.2  ดา้นบุคลากร 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 3.3  ดา้นอาคารสถานที+ 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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 3.4  ดา้นสื+อเทคโนโลย ี
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 4.  ท่านมีการติดตามผลหรือการนิเทศภายในในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั.น ที+ส่งผล
ต่อการพฒันาครูและคุณภาพนกัเรียนอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 5. ปัญหาในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นและการแกไ้ขปัญหาในระยะสั.น
และระยะยาว 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 6. การมีส่วนร่วมของผูที้+มีส่วนเกี+ยวขอ้งในการบริหารจดัการและการดาํเนินการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั.นอยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 7. ท่านมีการสร้างเครือข่ายในการพฒันาการเรียนการสอนรูปแบบคละชั.นกบัโรงเรียนตน้แบบ
ในเขตพื.นที+การศึกษาเดียวกนัหรือต่างเขตพื.นที+การศึกษาหรือไม่อยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง  
สําหรับครู 

การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

................................................................ 
ผูส้ัมภาษณ์      นางชนิศกานต ์ลภะวงศ ์        ผูว้จิยั 
ผูใ้หค้าํสัมภาษณ์..............................................ตาํแหน่ง................................โรงเรียน....................... 
วนั เดือน ปี ที+สัมภาษณ์....................................................................................................................... 
สถานที+สัมภาษณ์................................................................................................................................ 

 1. ท่านมีความคิดว่าการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นเป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั.น   
และพฒันานกัเรียนหรือไม่อยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 2. ท่านมีการเตรียมการในขั.นตอนต่อไปนี.อยา่งไรบา้ง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

  2.1  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 2.2  การจดัทาํแผนการสอนแบบคละชั.น 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 2.3  การดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 3. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นส่งเสริมการเรียนการสอนที+ยดึเด็ก         
เป็นสาํคญัอยา่งไร 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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 4. ท่านคิดวา่มีสิ+งใดที+จาํเป็นต่อการจดัการเรียนการสอนแต่ยงัไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ และ
ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 5. ท่านประสบปัญหาในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นหรือไม่ และท่านมีการแกไ้ข 
ปรับปรุงหรือพฒันาอยา่งไร เพื+อใหปั้ญหานั.นหมดไปหรือบรรเทาเบาบางลงได ้
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม 
เพื�อสังเกตการเรียนการสอน  

การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

โรงเรียน............................................................................................................................................. 
ครูผูส้อน............................................................................................................................................ 
วชิาที+สอน...............................................................................ชั.น..................................................... 
ผูส้ังเกตการสอน.........................................................................................................................ผูว้จิยั 
วนัที+ ...............................เดือน.....................................พ.ศ.............................เวลา.........................น. 

 
ประเด็นการสังเกตการจัดการเรียนการสอนรูปแบบคละชั-นเรียน 

1.  ดา้นครู 
1) การเตรียมตวัของครู

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
2) วธีิการสอนของครู 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
การใชสื้+อการเรียนการสอนของครู 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
การวดัผล/ประเมินผลของครู 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2. ดา้นนกัเรียน 
1) การรักษาวนิยัในชั.นเรียนตามขอ้ตกลง 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
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2) ความสนใจหรือความกระตือรือร้นในการเรียน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

4) การศึกษาหรือการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือจากเพื+อน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

3. ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
1) การจดัมุมหรือแหล่งเรียนรู้ใน/นอกหอ้งเรียน 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
2) การใชป้ระโยชน์จากมุมหรือแหล่งเรียนรู้ใน/นอกหอ้งเรียนในการจดัการเรียนการสอน 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
4. ดา้นอื+นๆ  

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามนักเรียน 
การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

................................................................ 

คําชี-แจง แบบสอบถามนี. เป็นแบบสอบถามสําหรับนกัเรียนที+เรียนแบบคละชั.น  จาํนวน 3 โรงเรียน  
ไดแ้ก่  โรงเรียนที+ 1  โรงเรียนที+ 2  และโรงเรียนที+ 3   จึงขอความร่วมมือนกัเรียนไดต้อบ
แบบสอบถามตามสภาพขอ้เท็จจริง  ซึ+ งผูว้ิจยัจะไดน้าํขอ้มูลไปวิเคราะห์นาํเสนอสํานกังาน
เขตพื.นที+การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  เพื+อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันาในการจดั    
การเรียนการสอนแบบคละชั.นต่อไป 

คําแนะนํา แบบสอบถามฉบับนี. มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที+  1 เป็นข้อมูลเบื.องต้นเกี+ยวกับผู ้ตอบ          
แบบสอบถาม  ตอนที+ 2  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scales) เกี+ยวกบัระดบัความพึงพอใจและระดบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั.น   

 
ตอนที� 1  ข้อมูลเบื-องต้น 

 ให้นักเรียนเติมคาํหรือข้อความหรือใส่เครื+ องหมาย �  ลงในช่องว่างหรือช่อง �        
ในแต่ละขอ้ตามสภาพขอ้เทจ็จริงใหส้มบูรณ์ 
              1.  เพศ 
 �  ชาย  �  หญิง 
              2.  กาํลงัเรียนอยูช่ั.น............................................โรงเรียน...................................................... 
              3.  โรงเรียนเคยประชุมชี.แจงผูป้กครองนกัเรียนเกี+ยวกบัเรื+องการเรียนแบบคละชั.นหรือไม่ 
  � เคย  �  ไม่เคย   
 4. นกัเรียนเคยคุยเรื+องการเรียนแบบคละชั.นใหผู้ป้กครองฟังหรือไม่ 
  �  เคย �  ไม่เคย   
 5.  นกัเรียนมีปัญหาในการเรียนร่วมกบันกัเรียนที+อยูต่่างระดบัชั.นหรือไม่ 
 �   มี               �  ไม่มี 
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ตอนที� 2  ให้นักเรียนใส่เครื+ องหมาย  � ลงในช่องที+ตรงกับระดับความพึงพอใจและระดับ       
ความตอ้งการของนกัเรียนที+ตรงกบัขอ้เทจ็จริง 

 

ขอ้ 
 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ที+สุด 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามระดบัความสามารถ
ของตนเอง 

     

2. นกัเรียนรู้สึกมีความสุขในการเรียนรวม
แบบคละชั.น 

     

3. นกัเรียนรู้สึกชอบในการเรียนรวมแบบ   
คละชั.น 

     

4. นกัเรียนรู้สึกประสบความสาํเร็จในการ
เรียนรู้ 

     

5. นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในการไดช่้วยเหลือผูอื้+น      
6. นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      
7. นกัเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษาคน้ควา้ 

ดว้ยตนเอง 
     

8. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในการยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคลอื+นหรือเพื+อนนกัเรียน 

     

9. นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมตรงตามความสนใจ
และความตอ้งการ 

     

10. นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
และไดแ้สดงออกตามความสามารถของ   
ตนเอง 

     

11. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน     
ที+จดัขึ.นภายในห้องเรียน 

     

12. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
ภายในโรงเรียน 
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ขอ้ 
 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ที+สุด 

13. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน     
ที+จดัขึ.นตามสภาพจริงนอกบริเวณโรงเรียน 
เช่น วดั ป่าชายเลน   

     

14. นกัเรียนชอบการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง 
เช่น ประดิษฐข์องชอบ  งานบา้น  เป็นตน้ 

     

15. นกัเรียนชอบทาํใบกิจกรรมตามระดบั  
ความสามารถของตนเอง ระดบัชั.นที+เรียน 

     

16. นกัเรียนชอบบรรยากาศหอ้งเรียนที+เอื.อต่อ
การเรียนรู้  มีมุมเรียนรู้  มุมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในหอ้งเรียน 

     

17. นกัเรียนชอบออกไปศึกษาหาความรู้        
ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและ         
นอกโรงเรียน 

     

18. นกัเรียนชอบใชสื้+อที+มีความเหมาะสมกบั
เนื.อหาวชิา มีความน่าสนใจและเร้าใจให ้
นกัเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ 

     

19. นกัเรียนชอบครูใหค้วามสนใจและเอาใจใส่
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

     

20. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและ
เรียนรู้โดยกลุ่มเพื+อน 

     

21. นกัเรียนไดมี้การอภิปรายเพื+อแลกเปลี+ยน
เรียนรู้กบันกัเรียนในห้องเรียน 

     

22. นกัเรียนไดมี้การบนัทึกผลการเรียนรู้     
ของนกัเรียนเอง 

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน 
การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี  เขต  1 

............................................................... 
คําชี-แจง   แบบสอบถามนี. เป็นแบบสอบถามสาํหรับผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนตน้แบบในสังกดั

สํานักงานเขตพื.นที+การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  จาํนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนที+ 1      
โรงเรียนที+  2  และโรงเรียนที+ 3  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบแบบสอบถาม        
ตามสภาพขอ้เท็จจริง ซึ+ งผูว้ิจยัจะได้นาํขอ้มูลไปวิเคราะห์นาํเสนอสํานักงานเขตพื.นที+   
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  เพื+อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันาในการจดัการเรียน   
การสอนแบบคละชั.นต่อไป 

คําแนะนํา แบบสอบถามฉบับนี. มี 3 ตอน ได้แก่  ตอนที+ 1  เป็นข้อมูลเบื.องต้นเกี+ยวกับผูต้อบ      
แบบสอบถาม  ตอนที+ 2  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scales)  เกี+ยวกับระดับความพึงพอใจและระดับความต้องการในการจัดการเรียน        
การสอนแบบคละชั.น 

 

ตอนที� 1  ข้อมูลเบื-องต้น 

 โปรดใส่เครื+ องหมาย  � ลงในช่องว่างหรือช่อง � หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่าง     
ในแต่ละขอ้ตามสภาพขอ้เทจ็จริงใหส้มบูรณ์ 
1.  เพศ �    ชาย                �  หญิง 
2.  ผูป้กครองนกัเรียนชั.นประถมศึกษาปีที+.................โรงเรียน...................................................  
3.  ท่านทราบวา่โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นในชั.นเรียนของบุตรหลานของท่าน

โดยวธีิใด 
 �  โรงเรียนเชิญประชุมชี.แจง �  โรงเรียนมีจดหมายแจง้ใหท้ราบ 
 �  นกัเรียนมาแจง้หรือบอกใหท้ราบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

141

ตอนที�  2  ให้ท่านใส่เครื+องหมาย  �  ลงในช่องที+ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านที+ตรงกบั  
ขอ้เทจ็จริง 
 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 
ที+สุด 

1. 
 

การชี.แจงรายละเอียดของรูปแบบการจดั     
การเรียนการสอนแบบคละชั.นในการประชุม    
ผูป้กครองมีความชดัเจนเหมาะสม 

 
 

    

2. การจดัเตรียมสถานที+  ห้องเรียน มุมในห้องเรียน 
มีความเหมาะสม 

     

3. การจดัเตรียมสื+อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

     

4. การจดัประชุมชี.แจงผูป้กครองนกัเรียนเกี+ยวกบั
การเรียนการสอนของครูและการเรียนของ   
นกัเรียนแบบคละชั.น 

     

5. การประสานงานของครูและโรงเรียนในการ
แจง้การประพฤติปฏิบติัและพฤติกรรม       
การเรียนของนกัเรียน 

     

6. การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น ทาํให ้  
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
ของเด็กมากขึ.น 

     

7. ครูใหก้ารดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนกัเรียน  
อยา่งใกลชิ้ด 

     

8. การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.นทาํให้
ท่านมีความรู้เกี+ยวกบัการพฒันาการเรียนรู้  
ของนกัเรียนมากขึ.น 

     

9. การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น ทาํให ้ 
นกัเรียนไดรั้บการศึกษาสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการที+แทจ้ริง 
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 
ที+สุด 

10. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนแบบคละ
ชั.นแกปั้ญหาครูไม่ครบชั.นและพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนได ้

     

11. นกัเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนแบบ
คละชั.น 

     

12. นกัเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน      
13. นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือเกื.อกลูซึ+ งกนัและกนั

มากขึ.น 
     

14. นกัเรียนรู้จกัการใชชี้วิตร่วมกบัผูอื้+นไดดี้ยิ+งขึ.น      
15. นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็นและแสดงออก

ไดดี้ขึ.น 
     

16. นกัเรียนมีความรับผิดชอบงานที+ไดรั้บ       
มอบหมายจากครู 

     

17. นกัเรียนมีระเบียบวนิยั      
18. นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้+นได ้      
19. นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้       

ดว้ยตนเอง 
     

20. ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการที+
โรงเรียนจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

21. นกัเรียนมีความสนใจและตั.งใจในการเรียน    
ดีขึ.น 

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามกรรมการสถานศึกษาขั-นพื-นฐาน 
การประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั-น 

ของสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

................................................................ 

 

 คําชี-แจง  แบบสอบถามนี. เป็นแบบสอบถามสําหรับกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานของโรงเรียน    
ที+เป็นตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น  จาํนวน 3 โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนที+ 1  
โรงเรียนที+ 2   และโรงเรียนที+ 3  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ตอบแบบสอบถาม  
ตามสภาพขอ้เท็จจริง   ซึ+ งผูว้ิจยัจะไดน้าํขอ้มูลไปวิเคราะห์นาํเสนอสํานักงานเขตพื.นที+ 
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื+อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพฒันาในการจดัการเรียน       
การสอนแบบคละชั.นต่อไป 

คําแนะนํา  แบบสอบถามฉบับนี. มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที+  1 เป็นข้อมูลเบื.องต้นเกี+ยวกับผูต้อบ        
แบบสอบถาม  ตอนที+ 2  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scales) เกี+ยวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น  และตอนที+ 3 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี+ยวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  

 
ตอนที� 1  ข้อมูลเบื-องต้น 

โปรดเติมคาํหรือขอ้ความหรือใส่เครื+องหมาย  � ลงในช่องวา่งหรือช่อง �  ในแต่ละ
ขอ้ตามสภาพขอ้เทจ็จริงใหส้มบูรณ์ 
1.  เพศ 
 �  ชาย �  หญิง 
2.  ท่านไดรั้บแต่งตั.งให้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานของโรงเรียน............................ 
3.  ท่านมีตาํแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานของโรงเรียนในตาํแหน่งอะไร 
 �  ประธานกรรมการ �  กรรมการ           �  กรรมการและเลขานุการ 
4.  ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ที+โรงเรียนแห่งนี.จดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
 �  เห็นดว้ย �  ไม่เห็นดว้ย 
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ตอนที�  2  โปรดใส่เครื+องหมาย  �  ลงในช่องตามความพึงพอใจและระดบัความตอ้งการของท่าน 
 

ที+ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 
ที+สุด 

1. ผูป้กครองนกัเรียนมีความเห็นดว้ยกบัการที+
โรงเรียนจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

2. ผูป้กครองนกัเรียนมีความสนใจและเอาใจใส่
ในการเรียนของบุตรหลานของตนยิ+งขึ.น 

     

3. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดว้ยดี
ในการจดักิจกรรมต่างๆ เพื+อพฒันานกัเรียน 
ในการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

4. นกัเรียนมีความสนใจและตั.งใจในการเรียน     
ดีขึ.น 

     

5. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาที+ดีขึ.นในทุกดา้น  
จากการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

6. นกัเรียนห้องที+จดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
โดยรวมมีพฤติกรรมที+ดีขึ.น  

     

7. ครูที+รับผิดชอบมีความรู้และเขา้ใจในการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

8. ครูที+รับผิดชอบการเรียนการสอนแบบคละชั.น
สนใจและเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล    
มากขึ.น 

     

9. ครูที+รับผิดชอบการเรียนการสอนแบบคละชั.น
มีความมุ่งมั+นที+จะพฒันาคุณภาพนกัเรียน 

     

10. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรอบรู้ในการบริหาร
จดัการการเรียนการสอนแบบคละชั.น 

     

11. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น 
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ที+ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ที+สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 
ที+สุด 

12. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเอาใจใส่และคอยให้
คาํแนะนาํแก่ครูที+รับผิดชอบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั.น 

     

13. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถสื+อสารทาํความเขา้ใจ
แก่ทุกฝ่ายในการจดัการเรียนการสอนแบบ
คละชั.นของโรงเรียน 

     

14. ผูบ้ริหารโรงเรียนนิเทศการเรียนการสอน   
แบบคละชั.นและใหค้าํแนะนาํ ตลอดจน        
การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของครู 

     

15. ท่านใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญัต่อ   
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     

16. ท่านมีความรู้เกี+ยวกบัการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั.นในหลกัการกวา้งๆ 

     

17. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั.นของโรงเรียน 

     

18. ท่านไดรั้บทราบความกา้วหนา้หรือปัญหา
อุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนแบบ  
คละชั.นของโรงเรียน จากการประชุม         
คณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐาน 

     

19. ท่านไดรั้บทราบความคิดเห็นที+เป็นปัญหา     
ต่อการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั.น     
จากผูป้กครองนกัเรียน 

     

20. ท่านมีความเชื+อวา่การจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั.นสามารถแกปั้ญหาครูไม่ครบชั.น
และช่วยยกระดบัผลสัมฤทธิW ทางการเรียน   
ของนกัเรียนได ้

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลประเมนิความพงึพอใจ 
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ตาราง 14  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน โรงเรียนตน้แบบ ตามโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบที%มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั)น 
 

  ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ขอ้ที% รายการ 
โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามระดบั
ความสามารถของตนเอง 4.21 0.51 มาก 4.05 0.72 มาก 4.10 0.89 มาก 4.14 0.67 มาก 

2. นกัเรียนรู้สึกมีความสุขในการ
เรียนรวมแบบคละชั)น 4.53 0.66 มากที%สุด 4.41 0.67 มาก 4.29 0.64 มาก 4.44 0.66 มาก 

3. นกัเรียนรู้สึกชอบในการเรียนรวม
แบบคละชั)น 4.30 0.77 มาก 4.14 0.77 มาก 3.76 0.76 มาก 4.13 0.79 มาก 

4. นกัเรียนรู้สึกประสบความสาํเร็จ
ในการเรียนรู้ 4.56 0.50 มากที%สุด 3.95 0.90 มาก 3.52 1.07 มาก 4.15 0.89 มาก 

5. นกัเรียนรู้สึกภูมิใจในการได ้   
ช่วยเหลือผูอ้ื%น 4.77 0.42 มากที%สุด 4.41 0.59 มาก 4.24 0.89 มาก 4.55 0.65 มากที%สุด 

6. นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเรียนรู้ 4.51 0.59 มากที%สุด 3.91 0.75 มาก 4.33 0.79 มาก 4.31 0.72 มาก 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

  ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ขอ้ที% รายการ 
โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

7. นกัเรียนไดม้ีโอกาสในการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 4.37 0.65 มากที%สุด 3.95 0.72 มาก 4.1 0.94 มาก 4.20 0.76 มาก 

8. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในการยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคลอื%นหรือ
เพื%อนนกัเรียน 3.98 0.70 มาก 3.59 0.67 มาก 3.81 0.12 มาก 3.84 0.85 มาก 

9. นกัเรียนไดท้าํกิจกรรมตรงตาม
ความสนใจและความตอ้งการ 4.47 0.59 มาก 3.95 0.65 มาก 4.48 0.81 มาก 4.34 0.70 มาก 

10. นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้และไดแ้สดงออกตาม
ความสามารถของตนเอง 4.53 0.66 มากที%สุด 3.55 0.74 มาก 4.24 0.76 มาก 4.21 0.81 มาก 

11. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียน
การสอนที%จดัขึ)นภายในห้องเรียน 4.72 0.50 มากที%สุด 4.32 0.78 มาก 4.19 0.98 มาก 4.49 0.75 มาก 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

  ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ขอ้ที% รายการ 
โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

12. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน 4.72 0.50 มากที%สุด 4.27 0.63 มาก 4.38 0.74 มาก 4.52 0.63 มากที%สุด 

13. นกัเรียนชอบกิจกรรมการเรียน
การสอนที%จดัขึ)นตามสภาพจริง
นอกบริเวณโรงเรียนเช่น วดั     
ป่าชายเลน 4.91 0.29 มากที%สุด 4.45 0.67 มาก 4.24 0.94 มาก 4.63 0.67 มากที%สุด 

14. นกัเรียนชอบการเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบตัิจริงเช่น ประดิษฐข์องชอบ
งานบา้นเป็นตน้ 4.81 0.45 มากที%สุด 4.23 0.81 มาก 4.38 0.74 มาก 4.56 0.68 มากที%สุด 

15. นกัเรียนชอบทาํใบกิจกรรมตาม
ระดบัความสามารถของตนเอง
ระดบัชั)นที%เรียน 4.58 0.62 มากที%สุด 4.05 0.84 มาก 4.05 0.74 มาก 4.31 0.76 มาก 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

  ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ขอ้ที% รายการ 
โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

16. นกัเรียนชอบบรรยากาศหอ้งเรียน
ที%เอื)อต่อการเรียนรู้มีมุมเรียนรู้มุม
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน 4.51 0.79 มากที%สุด 4.14 0.71 มาก 4 0.89 มาก 4.29 0.82 มาก 

17. นกัเรียนชอบออกไปศึกษาหา
ความรู้ในแหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนและนอกโรงเรียน 4.86 0.35 มากที%สุด 4.77 0.43 

มาก 
ที%สุด 4.71 0.64 

มาก 
ที%สุด 4.80 0.46 มากที%สุด 

18. นกัเรียนชอบใชส้ื%อที%มีความ
เหมาะสมกบัเนื)อหาวชิามีความ 
น่าสนใจและเร้าใจให้นกัเรียน 
เกิดการอยากเรียนรู้ 4.37 0.57 มาก 4.36 0.58 มาก 4.38 0.67 มาก 4.37 0.60 มาก 

19. นกัเรียนชอบครูใหค้วามสนใจ
และเอาใจใส่นกัเรียนเป็น        
รายบุคคล 4.44 0.88 มาก 3.95 0.95 มาก 4.33 0.85 มาก 4.29 0.91 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

  ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ขอ้ที% รายการ 
โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

20. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย  
ตนเองและเรียนรู้โดยกลุ่มเพื%อน 4.51 0.55 มากที%สุด 3.94 0.81 มาก 4 0.89 มาก 4.23 0.76 มาก 

21. นกัเรียนไดม้ีการอภิปรายเพื%อ 
แลกเปลี%ยนเรียนรู้กบันกัเรียน    
ในหอ้งเรียน 4.35 0.68 มาก 3.91 0.87 มาก 3.86 0.79 มาก 4.12 0.79 มาก 

22. นกัเรียนไดม้ีการบนัทึก              
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเอง 3.60 0.72 มาก 4.09 0.92 มาก 3.67 0.85 มาก 3.74 0.83 มาก 

รวม 4.52 0.27 มากที%สุด 3.92 0.36 มาก 4.13 0.39 มาก 4.13 0.37 มาก 
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ตาราง 15  แสดงความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนตน้แบบตามโครงการฯ  ของสาํนกังานเขตพื)นที%การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D ระดบัค่า X  S.D ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

1. การชี)แจงรายละเอียดของ        
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั)นในการประชุม        
ผูป้กครองมีความชดัเจน    
เหมาะสม 4.53 0.54 มากที%สุด 4.36 0.58 มาก 4 0.73 มาก 4.42 0.60 มาก 

2. การจดัเตรียมสถานที%หอ้งเรียน 
มุมในห้องเรียน มีความเหมาะสม 4.34 0.67 มาก 4.05 0.78 มาก 4.08 0.51 มาก 4.23 0.69 มาก 

3. การจดัเตรียมสื%อ/อุปกรณ์/แหล่ง
เรียนรู้มีความเหมาะสม 4.53 0.60 มากที%สุด 4.05 0.78 มาก 4.17 0.38 มาก 4.37 0.65 มาก 

4. การจดัประชุมชี)แจงผูป้กครอง
นกัเรียนเกี%ยวกบัการเรียน      
การสอนของครูและการเรียน
ของนกัเรียนแบบคละชั)น 4.32 0.58 มาก 4.09 0.68 มาก 4.08 0.79 มาก 4.23 0.64 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

5. การประสานงานของครูและ  
โรงเรียนในการแจง้การประพฤติ
ปฏิบตัิและพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรียน 4.08 0.67 มาก 4.32 0.64 มาก 3.83 0.71 มาก 4.10 0.68 มาก 

6. การจดัการเรียนการสอน      
แบบคละชั)น ทาํใหผู้ป้กครอง           
มีส่วนร่วมในการวางแผน     
การเรียนรู้ของเด็กมากขึ)น 3.96 0.58 มาก 4.09 0.61 มาก 3.75 0.62 มาก 3.97 0.60 มาก 

7. ครูใหก้ารดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งใกลช้ิด 4.64 0.48 มากที%สุด 4.27 0.63 มาก 4.08 0.79 มาก 4.48 0.60 มาก 

8. การจดัการเรียนการสอนแบบ
คละชั)นทาํใหท้่านมีความรู้   
เกี%ยวกบัการพฒันาการเรียนรู้
ของนกัเรียนมากขึ)น 4.36 0.52 มาก 4.05 0.57 มาก 4 0.60 มาก 4.23 0.56 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

9. การจดัการเรียนการสอนแบบ
คละชั)น ทาํใหน้กัเรียนไดร้ับ   
การศึกษาสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการที%แทจ้ริง 4.47 0.57 มาก 4.05 0.84 มาก 4.17 0.71 มาก 4.34 0.67 มาก 

10. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการ
สอนแบบคละชั)นแกป้ัญหาครู  
ไม่ครบชั)นและพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนได ้ 4.57 0.50 มากที%สุด 4.18 0.79 มาก 3.75 0.75 มาก 4.36 0.68 มาก 

11. นกัเรียนมีความสุขและสนุก    
ในการเรียนแบบคละชั)น 4.58 0.60 มากที%สุด 4.36 0.65 มาก 3.75 0.75 มาก 4.41 0.69 มาก 

12. นกัเรียนมีความสุขในการมา  
โรงเรียน 4.42 0.57 มาก 4.18 0.66 มาก 4.08 0.79 มาก 4.33 0.62 มาก 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

13. นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือเกื)อกลู
ซึ% งกนัและกนัมากขึ)น 4.4 0.63 มาก 4.09 0.68 มาก 3.58 0.66 มาก 4.21 0.70 มาก 

14. นกัเรียนรู้จกัการใชช้ีวิตร่วมกบั 
ผูอ้ื%นไดด้ียิ%งขึ)น 4.4 0.53 มาก 4.18 0.66 มาก 4.25 0.86 มาก 4.33 0.62 มาก 

15. นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็น
และแสดงออกไดด้ีขึ)น 4.57 0.60 มากที%สุด 3.95 0.78 มาก 3.92 0.79 มาก 4.33 0.74 มาก 

16. นกัเรียนมีความรับผิดชอบงาน  
ที%ไดร้ับมอบหมายจากครู 4.28 0.49 มาก 4.27 0.63 มาก 4.33 0.65 มาก 4.28 0.54 มาก 

17. นกัเรียนมีระเบียบวนิยั  4.26 0.52 มาก 4.05 0.57 มาก 4.17 0.71 มาก 4.20 0.57 มาก 
18. นกัเรียนสามารถทาํงานร่วมกบั 

ผูอ้ื%นได ้ 4.57 0.53 มากที%สุด 4.32 0.47 มาก 4.17 0.71 มาก 4.45 0.56 มาก 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

19. นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 4.15 0.63 มาก 4.05 0.72 มาก 3.75 0.75 มาก 4.08 0.67 มาก 

20. ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
กบัการที%โรงเรียนจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั)น 4.53 0.60 มากที%สุด 4.27 0.63 มาก 4.08 0.79 มาก 4.41 0.65 มาก 

21. นกัเรียนมีความสนใจและตั)งใจ
ในการเรียนดีขึ)น 4.53 0.54 มากที%สุด 4.05 0.72 มาก 3.83 0.57 มาก 4.33 0.64 มาก 

  รวม 4.40 0.24 มาก 4.15 0.45 มาก 3.99 0.34 มาก 4.28 0.35 มาก 
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ตาราง 16  แสดงความความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐานที%มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั)น 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

1. ผูป้กครองนกัเรียนมีความเห็น
ดว้ยกบัการที%โรงเรียนจดั       
การเรียนการสอนแบบคละชั)น 3.56 0.52 มาก 4.33 0.70 มาก 4.22 0.44 มาก 4.04 0.64 มาก 

2. ผูป้กครองนกัเรียนมีความสนใจ
และเอาใจใส่ในการเรียนของ
บุตรหลานของตนยิ%งขึ)น 3.78 0.44 มาก 4.33 0.50 มาก 3.44 0.52 

ปาน
กลาง 3.85 0.60 มาก 

3. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบั
โรงเรียนดว้ยดีในการจดักิจกรรม
ต่างๆเพื%อพฒันานกัเรียนในการ
เรียนการสอนแบบคละชั)น 3.78 0.44 มาก 4.22 0.44 มาก 3.33 0.50 

ปาน
กลาง 3.78 0.57 มาก 

4. นกัเรียนมีความสนใจและตั)งใจ
ในการเรียนดีขึ)น 4.00 0.00 มาก 4.11 0.34 มาก 3.56 0.52 มาก 3.89 0.42 มาก 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

5. นกัเรียนไดร้ับการพฒันาที%ดีขึ)น
ในทุกดา้นจากการเรียนการสอน
แบบคละชั)น 4.11 0.33 มาก 4 0.00 มาก 4.11 0.33 มาก 4.07 0.26 มาก 

6. นกัเรียนห้องที%จดัการเรียน     
การสอนแบบคละชั)นโดยรวมมี 
พฤติกรรมที%ดีขึ)น 3.56 0.72 มาก 4.11 0.34 มาก 4.22 0.44 มาก 3.96 0.58 มาก 

7. ครูที%รับผิดชอบมีความรู้และ   
เขา้ใจในการจดัการเรียน        
การสอนแบบคละชั)น 4.56 0.52 มากที%สุด 4.22 0.84 มาก 4.78 0.44 

มาก 
ที%สุด 4.52 0.64 มากที%สุด 

8. ครูที%รับผิดชอบการเรียนการสอน
แบบคละชั)นสนใจและเอาใจใส่
นกัเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ)น 4.44 0.52 มาก 4.33 0.50 มาก 5 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.59 0.50 มากที%สุด 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

9. ครูที%รับผิดชอบการเรียนการ
สอนแบบคละชั)นมีความมุ่งมั%น  
ที%จะพฒันาคุณภาพนกัเรียน 4.56 0.52 มากที%สุด 4.44 0.53 มาก 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.67 0.48 มากที%สุด 

10. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรอบรู้
ในการบริหารจดัการการเรียน
การสอนแบบคละชั)น 4.67 0.50 มากที%สุด 4.67 0.50 

มาก 
ที%สุด 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.78 0.42 มากที%สุด 

11. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหก้ารส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการเรียน     
การสอนแบบคละชั)น 4.67 0.50 มากที%สุด 4.78 0.44 

มาก 
ที%สุด 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.81 0.39 มากที%สุด 

12. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเอาใจ
ใส่และคอยใหค้าํแนะนาํ         
แก่ครูที%รับผิดชอบการจดัการเรียน   
การสอนแบบคละชั)น 4.56 0.52 มากที%สุด 4.89 0.33 

มาก 
ที%สุด 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.81 0.39 

 
 
 

มากที%สุด 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

13. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถ       
สื%อสารทาํความเขา้ใจแก่ทุกฝ่าย    
ในการจดัการเรียนการสอน 
แบบคละชั)นของโรงเรียน 4.33 0.70 มาก 4.78 0.44 

มาก 
ที%สุด 4.78 0.44 

มาก 
ที%สุด 4.63 0.56 มากที%สุด 

14. ผูบ้ริหารโรงเรียนนิเทศการเรียน
การสอนแบบคละชั)นและให้   
คาํแนะนาํตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการแกป้ัญหาของครู 4.44 0.52 มาก 4.44 0.53 มาก 4.56 0.52 

มาก 
ที%สุด 4.48 0.50 มาก 

15. ท่านใหค้วามสนใจและให้
ความสาํคญัต่อการพฒันา
คุณภาพ    การศึกษาของ
โรงเรียน 4.33 0.50 มาก 4.22 0.44 มาก 4.56 0.52 

มาก 
ที%สุด 4.37 0.49 มาก 

16. ท่านมีความรู้เกี%ยวกบัการจดั  
การเรียนการสอนแบบคละชั)น      2.78 0.97 นอ้ย 3.67 0.71 มาก 4.67 0.50 

มาก 
ที%สุด 3.70 1.06 

มาก 
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ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

ในหลกัการกวา้ง ๆ 

ตาราง 16  (ต่อ) 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

17. ท่านมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชั)นของโรงเรียน 3.33 0.50 ปานกลาง 3.44 0.72 มาก 4.67 0.50 

มาก 
ที%สุด 3.84 0.83 มาก 

18. ท่านไดร้ับทราบความกา้วหนา้
หรือปัญหาอุปสรรคในการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละ
ชั)นของโรงเรียนจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั)นพื)นฐาน 3.67 0.50 มาก 4.44 0.53 มาก 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.37 0.68 มาก 
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ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

19. ท่านไดร้ับทราบความคิดเห็น     
ที%เป็นปัญหาต่อการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั)นจาก          
ผูป้กครองนกัเรียน 3.67 0.50 มาก 4.11 0.60 มาก 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.26 0.71 

 
 
 

มาก 
ตาราง 16  (ต่อ) 
  

ขอ้ที% รายการ 

ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

โรงเรียนที% 1 โรงเรียนที% 2 โรงเรียนที% 3 สรุป 

X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า X  S.D. ระดบัค่า 

20. ท่านมีความเชื%อวา่การจดัการ
เรียนการสอนแบบคละชั)น
สามารถแกป้ัญหาครูไม่ครบชั)น
และช่วยยกระดบัผลสัมฤทธิM  
ทางการเรียนของนกัเรียนได ้ 3.89 0.33 มาก 4.11 0.60 มาก 5.00 0.00 

มาก 
ที%สุด 4.33 0.62 มาก 

ผลเฉลี%ยรวม 3.67 0.11 มาก  3.85 0.15 มาก  4.16 0.13  มาก 3.89 0.25 มาก 
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ภาคผนวก จ 

ค่าความเที�ยงตรง  ค่าอาํนาจจําแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม   
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การหาค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 

 การหาค่า IOC  ของผูเ้ชี�ยวชาญจากการให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  
IOC  คือ ค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์   
หรือเนื/อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ปกติแลว้จะให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ        
ตั/งแต่ 3 คนขึ/นไปในการตรวจสอบโดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้คาํถาม ดงันี/  

ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
ใหค้ะแนน   0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
ใหค้ะแนน  -1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
แลว้นาํผลคะแนนที�ไดจ้ากผูเ้ชี�ยวชาญมาคาํนวณหาค่า IOC ตามสูตร 

เกณฑ์   
1.  ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตั/งแต่ 0.50 - 1.00  มีค่าความเที�ยงตรงใชไ้ด ้
2.  ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตํ�ากวา่ 0.50  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 
 

กาํหนดลาํดบัผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี/  
 คนที� 1  ผศ.อาํนวย  บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 คนที� 2  ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ    อาจารยค์ณะครุศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 คนที� 3  นายสุเมธ  การศรีทอง รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 คนที� 4  นางสาวสุนิตย ์ ดีประหลาด ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
  สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

เขต 1 
 คนที� 5  นายแกลว้กลา้  ศรีหนารถ  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  

  สาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 
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ตาราง 17  ค่าความสอดคลอ้งแบบสอบถามนกัเรียนการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั/นของสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 

 

ขอ้ที� 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 รวม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
4 -1 +1 +1 +1 +1 3 3/5 =  0.60 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
19 -1 +1 +1 +1 +1 3 3/5 =  0.60 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 18  ค่าความสอดคลอ้งแบบสอบถามผูป้กครองนกัเรียนการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กต้นแบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั/นของสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษา
จนัทบุรี  เขต1 

 

ขอ้ที� 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 รวม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
4 -1 +1 +1 +1 +1 3 3/5 =  0.60 ใชไ้ด ้
5 -1 +1 +1 +1 +1 3 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้

10 -1 +1 +1 +1 +1 3 3/5 = 0.60 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
20 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 19  ค่าความสอดคลอ้งแบบสอบถามกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานการประเมินโครงการ
พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั/นของสํานกังานเขตพื/นที�
การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 

 

ขอ้ที� 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที� 1 คนที� 2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 รวม 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 0 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
4 -1 +1 +1 +1 +1 3 3/5 =  0.60 ใชไ้ด ้
5 0 +1 +1 +1 +1 4 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
6 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
7 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
8 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
9 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้

10 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
11 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
12 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
13 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
14 0 +1 +1 +1 +1 4 4/5 =  0.80 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 5/5 =  1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20  แสดงค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม 3 ฉบบั และค่าความเชื�อมั�น  

     

 ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม 

ขอ้ที� 
แบบสอบถามชุดที� 1 

ขอ้ที� 
แบบสอบถามชุดที� 2 

ขอ้ที� 
แบบสอบถามชุดที� 3 

สอบถาม 
นกัเรียน 

สอบถาม 
ผูป้กครองนกัเรียน 

สอบถาม 
กรรมการสถานศึกษา 

1 0.60 1 0.83 1 0.60 

2 0.67 2 0.78 2 0.39 

3 0.59 3 0.70 3 0.79 

4 0.61 4 0.72 4 0.80 

5 0.36 5 0.73 5 0.85 

6 0.85 6 0.78 6 0.86 

7 0.70 7 0.53 7 0.88 

8 0.88 8 0.83 8 0.83 

9 0.82 9 0.67 9 0.80 

10 0.91 10 0.59 10 0.61 

11 0.69 11 0.58 11 0.86 

12 0.51 12 0.75 12 0.80 

13 0.31 13 0.68 13 0.63 

14 0.72 14 0.73 14 0.83 

15 0.63 15 0.74 15 0.43 

16 0.83 16 0.63 16 0.61 

17 0.71 17 0.73 17 0.67 

18 0.85 18 0.65 18 0.82 

19 0.64 19 0.81 19 0.66 

20 0.56 20 0.74 20 0.89 

21 0.75 21 0.76     

22 0.45         
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  -  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามนกัเรียน ทั/งฉบบัเท่ากบั  0.95   
  -  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามผูป้กครองนกัเรียน ทั/งฉบบัเท่ากบั  0.96  
  -  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  ทั/งฉบบัเท่ากบั  0.96 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล  นางชนิศกานต ์ ลภะวงศ ์
วนั เดือน ปีเกดิ  6  พฤศจิกายน  2507 
สถานที�เกดิ  อาํเภอเมืองชลบุรี   จงัหวดัชลบุรี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขที(  119/108  หมู่ 3  ตาํบลทบัมา  อาํเภอเมืองระยอง   
  จงัหวดัระยอง  รหสัไปรษณีย ์ 21000 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ชาํนาญการ 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน  สาํนกังานเขตพื9นที(การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
  จงัหวดัระยอง 
ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2522      มธัยมศึกษาปีที( 3  โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา   
   อาํเภอสัตหีบ  จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2524  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช. (พณิชยการ)   
   วทิยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2537        อนุปริญญา อศศ. (การบญัชี)     
   วทิยาลยัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2547        รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)    
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดันนทบุรี 
 พ.ศ.  2550  ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา (ป.บณัฑิต)   
   มหาวทิยาราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ.  2556  ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
   มหาวทิยาราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
 
 
 


