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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 



 7

 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 
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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   




