
 
 

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) 
 
 




