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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั2งนี2เป็ นการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบคละชั2นของสํานักงานเขตพื2นที9การศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีวตั ถุประสงค์สําคัญ
เพื9 อประเมิ นบริ บ ทปั จจัย นํา เข้า กระบวนการและผลผลิ ตของโครงการผูม้ ี ส่ วนร่ วมในการวิจ ัย
จํานวน 208 คน เครื9 องมือที9ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
แบบสอบถาม 3 ฉบับ มี ค่ า ความเชื9 อ มั9น 0.95 - 0.96 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้
สถิติพ2ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี9 ย ( X ) ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื2อหา
ผลการวิจยั 1) ผลการประเมินบริ บท พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั2นพื2 นฐานและครู มี ค วามต้องการการจัด
การเรี ย นการสอนรู ปแบบคละชั2น 2) ผลการประเมิ นปั จจัย นํา เข้า พบว่าด้านงบประมาณและ
สื9 อ เทคโนโลยี มี ค วามเพี ย งพอต่ อการบริ หารจัดการด้า นบุ ค ลากรโรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หา
ขาดแคลนครู ครู ไ ม่ ค รบชั2น เรี ย น และด้า นอาคารสถานที9 ไ ม่ เ พี ย งพอและการจัด ห้ อ งเรี ย น
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การจัดห้องเรี ยนในรู ปแบบคละชั2น 3) ผลการประเมิ นกระบวนการ พบว่า
โรงเรี ยนดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน 4 ด้าน คือ
ด้านการวางแผนและการบริ หารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา ด้านเสริ มสร้ างความพร้ อมและความเข้มแข็งของโรงเรี ยน ด้านการส่ งเสริ ม
ให้ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา 4) ด้า นการประเมิ นผลผลิ ตพบว่า ผลสั ม ฤทธิ+
ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นกลุ่ มสาระวิช าภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ ปี การศึ กษา 2552 นักเรี ย น
ชั2นประถมศึกษาปี ที9 3 และชั2นประถมศึกษาปี ที9 6 มีผลการเรี ยนภาพรวมสู งกว่าปี การศึกษา 2551
ส่ วนด้า นความพึ ง พอใจในการจัดการเรี ย นการสอนแบบคละชั2น ของผูม้ ี ส่ วนเกี9 ย วข้อง พบว่า
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
แบบคละชั2น อยูใ่ นระดับมาก
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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.

