บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็ นการเสริ มสร้ างความรู ้
ความสามารถพื"นฐานที%ช่วยให้การดํารงชี วิตในสังคมเป็ นไปอย่างสงบสุ ข เป็ นการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยีให้กบั คนในสังคม เพื%อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าทัดเทียม
และแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2548 : 1)
การจัดการศึกษาในโลกโลกาภิวตั น์ที%สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมาก
สังคมเกิดการแข่งขันมีความเสี% ยงสู งมีเสรี ภาพในการเลือกตัดสิ นใจ ระบบเศรษฐกิจจึงต้องการแรงงาน
ที%มีคุณภาพมากขึ"น การศึกษาจึงจําเป็ นต้องจัดให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาในการศึกษา
ขั"นพื"นฐาน (อารี รัตน์ วัฒนสิ น. 2540 : 10) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 ได้บญั ญัติถึงสิ ทธิ ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที%รัฐจะต้องจัดให้
ทัว% ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพลภาพหรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะ
ยากลําบากต้องได้รับการสนับสนุ นจากรัฐเพื%อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื%นด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที%แก้ไขเพิ%มเติม (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนด
บทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ทั"งในเรื% องของความมุ่งหมายและหลักการ สิ ทธิ และหน้าที%ทางการศึกษา
ระบบการศึกษา การบริ การและการจัดการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื%อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื%อการศึกษา
บทบัญญัติดงั กล่ าวได้ส่งผลให้เกิ ดการเปลี% ยนแปลงการศึกษาไทยทั"งระบบ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที% 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่
“สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness Society)” โดยมีเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพคน
ในส่ วนที%เกี%ยวข้องกับการศึกษา โดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั"งทางร่ างกาย จิตใจ ความรู ้
ความสามารถทักษะ โดยกําหนดจํานวนปี การศึกษาเฉลี% ยของคนไทยเป็ น 10 ปี และผลสัมฤทธิV
ทางการเรี ยนวิชาหลักของทุ กระดับสู งกว่าร้ อยละ 55 (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั"นพื"นฐาน.
2551 ข : 1)
จากการที% ก ล่ า วมานี" จะเห็ นว่า องค์ก รและหน่ วยงานทางการศึ ก ษาทั"ง ระดับ นโยบาย
และระดับปฏิบตั ิตอ้ งดําเนิ นการจัดการศึกษาภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ อย่างไรก็ตามศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาขององค์กรหรื อหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
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โรงเรี ยนขนาดเล็กที%ขาดความพร้อมและขาดปั จจัยในการบริ หารจัดการ เช่น ขาดครู ขาดสื% ออุปกรณ์
สื% อเทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัยส่ งผลให้คุณภาพของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กยังไม่ได้
มาตรฐานตามที%กาํ หนดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) และผลสั มฤทธิV ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไม่ ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2551 ข : 1)
โรงเรี ยนซึ% งเป็ นสถาบันการศึกษาที%ใกล้ชิดกับนักเรี ยน ควรได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง
โดยจะส่ งผลโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั"น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั"นพื"นฐานและสํานักงานเขตพื"นที% การศึ กษา จึงมีภารกิ จเร่ งด่ วนในการ
ปฏิ บตั ิงานเพื%อส่ งเสริ มให้ระบบการศึกษาเป็ นระบบที%มีคุณภาพ กล่าวคือ ต้องส่ งเสริ ม สนับสนุ น
ให้โรงเรี ยนสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ได้ตามมาตรฐานที%หลักสู ตรกําหนดภายใต้
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2551 ข : 5)
ปั จจุ บ ันระบบการศึ กษาไทยกําลังประสบปั ญหาท้าทายสํ าคัญประการหนึ% ง คื อ การมี
โรงเรี ยนขนาดเล็กจํานวนมากและมีแนวโน้มสู งขึ"นทุกปี เนื% องจากประชากรวัยเรี ยนมีจาํ นวนลดลง
และความนิ ยมของผูป้ กครองที%ตอ้ งส่ งบุตรหลานไปเรี ยนในเมืองมีมากขึ"น โดยพบว่า มีโรงเรี ยน
ขนาดเล็กถึ ง 13,915 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 43.73 ของจํานวนโรงเรี ยนทั"งหมด ซึ% งการมีโรงเรี ย น
ขนาดเล็กจํา นวนมาก ทําให้การจัดการศึก ษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพได้เพียงพอ จากการศึกษา
สภาพปั ญหาโดยสํ านักนโยบายและแผนการศึ กษาขั"นพื" นฐาน สัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั"นพื" นฐาน เมื%อปี พ.ศ. 2550 พบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็กประสบปั ญหาที%คล้ายคลึ งกัน
ใน 4 ด้าน คื อ 1) ด้านการบริ หารจัดการพบว่า ประชากรลดลงทําให้โรงเรี ยนขนาดเล็กเพิ%มขึ" น
อัตราส่ วนของครู ต่อนักเรี ยน นักเรี ยนต่อห้องเรี ยนตํ%ากว่ามาตรฐานและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ส่ วนใหญ่ยงั ขาดทักษะในการบริ หารจัดการโรงเรี ย นซึ% ง มีบริ บทที%ต่างไปจากโรงเรี ยนขนาดอื%น
2) ด้า นการเรี ย นการสอน พบว่า ครู ส่ วนใหญ่ ข าดทัก ษะในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน
ครู ไ ม่ ค รบชั"นเรี ย น นัก เรี ย นมี จาํ นวนน้อย ครู ส อนไม่ เต็ ม เวลาและเต็ม ความสามารถมี ภารกิ จ
นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุ รการโรงเรี ยน ตลอดจนหลักสู ตรและแผนการสอนไม่สอดคล้อง
กับบริ บ ทของโรงเรี ย น สื% อ แหล่ งเรี ยนรู ้ สื% อเทคโนโลยีและอุ ปกรณ์ มี อย่างจํากัดและไม่มี คุณภาพ
3) ด้านความพร้อมทางด้านปั จจัยของโรงเรี ยน พบว่า เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามขนาดโรงเรี ยน
ทําให้โรงเรี ยนขนาดเล็กได้รับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์และสิ% งก่ อสร้ างเป็ นจํานวนน้อย
ไม่ สามารถพัฒนาหรื อบริ หารจัดการได้ตามเป้ าหมาย และ 4) ด้านการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
โรงเรี ยน พบว่า ผูแ้ ทนของชุ มชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาไม่มากนัก
และพื"นที%ชุมชน ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีฐานะยากจนและอพยพย้ายถิ% นฐานบ่อย ทําให้ไม่สามารถ
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ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของโรงเรี ยนและการเรี ยนของบุ ต รหลานได้ เ ท่ า ที% ค วร
ในขณะเดียวกันผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เมื% อปี พ.ศ. 2550 พบว่า โรงเรี ยนจํานวนมากยังไม่ สามารถพัฒนาคุ ณภาพของนักเรี ยนได้อย่า ง
น่าพอใจ ซึ% งในจํานวนนี" ส่วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที%มีนกั เรี ยนไม่เกิ น 120 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2550 : 1 - 2)
จากสภาพปั ญหาของโรงเรี ยนขนาดเล็กและผลการประเมินคุณภาพนักเรี ยนของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังกล่าวข้างต้นได้ผลักดันให้เกิดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็กขึ"น โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั"นพื"นฐานได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนขนาดเล็ก
อย่างเป็ นระบบ โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั"นขึ"นมาและริ เริ% มทดลองใช้ในปี 2550 โดยเริ% มจาก
โรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบคละชั"น จํานวน 14 โรงเรี ยน ใน 14 เขตพื"นที%การศึกษา
และต่อมาในปี การศึกษา 2551 ได้ขยายจํานวนโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั"นเป็ น
800 โรงเรี ยน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน ได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ เพื%อพัฒนา
โรงเรี ยนขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนา ระบบวางแผน การบริ หารจัดการ ระดับการเรี ยน
การสอนและการประกันคุ ณภาพการศึกษา และดําเนิ นการนําร่ องตามรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอนที%เอื"อต่อการสอนคละชั"น โดยได้จดั ตั"งโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นขึ"นมา โดยให้สํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาพิจารณาคัดเลื อก
โรงเรี ยนขนาดเล็กเขตพื"นที%การศึกษาละ 1 - 3 ตําบล เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาโรงเรี ยน
ขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น โดยมีเป้ าหมายเพื%อพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน. 2551 ข : 3)
สําหรับสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รับนโยบายและร่ วมนําร่ องตามโครงการ
พัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น โดยได้จดั ตั"งโครงการพัฒนา
โรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ขึ"นมา ซึ% งลักษณะการดําเนินงานเป็ นลักษณะของโครงการนําร่ องโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 3 โรงเรี ยน โดยถื อว่า ทั"งสามโรงเรี ยน
เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบตามโครงการนี" สําหรั บการดําเนิ นงานตามโครงการนั"นสํานักงานเขตพื"นที%
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้เตรี ยมโครงการโดยได้พิจารณาคัดเลื อกผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจากทั"งสาม
โรงเรี ยนพร้อมด้วยศึกษานิ เทศก์ที%มีความเชี% ยวชาญและรับผิดชอบโดยตรงต่อการนิ เทศติดตามโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก จํานวน 2 คน เข้าร่ วมศึกษาเรี ยนรู ้และวางแผนการพัฒนาโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั"นกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานเพื%อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
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ในนโยบายและหลักการ และโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอน
แบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เริ% มดําเนิ นการตั"งแต่ ปี พ.ศ. 2551 โดยการ
ดําเนิ นงานร่ วมกันกับโรงเรี ยนต้นแบบทั"งสามโรงเรี ยนในลักษณะของการพัฒนาโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานในการพัฒนา ซึ% งโรงเรี ยนต้นแบบขนาดเล็กทั"งสามโรงเรี ยนจะพัฒนาโครงการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั"นขึ"นมาบนบริ บทของโรงเรี ยน จึงทําให้ลกั ษณะการดําเนิ นการของแต่ละโรงเรี ยน
มีลกั ษณะที%แตกต่างกันแต่อยูบ่ นพื"นฐานนโยบายและหลักการเดียวกัน (สํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
จันทบุรี เขต 1. 2551 : 5)
ปั จจุบนั ความเชื% อแนวคิด เกี% ยวกับการประเมินโครงการได้เปลี%ยนไปเป็ น “การประเมิน
เพื%อการปรับปรุ งมิใช่เป็ นการประเมินเพื%อพิสูจน์จบั ผิด” ดังนั"นนักประเมินผลต้องตระหนักในบทบาท
หน้าที%ความรับผิดชอบของตนเองในการประเมินสิ% งใดสิ% งหนึ% ง และยังช่ วยให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที%ดี
ในมุมมองหรื อในความคิดของผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานที%ได้รับการประเมิน ซึ% งนําไปสู่
ความเข้าใจที%ถูกต้องและความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ในสิ% งที%ได้รับการประเมิน การประเมิน
โครงการมี ค วามสํ า คัญ และจํา เป็ นในการพัฒ นาการทํา งานให้ป ระสบผลสํ า เร็ จ การประเมิ น
จะทํา ให้ ทราบจุ ดอ่ อน จุ ดแข็ง และจุ ดที% องค์กรควรได้รับการพัฒนา ปรั บปรุ งแก้ไขได้ท นั ท่ วงที
(เชาว์ อิ นใย. 2553 : 13, 18) และรู ปแบบการประเมิ นโครงการที% ได้รับความนิ ยมในการศึ กษา
การประเมินโครงการ คือรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) เป็ นการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) การประเมิน
ด้านบริ บทเป็ นการประเมินความต้องการที%อยู่ภายนอกโครงการมีผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
ของโครงการ 2) การประเมิ นด้า นปั จจัย นํา เข้า เป็ นการประเมินทรัพ ยากรที%จาํ เป็ นที%จะนํา มาใช้
ในการดําเนิ นโครงการว่ามีความเป็ นไปได้ มีความเพียงพอหรื อไม่ 3) การประเมินด้านกระบวนการ
เป็ นการประเมิ นการบริ หารโครงการการจัด กิ จ กรรมต่า งๆ ของโครงการ การนํา ปั จ จัย นํา เข้า
ของโครงการมาใช้อย่างเหมาะสมหรื อไม่ กิ จกรรมต่างๆ ที% จดั ขึ"นบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการ
หรื อไม่ 4) การประเมินด้านผลผลิตเป็ นการประเมินผลที%ได้จากโครงการว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หรื อไม่ คุม้ ค่าเพียงใด โดยนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที%กาํ หนดไว้ ผลการประเมินจะทําให้
การพิจารณาตัดสิ นใจ ยุติ ปรับขยาย หรื อทําให้เป็ นงานประจํา (เชาว์ อินใย. 2553 : 126 - 127)
ผูว้ ิจยั ในฐานะที%มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจที%จะดําเนิ นการประเมินโครงการดังกล่าวนี" โดยนําเอารู ปแบบซิ ปป์
(CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ ซึ% งเป็ นรู ปแบบการประเมินโครงการเป็ นที%ยอมรับ
และนํามาใช้ในการประเมินโครงการอย่างแพร่ หลายในวงการศึกษา เนื% องจากรู ปแบบการประเมิน
ดังกล่าวนี"จะเอื"อต่อการตัดสิ นคุณค่าของโครงการบนพื"นฐานของการประเมินอย่างรอบด้านทั"งด้าน
บริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิ ตของโครงการอันจะ ทําให้ผูท้ ี%เกี% ยวข้องกับ
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การดําเนินงานโครงการได้รับข้อมูลเพิ%มเติมเกี%ยวกับโครงการทั"งระบบ และใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ น
การตัดสิ นใจเพื%อพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั"งนี" เป็ นการวิจยั เชิ งประเมิน มีวตั ถุ ประสงค์หลัก เพื%อประเมินโครงการพัฒนา
โรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น ของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี"
1. เพื%อประเมินด้านบริ บทของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั"น ของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. เพื%อประเมิ นด้านปั จจัยนําเข้าของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1
3. เพื%อประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั"น ของ สํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1
4. เพื%อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1
ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลการวิจยั จะทําให้ทราบถึงสภาพของบริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต การจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบตามโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1 สามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนประกอบการตัดสิ นใจของผูม้ ีส่วนเกี%ยวข้อง ประกอบด้วย ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยนและกรรมการสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในการพิ จารณาปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนขนาดเล็ กรวมถึ งใช้เป็ นต้นแบบ
ของการใช้รูปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) สําหรับการประเมินโครงการอื%น ๆ ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั"งนี" มีขอบเขตการวิจยั ดังนี"
1. การประเมินครั"งนี" ใช้รูปแบบการประเมินโครงการที%เรี ยกว่า รู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model)
(Stufflebeam. 1974 : 128 - 150) โดยทําการประเมิ นองค์ประกอบ 4 ด้าน คื อ 1) การประเมิ น
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ด้านบริ บท (Context Evaluation) 2) การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมิน
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
2. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการศึกษาวิจยั ครั"งนี" เป็ นการศึกษาจากกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี%ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 3 คน ครู ผสู ้ อน จํานวน 6 คน นักเรี ยนโรงเรี ยน
ต้นแบบ จํานวน 86 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนต้นแบบ จํานวน 86 คน และกรรมการสถานศึกษา
ขั"นพื"นฐาน โรงเรี ยนต้นแบบ จํานวน 27 คน รวมทั"งสิ" น 208 คน
3. ประเด็นที%มุ่งประเมิน
3.1 การประเมินด้านบริ บท ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั"นพื"นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุ ณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพกับวัตถุ ประสงค์ของโครงการในการดําเนิ นงานระดับสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
และระดับโรงเรี ยนต้นแบบในการสอนแบบคละชั"นและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
คละชั"นของครู
3.2 การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า ได้แก่ ความเพียงพอของปั จจัยเบื"องต้นเพื%อดําเนิ นการ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที%และด้าน
สื% อเทคโนโลยีเพื%อการเรี ยนการสอน
3.3 การประเมินด้านกระบวนการ ได้แก่ การดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น และสภาพปั ญหาของ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั"น
3.4 การประเมิ นด้า นผลผลิ ต ได้แก่ ผลสัม ฤทธิV ทางการเรี ย นกลุ่ ม สาระภาษาไทย
และคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของผูม้ ีส่วนเกี%ยวข้อง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การประเมินโครงการ หมายถึ ง การประเมิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบรี เขต 1 เป็ นการใช้
เทคนิ คทางการวิจยั เพื%อให้ได้มาซึ% งสารสนเทศเกี%ยวกับการดําเนิ นงานตามโครงการใช้วดั ประสิ ทธิ ผล
ของโครงการและช่ วยในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง ซึ% งจะประเมินตามรู ปแบบการประเมิน โดยใช้
รู ปแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิ ลบีม (Stuffebeam) ซึ% งมีรูปแบบการประเมิน
4 ด้าน คือ
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1. การประเมินด้านบริ บท (Context Evaluation) ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ให้มีประสิ ทธิ ภาพกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการดําเนิ นงานระดับสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษา
และระดับโรงเรี ยนต้นแบบในการสอนแบบคละชั"นและความต้องการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น
ของครู
2. การประเมิ นด้านปั จจัย นําเข้า (Input Evaluation) ได้แก่ ความเพีย งพอของปั จจัย
เบื"องต้นเพื%อการดําเนิ นการการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น ด้านงบประมาณ ด้านบุ คลากร
ด้านอาคารสถานที% และด้านสื% อเทคโนโลยีเพื%อการเรี ยนการสอน
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การดําเนิ นงานตรงตาม
ภารกิ จของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น
และสภาพปั ญหาของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั"น
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่ ผลสัมฤทธิV ทางการเรี ย น
กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น
ของผูม้ ีส่วนเกี%ยวข้อง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั' น หมายถึ ง การเรี ยนการสอนในระดับประถมศึ กษา
สําหรับเด็กต่างชั"นหรื อต่างกลุ่มอายุ ซึ% งมีความสามารถต่างกัน แต่นาํ มาจัดการเรี ยนรู ้พร้อมกันโดยมี
ลักษณะการจัดกิจกรรมที%ครู สามารถจัดกิจกรรมสอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็กเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มย่อยส่ วนมากจะนําชั"นติดกันจัดรวมกันเป็ นชั"นเดียว เช่น ชั"นประถมศึกษาปี ที% 2 - 3 หรื อจัด
เป็ นช่วงชั"น เช่น ชั"นประถมศึกษาปี ที% 4 - 5 - 6
โรงเรี ย นขนาดเล็ก หมายถึ ง โรงเรี ย นในสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั"นพื"นฐานที%มีนกั เรี ยนรวมกันไม่เกิน 120 คน
โรงเรี ยนต้ นแบบ หมายถึ ง โรงเรี ยนที% ได้รับการคัดเลื อกให้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรี ยน
ขนาดเล็กต้นแบบ ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น
ผู้บ ริ หารโรงเรี ยน หมายถึ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย นต้นแบบขนาดเล็ ก ในกลุ่ ม โรงเรี ย น
เป้ าหมาย
ครู ผ้ ู ส อน หมายถึ ง ครู ผู ้ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที% ส อนนั ก เรี ยนในรู ป แบบการเรี ยนการสอน
แบบคละชั"นในโรงเรี ยนต้นแบบขนาดเล็ก
นักเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนที% เรี ยนแบบคละชั"นของโรงเรี ยนต้นแบบขนาดเล็กในโรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของโรงเรี ยนต้นแบบขนาดเล็ก
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ผู้เข้ าร่ วมโครงการ หมายถึ ง นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการการศึ กษาขั"นพื"นฐาน
โรงเรี ยนต้นแบบ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั" งนี" เป็ นการประเมิ น โครงการพัฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต้น แบบการจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของสํานัก งานเขตพื"นที% ก ารศึ ก ษาจันทบุ รี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stuffebeam) ประกอบด้วย
1. การประเมินด้านบริ บท (Context Evaluation : C) เป็ นการประเมินให้ได้ขอ้ มูลสําคัญ
เพื%อช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็ นไปได้ของโครงการ ตรวจสอบว่าโครงการ
ที%ทาํ สนองปั ญหาหรื อความต้องการและมีความจําเป็ น ที%แท้จริ งหรื อไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร หรื อนโยบายหน่ วยเหนื อขึ" นไปหรื อไม่ และ
การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่ วยให้การตัดสิ นใจเกี% ยวกับเรื% องโครงการ จะทําในสภาพแวดล้อมใด
ต้องการจะบรรลุเป้ าหมายอะไร หรื อต้องการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะเรื% องใด เป็ นต้น
2. การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า (Input Evaluation : I) เป็ นการประเมินเพื%อพิจารณาถึง
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที%จะใช้ในการดําเนิ น
โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั"งเทคโนโลยีและแผนการดําเนิ นงาน
เป็ นต้น
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็ นการประเมินเกี%ยวกับ
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการเพื%อหาข้อบกพร่ องของการดําเนิ นโครงการ ที%จะใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุ งการดําเนิ นการช่วงต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ"น และเป็ นการตรวจสอบ
กิ จกรรม เวลา ทรั พยากรที% ใช้ในโครงการ ภาวะผูน้ ํา การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในโครงการ
ซึ% งการประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นระยะ ๆ เพื%อตรวจสอบ
การดําเนินการของโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื%อหาข้อบกพร่ องของโครงการ ในระหว่างมีการปฏิบตั ิ
หรื อการดําเนินงานตามแผนนั"นและหาข้อมูลต่าง ๆ ที%จะนํามาใช้ในการตัดสิ นใจเกี%ยวกับการดําเนิ นงาน
ของโครงการและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที%ได้จากการดําเนินงานของโครงการ
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็ นการประเมินเกี%ยวกับผลการ
ดําเนิ นงานตามโครงการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ตรงตามเป้ าหมายการดําเนิ นงานเกิ ดผลสัมฤทธิV และ
มีประสิ ทธิ ภาพ
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ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอเป็ นกรอบแนวคิด ดังแผนภูมิต่อไปนี"
การประเมินบริ บท (Context)
1. ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั"นฐาน
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพกับวัตถุประสงค์
ของโครงการในการดําเนิ นงานระดับสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาและระดับโรงเรี ยนต้นแบบ
ในการสอนแบบคละชั"น
2. ความต้องการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของครู

การประเมินปั จจัยนําเข้า (Input)

กรอบการประเมินโครงการ

- ความเพียงพอของปั จจัยเบื" องต้น เพื%อดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นเรี ยน
ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที% 4) ด้านสื% อ เทคโนโลยี
เพื%อการเรี ยนการสอน

การประเมินกระบวนการ (Process)
1. เพื%อประเมินผลการดําเนิ นงานตรงตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั"นพื"นฐาน โดย
1.1 มีการวางแผนและการบริ หารจัดการ
1.2 มีการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 มีการเสริ มสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรี ยน
1.4 มีการส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น
2.1 ลักษณะของการจัดห้องเรี ยน
2.2 ขั"นตอนการจัดทําแผนการสอน
2.3 ลักษณะของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 ลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนการสอน
3. สภาพปัญหาของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั"น

การประเมินผลผลิต (Product)
1. ผลสัมฤทธิV ทางการเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์
2. ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"นของผูม้ ีส่วนเกี%ยวข้อง

ภาพประกอบ 1 แผนภู มิกรอบแนวคิ ดในการประเมิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ กต้นแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั"น สังกัดสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาจันทบุรี เขต 1

