บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การประเมิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบคละชั#นของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในครั#งนี# ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
หัวข้อในการสรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไว้ดงั นี#
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือประเมิ นบริ บทของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น ของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. เพือประเมินปั จจัยนําเข้าของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น ของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
3. เพือประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น ของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
4. เพือประเมินผลผลิ ตของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น ของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิ จ ั ย ครั# งนี# ผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ประเมิ น ซึ งได้ ก ํา หนดขอบเขตของ
การดําเนินการวิจยั ดังนี#
สนามวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย เก็ บ ข้อ มู ล การวิ จ ัย ภาคสนามจากโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต้น แบบการจัด การเรี ย น
การสอนแบบคละชั#น จํานวน 3 โรงเรี ยน ซึ งอยูใ่ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบ การ
จัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น สํานักงานเขตพื#นที การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โรงเรี ยนต้นแบบทั#ง
สามโรงเรี ยน ตั#งเป็ นชื อโรงเรี ยนสมมุ ติ ได้แก่ โรงเรี ยนที 1 โรงเรี ยนที 2 และโรงเรี ยนที 3
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กําหนดการจัดเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนตุลาคม 2551 จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
นักเรี ยนและกรรมการสถานศึ กษาขั#นพื#นฐาน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การสังเกต
ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ครั#งนี# แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบ ขนาดเล็ก
จํานวน 3 คน 2) ครู จํานวน 6 คน 3) นักเรี ยน จํานวน 86 คน 4) ผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 86 คน
และ 5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน จํานวน 27 คน รวมทั#งสิ# น 208 คน
รู ปแบบการประเมิน
การวิจยั ครั# งนี# ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นรู ป แบบซิ ปป์ (CIPP MODEL)
มุ่ง ประเมิ นใน 4 ด้า น โดยกําหนดรู ป แบบการประเมิ นในการวิจยั ครั# งนี# ดัง นี# 1) ด้า นบริ บ ท
มี 2 ตัวชี#วดั 2) ด้านปั จจัยนําเข้า มี 1 ตัวชี#วดั 3) ด้านกระบวนการ มี 3 ตัวชี# วดั และ 4) ด้านผลผลิต มี
2 ตัวชี#วดั
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง การสังเกต
อย่างไม่เป็ นทางการและการศึกษาเอกสาร ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั#งนี# เป็ นแบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน จํานวน 2 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั#น พื# น ฐาน จํา นวน 3 ฉบับ และแบบสั ง เกตการเรี ย นการสอน จํา นวน 1 ฉบับ โดยในส่ ว น
ของแบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ มีค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.31 - 0.91 และค่าความเชื อมันอยู่
ระหว่าง 0.95 - 0.96
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้จดั ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ถึ งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น ในสังกัดสํานักงานเขตพื#นทีการศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 และดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามวิจยั ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ สรุ ปผลการประเมิน
ผู ้วิ จ ัย การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที ได้ จ ากการสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การศึ ก ษาเอกสาร
ด้ว ยการวิเ คราะห์ เนื# อ หาและตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อมู ล ด้วยวิ ธี ก ารตรวจสอบสามเส้ า
(Triangulation) ส่ วนข้อมูลที ได้จากการตอบแบบสอบถาม ได้ทาํ การประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป เพือคํานวณ ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(

(

)
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี#
1. ผลการประเมิ น บริ บทของโครงการ ประเมิ น ด้ ว ยตั ว บ่ ง ชี# 2 ตั ว บ่ ง ชี# คื อ
ความสอดคล้องของโครงการ และความต้องการของครู พบว่า
1.1 ผลการประเมิ นตัวบ่งชี# ที 1 พบว่า โครงการมี ความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐาน ดังเช่ น นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั#นพื# นฐาน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อพัฒนาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการชั#นเรี ยนทีเอื#อต่อการเรี ยนรู ้ แบบคละชั#น
ซึ งสอดคล้องกับสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 และโรงเรี ยนต้นแบบ ทีมุ่งเน้นการจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั#น กิจกรรมด้านการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการและส่ งเสริ มให้บุคลากรครู มีการเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเอง เป็ นต้น
1.2 ผลการประเมิ นตัวบ่งชี# ที 2 พบว่า ครู มีความต้องการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
คละชั# น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที ว่ า ครู มี ค วามคาดหวัง ว่ า จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาครู ไม่ ค รบชั# น
รวมถึงทําให้ผลสัมฤทธิ\ของนักเรี ยนสู งขึ#นได้ และสามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัวถึง
2. ผลการประเมินปั จจัยนําเข้า ประเมินด้วยตัวบ่งชี# เพียง 1 ตัวบ่งชี# คือ ความเพียงพอ
ของปั จ จัย นํา เข้า พบว่ า ปั จ จัย นํา เข้า ของโครงการ อัน ประกอบด้ว ย 1) งบประมาณ พบว่ า
มีความเพียงพอต่อการดําเนิ นงาน 2) สื อเทคโนโลยี พบว่า มีความเพียงพอต่อการจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั นักเรี ยน 3) บุคลากร พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู ครู ไม่ครบชั#น
เรี ย น 4) อาคารสถานที พบว่ า โรงเรี ย นมี ปั ญ หาในการจัด ห้ อ งเรี ย น ไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์
การจัด ห้ อ งเรี ย นในรู ป แบบคละชั#น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า การประเมิ น ปั จ จัย นํา เข้า มี ค วามเพี ย งพอ
ในปั จจัยนําเข้าบางส่ วน และการดําเนินงานบางด้านเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
3. ผลการประเมินกระบวนการ ประเมินด้วยตัวบ่งชี# 3 ตัวบ่งชี# คือ 1) ความสอดคล้อง
ของกระบวนการดําเนินงานกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบคละชั#น และ 3) ปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น พบว่า
3.1 ผลการประเมินตัวบ่งชี# ที 1 พบว่า โรงเรี ยนมีการดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน ทั#ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดของกิ จกรรมในแต่ละ
ด้าน ดังนี# 1) ด้านการวางแผนและพัฒนาการบริ หารจัดการ โรงเรี ยนมี การนําแผนการสอนของ
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั#นพื# นฐาน มาประยุก ต์เป็ นแผนการสอน แผนพัฒ นาด้า น
การบริ หารและการพัฒนาบุ คลากรที สอดคล้องกับบริ บทด้านการสอนของโรงเรี ยนและท้องถิ น
2) ด้านการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนมีการส่ งครู เข้ารับ
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การพัฒนาตามหลัก สู ต ร และมี ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจนการศึ ก ษาดู ง าน
3) ด้านการเสริ มสร้างความพร้ อมและความเข้มแข็งของโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีการนิ เทศภายในโดย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและศึกษานิ เทศก์ของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสร้ างเครื อข่าย
การเรี ยนการสอนแบบคละชั#นร่ วมกับโรงเรี ยนทีอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง 4) ด้านการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่ วนในการศึกษา โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากองค์กรส่ วนท้องถิน เอกชน วัด มีการ
ประชุ ม ผูป้ กครองนัก เรี ย นและกรรมการการศึ ก ษาขั#นพื# นฐาน เพื อให้ก ารสนับ สนุ นทรั พ ยากร
อุปกรณ์การเรี ยน ทุนการศึกษา
3.2 ผลการประเมิ นตามตัว บ่ ง ชี# ที 2 พบว่า สถานศึ ก ษามี ล ัก ษณะห้ อ งเรี ย นและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น ซึ งมีรายละเอียดในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น
อธิ บายได้ดว้ ยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะการจัดห้องเรี ยน โรงเรี ยนมีการจัดห้องเรี ยนที
มีลกั ษณะคล้ายกัน คือนํานักเรี ยนชั#นติดกันหรื อระดับชั#นใกล้กนั มาเรี ยนรวมกันและนํานักเรี ยนแต่
ละช่ วงชั#นเรี ยนมาเรี ยนห้องเดี ยวกัน และจัดครู ผูส้ อน 1 ห้องต่อ 1 คน 2) ขั#นตอนการดําเนิ นการ
จัดการแผนการสอน โรงเรี ยนมีการเตรี ยมการสอนและสถานทีเรี ยน กําหนดกลุ่ มเป้ าหมายและ
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพือจัดกิจกรรมตามใบงาน ทดสอบ แจ้งผลการทดสอบ 3) ด้านลักษณะของกิจกรรม
การเรี ยนการสอน โรงเรี ยนมีวิธีสอนแบบให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง มอบใบงานใบความรู ้ เพือให้
นักเรี ยนทําร่ วมกัน 4) ลักษณะแผนการสอน โรงเรี ยนมี การจัดทําแผนการสอนเป็ นรายภาคเรี ยน
รายสัปดาห์ นําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐานมาประยุกต์บูรณาการ
ให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนนั#น
3.3 ผลการประเมิ น ตามตัว บ่ ง ชี# ที 3 พบว่า โรงเรี ย นมี ปั ญ หาในการจัด การเรี ย น
การสอน และมี แนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง โดยสรุ ปสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ปั ญหา
ได้ดังนี# 1) ด้านบุ ค ลากรครู พบว่า โรงเรี ย นมี ค รู ไ ม่เพีย งพอและครู ผูส้ อนไม่เข้าใจ ขาดทักษะ
วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการหลักสู ตร โรงเรี ยนแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบคละชั#นเรี ยนและพัฒนาครู 2) ด้านบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน พบว่า
การจัดทําหลักสู ตรมีความยุ่งยากต้องบูรณากับหลักสู ตรท้องถิน ครู มีภารกิจนอกเหนื อจาการสอน
การเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนต่างชั#นเรี ยนต่างระดับความรู ้ ตอ้ งเรี ยนร่ วมกัน และมี ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์
แก้ปัญหาโดยใช้หลักสู ตรของหน่วยงานต้นสังกัดและบูรณาการสอน สอนตัวต่อตัว 3) ด้านอาคาร
สถานที พบว่า มีความคับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดห้องเรี ยนรู ปแบบคละชั#น และไม่สามารถ
จัดกิ จกรรมได้ตามทีกําหนดภายในบริ เวณห้องเรี ยนทุกกิ จกรรมได้ แก้ปัญหาโดยการจัดกิ จกรรม
บางประเภทนอกห้องเรี ยน 4) ด้านชุ มชน พบว่า ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ ไม่เห็ นด้วย และนัก เรี ย น
มีการเคลื อนย้ายบ่อย ประชาชนในท้องถินมีฐานะยากจนแนวทางแก้ปัญหาด้วยการสร้ างความเข้าใจ
ประชุมชี#แจง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
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4. ผลการประเมินผลผลิ ต ประเมินตามตัวบ่งชี# 2 ตัวบ่งชี# คื อ 1) ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ ระดับชั#นประถมศึกษาปี ที 3 และชั#นประถมศึกษาปี ที 6 และ
2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นของผูม้ ีส่วนเกียวข้อง พบว่า
4.1 ตัวบ่งชี# ที 1 ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ มสาระวิชาภาษาไทยและ
คณิ ตศาสตร์ พบว่า ภาพรวมของผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนชั#นประถมศึกษาปี ที 3 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
และคณิ ตศาสตร์ มีผลการเรี ยนสู งขึ#น คิดเป็ นร้อยละ 7.59 และ 10.35 ตามลําดับ ส่ วนชั#นประถมศึกษาปี
ที 6 มี ผลการเรี ยนกลุ่ มสาระวิชาภาษาไทยสู งขึ#น คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.15 แต่กลุ่ มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์
ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 1.40 และเมือพิจารณาเป็ นรายโรงเรี ยน พบว่า ระดับชั#นประถมศึกษาปี ที 3
และชั#นประถมศึกษาปี ที 6 มีผลการเรี ยนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ เพิมขึ#น 2 โรงเรี ยน
4.2 บ่ ง ชี# ที 2 ความพึ ง พอใจในการจัด การเรี ยนการสอนแบบคละชั#น ของผู ้มี
ส่ วนเกี ยวข้อง ได้แก่ นักเรี ยนและผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน พบว่า ในภาพรวม
นักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน และกรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั#น อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.13, 4.28, 3.89 ตามลําดับ)
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั มีประเด็นทีควรอภิปราย ดังต่อไปนี#
1. การประเมิ นผลด้า นบริ บ ทของโครงการพัฒนาโรงเรี ย นขนาดเล็ กต้นแบบการจัด
การเรี ยนการสอนแบบคละชั#น สังกัดสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า โครงการ
มีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน
ทีมุ่งเน้นให้โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการชั#นเรี ยนทีเอื#อต่อการเรี ยนรู ้แบบคละชั#น และสอดคล้องกับ
ความต้องการของครู ด้วยครู คาดหวังว่าการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น จะสามารถแก้ไขปั ญหาครู
ไม่ครบชั#น รวมถึงทําให้ผลสัมฤทธิ\ ของนักเรี ยนสู งขึ#นได้ และสามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัวถึงขึ#น
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นทรี สุ วรรณภูมิ (2548 : บทคัดย่อ) ทีพบว่า ครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ไม่มีเวลาจัดการเรี ยนรู ้ ให้ครบร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ เพราะต้องทํางานด้านอืน เช่ น งานธุ รการ เป็ นต้น
ซึ งเมือมีการดําเนิ นการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการด้วยวิธีการรวมชั#นเรี ยนและบูรณาการระหว่าง
วิชา โดยใช้สิงแวดล้อมมาเป็ นสื อ จะทําให้ครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจ เนื องจากเป็ นวิธีการทีสามารถ
แก้ปัญหาทีเกิดขึ#นของโรงเรี ยนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดเวลาในการสอน สามารถ
แก้ปัญหาครู ไม่ครบชั#นและขาดแคลนสื อการเรี ยนได้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ กษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐาน (2551 : 2 - 3) ซึ งพบว่า
การเรี ย นการสอนแบบคละชั#น นอกจากจะช่ ว ยเพิ มอัต ราครู ต่ อ นัก เรี ย นแล้ว ยัง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ#น
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2. การประเมิ นผลด้านปั จจัย นําเข้า เป็ นการประเมิ นความเพียงพอของปั จจัยนําเข้า
เพือการดําเนิ นการการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#น 4 ด้าน คื อ 1) ด้านงบประมาณ 2) ด้าน
บุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที 4) ด้านสื อ เทคโนโลยี เพือการเรี ยนการสอน ซึ งพบว่า ในภาพรวม
มีงบประมาณและสื อเทคโนโลยีเพือการเรี ยนการสอนเพียงพอต่อการบริ หารจัดการพัฒนาการเรี ยน
การสอน แต่มีความขาดแคลนครู และอาคารเรี ยนไม่เพียงพอต่อการจัดห้องเรี ยน จึงกล่าวสรุ ปได้วา่
มีปัจจัยนําเข้ามีความพร้อมและพอเพียงเพียงบางด้านเท่านั#น ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐาน (ออนไลน์. 2549) เกี ยวกับการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ซึ งพบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็กมีปัญหาในการจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ขาดแคลนครู
และสื อเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ครู ไม่ครบชั#นเรี ยน
งบประมาณไม่เพียงพอสําหรั บค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภคประกอบกับครอบครั วของนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่ งเสริ มสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กบั บุตรหลานของ
ตนเอง ซึ งทําให้โรงเรี ยนขนาดเล็กมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาตํา นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาด
เล็ ก ขาดโอกาสที จะได้รับ การศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพ ส่ ง ผลให้ผ ลสั ม ฤทธิ\ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น
ค่อนข้างตํา และบุคลากรในโรงเรี ยนขนาดเล็กค่อนข้างขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3. การประเมิ น กระบวนการ พบว่า โรงเรี ย นมี ก ารดํา เนิ น งานตรงตามภารกิ จ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน ซึ งเน้นเรื องการวางแผนและพัฒนาการบริ หารจัดการ
การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและประกันคุ ณภาพการศึกษา การเสริ มสร้ างความพร้ อมและ
ความเข้มแข็งของโรงเรี ยน และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ซึ งในส่ วนของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นของโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า โรงเรี ยนมี การจัดห้องเรี ยน
ทีมีลกั ษณะคล้ายกัน คือนํานักเรี ยนชั#นติดกันหรื อระดับชั#นใกล้กนั มาเรี ยนรวมกันและนํานักเรี ยน
แต่ ล ะช่ ว งชั#น เรี ย นมาเรี ย นห้ อ งเดี ย วกัน และจัด ครู ผู ้ส อน 1 ห้ อ งต่ อ 1 คน และในขั#น ตอน
การดํา เนิ น การจัด การแผนการสอน โรงเรี ย นมี ก ารเตรี ย มการสอนและสถานที เรี ย น กํา หนด
กลุ่ ม เป้ าหมายและแบ่ ง กลุ่ ม นัก เรี ย นเพื อจัดกิ จ กรรมตามใบงาน ทดสอบ แจ้ง ผลการทดสอบ
ซึ งลัก ษณะของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โรงเรี ย นมี วิ ธี ส อนแบบให้ นัก เรี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง
มอบใบงานใบความรู ้ เพือให้นกั เรี ยนทําร่ วมกัน และในการเตรี ยมการสอนของครู น# นั ครู จะมีการ
จัดทําแผนการสอนเป็ นรายภาคเรี ยน รายสัปดาห์ นําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั#นพื#นฐานมาประยุกต์บูรณาการให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนนั#น ซึ งรู ปแบบการจัด
การเรี ย นการสอนแบบคละชั#น ที พบจากงานวิ จ ัย ครั# งนี# สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐาน (2551 ข : 18 - 26) ที พบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กของสํานักงาน
เขตพื#นที การศึ ก ษาทัวประเทศ มี รูป แบบการบริ หารจัดการที สอดคล้องกัน คื อ รู ป แบบการจัด
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การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ทีมีการนําความรู ้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกันเพือช่วยให้นกั เรี ยน
บรรลุ ถึงจุดมุ่งหมายของหน่วยบูรณาการ จัดการจัดการเรี ยนแบบช่ วงชั#น ให้สอดคล้องกับจํานวน
บุคลากรทีโรงเรี ยนมีอยู่ โดย รวมชั#นทีติดกันเข้าด้วยกัน เช่ น ช่ วงชั#น ป. 1 - 2 ป. 3 - 4 หรื อช่ วงชั#น
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั#นพื#นฐาน คือ ช่วงชั#นที ป. 1 - 3 ป. 4 - 6 ม. 1 - 3 เป็ นต้น ซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือ
แก้ไ ขปั ญ หาครู ไ ม่ ค รบชั#นเรี ย น จัด ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ค รั# งเดี ย วในการสอนหลายชั#น เพื อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงธรรมชาติ เกิดทักษะ และผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ตาม
จากการวิจยั ครั#งนี# พบว่า ในกระบวนการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน โรงเรี ยนยังคงพบปั ญหา ดังเช่ น
ครู ไม่เพียงพอและครู ผสู ้ อนไม่เข้าใจ ขาดทักษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการ
การจัดทําหลักสู ตรมีความยุง่ ยากต้องบูรณากับหลักสู ตรท้องถิน ครู มีภารกิจนอกเหนื อจาการสอน
การเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนต่างชั#นเรี ยนต่างระดับความรู ้ ตอ้ งเรี ยนร่ วมกัน และมี ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์
รวมถึ งอาคารสถานที คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดห้องเรี ยนรู ปแบบคละชั#น และไม่สามารถ
จัดกิ จกรรมได้ตามที กําหนดภายในบริ เวณห้องเรี ยนทุ กกิ จกรรมได้ รวมถึ งผูป้ กครองส่ วนใหญ่
ไม่เห็นด้วย และนักเรี ยนมีการเคลือนย้ายบ่อย ประชาชนในท้องถินมีฐานะยากจน ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (ออนไลน์. 2549) ซึ งพบว่า โรงเรี ยน
ขนาดเล็กมีปัญหาในการจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ขาดแคลนครู และสื อเทคโนโลยีทีทันสมัย
มาใช้ในการกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ครู ไม่ครบชั#นเรี ยน งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภค ประกอบกับครอบครัวของนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ทําให้
โรงเรี ยนขนาดเล็กมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาตํา นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กขาดโอกาส
ทีจะได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนค่อนข้างตํา ตลอดจน
บุ คลากรค่อนข้างขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา (2552 : 33) ซึ งพบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความพร้อมในการบริ หารจัดการ
และจัดการเรี ยนการสอนด้วยข้อจํา กัดหลายประการทั#งด้านครู บุ คลากร งบประมาณ สื อ วัส ดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ทําให้นกั เรี ยนขาดโอกาสและมีคุณภาพตําและผลการประเมินของสมศ.
พบว่า โรงเรี ยนทีไม่ได้มาตรฐานส่ วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก
4. การประเมิ น ผลด้า นผลผลิ ต พบว่า ปี การศึ ก ษา 2552 ผลสั ม ฤทธิ\ ทางการเรี ย น
กลุ่ ม สาระวิช าภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนชั#นประถมศึ กษาปี ที 3 มี ค่ าเฉลี ยในภาพรวม
สู งกว่าปี การศึกษา 2551 ส่ วนผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั#นประถมศึกษาปี ที 6 ค่าเฉลี ย
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสู งขึ#น แต่กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ลดลง อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า
ผลสัมฤทธิ\ ทางการเรี ยนส่ วนใหญ่สูงขึ#น ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั#นพื# นฐาน (2551 ก : บทนํา ) พบว่า โรงเรี ยนที จัดการเรี ย นการสอนแบบคละชั#น
มีผลการประเมินคุ ณภาพนักเรี ยนอยู่ในระดับดี การนําแนวคิดเรื องการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
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คละชั#นมาใช้เพือพัฒนาคุ ณภาพของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก จึงมีความเหมาะสม เนื องจาก
จํานวนนักเรี ยนมีไม่มาก ครู ผสู ้ อนสามารถพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
คละชั#น เช่ น การจับ คู่ ร ายชั#น ต่ า งระดับ ชั#น แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยตามความสามารถและการค้น คว้า
รายบุ คคล และเรี ยนร่ วมในกลุ่มใหญ่ท# งั ในระดับชั#นและต่างระดับชั#น และสอดคล้องกับพิไชย
ศรี เจ๊ก (2551 : 3 - 4) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ด้า นการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้วยตนเอง นัก เรี ย นสามารถศึ ก ษาค้นคว้า ด้วยตนเองได้ท# งั นอกและ
ในสถานศึ กษา เป็ นคนคิ ดอย่างมี เหตุ ผล รู ้ จกั วิเคราะห์ กล้าพูด กล้าทํา และกล้าแสดงออก และ
ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ\ ดีข# ึน และสอดคล้องกับรู ล (Rule. Online. 1983) พบว่า ผลของการจัด
ชั#นเรี ยนแบบรวมชั#นในระดับประถมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ\ ด้านการอ่านและคณิ ตศาสตร์ ห้องเรี ยน
รวมชั#นไม่ได้ส่งผลเสี ยต่อผลสัมฤทธิ\ ดา้ นการอ่านและคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
รวมถึ ง การดํา เนิ น การตามโครงการนี# สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ผูม้ ี ส่ ว นเกี ยวข้อ ง
อันประกอบด้วย นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั#นพื# นฐานของโรงเรี ย น
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นทรี สุ วรรณภูมิ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่า นักเรี ยนและกรรมการ
สถานศึกษาขั#นพื#นฐาน มีความพึงพอใจในการดําเนิ นการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการด้วยวิธีการ
รวมชั#นและบูรณาการระหว่างวิชาโดยใช้สิงแวดล้อมมาเป็ นสื อ และนักเรี ยนได้รับความรู ้ ความเข้าใจ
จากการเรี ยนการสอนรู ปแบบบูรณาการด้วยวิธีรวมชั#นเรี ยนและบูรณาการระหว่างวิชา นักเรี ยน
มีความสนใจการเรี ยน มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน สามารถนําเสนอแนวคิดและนําความรู ้ทีได้
ไปใช้ใ นชี วิตประจํา วันได้ และสอดคล้องกับ นโยบายของสํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั#นพื#นฐาน (2552 : 11 - 14) ทีกล่าวว่า การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนอันประกอบด้วย การพัฒนา
กรรมการสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายผูป้ กครองให้เข้มแข็ง
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั#งนี# มีขอ้ เสนอแนะทัวไปทีจะนําไปใช้ในการปรับปรุ งโครงการและปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นในโรงเรี ยนขนาดเล็ก รวมถึ งข้อเสนอแนะสําหรั บการวิจยั
ในครั#งต่อไป ดังนี#
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. โรงเรี ยนและหน่ วยงานที เกี ยวข้อง ควรนําเอาข้อมู ลจาการวิจยั ครั#ง นี# ไปปรั บ ปรุ ง
การดําเนิ นงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เช่น ควรขยายพื#นทีห้องเรี ยนคละชั#นให้เพียงพอต่อการจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ และพื#นทีทํากิจกรรม
อย่างหลากหลายและเพียงพอในห้องเรี ยนและเป็ นไปตามรู ปแบบการจัดห้องเรี ยนคละชั#น
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2. โรงเรี ยนขนาดเล็ ก ที ดํา เนิ น การจัด การเรี ยนการสอนแบบคละชั# น ควรสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั โรงเรี ยนเครื อข่ายทีสอนแบบคละชั#น โดยจัดให้ครู ทีรับผิดชอบการสอนแบบคละ
ชั#น ได้ประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. สํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั#นพื# นฐานควรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้โรงเรี ย น
ที ครู ไ ม่ ค รบชั#น เรี ย นจัด การเรี ย นการสอนแบบคละชั#น และควรจัด สรรงบประมาณเพื อเป็ น
ค่าตอบแทน แก่ครู ทีสอนแบบคละชั#น เพือเป็ นขวัญและกําลังใจ เพราะการสอนแบบคละชั#นจะมี
ความยุง่ ยากกว่าการสอนห้องเรี ยนแบบชั#นเดียวปกติ
4. สํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาควรมอบหมายให้ศึกษานิ เทศก์ทีมีความรู ้ ความชํานาญ
ในด้านการเรี ยนการสอนแบบคละชั#นมีการติดตามและนิ เทศครู อย่างใกล้ชิดและต่อเนื อง และให้
ความช่วยเหลือคําแนะนําทีดีแก่ครู ผสู ้ อน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั-งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนแบบคละชั#น ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
โดยมุ่งเน้นการได้ขอ้ มูลเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ควรศึ ก ษากระบวนการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนกับ โรงเรี ย น ในบริ บ ทของโรงเรี ย น
ขนาดเล็กทีมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
3. การประเมิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต้นแบบการจัดการเรี ย นการสอน
แบบคละชั#นของสํานักงานเขตพื#นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ควรมีการนําผลการประเมิน จัดทํา
เป็ นข้อมูลสารสนเทศ เพือนําไปดําเนิ นการประเมินวิจยั ครั#งต่อไป โดยอิงระเบียบวิจยั เชิ งพัฒนา
(Research and Development)

