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ชื่อนักวิจัย   จ่าสิบเอกพยนต์  ง่วนทอง   โทร. 087 1563861     อีเมล์      neopyon@hotmail.com  
    สังกัด/ หน่วยงาน   โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
    ที่อยู่ที่ติดต่อได้          40 หมู่ที่ 1 ต.วังหว้า  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุร ี 72140 
ชื่องานวิจัย  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
 
แนวคิดในการท าวิจัย  

การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   มาตรา 10 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ 
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
ถือว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความท่ีก าหนดจึงได้ 
มีการจัดตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่  ปัจจุบันเกิดภาวการณ์ลดลงของประชากร 
วัยเรียนโดยเฉพาะในเขตชนบทท าให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า  120  คน มีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ด ารงอยู่ภายใต้ปัญหาที่ส าคัญคืออัตราก าลังครูไม่ครบชั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2553  เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  โดยเสนอแนวทางต่าง ๆ  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าไปปรับใช้  แนวทางหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
น ามาใช้คือ การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ 2 ระดับชั้น
ขึ้นไปมาเรียนรู้อยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะการบูรณาการ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งกิจกรรม
รวมชั้น และกิจกรรมที่แยกปฏิบัติ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน  
 เกณฑ์การประเมินเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับใช้เป็นเครื่องชี้วัดเพ่ือการวางแผนก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กให้บรรลุถึงความส าเร็จที่เหมาะสม สอดคล้อง 
กับหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา  และเป็นการค้นหาแนวคิดวิธีการด าเนินงานที่ดี (Best Practices) อันจะ
น าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่พึงประสงค์  จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการจัดท าเกณฑ์ 
การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่เป็นระบบ  ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัด 
การเรียนรู้แบบคละชั้นจึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังกล่าว โดยศึกษาจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3  ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าเกณฑ์ท่ีได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง และเป็นแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี และ (2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์ 
การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย  ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น สรุปเป็นองค์ประกอบดังแผนภาพต่อไปนี้                                                                  
                      
                 ตัวแปรต้น          
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี

ประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 15 ปี   และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ 
แบบคละชั้น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี   28  โรงเรียน จ านวน  106  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ซึ่งผู้วิจัย 
เลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 19 คน ประกอบด้วย 
นักวิชาการศึกษา ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  และครูผู้สอน  และ (2) ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัด 
การเรียนรู้แบบคละชั้นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รวม  12  โรงเรียน จ านวน  58  คน  
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 
 
วิธีการด าเนนิการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยมเีครื่องมือในการวิจัย  2  ชุด 
ได้แก่ (1)  เครื่องมือชุดที่  1  ใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน เพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมิน มี  3  ฉบับ 
คือ แบบสอบถามรอบที่ 1 มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดใช้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก  แบบสอบถามรอบที่ 2  เป็นแบบสอบถาม 
ปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านความเป็นไปได้ 
ในการน าไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน และข้อค าถามความคิดเห็นเพื่อพิจารณาเกณฑ์ตัดสินผลการประเมิน 
ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ยทั้งรายด้านและรายข้อ  3.50  ขึ้นไป และแบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด  
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ปรับปรุงจากแบบสอบถามรอบท่ี 2  โดยเพิ่มต าแหน่งของค่ามัธยฐาน   
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และผลการตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในรอบที่ 2 ใช้สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันและให้เหตุผลประกอบการตอบ หลังจากนั้นน าไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความ
เที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (2) เครื่องมือชุดที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้น  เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากแบบสอบถามรอบที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
ปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ใช้สอบถามครูจ านวน 46 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการ
น าไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน   
 

เกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
- การจัดห้องเรียน 
- การวางแผนและเตรยีมการจัดการเรยีนรู้ 
- การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
- สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

คุณภาพเกณฑ์การประเมินการจัด 
การเรยีนรู้แบบคละชั้นของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุร ี
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 การด าเนินงานสรุปเป็นขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ   ขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 

                                   ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างเกณฑ์การประเมิน แบบสอบถามรอบที่ 1  ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา  แบบสอบถามรอบที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  น าข้อค าถามท่ี 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งในส่วนมัธยฐาน (ไม่น้อยกว่า 3.50)  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
(ไม่มากกว่า 1.50) มาสรุปเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  
การวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินใช้  ความถ่ี และร้อยละ   
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาเกณฑ ์
การประเมิน 

ศึกษาองค์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ 
คละชั้น, เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

1)  สร้างแบบสอบถามปลายเปดิ น าไป  
     สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 19 คน 
2)  สร้างแบบสอบถามปลายปิด เสนอ 
     ผู้เชี่ยวชาญ 19  คน พิจารณา 
3)  น าผลการพิจารณามาปรับแกไ้ข  
     พร้อมเสนอค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่าง 
      ควอไทล์และผลการตอบ เสนอ  
     ผู้เชี่ยวชาญ 19  คน พิจารณายืนยันค าตอบ 
 

1)  ทดลองใช้กับครูเพื่อตรวจสอบความเที่ยง 
2)  น าไปใช้กับครูผู้สอน เพื่อศึกษา 
     ความเหมาะสมโดยเทียบกับเกณฑ ์
3)  น าผลมาปรับปรุง 
4)  สรุปเกณฑ์การประเมิน/ จัดท าคู่มือ 
 

เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมิน
การจัดการเรยีนรู้แบบคละชั้น
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุร ี
 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์
การประเมินการจัดการเรยีนรู้
แบบคละช้ันของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุร ี
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  การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินโดยการทดสอบค่าที  
(t-test) แบบ  1  กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ (One-Sample t-test) พิจารณาคัดเลือกไว้เฉพาะเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ย  
 3.50  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ผลการด าเนินการ 
  การสร้างเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  ที่สร้างจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้เกณฑ์ครอบคลุม  5  ด้าน รวม  120  ข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในด้าน 
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  และเห็นว่าคะแนนเฉลี่ย  3.50 ขึ้นไป  
ทั้งรายด้านและรายข้อมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
  การตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  น าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงกับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้
แบบคละชั้น ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ .98  จากนั้น น าไปใช้กับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้นเพ่ือศึกษาความเหมาะสม ได้เกณฑ์ท่ีมีค่าเฉลี่ย  3.50  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ทั้ง  5  ด้าน รวม  60  ข้อ  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างจ านวนข้อของเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 

 
 

รายการประเมิน 
จ านวนข้อ 

สร้าง ตัดออก เหมาะสม 
ด้านการจัดห้องเรียน   
ด้านการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้   
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
ด้านสื่อ/แหล่งการเรียนรู้    
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

14 
21 
51 
21 
13 

2 
7 
33 
12 
6 

12 
14 
18 
9 
7 

รวม 120 60 60 
 
 
การน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ 
  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น  
เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น นักเรียนชั้น ป.2-3  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 จ านวนนักเรียน 
รวม  14  คน   และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  
นอกจากนี้ได้เผยแพร่เกณฑ์การประเมินที่ได้จากการวิจัยไปยังโรงเรียนเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จ านวน  27  โรงเรยีน  เพ่ือเสนอแนวทางในการจัด 
การเรียนรู้แบบคละชั้นที่เหมาะสม 



-การสังเคราะห์งานวิจยัดี มีคุณภาพ 22-26 พ.ย.53/ส านักพัฒนานวัตกรรมฯ สพฐ. 5 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นไปใช้  สถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยควรมีการประเมินตนเองเป็นระยะ
จนถึงการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานซึ่งจะเป็นการค้นหาแนวคิดวิธีด าเนินงานที่ดโีดยก่อนน าไปใช้ควรศึกษา
วิธีการใช้จากคู่มือการใช้เกณฑ์ และศึกษาให้ทราบถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น จาก คู่มือการบริหาร
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก, การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ซึ่งเอกสารดังกล่าว ส านักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 2551-2553   
นอกจากนั้นควรน าเกณฑ์ไปประเมินให้ครบทุกด้านเพ่ือให้ได้สารสนเทศครบถ้วนเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 
คละชั้นมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ส าหรับโรงเรยีนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นอ่ืน ๆ ที่มีข้อจ ากัด
ด้านอาคารสถานที่ หรืองบประมาณ สามารถปรับรายการประเมินในด้านการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง   และสามารถปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือก าหนดมิติการให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน
เพ่ือให้มีความชัดเจนและสะดวกในการใช้มากขึ้น 
 
การเผยแพร่งานวิจัย  
  - เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เรื่อง  การพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือแก้วิกฤตสังคมไทย   ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช   วนัที่  1  กันยายน  2553  ณ  ห้องประชุม  
148   อาคารสัมมนา  2   มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  - เผยแพร่ในการประกวดและคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจ าปี 2553  โดยส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต  ในเว็บไซต์ต่อไปนี้    
  - โรงเรียนวัดใหมส่ระพลอย  URL  http://school.obec.go.th/sraploy/ 
  - เอกการประเมินการศึกษา รุ่น 6   URL  http://school.obec.go.th/msp/stoueva_1.htm 
  - เว็บเพจครูพยนต์   URL   http://school.obec.go.th/msp/ 
 - วิทยานิพนธ์เต็มฉบับ   URL  http://krupyon.web.officelive.com/thesis_pyon.aspx 
 
เกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี   ดาวโหลดพร้อมคู่มือได้ที่   
 

URL http://krupyon.web.officelive.com/Documents/criteria_multigrade-classroom1.pdf 
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