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การพัฒนาบุคลากรแบบสามเส้าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและสภาพทั่วไปด้านการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2) พัฒนารูปแบบสามเส้า 
(Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห 3) ทดลองใช้รูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการสง่เสริมพัฒนาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห 4) ศึกษาความพึงพอใจผลการใช้
รูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห 5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไห

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จำานวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จำานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบประเมินสำาหรับครูผู้สอน 2) แบบสัมภาษณ์ครู
ผู้สอน 3) แบบบันทึกการนิเทศ 4) แบบสัมภาษณ์ 5) แบบสังเกต 6) แบบบันทึกผล 7) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
ที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการแจกแจงข้อค้นพบท่ีสำาคัญเพื่อนำามาสรุปเป็นผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย การ
ตรวจสอบข้อมูล และการนำาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาบริบทและสภาพท่ัวไปด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อยู่ในระดับน้อย การจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้นยังไม่เป็นปัจจุบัน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 

1	 ผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนบ้�นห้วยไห	อำ�เภอคอนส�ร	จังหวัดชัยภูมิ
1 Special Expertise Director Ban Huai Hai School, Khon San District, Chaiyaphum Province
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) ท่ีใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ันของครูโรงเรยีนบ้านห้วยไห พบว่า ด้านกลยทุธห์รือวิธกีารพฒันา
บุคลากรด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยภาพรวมวิธีการพัฒนาบุคลากร 3 วิธีการ
มีความเหมาะสมมาก 

4. ผลการศกึษาผลการใชร้ปูแบบสามเสา้ (Triangulation Model) ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิพัฒนาการ
เขยีนแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครโูรงเรยีนบา้นหว้ยไห ผลการประเมนิความพงึพอใจรปูแบบ
สามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ของครโูรงเรยีนบา้นห้วยไห โดยครูผู้สอน พบวา่ ครูผูส้อนมคีวามพงึพอใจรูปแบบสามเสา้ (Triangulation  
Model) ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันของครูโรงเรียนบ้านห้วย
ไห โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 

5. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไห เพิ่มสูงขึน้กว่าปีการศึกษาที่ผา่นมา

คำ�สำ�คัญ: การพฒันาบคุลากรแบบสามเสา้, ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรยีน, แผนการจดัการเรยีน
รู้แบบคละชั้น 

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the context and general conditions of 
Multilevel Lesson Plan of teachers in Ban HuaiHai School , 2) to develop Triangulation Model 
to enhance Multilevel Lesson Plan of teachers in Ban HuaiHai School, 3) to test Triangulation 
Model to enhance Multilevel Lesson Plan of teachers in Ban HuaiHai School, 4) to study the 
effect of Triangulation Model to enhance Multilevel Lesson Plan of teachers in Ban HuaiHai 
School, 5) to enhance learning achievement of students. The study sample was comprised 
of 3 teachers and 39 Prathomsuksa1-6 students. The research tools were 1) Assessment 
Form for teachers 2) Interview form for teachers 3) Supervision Record Form 4) Interview 
form 5) Observation Form 6) Recording Form 7) Satisfaction form. The statistical analysis 
was employed in terms of percentage, mean, and standard deviation, and Item-Objective 
Congruence Index  (IOC), 

The research finding as follows:

1. The context and general conditions of Multilevel Lesson Plan of teachers in Ban 
HuaiHai School was in a low level.

2. The development Triangulation Model to enhance Multilevel Lesson Plan of  
teachers in Ban HuaiHai School found that in overall were at a high level. 

3. The result of using Triangulation Model to enhance Multilevel Lesson Plan of  
teachers in Ban HuaiHai School found that which were a suitable development model. 
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในมาตรา 6 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข และในมาตรา 10 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม
เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนให้ดีขึ้น ประกอบกับในมาตรา 24 ระบุว่า การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดการ ดังนี้ 1) การจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานงึถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการ
อา่นและเกิดการใฝเ่รยีนรูอ้ยา่งตอเนือ่ง 4) จดัการ
เรียน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่า
นิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ

อำานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากส่ือการเรยีนการ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทตา่งๆ 6) จดัการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้
เรยีนตามศกัยภาพ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ. 2545, 2545: 8-12)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ตระหนกัวา่ การมโีรงเรียนขนาดเล็กจำานวน
มาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ย่อมส่งผลต่อ
คณุภาพนกัเรยีน ผลประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนและ
ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการบริหารอัตรากำาลังครูและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้กำาหนด
มาตรการรวม หรือยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี 
2536 เปน็ตน้มา ประกอบกบันโยบายและการขบั
เคลือ่นการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง มนีโย
บายยบุโรงเรยีนขนาดเลก็ การยบุควบรวมโรงเรยีน
ขนาดเล็กเกิดขึ้นตามมาตรการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการกำาหนดเป้าหมาย
และนโยบายกำาลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 นโยบาย 
ดังกล่าวทำาให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน ชุมชน เกิดแรงต่อต้านนโยบายไม่ให้
ยุบสถานศึกษา หรือควบรวมสถานศึกษาที่ชุมชน
ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน ต้องมาถูกยุบหรือไป
รวมหรือเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่น ดังนั้น เพื่อให้

4. The effect of Triangulation Model to enhance Multilevel Lesson Plan of teachers 
in Ban HuaiHai School in overall were at a high level. (  = 4.21, S.D. = 0.53)

5. Learning achievement of students in Ban HuaiHai School showed higher than the 
previous academic year.

Keywords: Personnel development Triangles, Enhancing Learning Achievement, Multilevel 
Lesson Plan
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โรงเรยีนขนาดเลก็ทัว่ประเทศสามารถจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ไดม้าตรฐาน สนองเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม
เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญตักิาร
ศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 กระทรวงศกึษาธิการ
จึงได้แสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดำาเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กข้ึน 
โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนให้เป็น
ระบบ ด้วยการคำานึงถึงปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ 
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ศกึษา และความแตกต่างระหวา่งบคุคลของผูเ้รยีน 
การจัดการเรียนการสอนแบบคละช้ันในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีคำานึงถึงความสนใจ
ของผู้เรียน คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้เรียนแต่ละช้ันมีน้อย เม่ือนำามารวมกันเป็นชั้น
เดียว จะทำาให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันดี มีความ
สนใจเรยีนมากยิง่ขึน้ และยงัเปน็การจัดการเรยีนรู้
ใหเ้กดิได้ทกุเวลา ทกุสถานที ่มกีารรว่มมอืกบัชมุชน 
ผูป้กครองเปน็อยา่งด ีโดยมุง่หวงัใหโ้รงเรียนขนาด
เล็กมีการบริหารจัดการที่ดี การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพ
ของนกัเรยีนทีด่ขีึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลท่ีเกิดขึน้
ต่อคณุลกัษณะของนักเรยีน และผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2554: 1) 

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น เป็นการ
จัดการเรียนการสอนรวมช้ันสำาหรับเด็กต่างระดับ
ช้ัน ตา่งกลุม่อายุ และมคีวามสามารถตา่งกนั แตน่ำา
มาจดัการเรยีนรูพ้รอ้มกนั ซึง่เปน็การจดัการศกึษา
ภายใต้ข้อจำากัด ซึง่มคีวามพยายามทีจ่ะจดัการเรยีน
รูใ้หม้ปีระสทิธภิาพสงูสูด เปน็การจดัการเรยีนการ
สอนของโรงเรยีน ทีจั่ดอยูใ่นประเภทโรงเรยีนขนาด
เล็กตามเกณฑ์ของการจัดขนาดของโรงเรียน ของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

เปน็โรงเรยีนทีม่จีำานวนเดก็นกัเรยีนตัง้แต ่120 คน
ลงมา โรงเรยีนขนาดเลก็สว่นใหญม่นีกัเรยีนแตล่ะชัน้
จำานวนน้อย และมีอตัรากำาลงัครตูามเกณฑ์ไม่ครบ
ชัน้ แต่เน้นพัฒนาศักยภาพให้จัดการเรียนรู้ให้ไดเ้ต็ม
ศักยภาพ โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำาหนดให้ครู 1 คน ดูแลเด็ก จำานวน 
15 คน วธิกีารทีเ่หมาะสมในการจัดการเรยีนรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ การจัดการเรียนรู้แบบคละ
ชั้น (Multi-grade Teaching) ซึ่งจะ ต้องทำาความ
เข้าใจดว้ยกันทัง้โรงเรยีนตัง้แตผู้่บรหิารสถานศกึษา 
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้
ปกครองนักเรียน ชุมชน ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับรูป
แบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น การบริหาร
โรงเรยีนขนาดเลก็ให้มปีระสทิธภิาพภายใตข้อ้จำากดั
ทีม่อียูห่ลากหลาย และเง่ือนไขในการบรหิารจดัการ 
ซึง่ตา่งจากโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ ่การ
มนีกัเรยีนแต่ละชัน้จำานวนนอ้ยทำาใหก้ารจดักจิกรรม
การเรียนรู้ขาดความสนุกสนาน ไม่สามารถแบ่ง
กลุ่มและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วม
กัน การรวมช้ันนักเรียนทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนานได้ด้วย (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 3)

โรงเรียนบ้านห้วยไห ตั้งอยู่บ้านห้วยไห 
หมู่ที่ 7 ตำาบลทุ่งพระ อำาเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน 
คือ บ้านห้วยไห หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยขี้ตม หมู่
ที่ 3 เปิดทำาการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีภารกิจเพื่อสนอง
นโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้โรงเรียนสามารถดำาเนินการพัฒนาคุณภาพให้
ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำาหนด เพื่อรองรับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของ
สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะ
กรรมการกำาหนดเป้าหมายและนโยบายกำาลังคน
ภาครฐั (คปร.) จากขอ้มลูโรงเรยีนบา้นห้วยไหในปี
การศึกษา 2560 มีนักเรียน จำานวน 54 คน (10 
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มถินุายน 2560) มคีรปูฏบิตักิารสอนเปน็ชา้ราชการ 
จำานวน 3 คน อตัราจา้ง จำานวน 1 คน และผูบ้รหิาร
โรงเรียน จำานวน 1 คน รวม 5 คน จัดการเรียนรู้ 
โดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการ (เรียน
คละชั้น) ดังนี้ 1) ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 รวม
เป็น 1 ห้องเรียน (คละชั้น) 2) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-2 รวมเป็น 1 ห้องเรียน (คละชั้น) 3) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-4 รวมเป็น 1 ห้องเรียน (คละ
ชั้น) และ 4) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รวมเป็น 1 
ห้องเรียน (คละชั้น) ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วย
ไห ประสบปัญหาการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) 
ดา้นการบรหิารจดัการ พบวา่ โรงเรยีนมอีตัราส่วน
ครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน การบริหารจัดการตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความขาดแคลน ครูไม่ครบชั้น ถึงแม้ปัจจุบันจะมี
การนำาโครงการ DLTV หรือ NEW DLTV เข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้
ปญัหาการขาดแคลนครู แตก่ารจัดการเรียนรู้ท่ีไมม่ี
ครูคอยควบคุมและคอยชี้แนะ ก็ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และไม่ประสบผล
สำาเร็จเท่าที่ควร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสภาพท่ีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่เต็ม
เวลาและเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่
นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุรการ งานการ
เงิน งานพัสดุ งานอนามัย เป็นต้น ที่สำาคัญ คือ 
ครูต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและจัดทำาแผนจัดการ
เรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 3) ด้าน
ความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียน พบว่า สื่อการ
เรยีนการสอนและแหลง่เรยีนรูม้จีำานวนจำากดั ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อยตาม
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักเรียน 
และโรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจาก 
ผู้ปกครอง ชุมชนได้มากนัก เนื่องจากผู้ปกครอง
และชมุชนสว่นใหญม่อีาชพีเกษตรกรรมและรบัจา้ง  
มฐีานะค่อนข้างยากจน ไมส่ามารถสง่เสรมิสนบัสนนุ
การดำาเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตร
หลานได้เท่าที่ควร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาโรงเรียน พบว่า ตัวแทนของชุมชนและ
องคก์รตา่งๆ เขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ในรปูแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่
บทบาทคณะกรรมการดงักลา่วมไีมม่ากนัก และหาก
กล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาค
รัฐและเอกชนเกือบจะกลา่วได้วา่มีน้อยมาก สง่ผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา (โรงเรียน
บ้านห้วยไห, 2559: 1-2)

จากสภาพปญัหาดงักลา่ว ผูศ้กึษาในฐานะ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีปัญหาด้าน
การขาดแคลนครู ครูผู้สอนไมครบชั้น ขาดครูที่
ชำานาญการเฉพาะสอนไมต่รงตามวฒุกิารศกึษา จงึ
มคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีประสบการณ์ และสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้บรูการเทคโนโลยกีารจดั
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV หรือ NEW 
DLTV) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
เกดิผลดตีอ่การจดัการศกึษา และตวัของผูเ้รยีนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมาใช้ไนการพัฒนาการจัดการเรียน
รู้แบบคละชั้น ซึ่งจะผสมผสานอยู่ในกระบวนการ
บริหารและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
ปกติในโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบคุลากร
ภายในโรงเรยีนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทกุขัน้ตอน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิติังานใหบ้รรลเุปา้หมาย
และเกิดประสทิธภิาพสงูสดุในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบทและสภาพทั่วไปด้าน
การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ันของครู
โรงเรยีนบา้นหว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ

2. เพือ่พฒันารปูแบบสามเสา้ (Triangulation  
Model) ทีใ่ช้ในการสง่เสริมพฒันาการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครโูรงเรยีนบา้นหว้ยไห 
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3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบสามเส้า  
(Triangulation Model) ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิพัฒนาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลการใช้รูป
แบบสามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการ
สง่เสรมิพฒันาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
คละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห

5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไห

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้
สอน จำานวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จำานวน 39 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
จำานวน 48 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ผูป้กครองนกัเรยีน
ช้ันประถมศกึษาปทีี ่1 ถงึชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ที่
เรยีนแบบคละชัน้เรียน ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 
39 คน และศึกษานิเทศก์ จำานวน 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินสำาหรับครูผู้สอน

2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 

3. แบบบันทึกการนิเทศ 

4. แบบสัมภาษณ์ 

5. แบบสังเกต 

6. แบบบันทึกผล

7. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่ว
กับการพฒันาบคุลากรแบบสามเสา้เพือ่ยกระดบัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียน
รู้แบบคละชั้น โดยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2561 โดยแบง่ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสำารวจปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาครูเกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ระหว่างวัน
ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 กันยายน 
2560 โดยการสังเกต ประเมิน และสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงร่าง

ระยะที่ 2 วิธีการพัฒนาและผลของการ
พฒันา แบ่งตามวงจรของการพฒันาตามกระบวนการ
แผนปฏิบัติการทั้ง 2 วงจร และการดำาเนินการ
สะท้อนผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้น ดังนี้

 ชว่งวงจรที ่1 ระหวา่งวนัที ่15 ตลุาคม 
2560 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2561 

 ชว่งวงจรที ่2 ระหวา่งวนัที ่28 มกราคม 
2561 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 

ระยะที่ 3 การสะท้อนการดำาเนินตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ระหว่างวันที่ 
16-31 มีนาคม 2561 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปรมิาณ ดำาเนิน
การดังนี้

2.1 นำาขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบประเมนิ
ผลมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์และ
ตรวจให้คะแนน 

2.2 นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังนี้

 2.2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 2.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)

2.3 นำาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่กำาหนด เพื่อใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2552: 72) ดังต่อไปนี้

 คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมาย
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ถึง น้อยที่สุด

 คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมาย
ถึง น้อย

 คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมาย
ถึง ปานกลาง

 คา่เฉลีย่ระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมาย
ถึง มาก

 คา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมาย
ถึง มากที่สุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.1 การวเิคราะหข์ัน้ตน้ เปน็การวเิคราะห์
ข้อมูลที่ดำาเนินการระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชน่ การถอดเทปจากการสมัภาษณ ์การจดบนัทกึ
การสังเกต การจดบันทึกการนิเทศและประชุม
ปรึกษาหารือ

2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
จากการบนัทกึการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม และแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

2.3 จำาแนกขอ้มูลเปน็หมวดหมู่ตามจุดมุ่ง
หมายของการวิจัย

2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะผลเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

2.5 สรุปผลการวิจัย โดยการนำาข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์ มารวบรวมเป็นหมวดหมู่ 
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย 

1. ผลการศกึษาบรบิทและสภาพทัว่ไปดา้น
การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ
พบว่า อยู่ในระดับน้อย การจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้นยังไม่เป็นปัจจุบัน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบสามเส้า  
(Triangulation Model) ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห พบว่า โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.68 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบสามเส้า  
(Triangulation Model) ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห พบว่า ด้านกลยุทธ์หรือวิธี
การพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก 

4. ผลการศกึษาผลการใชร้ปูแบบสามเสา้  
(Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริม
พฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้
ของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห ผลการประเมินความ
พึงพอใจรูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) 
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการเขยีนแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครูโรงเรยีนบ้านห้วยไห โดย
ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจรูปแบบ
สามเสา้ (Triangulation Model) ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ
พฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้
ของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 ตามลำาดับ และแสดงผลการประเมินความ
พึงพอใจรูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) 
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไหโดย
นักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจรูปแบบ
สามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่ง
เสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไห เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมา
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อภิปรายผล

1. ผลการศกึษาบรบิทและสภาพทัว่ไปดา้น
การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ
พบว่า อยู่ในระดับน้อย การจัดทำาแผนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ยงัไมเ่ปน็ปจัจบุนั สาเหตเุนือ่งจาก 
ครูขาดความตระหนักและแรงจูงใจทีด่ตีอ่การเขียน
แผนการจัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ ขาดความรู ้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
คละชั้น ขาดการนิเทศติดตามจากผู้บริหารและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างแท้จริง ขาดส่ิงที่เอ้ือต่อ
การเขยีนและการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละ
ช้ัน และสดุทา้ยขาดทมีงานทีด่ต่ีอการรว่มกนัพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น สอดคล้องกับ
บุญชอบ ลาภเวช (2556: 95-96) ได้ทำาการวิจัย 
เรือ่ง การศกึษาการบริหารจดัการเรยีนแบบคละช้ัน
สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พบวา่ ปญัหาการบริหารจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ 
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า บุคลากรครูขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ครูไม่จัด
ทำาแผนการเรียนรู้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนขาด
การนิเทศตดิตาม ครขูาดการรวบรวมพฒันาเครือ่ง
มือการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมมาตรฐาน
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บรรจง ไชยรินคา (2555: 91-93) ได้ทำาการวิจัย 
เรือ่ง ปญัหาและความตอ้งการในการบรหิารจดัการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 พบว่า ปัญหาในการบริหารจัดการ 
โดยแยกเปน็รายดา้น ดังน้ี 1) ด้านครูและบุคลากร 
พบวา่ มปีญัหาเกีย่วกบัการสรา้งขวญัและกำาลงัใจให้
กับครูและบุคลากรมากที่สุด รองลงมา คือ การเต
รียมการสอนและการวางแผนของครูและบุคลากร 
ความพอเพียงของครูและบุคลากร และการจัดครู

เข้าชั้นเรียน ตามลำาดับ ส่วนด้านการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
มีปัญหาน้อยที่สุด 2) ด้านงบประมาณ พบว่า มี
ปัญหาเกี่ยวกับความพอเพียงของงบประมาณที่
ได้รับมากที่สุด รองลงมา คือ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากหน่วยงาน และสถานประกอบ
การแหล่งต่างๆ ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้
งบประมาณ ตามลำาดับ ส่วนการใช้งบประมาณ
เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่กำาหนดไว้ มี
ปญัหานอ้ยทีส่ดุ 3) ดา้นสือ่ วัสดอุปุกรณ ์ครภุณัฑ์
และแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับความพอ
เพียงของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ การเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ และความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ ตามลำาดับ ส่วนด้านความเหมาะสมของ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น มี
ปัญหาน้อยที่สุด 4) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า 
มีปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้นมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้น 
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้ตามลำาดบั ส่วนดา้นการมีส่วนรว่มของผู้
เรยีน ในการวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ และการ
นิเทศ กำากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบคละ
ชั้น มีปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารต้องสร้าง
แรงจูงใจแก่ครูต่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบคละชั้น โดยวิธีการให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในทศิทางการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ช้ี
ให้ครูเห็นความสำาคัญและประโยชน์ของการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ผู้บริหารต้องมี
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ในเรื่องของ
การเล่ือนตำาแหนง่ เล่ือนขัน้เงนิเดอืนครู ดา้นวิธกีาร
พฒันาบุคลากรนัน้ใชว้ธิกีารประชมุ เชงิปฏบิตักิาร 
ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้และนเิทศภายใน เปน็วธิกีาร
ที่ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากถ้าโรงเรียนใดผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามัคคีกัน 
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พัฒนาสิ่งใดก็ร่วมมือกันทำาให้สำาเร็จผลได้โดยง่าย 
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร ชุมชน และ
ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรยีนในปจัจบุนักใ็ชว้ธิกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ร่วมกันเป็นรูปแบการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเมื่อใช้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร
น้ันแล้ว ทำาให้ครูมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
กลา้คดิกลา้แสดงความคดิเหน็ สอดคลอ้งกบัพพิฒัน ์
สอนสมนึก (2553: 74) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การ
พฒันาโมเดลการจดัการเรยีนการสอนแบบคละช้ัน
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาสกลนคร เขต 1 พบวา่ การพฒันาโมเดลการ
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นสำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ใช้โมเดลการจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 
3 โมเดล คือ การจัดชั้นเรียนแบบคละเป็นช่วงชั้น 
การจดัชัน้เรยีนแบบคละชัน้ตามความสามารถใกล้
เคียงกัน และการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นเป็นบาง
ชัน้ การนำาโมเดลการจดัการช้ันเรียนแบบคละช้ันไป
ใช้ควรพิจารณาถึงจำานวนครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในโรงเรียน ประสทิธภิาพของผูบ้ริหารโรงเรยีน 
แหล่งเรยีนรูต้ลอดจนความร่วมมอืของชมุชนและผู้
ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เพราะสิง่เหลา่นีเ้ปน็ปจัจยัสำาคญั
ที่จะเอื้อให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ประสบผลสำาเร็จ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบสามเส้า  
(Triangulation Model) ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิพัฒนาการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครู
โรงเรียนบ้านห้วยไห พบว่า โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และการนิเทศภายใน ซึ่งการแลก
เปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนันัน้ตอ้งกระทำาอยา่งสม่ำาเสมอ
ควบคูก่บัการอบรม และนิเทศภายใน ส่วนดา้นการ
พฒันาบคุลากรดา้นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้
แบบคละชั้น โดยภาพรวมครูโรงเรียนบ้านห้วยไห 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นได้ในระดับเหมาะสม
มาก และเมือ่นำาแผนการจัดการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน 
ไปใช้จริงแล้วมีความสอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียน ในระดับปานมาก รวมทั้งครูสามารถ
พัฒนาตนเองด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบคละช้ัน แล้วสามารถนำาไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน และผู้บริหารยังนำาวิธีการพัฒนา
บุคลากรในคร้ังน้ีเป็นข้อสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรด้านอ่ืนๆ ได้ต่อไป สามารถ
นำามาอภิปรายดังนี้

2.1 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เปน็การให้
ความรู ้ความเข้าใจ ความเปน็มาของแผนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ ส่วนประกอบของแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ และการฝกึเขยีนแผนจดัการเรยีนรู ้
แบบคละชัน้ ตามเน้ือหาของแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบคละชัน้ แลว้นำาผลการเขียนแผนจัดการเรยีนรู้
มาตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยความรู้เรื่องหลักการ
เขียนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ จะเกดิข้ึน
จากการไดฝ้กึเขยีนบอ่ยๆ แกไ้ขบอ่ยๆ ความรูค้วาม
เข้าใจในเทคนิคการเขยีนจะดขีึน้เรือ่ยๆ สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของนงลักษณ์ สินสืบผล (2540: 32) 
ทีก่ลา่วถงึความหมายของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ไว้ว่า เป็นกระบวนการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้  
ทกัษะในการทำางานในหนา้ทีข่องตนใหด้ยีิง่ขึน้ และ
พัฒนาทัศนคดีให้เป็นไปในทางที่ดีมีขวัญกำาลังใจ  
มีความคิดริเริ่มปรับปรุงงานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของพัฒนา สุขประเสริฐ (2540: 5-7) ที่
กลา่วถงึวตัถปุระสงค์ของการประชุมเชิงปฏบิตักิาร
ไวว้า่ เพือ่เพิม่พนูความรู้ (Knowledge) หรอืเสรมิ
สติปัญญา หรือเพื่อเพิ่มปรับปรุงแก้ไขความรอบรู้ 
เพือ่การปฏบิตังิานของ แตล่ะบคุคลในแตล่ะระดับ
เกี่ยวกบัการเขา้ใจกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน/บุคคล การ
เข้าใจการจัดการการบริหาร รูปแบบการบริหาร
ทำาให้มีความรู้คือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรและสามารถ
จดจำาไว้ได้มีความเข้าใจคือรู้ในเหตุและผลของ
สิ่งที่ได้รู้นั้น สามารถอธิบายและขยายความได้
อย่างถกูตอ้งและแจม่ชดั สามารถนำาสิง่ทีรู่ไ้ปใชใ้น
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สถานการณ์ได้ ส่วนในด้านสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ัน คือ เวลาท่ี
เหมาะสม การเตรียมเอกสารที่ดีในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ วิทยากรเป็นที่ยอมรับของผู้รับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
วทิยากรต้องมคีวามเปน็กนัเอง และตวัผูป้ระชุมเชิง
ปฏบิตักิารตอ้งยอมรับความเหน็ซึง่กนัและกัน และ
สอดคลอ้งกับสำานกังานคณะกรรมการการประถม
ศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 2) ทีก่ลา่วถงึจดุมุ่งหมายใน
การพฒันาบคุลากรไวว้า่ การสร้างศรัทธาในวิชาชพี 
การวางแผนร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทาง
ด้านองค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมการเรียน
การสอน บุคลากรได้รับการแนะนำาและยอมรับซึ่ง
กนัและกนัฉนักลัยาณมติร เกดิองคค์วามรูด้า้นการ
วจัิยพบเปา้หมายการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง มรีะบบ
กลัยาณมติรนเิทศ คลนิกิการเรยีนรู้ ศนูยว์ทิยาการ 
และเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

2.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้าง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารเขยีนแผนจดัการ
เรียนรู้แบบคละชั้น ให้ครูเห็นของจริงจากผู้ที่เขียน
แผนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สมบูรณ์แล้ว และ
เป็นการสร้างความสนใจ สร้างความกระตือรือร้น
แก่คณะครูให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้
ลงมอืปฏบิตัจิรงิระหวา่งทีค่รจูดักจิกรรม การเรยีนรู ้ 
รวมทั้งรู้จักนักเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับกุลรภัส 
เทียมทิพร และคณะ (2559: 71-74) ได้ทำาการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบคละชั้น
สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ พบวา่ การวเิคราะหส์ภาพ
แวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT) ดว้ยวธิกีารสนทนา
กลุม่ (Focus Group) มจีดุแขง็ คอื ครมูปีฏสิมัพนัธ์
กับนกัเรยีนไดท้กุคนและสามารถมองเหน็พฤตกิรรม
และจดจำานกัเรยีนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และวธิกีารสอนที่
เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนแบบคละชัน้ คอื วธิี
การเรยีนการสอนด้วยการลงมอืปฏบัิตจิรงิระหวา่ง

ทำากิจกรรม สอดคล้องกับสุรเสน ทั่งทอง (2551: 
102) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบรวมชั้น พบว่า ลักษณะและรูป
แบบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู
ไม่ครบชั้น ใช้วิธีการสอนแบบบุรณาการสาระการ
เรียนรู้แต่ละช่วงชั้น โดยยึดสาระใดสาระหนึ่งเป็น
แกน การจัดนักเรียนแต่ละช่วงชั้นมาเรียนรวมกัน 
ผลจากการสนทนากลุ่มในการจัดการชั้นเรียนมี 4 
รูปแบบ คือ การเรียนรวมทุกช่วงชั้น การเรียนการ
สอนแบบรวมช้ัน การเรียนการสอนรวมกนับางชว่ง
ชัน้และการเรยีนกบัโรงเรยีนหลกัหรอืศนูยว์ชิาการ 
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบรวมชั้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เปน็ไปตามเกณฑ์
การตดัสนิ แตมี่ความคดิเหน็ในระดับมากทีส่ดุ คอื 
ความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
รวมชั้น เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น ผล
การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า 
นกัเรยีนสว่นใหญม่คีวามเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
เก่ียวกับวิธกีารสอนของครท่ีูเปิดโอกาสให้นกัเรยีน
ไดเ้รียนร่วมเพือ่นต่างวัย มวิีธีเรียนทีห่ลากหลาย มี
การค้นคว้าด้วยตนเอง ทำางานร่วมกันได้ทำาให้เกิด
กระบวนการคิดดว้ยการปฏิบตัจิรงิ และสอดคล้อง
กับ Stuart (2006: 12–26) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง 
การเรยีนรวมและการสอนนกัเรยีนทีเ่รียนระดบัชัน้
ต่างกัน นักเรียนอายุ 6-9 ปี จำานวน 42 คน โดย
ใช้ครรูวมกนัสอน (Co-Teaching) โดยทีค่รชู่วยกัน
สอนและดูแลท้ังนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
และนกัเรยีนปกตทีิเ่รยีนรวมกนั พบวา่ การจดัการ
เรียนการสอนภายในปรัชญาของการเรียนรวม คือ 
นักเรียนทุกคนจะได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่าการได้รับการ
สอนเหมือนกัน ครูมีความเชื่อว่านักเรียนทั้งที่เป็น
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและนกัเรยีนทัว่ไป
ต่างเป็นสมาชิกของห้องเรียนที่จะได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน การจัดห้องเรียนแบบคละชั้น
สามชั้น เป็นการขยายขอบเขตในการช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้กับเพื่อนได้ดีย่ิงขึ้น 
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ทำาให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้

2.3 การนเิทศภายใน โดยรวมในดา้นความ
พึงพอใจของผูร้บัการนเิทศอยูใ่นระดบัความเหมาะสม 
มาก เป็นผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
เขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของอเนก ส่งแสง (2540: 136) ที่
ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้
ว่า การนิเทศที่อาศัยบุคลากรในโรงเรียนซึ่งได้แก่
ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ 
ตลอดจนครใูนโรงเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
มปีระสบการณเ์กีย่วกบัการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน
คัดเลอืกหรือแตง่ตัง้ขึน้ โดยทำางานร่วมกบัครูในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และ
ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้นของครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้รับการนิเทศมีเวลามาก
พอสำาหรบันเิทศ ความคุน้เคยเปน็กนัเอง และการ
ยอมรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งต่อการนิเทศ 
สอดคล้องกับแนวคิดของธีระวุฒิ ประทุมนพรัตน์ 
และคณะ (2532: 17) ที่ได้กล่าวถึงการนิเทศ
ภายในไว้ว่า สำาคัญมาก เพราะสามารถแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับการนิเทศรู ้
จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาสร้างสาย
สัมพันธ์หรือสมานจิตและทุกฝ่ายนั่งอยู่ในปัญหา
อยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าใจกับปัญหามาก
นักสามารถดำาเนินการนิเทศได้เป็นระยะกระทำา
ได้ทั้งการป้องกัน การแก้ไข และการพัฒนาช่วย
ให้บุคลากรในโรงเรียนรู้สึกภูมิใจว่าตนเองมีความ
สำาคัญตนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร งานโรงเรียน 
อกีทัง้เปน็การสรา้งขวญัและกำาลังใจใหก้บัครผููส้อน
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับหน่วยศึกษานิเทศก์ 
(2545: 285–286) ทีไ่ด้กลา่วถงึความสำาคญัและ
ความจำาเปน็ของการนเิทศภายใน ไวว้า่ เปน็การสง่
เสรมิคณุภาพการเรยีนการสอน ชว่ยใหค้ร ูอาจารย ์
ไดร้บัการพฒันาดา้นวชิาการและการสอน ชว่ยใหค้รู 
อาจารย ์เกดิขวญัและกำาลงัใจ มคีวามรู้สกึปลอดภัย 

เกิดความรักและภูมิใจในวิชาชีพครู

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบสามเส้า  
(Triangulation Model) ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครโูรงเรยีน
บ้านห้วยไห โดยภาพรวมครูโรงเรียนบ้านห้วยไห 
สามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นได้ใน
ระดับเหมาะสมมาก และเมื่อนำาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชัน้ไปใชจ้ริงแลว้ มีความสอดคลอ้ง
กบัความสามารถของผูเ้รยีนในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กับ Ovinton Gary (Ovinton Gary, 2006: 4 ; 
อ้างอิงมาจากจรรยา เรืองมาลัย, 2550: 1) ที่ได้
ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น (Multigrade Teaching) คือการจัดการ
ช้ันเรียนสำาหรับเด็กต่างช้ัน ต่างกลุ่มอายุ ซ่ึงมี
ความสามารถต่างกัน นำามาจัดการชั้นเรียนพร้อม
กันเป็นช้ันเดียว โดยมลีกัษณะการจัดกิจกรรมท่ีครู
คนเดียวสามารถจัดกิจกรรมสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของเด็กเปน็รายบุคคลหรอืกลุ่มยอ่ย
เมือ่ใชแ้ผนการเรยีนรูแ้บบคละชัน้แลว้ จะมีสิง่ทีบ่ง่
บอกโดยการสังเกตครูและนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
ครูจะเน้นกิจกรรมให้นักเรียนคิดอย่างอิสระและมี
เหตมุผีล กจิกรรมเนน้ใหป้ฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารของ
ตนเองมากกวา่เรียนในตำาราอย่างเดียว กิจกรรมทุก
อยา่งของนกัเรยีนถอืเปน็การเรยีนรู ้เนน้การปฏบิตัิ
งานรว่มกนัเปน็กลุม่ สอดคลอ้งกบัสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาช้ันพ้ืนฐาน, 2551: 5-7) ทีก่ล่าว
ถงึการบรหิารจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ไวว้า่ ความ
รูเ้กีย่วกบัการจดักจิวตัรประจำาวนัดา้นการเรยีนรูท้ี่
ทำาให้เด็กคุ้นเคย จนสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้ แม้
ครูไม่อยู่ในชั้น เช่น การควบคุมกำากับโดยนักเรียน 
การใช้สือ่ท่ีมอียูเ่พ่ือให้นักเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
และเป็นกลุม่ มีการวัดผลประเมินผลท่ีชดัเจน ตรวจ
สอบได ้และเนน้การวดัผลประเมนิผลเพือ่ปรบัปรงุ
พฒันาการเรยีนของนกัเรยีนเปน็สำาคัญ สอดคลอ้ง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 28-34) ได้ให้
ความหมายของการวัดและประเมินผลไว้ว่า การ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ้งอยูบ่นหลกัการวดัและประเมนิ
ผลพื้นฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพื่อการ
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พัฒนาผู้เรียน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน มีการถามการตอบอย่างมีเหตุมีผล นักเรียน
รูจ้กัปรับปรุงตนเอง และยอมรบัฟงัความคิดเหน็ของ
ผูอ้ืน่ ซึง่ครจูะลดบทบาทลงจากการตอ้งปฏิบติัใหดู้
มาเป็นให้นักเรียนปฏิบัติเอง แก้ปัญหาเอง โดยครู
คอยสง่เสรมิ คอยสงัเกตและประเมนิผลพฒันาการ
ของผูเ้รยีนเพือ่ใหท้ราบความกา้วหนา้ของนกัเรยีน
เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ Brown (กิ่งเพชร  
ส่งเสริม, 2552: 234 ; อ้างอิงมาจาก Brown, 
2007: Online) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การสอน
นักเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถแตกต่าง ยุทธศาสตร์
การเรยีน รวมสำาหรับความเปน็มาตรฐานการเรยีน
รู้ที่เป็นประโยชน์สำาหรับชั้นเรียนท้ังระบบ พบว่า 
การสอนนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่าง
กัน ทั้งนักเรียนที่มีความฉลาดมากจนถึงนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน ที่มีการจัดการ
ศกึษาปกติ ผูว้จัิยใช้ระบบบทเรยีนหลายระดบัความ
สามารถโดยใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและ
มีประโยชน์ต่อเด็ก ผู้วิจัยใช้การช่วยเหลือสำาหรับ
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งไมม่ากนกั ใชว้ธิกีารปรบั
เปลีย่นสำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งมากหรอื
รุนแรงและนกัเรยีนทีฉ่ลาด เพือ่ใหน้กัเรยีนทัง้หมด
เรียนด้วยกันในห้องเดียวกันได้ และสอดคล้องกับ 
Kasten and Clarke (กิ่งเพชร ส่งเสริม, 2552: 
234 ; อา้งองิมาจาก Kasten and Clarke, 2007: 
Online) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบคละชั้น พบว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบคละชัน้ เปน็การรวมนกัเรยีนมากกวา่หนึง่ระดบั
ชัน้มาเรยีนดว้ยกนั ในหอ้งเรยีน จงึมนีกัเรยีนหลาก
หลายทัง้ความสนใจ ความสามารถ อายุ เศรษฐกจิ 
สังคม วิธีการจัดการเรียนการสอนจะแตกต่างกัน
จากการสอนนักเรียนที่แบ่งเป็นระดับชั้น คือ จะ
จัดบนฐานของการเรียนรู้ที่แตกต่างโดยให้ความ
สำาคัญกับความหลากหลายของนักเรียน ครูคาด
หวังต่ออัตราและระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ของเด็ก การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ จะ
พิจารณาตามระดับพัฒนาการ นอกจากนี้ ผลการ
วจัิยชีใ้ห้เห็นองคป์ระกอบทีส่ำาคัญประการหนึง่ คอื 

ในห้องเรียนแบบคละชั้นมีการจัดกลุ่มทำางานของ
เดก็ทัง้เดก็ทัว่ไปและเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ ดงั
นัน้ การจดัระบบในหอ้งเรียนจงึตอ้งมคีวามยดืหยุน่
พอทีจ่ะปรบัใหเ้ดก็ทีม่รีะดบัความสามารถและวฒุิ
ภาวะแตกตา่งกนัทำางานรว่มกนัได ้การจดัการเรยีน
การสอนแบบนี ้เปน็การสรา้งสรรคส์งัคมทีช่ว่ยเหลอื
สนบัสนนุนกัเรียนทีม่คีวามบกพรอ่งในระยะยาวได้

4. ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบสาม
เส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการส่งเสริม
พฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้
ของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห ผลการประเมินความ
พึงพอใจรูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) 
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิพฒันาการเขยีนแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ของครูโรงเรยีนบ้านห้วยไห โดย
ครูผู้สอนและนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจรูป
แบบสามเส้า (Triangulation Model) ที่ใช้ในการ
สง่เสรมิพฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
คละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจาก 
รปูแบบสามเสา้ (Triangulation Model) ทีใ่ชใ้นการ
สง่เสรมิพฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
คละชัน้ ช่วยพฒันาตนเองและมรีปูแบบการพฒันา
ที่หลากหลาย ไม่เจาะจงวิธีใดวิธีหนึ่ง ช่วยส่งเสริม
พฒันาการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ 
คณะครูมีส่วนร่วมในการดำาเนินการตามรูปแบบ
สามเส้า (Triangulation Model) ผู้บริหารกำากับ
ติดตามการเขียนแผนด้วยตนเองและเป็นระบบ
มากขึ้น ระยะเวลาในการดำาเนินการตามรูปแบบ
สามเส้า (Triangulation Model) เหมาะสมทำาให้
ครูมั่นใจในการทำางานมากขึ้น สามารถช่วยในการ
พฒันาบคุลากร และชว่ยใหค้รูจดัการเรยีนการสอนมี
คณุภาพ นกัเรยีนมคีวามสนใจและความกระตอืรอืรน้
ในการเรยีนมากขึน้ ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการพฒันา
ตามรูปแบบสามเส้า (Triangulation Model) จึง
เป็นที่พึงพอใจของครูและนักเรียน สอดคล้องกับ
อรอมุา สวุรรณรตัน ์(2555: 135-136) ไดท้ำาการ
วิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาโรงเรียน
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บ้านโคกเจรญิ จงัหวดัพงังา พบวา่ ปจัจยัทีส่่งเสรมิ
ให้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน
ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีศักยภาพ
ในการบรหิารจดัการเรียนรูแ้บบคละชัน้ และบรหิาร
จดัการแบบมสี่วนร่วม 2) ครูเป็นครูมอือาชพี และ
บุคลากรอืน่ในโรงเรยีน มคีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่
มีการทำางานเป็นทีม และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
3) หนว่ยงานตน้สงักดั ใหก้ารสนบัสนนุอยา่งจรงิจงั
และต่อเนื่อง 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ท่ี และมลีกัษณะ
ความเป็นผู้นำา 5) ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคคล
ในชมุชน มีความสามคัคกีนั และให้ความรว่มมอืใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง จัด
ใหน้กัเรยีนไดส้บืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 6) องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลและองค์กรภายนอก
ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ วสัดุ สิง่ของ และมสีว่น
ร่วมในการจัดการศึกษา 7) สภาพชุมชนที่มีแหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 8) การนำาวิธีการจดัการเรยีนรู ้
แบบคละชั้นมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 9) การมีขวัญและกำาลังใจที่ดีในการ
ทำางาน ความผกูพนัขององคก์รบคุคลทีม่ตีอ่โรงเรยีน 
และงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
เพยีงพอ สรา้งความพึงพอใจตอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
นอกจากนัน้ การทีน่กัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การ
จดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครเูนือ่งจากครมีูการเตรี
ยมเนือ้หา สือ่อปุกรณก์ารเรยีนการสอนสำาหรบัการ
สอน อธิบายแผนการเรียนการสอน เช่น ขอบข่าย
วิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงาน การวัดและ
ประเมนิผล ตลอดภาคเรยีนใหน้กัเรยีนทราบ สรา้ง
บรรยากาศในการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ 
จดักจิกรรมการเรยีนสอนหลากหลาย นา่สนใจ โดย
สง่เสรมิความรว่มมอืและสมัพนัธภาพทีด่ใีนกลุม่ผู้
เรยีน ใชส่ื้อประกอบการเรยีนการสอนทีน่อกเหนอื
จากแบบเรยีน ครเูปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนรู้จดักิจกรรมสง่เสรมิการคดิ การ
ทำา และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สรุปเนื้อหาองค์
ความรูห้ลงัการเรยีนแตล่ะเรือ่งหรอืหนว่ยการเรยีน 
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมใหข้อ้คดิในการดำารง

ชวีติและการทำางาน ตรวจแบบฝกึหดัหรอืงานทีม่อบ
หมายและสะท้อนผลให้ทราบ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไห เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
ที่ผ่านมา สอดคล้องกับนิรมล ตู้จินดา (2557: 
79-86) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  
มดัีงนี ้1) ผลทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน ด้านความรู ้ความ
เข้าใจของนักเรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใน
ชั้นอื่นไปพร้อมๆ กัน นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่
หลากหลาย ทำาใหม้คีวามรูต้ามหลกัสตูร อา่นเขยีน
คล่องขึ้น นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา
ได้เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้ใน
ปีต่อมา นักเรียนที่อายุน้อยกว่า (รุ่นน้อง) ได้เพิ่ม
ผลสมัฤทธิใ์หส้งูขึน้ เนือ่งจาก ไดซ้มึซบัความรูจ้าก
นักเรียนร่วมชั้นที่อายุมากกว่า (รุนพี่) นักเรียนรุ่น
พี่ได้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เนื่องจาก ได้ทบทวน
เนือ้หาซ้ำาอกีรอบในปตีอ่มา ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ พบว่า โรงเรียนเกินกว่าครึ่งให้ข้อมูลว่า
นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ ใฝรู่้
ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา สุภาพ
เรยีบรอ้ย 2) ผลทีเ่กิดขึน้กบัคร ูครไูดแ้นวทางในการ
จดัการเรียนรู้แบบคละชัน้ สามารถจดัทำาแผนคละ
ชัน้แบบหลอมรวมระดบัชัน้ได ้จดัทำากำาหนดการสอน
รายสัปดาห์และรายกลุ่มสาระได้ รวมทั้งมีทักษะ
ในการใช้สือ่การจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรยีนรูท่ี้สนองความแตกตา่งระหว่างบคุคล 3) ผลท่ี
เกดิกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูบ้ริหารโรงเรยีนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้นเพิ่มขึ้น โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการรูปแบบคละชั้น การนิเทศการ
สอนห้องเรียน คละชั้น การวัดและประเมินผลใน
ห้องเรียนคละชั้น เทคนิคการสอนของครูที่สอนใน
หอ้งเรยีนคละชัน้ 4) ผลทีเ่กดิกบัผูป้กครอง พงึพอใจ
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่รับฟังความคิด
เหน็ เสยีสละ มุง่มัน่ใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชน ดแูล 
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เอาใจใส่และพัฒนาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ครู
ที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย มีการจัดสภาพ
หอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมตอ่การเรยีนรู ้รวมทัง้พงึพอใจ 
ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนจากการเรียนการสอนคละชั้น 
และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจัิยไปใช้

1.1 การสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่ครูต่อการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นเป็นสิ่ง
สำาคัญ เพื่อให้บุคลากรครูเห็นคุณค่าและความ
สำาคญัของการเขยีนแผนจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ 
เป็นผลทำาให้ครูมีใจรักที่จะเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคละชั้น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่วางไว้ และร่วมกันพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นอยู่ตลอดเวลา 
โดยให้ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำา

1.2 วิธีการพัฒนาบุคลากรที่น่าจะใช้ได้ดี 
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน

1.3 การจัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพือ่เอือ้
ต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาปรับปรุงงานที่

เพียงพอกับครู เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งต่อการ
พัฒนางานด้านต่างๆ ของครู

1.4 การพัฒนาบุคลากรด้านแผนจัดการ
เรยีนรูแ้บบคละชัน้ตอ้งกระทำาอยา่งตอ่เนือ่งสม่ำาเสมอ

1.5 การเขยีนและการใชแ้ผนจดัการเรยีน
รู้แบบคละชั้น เมื่อนำาไปสู่การปฏิบัติจริง ผู้บริหาร
ต้องยืดหยุ่นเร่ืองเวลาให้เพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของแผน
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นนั้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรจะมีการศึกษาความคิดเห็นใน
การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อจะตอบ
คำาถามว่า ปัจจุบันครูเขียนแผนเพื่อใช้ปฏิบัติจริง 
หรือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันเพ่ือ
การตรวจสอบตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักัด

2.2 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ
ใชแ้ผนจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ตามโรงเรยีนอืน่ๆ 
ที่มีครูไม่ครบชั้น  

2.3 ควรสง่เสรมิใหม้กีารทำาวจิยัเพ่ือพฒันา 
โดยเน้นที่การพัฒนามากกว่าเน้นที่รูปแบบ การ
ศึกษา เพราะการศึกษา คือ ชีวิตจริงที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
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