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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

นำาเสนอยุทธศาสตร์ และประเมินยุทธศาสตร์การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเป็นการวิจัยแบบผสม
ผสานวิธี การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบของการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เล็ก มี3องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การส่งเสริม สนับสนุน 1.1) พัฒนาบุคลากร 
1.2) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 1.3) ดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม และ 1.4) ส่งเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ 2) การดำาเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2.1) จัดทำาโครงการสร้างเวลาเรียน 2.2) 
โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษาและจดัทำาตารางเรยีน 2.3) จดัทำา/คดัเลอืกกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลา
รู ้2.4) คณะกรรมการสถานศกึษาพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบจดักจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้และ 2.5) 
วิจัย/ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3) การควบคุมคุณภาพ 3.1) นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ และ 3.2) วิจัย/ประเมินผลและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

2. สภาพปัจจุบันของการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางสภาพทีพึ่งประสงคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีวามแตกตา่ง
ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 1.16 โดยด้านการส่งเสริม สนับสนุนมีค่าความ
แตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ 1.26
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3. ยุทธศาสตร์การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริม
สนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพ 

4. ผลการประเมนิยทุธศาสตรก์ารนำานโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูไ้ปสูก่ารปฏบิตัใินโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ยุทธศาสตร์ นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การนำานโยบายสู่การปฏิบัติ

Abstract
This research aimed 1) to examine the factors, current and desired state, to create 

and evaluate strategies of moderate class more knowledge policy implementation in small 
schools under NakhonRatchasima Primary Educational Service Area Office. Mixed method 
research was used and classified into 4 steps according to research objectives.The salient 
points found that: 

1. The moderate class more knowledge policy implementation in small schools  
consisted of 3 core factors and 11 sub-factors: 1) supporting 1.1) personnel development  
1.2) budget and resource allowance 1.3) work participation 1.4) academic support  
2) providing activities on moderate class more knowledge 2.1) creating learning structure 
project 2.2) school curriculum structure 2.3) selecting activities on moderate class more 
knowledge 2.4) school board approved 2.5) providing activitieson moderate class more 
knowledge and follow up activities 3) quality controlling 3.1) supervising on moderate class 
more knowledge 3.2) research/evaluation and activity development.

2. The current states on moderate class more knowledge policy implementation 
in small schools, as whole was at a medium level. The desired states, as whole was at  
a highest level. The differences between current and desired states was equal of 1.16,  
specially on support aspect was at a highest difference of 1.26.

3. There were 3 strategies on moderate class more knowledge policy  
implementation in small schools, namely: 1) creating education quality development  
participation 2) supporting and 3) quality development.

4. The evaluating of strategies on moderate class more knowledge policy  
implementation in small schools on propriety and feasibility found that as whole was at a 
highest level. 

Keywords: Strategy, moderate class more knowledge, policy implementation
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บทนำา
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารีทรงมีพระราชดำารัสในเรื่องการศึกษา
ว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ 
เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่ง
เน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกิน
ไป ทรงมีพระราชดำาริให้มีการนำาองค์ 4 แห่งการ
ศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ ซึ่ง
เป็นหัวใจสำาคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต โดย
ทรงมีพระราชดำาริให้นำาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: 1) 

ผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ยว
กับหลักสูตร (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2557: 3) และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบว่า 
คุณภาพการศึกษาของไทยตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
พ.ศ. 2542 ยังไม่ประสบผล ตัวชี้วัดทางด้าน
ปริมาณ คือ มีเด็กและเยาวชนไทยด้อยโอกาส
ประมาณ 5 ล้านคนที่อยู่นอกระบบและที่อยู่ใน
ระบบแต่ต้องออกจากระบบการศึกษา ส่วนทาง
ด้านคุณภาพการศึกษานั้นวัดจากคะแนนสอบ 
PISA คะแนนสอบ TIMSS หรือคะแนนวัดทักษะ
ภาษาองักฤษ เดก็ไทยโดยเฉลีย่อยูใ่นอนัดับทา้ยๆ 
ความด้อยประสิทธิภาพของการศึกษาไทย ช้ีให้
เห็นว่ารัฐต้องเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหม่ การ
จัดลำาดับความสำาคัญของการลงทุน การกระจา
ยอำานาจลงสู่หน่วยปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความหลาก
หลายที่จัดการศึกษาที่เน้นตัวเด็กและสนองความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ (สำานกังานเลขาธกิารสภาการ
ศึกษา. 2557: 3) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวกระทรวง
ศึกษาธิการจึงกำาหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู”้ เพือ่ลดเวลาเรยีนภาควิชาการลงแตต่อ้งไม่
กระทบเนือ้หาหลกัทีผู่เ้รยีนควรเรยีนรูแ้ละครปูรบั
การเรียนการสอนการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลา
และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้าง
เสริมทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตาม
โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษาภายในเวลา 14.30 
น. สว่นเวลาหลงัจากนัน้จนถงึเวลาเลกิเรยีนใหจ้ดั
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเริ่มดำาเนิน
การในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้จะ
ดำาเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในปีการศึกษา 
2559 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2558: 1) 

สำานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน ได้น้อมนำาพระราชดำารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบาย
ของรัฐบาลเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน 
ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูม้าสูก่ารปฏบิตัใินโรงเรยีน
แตจ่ากการดำาเนนิงาน พบปญัหาในหลายลกัษณะ 
เชน่ ครผูู้สอนยงัไมม่ปีรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัแิละเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
มากขึ้น การจัดสรรงบประมาณมีไม่เพียงพอใน
การดำาเนินกิจกรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน
การออกแบบกจิกรรม และปญัหาทีส่ำาคญัประเดน็
หนึ่งคือ ขาดความร่วมมือกับชุมชนในการให้การ
สนับสนุน นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นมี
ผลต่อการจัดการศึกษาในสังคม โดยก่อให้เกิด
ปญัหาการพฒันาคณุภาพของคนมากขึน้ และควร
ให้ความสำาคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง (วีรนุช 
ปิณฑวณิช, 2544: 23 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2558: 9) 

ผู้วิจัยในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้กำากับ ดูแลการนำานโยบายการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในเขต
บริการ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีจำานวนมากที่สุด 
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จำานวน 15,506 โรงเรียน จากจำานวน 30,922 
โรงเรียน (สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 5, 2558: 3) โรงเรียน
ขนาดเล็กมีบริบทที่แตกต่างกัน และยังมีปัญหา
ในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการส่ง
เสริมสนับสนุนวิชาการและด้านการงานแบบมี
ส่วนร่วม ถึงแม้เป็นนโยบายเดียวแต่อาจมีรูป
แบบการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติแตกต่างกัน 
ดังนั้น เพื่อให้การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อ
หายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

ของการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ไปสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

3. เพื่อนำาเสนอยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

4. เพื่อประเมินยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. องค์ประกอบของการนำานโยบายลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบ
ของการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึก 
รายละเอียดเก่ียวกับท่ีมาของประเภทแหล่งข้อมูล 
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ช่ือเรื่อง เนื้อหาสาระสำาคัญของ
เอกสาร จากหนังสือหรือตำารา งานวิจัย บทความ
วิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด และฐานข้อมูล
ออนไลนก์ารวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
เชิงเนื้อหา โดยสรุปประเด็นสำาคัญเพื่อนำาไปสู่การ
กำาหนดองค์ประกอบการนำานโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การนำานโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชากร ไดแ้ก ่โรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
ปีการศึกษา 2558 จำานวน 742 โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 254 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนมี 2 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำานวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงาน
วิชาการโรงเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการนำานโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เลก็ มคีา่ IOC ระหวา่ง 0.80-1.00 และมคีา่ความ
เชือ่ม่ันท้ังฉบับเท่ากบั 0.95การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผู้วิจัยส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเรจ็รปู สถติทิีใ่ช ้ได้แก ่ความถีค่า่รอ้ยละคา่เฉลีย่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. นำาเสนอยุทธศาสตร์การนำานโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม จำานวน 15 คน 
เพ่ือพิจารณาการร่างและนำาเสนอยุทธศาสตร์ 
เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก ่แบบบนัทกึการรา่งยุทธศาสตร ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มเพื่อ
พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อ.เมอืงนครราชสมีา 
จ.นครราสีมา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
เป็นหลัก 

4. การประเมินยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญใน
การประเมินอิงผู้เชี่ยวชาญจำานวน 12 คน เพื่อ
ประเมินยุทธศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยดำาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินอิงผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการประเมิน
อิงผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของการนำานโยบายลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก และ 11 
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก ่1) การสง่เสรมิ สนบัสนนุ 
ซึ่งมี 4 องค์ประกอบย่อย คือ พัฒนาบุคลากร 
จดัสรรงบประมาณและทรพัยากร ดำาเนนิงานแบบ
มีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 2) 
การดำาเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบย่อย คือ จัดทำาโครงการ
สร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
และจดัทำาตารางเรยีน จดัทำา/คดัเลอืกกจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ และวิจัย/ติดตามลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 3) การควบคุมคุณภาพ ซึ่งมี 2 องค์
ประกอบย่อย คือ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้และวจิยั/ประเมนิผลและ
พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

2. สภาพปัจจุบันของการนำานโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่
พงึประสงคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดย
ภาพรวมจะเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 1.16 โดย
ด้านการส่งเสริม สนับสนุน มีค่าความแตกต่างสูง
ที่สุดเท่ากับ 1.26 ดังตารางที่ 1 
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3. ยุทธศาสตร์การนำานโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

มาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการ 
เช่น 1) คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผน
ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
2) โรงเรียนประสานการดำาเนินงานตามมติการ
ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด 
การดำาเนินการและรายงานผลการดำาเนินการให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 5 
กลไก เช่น1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายที่ 2 มีการพัฒนาบุคลากรด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย

มาตรการ ประกอบด้วย 4 มาตรการ 
เช่น 1) การสร้างความตระหนักความเข้าใจใน
การดำาเนินงานแก่ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรยีน 2) การสง่เสรมิสนบัสนนุสรา้งความเขา้ใจ
ในการนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การ
ปฏิบัติแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กลไกสู่ การปฏิบัติประกอบด้วย 4 
กลไก เช่น 1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุน

เปา้หมายที ่1 มกีารสนบัสนนุงบประมาณ
และทรัพยากรที่พอเพียงต่อการดำาเนินโครงการ

มาตรการ ประกอบดว้ย 6 มาตรการ เชน่ 
1) การกำาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนในการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ้2) โรงเรยีนจดัใหม้กีารประชมุเพือ่พจิารณา

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ร�ยก�ร
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์ ค่�คว�ม

แตกต่�งS.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน 3.42 0.48 ปานกลาง 4.68 0.29 มากที่สุด 1.26

2. ด้านการดำาเนินการจัด
 กิจกรรมลดเวลาเรียน
 เพิ่มเวลารู้

3.48 0.62 ปานกลาง 4.56 0.42 มากที่สุด 1.08

3. ด้านการควบคุมคุณภาพ 3.37 0.60 ปานกลาง 4.54 0.48 มากที่สุด 1.17

รวม 3.44 0.52 ป�นกล�ง 4.60 0.35 ม�กที่สุด 1.16
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การจัดทำางบประมาณที่สอดคล้องกับการกำาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 4 กลไก 
เช่น 1) โครงการจัดการทรัพยากรและจัดสิ่ง
แวดลอ้มในสถานศกึษา 2) โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เปา้หมายที ่2มกีารสนับสนุนด้านวชิาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรการ ประกอบด้วย 4 มาตรการ เช่น 
1) คณะกรรมการสถานศกึษามสีว่นรว่มในการจดั
กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) 
โรงเรียนประสานความร่วมมือในพัฒนาวิชาการ
กับสถานศกึษาของรฐั เอกชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ 

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 5 กลไก 
เชน่ 1) โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิทางวชิาการ 
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป้าหมายที่ 3 มีการบริหารจัดการเชิง
ระบบที่เป็นรูปธรรม

มาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการ เช่น 
1) มกีารกำาหนดโครงสรา้งการบรหิารชัดเจน 2) มี
การกำาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 3 กลไก 
เช่น 1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
มปีระสทิธภิาพและใช้โรงเรยีนเปน็ฐานการพฒันา 
(SBM) 2) โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการ
บริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ 

เป้าหมายที่ 1มีการจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย

มาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการ 
เช่น 1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ของโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 2) โรงเรียนมีการวิเคราะห์ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา
ประกอบการดำาเนินงานโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 1) 
โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 2) โครงการวิเคราะห์การวิเคราะห์  SWOT 
เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
โรงเรียน

เป้าหมายที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นรูปธรรมและตอบสนองนโยบาย

มาตรการ ประกอบด้วย 3 มาตรการ 
เช่น 1) โรงเรียนจัดทำาโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้า
หมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) โรงเรียน
เปดิโอกาสใหผู้แ้ทนชมุชนผูป้กครองและนกัเรยีนมี
สว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูรการจดักจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 3 กลไก 
เช่น 1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา2) 
โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระ
การเรียนรู้

เป้าหมายที่ 3 มีการดำาเนินโครงการและ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ปจัจบุนัและตอ่เนือ่ง

มาตรการประกอบด้วย6 มาตรการ 
เช่น1) โรงเรียนวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหาร
จัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) คณะ
กรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 6 กลไก 
เช่น 1) โครงการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา 
2) โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน

เป้าหมายที่ 4นิเทศ กำากับ ติดตาม 
รายงานประเมินผล

มาตรการ ประกอบด้วย 7 มาตรการ 
เช่น 1) โรงเรียนร่วมจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานการใช้เงนิ และผลการเนนิ
งานให้ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ 2) โรงเรียน
จดัให้มีการติดตามและประเมนิผลการใช้หลกัสตูร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 5 กลไก 
เช่น 1) โครงการวางระบบ ตรวจสอบ ติดตาม 
รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 2) โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 5 มีการวิจัยและพัฒนา
โครงการ

มาตรการ ประกอบด้วย 3 มาตรการ เช่น 
1) โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รไูด้รบัการพัฒนาตนเองใน
ด้านการวิจัยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลด
เวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้2) โรงเรยีนสนับสนุนให้มกีาร
ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
เวลาเรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลไกสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 3 กลไก 
เช่น 1) โครงการเพิ่มพูนทักษะวิจัยในการจัดการ
เรียนการสอน 2) โครงการวิจัยในชั้นเรียน

4. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 1) ด้านความเหมาะสม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อจำาแนกเป็น
รายยุทธศาสตร์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและยุทธศาสตร์
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา 2) ด้านความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดเมื่อจำาแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ โดย
เรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพยุทธศาสตร์การ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของการนำานโยบายลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่ามี 3 องค์ประกอบหลัก และ 11 
องค์ประกอบย่อย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
กระทรวงศกึษาธกิารตอ้งการใหน้กัเรยีนไดร้บัการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามความสนใจ และ
ความถนัดของแต่ละบุคคล และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เวชฤทธิ์ อังกนะ
ภัทรขจร (2555: 1) ที่มีความเห็นว่า เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้เรียน ซึ่ง
ตอ้งการเปลีย่นจากการจดัการศกึษาในเชงิปรมิาณ
ไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ ต้องการ
เพิ่มการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพและลดการ
จัดการศึกษาในเชิงปริมาณซึ่งการเพิ่มการจัดการ
ศกึษาในเชงิคณุภาพ คอื การเพิม่การมปีฏสิมัพนัธ์
ในชัน้เรยีนระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน การเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้แนวการ
สอนหรอืวิธสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ทำาใหผู้เ้รยีน
ประสบผลสำาเร็จทางการเรียนรู้ ส่วนการลดการ
จัดการศึกษา ในเชิงปริมาณ คือ การลดบทบาท
ของครจูากผูส้อนเปน็เพยีงผูช้ีน้ำา กระตุน้ใหผู้เ้รยีน
สรา้งความรู ้การลดการเรยีนรูโ้ดยการทอ่งจำา การ
สอบ และการหาคำาตอบ และสอดคล้องกับแนว
นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ (2558: 3) 
ที่ระบุว่า กิจกรรมเป็นทางเลือกสนองตอบความ
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สนใจ ความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการและ
กิจกรรม (Process and content) ลงมือปฏิบัติ
และสร้างความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นอิสระและ
ปลอดภัยปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้
ให้คำาปรึกษาชี้แนะ (Coach & Mentor) และครู
ผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและ
เป็นการประเมินตามสภาพจริงวิเคราะห์คุณภาพ
และพัฒนาการของนักเรียนมากกว่าการประเมิน
นักเรียนจากการสอบเท่านั้น

2. สภาพปัจจุบันของการนำานโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่
พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์เท่ากับ 1.16 โดยด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน มีค่าความแตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ 1.26

2.1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า การส่ง
เสริมสนับสนุนทางวิชาการมีค่าความแตกต่างสูง
ที่สุดเท่ากับ 1.40 และผู้วิจัยได้นำาไปกำาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ทั้งอำานวยการโรงเรียนและครูวิชาการต่างเห็น
ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะช่วยทำาให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษา อย่างไรกต็าม ครตู้องจดักจิกรรม
ให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกันผู้เรียนกับครู
และครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถาน
ศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับ
ชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้
เกดิประสบการณต์รงกบันักเรยีนสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาของ จีระ พระสุพรรณ (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผลการศกึษาพบวา่ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพ
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธผิล คอื ยทุธศาสตร์
ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

2.2 ด้านการดำาเนินการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและจดักจิกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ มีค่าความแตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ 
1.11 ซึง่ผูวิ้จยัไดน้ำาไปกำาหนดเปน็ยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสริมสนับสนุน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการส่งเสริม
สนับสนุนทางวิชาการเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
และจำาเป็นต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ เพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายใหม่ล่าสุด
ของกระทรวงศึกษาธิการ บางโรงเรียนอาจจะ
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
จริงในสถานศึกษา หรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
อาจทำาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนิน
งาน ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ
จึงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ คัมภีร์ 
สุดแท้ (2555) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กผล
การศึกษา พบว่า องค์ประกอบหลักที่ 1 ขอบข่าย
การบริหารวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 
11 องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การ
วางแผนด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการ
พฒันาการเรยีนรู ้การพฒันาหนงัสอื สือ่ นวตักรรม 
เทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมนิผล และการดำาเนนิเทยีบโอนผลการเรยีน 
การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา การจัดทำา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
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ของสถานศกึษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรอื่นที่จัดการศึกษา 

2.3 ด้านควบคุมคุณภาพ เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบพบว่า การวิจัย/ประเมินผล
และพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้มีค่า
ความแตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ 1.17 ซึ่งผู้วิจัยได้นำา
ไปกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพมี
เป้าหมายหลักเพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งอาจทำาได้หลากหลายวิธี เช่น ใช้การนิเทศ
ภายในการเสวนาสะทอ้นผลหลงัการปฏบิติั (After 
Action Review: AAR) เปน็เครือ่งมอืในการศกึษา
และพฒันาประสทิธภิาพกระบวนการและกจิกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นเครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องนอกจาก
นี้ ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการเวลาเรียนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เพื่อ
ให้เกิดการควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จรูญ จับบัง (2554) 
ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
ผลการศกึษา พบวา่รูปแบบการพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษาตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทัง้ 4 ยุทธศาสตร ์
คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหาร
จัดการ 2) การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การเสริม
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน 
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การจดัการศกึษาโดยมรีปูแบบ คอืการพัฒนาคนใน
ด้านความชำานาญในทักษะด้านสารสนเทศ การ
สร้างขวัญและกำาลังใจ และการพัฒนาโครงสร้าง

การทำางานที่เหมาะสม การพัฒนาระบบงานใน
ด้านการผลิตสื่อ การใช้แผนการสอนคละชั้น การ
นิเทศ และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม การ
มีส่วนร่วมในด้านเครือข่ายชุมชนและทรัพยากร 
และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านการหมุนเวียน
การสอนของครู หมุนเวียนสถานที่และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จากรูปแบบที่พัฒนาข้ึนจะนำา
ไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ด้าน คือคุณภาพ
ครู คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพนักเรียน 
และคุณภาพการเรียนการสอน 

3. ยุทธศาสตร์การนำานโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา มี 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบ
ด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การส่ง
เสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากทั้งสามยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดำาเนินการร่างยุทธศาสตร์โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบของ
การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก แล้วนำามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมพิจารณาปรับแก้ถ้อยคำา สำานวน ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย มาตรการ 
และกลไกสู่การปฏิบัติ จึงทำาให้ได้ยุทธศาสตร์
การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งสามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว

4. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

4.1 ด้านความเหมาะสม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ทั้งสามยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 15 คน 
โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม มีการดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิจัยใน
ระยะที ่1 ใหผู้ท้รงคณุวฒิุทราบรว่มกนัและอธบิาย
ที่มา ของการสร้างยุทธศาสตร์การนำานโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทำาให้ผู้ทรงคุณวุฒิเกิดความเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง จึงทำาให้การประเมินยุทธศาสตร์
ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดดังกล่าว 
สอดคลอ้งกับการศกึษาของ คัมภรี ์สดุแท ้(2552) 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งโดยรวมและองค์
ประกอบหลกัทัง้ 2 องค์ประกอบ มผีลประเมนิอยู่
ในระดบัคณุภาพดมีากผลการประเมนิความเหมาะ
สมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการสำาหรับ
โรงเรยีนขนาดเลก็ โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยู่
ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับการศึกษาของจีระ 
พระสพุรรณ (2554) ไดว้จิยัเรือ่ง ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุน
ทุกข้อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน

4.2 ความเป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ทรง
คุณวุฒิพิจารณาเห็นว่าทั้งสามยุทธศาสตร์มีความ
สอดคล้องกันดีทั้งเป้าหมาย มาตรการ และกลไก
สู่การปฏิบัติ การกำาหนดยุทธศาสตร์มีอยู่บนพื้น
ฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาเชิง

บริบทของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ จงึมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบั
มากที่สุดดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ 
คัมภีร์ สุดแท้ (2552) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการสำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผลการศึกษา พบว่า ผลการใช้รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ทั้งโดยรวมและองค์ประกอบหลักทั้ง 2  
องค์ประกอบ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมากผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรคำานึง
ถึงการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การ
ควบคุมคุณภาพของการจัดกิจกรรมสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องการให้ผู้เรียนยังคงได้รับการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพ

1.2 การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในทุกๆ กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และการได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน

1.3 การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
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เวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมี
การวิจัย/ประเมินผลและพัฒนากิจกรรมลดเวลา
เรยีนเพิม่เวลารูเ้ปน็ระยะๆ ทัง้นีเ้พ่ือเปน็การกำากบั 
ติดตาม ประสิทธิภาพของนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เอื้อและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำานโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.3 ควรมีการศึกษายุทธศาสตร์การนำา
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
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