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บทคัดย่อ
การขับเคลือ่นโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู”้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิการบรหิารจดัการ

และศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 27 คน ครูผู้สอน จำานวน 248 คน และนักเรียน จำานวน 361 คน รวมทั้งสิน 636 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินการบริหารจัดการด้านบริบท พบว่า การจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน และให้ผู้ปกครองท่ีเป็นภูมิปัญญาด้านต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ตามความสนใจของนักเรียน

2. ผลการประเมินการบริหารจัดการด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่า การอำานวยความสะดวกปัจจัย
ตา่งๆ ใหพ้รอ้มต่อการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่สือ่ สภาพแวดลอ้ม อปุกรณ ์บคุลากรและผูบ้ริหารหรอืครูผูส้อน
ขอความร่วมมือกับชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. ผลการประเมินการบริหารจัดการด้านกระบวนการ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย 
ให้นักเรียนตามความถนัดความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ครูมีการจัดการ
เรียนรู้เป็นทีม และการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
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4. ผลการประเมนิการบริหารจดัการด้านผลผลิต พบวา่ มกีารนำาเสนอผลงาน ของแตล่ะโรงเรยีน
และนิเทศ กำากบั ตดิตาม และประเมนิความกา้วหนา้ในการทำากจิกรรม ความพงึพอใจของนกัเรยีนอยา่ง
ต่อเนื่อง

ข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการนำา
ภูมปิญัญาทอ้งถ่ินในการจดักจิกรรมเปน็แนวทางการขบัเคลือ่นโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้อยา่ง
แท้จริง

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Abstract
For driving the project “Moderate Class More Knowledge” the objective was to evaluate 

the management and to study the guidelines for driving the “Moderate Class More Knowledge” 
project of schools under the office of Phetchaburi Secondary Educational Service Area 10. 

The samples consisted of 27 administrators, 248 teachers and 361 students. The 
total was 636. The instruments used in the study were interview, questionnaires and group 
discussions. The statistics were analysis by frequency, percentage, mean and standard 
deviation.

Research findings were as follows: 

1. The results of contextual management assessment have shown that the guidelines 
to manage the project include the class schedule that meets the students need and the 
participation in the project activities of parents with different local wiS.D.om that marches the 
students interests.

2. The results of the management of imported inputs have shown that the guidelines 
to drive the project include facilitating various factors as supportive environment, teaching 
aids, educational personnel and the administrator or teachers cooperating with the community 
; both public and private sections.

3. The results of the process management assessment have shown that the project 
driving guidelines include a variety of approved activities focused on student’s skill and interests 
students opportunities to participate in any particular activities a team learning management 
teacher lesson management plans including a participatory learning assessment.

4. The results of the production management assessment have shown that the project 
driving guidelines include each school’s presentation, supervising continuous monitoring and 
accessing the progress of the activities including the student satisfaction.
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This research revealed that collaborative partnerships with community to encourage 
local wiS.D.om in school activity management is a truly effective guideline to drive the project 
“Moderate Class More Knowledge”.
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บทนำา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เป็นการลดเวลา 
เรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหา
หลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซ่ึงหมายความว่าครู
ต้องใช้ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ 
ให้ นักเรียนได้สาระที่ ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากนโยบาย การลดเวลาเรียนจึง
นำามาสูก่ารปฏบัิติโดยกำาหนดใหโ้รงเรยีนเรยีนภาค
วิชาการ ถึงเวลา14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิก
ยังคงเหมือนเดิมตามกำาหนดของแต่ละโรงเรียน
เวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลัง
เลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านโรงเรียนจะ
ตอ้งจดักจิกรรมสรา้งสรรคต่์างๆ ใหนั้กเรียนปฏบัิติ 
และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งช่วย
เพ่ิมพนูทกัษะการคดิวเิคราะห ์ความมนี้ำาใจตอ่กนั  
การทำางานเป็นทีม และที่สำาคัญควรมีกิจกรรม
กระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ
ของตนเอง โดยเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษใน
แบบฉบับของ ดังนั้นโรงเรียนจึงนำานโยบายสู่่การ
ปฏิบัติโดยได้จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เพือ่ใหท้ราบถงึคุณภาพของการดำาเนนิการ
ของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงต้อง
มีการประเมินโครงการให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจาก
นักเรียนที่เป็นหัวใจของการริเริ่มโครงการ ข้อมูล
นี้ทำาให้ทราบถึงข้อจำากัดและปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจน
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร 

ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน ช่วยให้ทราบถึง 
ผลผลติโครงการทัง้ในดา้นทีพ่งึประสงคแ์ละไม่พงึ
ประสงค์ควบคู ่กันไป (สำานักทดสอบทางการ
ศึกษา, 2558) 

ในปีการศึกษา 2559 ได้มีโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
จากเดิมเป็นโรงเรียนนำาร่อง 3,831 โรงเรียน 
เป็น 15,897 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 19,728 โรงเรียน จากรายงานการขับ
เคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในปี
การศึกษา  2558   ถึงแม้จะไม่สามารถบรรลุผล
สัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถ
รับรองคุณภาพของการจัดกิจกรรมในระดับหนึ่ง
ได้ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ โดยนำาจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องท่ีพบจากการดำาเนินงานที่ผ่าน
มาปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งพบว่าหลายโรงเรียน
ยังขาดความเข้าใจ และยังไม่ให้ความสำาคัญกับ
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในส่วนของการพัฒนา
สมองและการพัฒนาจิตใจ จากนี้เมื่อมีการอบรม
พัฒนา Smart Trainer รุ่นใหม่ จะต้องเน้นย้ำาและ
ให้ความเขม้ขน้กบักจิกรรมพฒันาสมอง ทีเ่นน้เรือ่ง
ทักษะการคิด วิเคราะห์ และกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
ที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม (สำานักทดสอบ
ทางการศึกษา, 2559) 

สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  
มีทั้งหมด 22 โรง เป็นโรงเรียนนำาร่อง 3 โรงเข้า
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียน
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ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และอีก 13 โรง เข้าร่วม
โครงการในปกีารศกึษา 2559 โรงเรยีนยงัสง่เสรมิ
ใหม้กีารจัดกจิกรรมอยา่งหลากหลายโดยคำานงึถงึ
ความสนใจความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ส่ง
ผลให้ครูต้องดำาเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนใน
ช่วง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและ 
การเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถด้าน 
การคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิด
กว้าง ในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัด
กจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ มกีารตรวจสอบ 
หรือทบทวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพ่ิมเติม วิ เคราะห์
สงัเคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 จุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อ
เตรยีมการการดำาเนนิการวางแผนจดักิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คำานึงถึงความสนใจความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นหลักหรือเปิดโอกาสให้ผู้
เรยีนไดม้สีว่นร่วมในหน้าทีรั่บผดิชอบสำารวจสบืค้น
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์นำาเสนอแลกเปลี่ยนและ
สรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวได้เผชิญกับ
สภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติและได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้
จากผู้คนท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายช่วงวยัอนัมี
สว่นรว่มในการถ่ายทอดประสบการณ ์(สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2559) 

ดังนั้น จากความเป็นมาและความสำาคัญ
ของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้วิจัยจึง
ทำาวิจัยเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อทราบถึงรายละเอียดด้าน
บริบทสภาพแวดล้อมปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ
ดำาเนินงาน และผลผลิต ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำาเนินงานการจัดโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลผล
การดำาเนนิงานมาจดัทำาขอ้มลูเปน็แนวทางการขบั
เคลือ่นโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ ซึง่เปน็
ประโยชนส์ำาหรบัปรบัปรงุการดำาเนนิงานโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ประเมนิการบรหิารจัดการโครงการ 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

2. เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ ของสถานศกึษา 
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศกึษาแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการ 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาใน
จงัหวัดเพชรบรุ ีสังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 10 มีกรอบแนวคิดการวิจัยดัง
ภาพที่ 1 ดังนี้
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แนวคิด “ลดเวล�เรียน เพิ่มเวล�รู้”
1. คอนสตรัคติวิสต์ 
 1.1 การสร้างการเรียนรู้ 
 1.2 การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทำา 
 1.3 การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ 
 1.4 การเรียนรู้ที่เหมาะสม
2. ก�รเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 2.2 ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
 2.3 ทักษะด้านชีวิตและการทำางาน
3. ก�รพัฒน� 4 H 
 3.1 Head: พัฒนาสมอง  
 3.2 Hand: พัฒนาทักษะการปฏิบัติ  
 3.3 Heart: พัฒนาจิตใจ  
 3.4 Health: พัฒนาสุขภาพ

ก�รประเมินโครงก�ร “ลดเวล�เรียน เพิ่ม
เวล�รู้” 
 ด้านบริบท (Context)  
 ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input)  
 ด้านกระบวนการ (Process)  
 ด้านผลผลิต (Product) 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่ง
เป็นโรงเรียนเข้าโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” จำานวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้
บริหาร จำานวน 27 คน ครู จำานวน 644 คน 
นักเรียน จำานวน 5,019 คน ของสถานศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บรหิารโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน จำานวน 16 โรงเรยีน
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ที่เข้าร่วมโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยการกำาหนดขนาด
ตัวอย่าง ดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 27 คน 
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

2. ครผูู้สอน ได้จากการเปดิตารางของเครจ
ซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 248 คน 
 3. นักเรียน ได้จากการเปิดตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 361 คน

จากการสุม่ตวัอยา่งขา้งตน้ได้จำานวนกลุม่
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 636 คน จากนัน้ใชก้ารเทยีสดัสว่น
ตามครจูรงิในโรงเรยีน และใชก้ารสุม่อย่างงา่ย เพือ่
กำาหนดให้ข้อมูล

เครื่องมือในก�รเก็บข้อมูล

1. แบบสอบถาม (แบบสอบถามความคดิ
เห็น) เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความคิดเห็น
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ
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และด้านผลผลิต เพื่อสอบถามผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 27 คน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู ้ของสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบุรี 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 

2. แบบสอบถาม (แบบสอบถามความคดิ
เห็น) เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความคิดเห็น
ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยันำาเขา้ ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต เพื่อสอบถามครู จำานวน 248 คน 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ของสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

3. แบบสอบถาม (แบบสอบถามความคดิ
เห็น) เป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความคิดเห็น
เพื่อสอบถามนักเรียนจำานวน 361 คน ต่อการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถาน
ศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

4. แบบสัมภาษณ์ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเกีย่วกบัการจัดกจิกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 

ข้ันตอนในก�รสร้�งและตรวจสอบ
คุณภ�พเครื่องมือ

1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจัย เพื่อสร้างกรอบการประเมินโดย
กำาหนดหัวข้อที่จะถามและหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการ
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจัย เพ่ือนำามาส
ร้างเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

2. นำาเครื่องมือท่ีประธานและกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้แล้ว  
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

3. รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ
เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และคำานวณหาค่า  
IOC (Index of Item-Objective Congruence)  
คัดเลือกคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540) ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า ข้อคำาถามมีค่า IOC ระหว่าง 
0.67-1.00 

4. นำาเครือ่งมอืทีด่ำาเนนิการแก้ไขปรบัปรงุ
แล้วนำาไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียน 
ถาวรานกุลู จงัหวัดสมทุรสงคราม สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำานวน 
30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา

5 .  นำ า เครื่ อ งมือที่ นำ า ไปทดลองใ ช้  
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรม
สำ า เ ร็ จ รู ป ก า ร ทดสอบค ว าม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชค้า่สมัประสทิธแ์อลฟา 
ของครอนบาค สมบัติ ท้ายเรือคำา, 2551) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้

5.1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่
ใช้ประเมินความคิดเห็นด้านบริบท ด้านปัจจัยนำา
เข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 ภาษาที่ใช้ชัดเจนดี

5.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ประเมินความคิดเห็นเพื่อสอบถามนักเรียน ต่อ
การจดักจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลา” ทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.98 ภาษาที่ใช้ชัดเจนดีมาก

6. นำาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ จากประธานและกรรมการควบคุม
วทิยานพินธ ์ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง
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ขั้นตอนก�รวิจัย

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ วิ จัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เก่ียวกับกรอบแนวคิดท่ีใช้ในโครงการ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการกำาหนดกรอบแนวคิด
และแนวทางในการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา

นำากรอบแนวคิดทีไ่ด้จากขัน้ตอนที ่1 มาส
ร้างเป็นเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ในการประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” และดำาเนินการประเมินสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการขับ
เคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
สถานศึกษา 

ผู้วิจัยนำาผลการประเมินโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บรบิท ดา้นปจัจยันำาเขา้ ด้านกระบวนการและด้าน
ผลผลิต เพื่อนำาไปกำาหนดแนวทางการขับเคล่ือน
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถาน
ศกึษาโดยนำาผลการประเมนิจากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณใ์นประเด็นทีม่ค่ีาเฉล่ียหรอืขอ้ปญัหา 
มากำาหนดประเด็นในการจัดสนทนากลุ่มและ
ดำาเนินการกำาหนดโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเลือกโรงเรียนนำาร่อง 
จำานวน 3 โรงเรียนและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จำานวน 6 โรงเรียน ที่มีผลผลิตการของโครงการ 
“ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ อยู่ในระดับดีมากในการ
สนทนากลุม่ซึง่เปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืครผููส้อน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้” เพือ่ใหข้อ้มลูเชงิลกึในการกำาหนดแนวทาง
การขบัเคล่ือนโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้”

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและ
ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเปน็รายขอ้ รายดา้นและรวมทกุดา้น 
โดยผูว้จิยักำาหนดเกณฑใ์นการแปลผลตามแนวคดิ
ของเบสท์ (Best, 1977) 

 

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ และนำาเสนอผลการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการประเมินการบริหาร
จัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีผลการ
ประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1 .1 ผลการประเมินด้านบริบทของ
การบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
10 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.93, S.D.=0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
สูป่ฏบิตั ิ( =4.11, S.D.=0.68) รองลงมาโรงเรยีน
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ( =4.07, 
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S.D.=0.70) และโครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน ( =4.04, S.D.=0.66) 
ส่วนตารางเรียนสอดคล้องกับความต้องการ /
ความสนใจของนักเรียน ( =3.87, S.D.=0.67) 
ผู้บริหารสถานศึกษาประสานและแสวงหาความ
ร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมในการบริหารจัดการ
เวลาเรยีนและการจดักจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพ่ิม
เวลารู”้ ( =3.78, S.D.=0.82) และผูป้กครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
 ( =3.59, S.D.=0.77) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับ
สุดท้ายตามลำาดับ

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านบริบทมีผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้

นายเฉลิม จำาปาวิจิตร ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบางจานวิทยา กล่าวว่า “เพื่อให้ผู้เรียน
มีความสุขกับการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
มี ศักยภาพ มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการทำางาน สร้าง
เสริมคุณลักษณะและค่านิยม และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่ง
การศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 
รวมทัง้เพือ่ใหโ้รงเรยีนสามารถบรหิารจดัการเวลา
เรยีน ตามโครงสรา้งหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐานได้”

และนายประสิทธิ์ มากมูล  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนดอนยางวิทยา กล่าวว่า “เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. และการ
บริหารจัดการเวลาเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้าน
ปฏิบัติ นำาหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษ
ที ่21 ไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจและถนดัของตนเอง 
และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง 
4 ด้าน คือ Heart Hand Head Health”

ส่วนครูผู้สอนได้แก่ นางสาวญาณภาณี   
พรหมเรือง ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
“โรงเรียนเตรียมพร้อมในด้านการบริหารจัดการ
และมีตารางเวลาที่แน่ชัด คือจะให้นักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียนถึง 14.30น. หลังจากนั้นจะเป็นเวลาทำา
กิจกรรมจนถึง 16.00 น.”

และนางสาวสุวพร ชุ่มกมล ครูโรงเรียน
ทา่ยางวิทยา กลา่วว่า “สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีน
ให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพ ตามความสนใจและถนดัของตนเอง และ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะท้ัง 4 
ด้าน คือ Heart Hand Head Health ซึ่งนักเรียน
ทุกคนมีความพึงพอใจมากและมีความสุข เพราะ
นักเรียนสามารถมีอิสระในการออกแบบกิจกรรม
ด้วยตนเองและสามารถทำากิจกรรมที่ตนเองสน
ใจจริงๆ ”

1.2 ผลการประเมินดา้นปจัจัยนำาเขา้ของ
การบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
10 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.89, S.D.=0.69) 
เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่น
ระดบัแรก ไดแ้ก ่มแีหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา ( =3.99, S.D.=0.75) รองลงมามี
สื่อการเรียนการสอนหลากหลาย/เหมาะสมกับ
เนื้อหา ( =3.95, S.D.=0.65) และ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอำานวยความสะดวก ปรับปรุงและ
พฒันาปจัจัยตา่งใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน  
 ( =3.94, S.D.=0.69) ส่วนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
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เพียงพอต่อความต้องการ ( =3.85, S.D.=0.65) 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ “ลด
เวลาเรยีน เพิม่เวลารู้” ( =3.84, S.D.=0.69) และ
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ( =3.69, S.D.=0.72) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับ
สุดท้ายตามลำาดับ

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู้” ดา้นปจัจยันำาเขา้มผีูใ้หส้มัภาษณ ์
ดังนี้

นายเฉลิม จำาปาวิจิตร ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบางจานวทิยา กลา่ววา่ “ดูจากงบประมาณ
ซึ่งรายได้ของสถานศึกษายังขาดแคลนไม่เพียงพอ
กบัการนำาไปดำาเนินงานของโรงเรยีน สว่นนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ้มเวลารู้” ไม่มีงบประมาณจาก
ตน้สงักัดในการสนบัสนนุตอ้งใช้งบโรงเรยีนในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ บางอย่าง ในทางแก้ปัญหาส่วนนี้
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามวัสดุอุปกรณ์ที่มี
อยู่ และจัดกิจกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วน
บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานเยอะ ทั้งงานสอน
และงานสำานักงาน การบริหารจัดการของสถาน
ศึกษาต้องคิดวเคราะห์บริบท สภาพความพร้อม
ในการดำาเนินการตามนโยบายนี้”

และนายประสิทธิ์ มากมูล  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนดอนยางวิทยา กล่าวว่า “เนื่องจากมี
ปัญหาทั้งด้านงบประมาณ ทั้งด้านบุคลากร ครู
ส่วนมากจัดกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง 
สถานศึกษาใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยได้
รับความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนเรียนร็ภูมอปัญญาท้องถิ่น มีการเลี้ยงปลาใน
สระของโรงเรียน”

ส่วนครูผู้สอนได้แก่ นางสาวญาณภาณี   
พรหมเรือง ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนนำาภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ สว่นการจดัซือ้และคา่ใช้จ่ายในการดำาเนนิ
งานต่างๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณน้อย”

และนางสาวสุวพร ชุ่มกมล ครูโรงเรียน
ท่ายางวิทยา กล่าวว่า“รัฐจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดกิจกรรม จึงมีการบริจาคส่วน
ร่วมโดยชุมชน เครือข่าย ร่วมระดมทุนทรัพย์  
มาช่วยจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ให้ชุมชน
ร่วมเป็นส่วนร่วมและปลูกจิตสำานึกให้เขารัก
และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ส่วนเร่ืองการจัดซื้อ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานต่างๆ 
สถานศกึษาจะมกีารประชมุผา่นคณะครแูละชมุชน 
หากค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอคณะครูและชุมชน ก็จะ
เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือจนสามารถดำาเนิน
การได้สำาเร็จ”

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ของการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.67, 
S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดำาเนิน
การจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามตาราง
เรียนที่กำาหนด ( =3.93, S.D.=0.69) รองลงมา
โรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
และการนำาหลักสูตรไปใช้ในทุกระดับชั้นเรียน  
 ( =3.93, S.D.=0.65) ครูจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเน้นการ
สร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ จัดการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมการ 
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ( =3.92, S.D.=0.64) 
ส่วนโรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการ
บรหิารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู”้  
และชดุเอกสารกจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้  
 ( =3.81, S.D.=0.72) ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
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รายบคุคลและจัดทำาฐานขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบั
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ จำาแนก
เป็นระดับชั้นเรียนและเป็นรายบุคคล ( =3.77, 
S.D.=0.73) และครรูว่มเสวนา ทบทวนหลังปฏิบตัิ
และนำาผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
( =3.71, S.D.=0.71) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับ
สุดท้ายตามลำาดับ

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู”้ ดา้นกระบวนการมผีูใ้ห้สมัภาษณ ์
ดังนี้

นายเฉลิม จำาปาวิจิตร ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบางจานวิทยา กล่าวว่า “การศึกษาท้อง
ถิ่นทุกภาคส่วนในสังคม นอกเหนือจากรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเราต้องขับเคลื่อนสภาการศึกษาในระดับ
จังหวัด ที่ผ่านมากับบ้านเมืองเราแยกส่วนสถาน
ศึกษาสังกัดหลายหน่วยงานจัดการศึกษาแบบ
กระจัดกระจายมากตามไปด้วย”

และนายประสิทธิ์ มากมูล  ผู้อำานวยการ
โรงเรียนดอนยางวิทยา กล่าวว่า “มีการวางแผน 
วางโครงสร้างตามนโยบาย มีการดำาเนินการตาม
แผนทีว่างไว ้ขอการสนับสนุนทัง้ภาครัฐและเอกชน
ในการจัดกิจกรรมและใช้หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อจะ
ใหโ้รงเรยีนคดิคน้หลกัสตูรใหเ้หมาะกบัทอ้งถิน่ตวั
เอง แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเพราะหลักสูตรท้องถิ่น
ไม่ได้นำาไปออกข้อสอบ O-NET ทำาให้ครูไม่สอน
เนื้อหาที่ออกแบบตามท้องถิ่น เปลี่ยนมาเป็นการ
ติวข้อสอบหรือสอนให้ตรงกับส่วนกลางเพื่อให้
นักเรียนมีคะแนน O-NET สูงขึ้น”

ส่วนครูผู้สอนได้แก่ นางสาวญาณภาณี   
พรหมเรือง ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 

กล่าวว่า“มองภาพที่ เป็นองค์รวมทั้งระบบถ้า
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนต้องมีกระบวนการที่ตอบ
สนองความต้องการที่แท้จริงของเด็กได้ มีกระบน
การให้เด็กค้นพบตัวเองในสิ่งที่รักที่ชอบและถนัด 
ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างครูนักเรียน 
ผู้ปกครองเฝ้าดูศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ในสิ่งนั่นมากขึ้น สิ่งทีทำาได้หากปรับลด
เวลาเรียน คือ เช้าเรียนทฤษฎี บ่ายเรียนในสิ่งที่
เด็กอยากจะเรียนที่ผ่านมาเด็ดขาดโอกาสในเร่ือง
ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้รากเหง้าเรื่องของตัว
เอง ถา้ลดวชิาสงัคมประวตัศิาสตรอ์าจจะยิง่ทำาให้
หนักเข้าไปอีก”

และนางสาวสุวพร ชุ่มกมล ครูโรงเรียน
ท่ายางวิทยา กล่าวว่า “มีการช้ีแจงนโยบายให้ครู
ทราบร่วมกันวางแผนตามนโยบาย จัดกิจกรรม
ตามความถนัดของนักเรียน ไม่ใช่ตามความถนัด
ของครู นอกจากนั้นต้องช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยเชิญผู้รู้  
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาชว่ยจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน”

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของการ
บรหิารจดัการโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 
ของสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก ( =3.82, S.D.=0.68) เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับแรก 
ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการเรียน ( =3.96, 
S.D.=0.68) รองลงมานักเรยีนมคีวามสามารถดา้น
การใช้สื่อและเทคโนโลยี ( =3.88, S.D.=0.64) 
และนกัเรยีนมกีารประเมนิตนเอง ตามความสนใจ 
( =3.84, S.D.=0.70) ส่วนนักเรียนนำาผลการ
ประเมนิตนเองไปใชห้ลงัเสรจ็ส้ินการเรยีนการสอน 
( =3.77, S.D.=0. 64) นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 ( =3.76, S.D.=0.71) และนักเรียนมีความ
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สามารถดา้นการแกป้ญัหา ( =3.71, S.D.=0.66) 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับสุดท้ายตามลำาดับ

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู”้ ดา้นผลผลติมผีูใ้ห้สมัภาษณ ์ดงัน้ี

นายเฉลิม จำาปาวิจิตร ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบางจานวิทยา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม
โดยใหผู้รู้ใ้นทอ้งถิน่ มาจดัการเรยีนการสอนทำาให้
นกัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้มากกวา่การเรยีนรู้ 
จากการทำาแบบฝึกหัดและการท่องจำา หรือการ
เรียนการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
นักเรียนได้ลงมือทำาจริง มีชิ้นงานให้ตัวเองภูมิใจ 
ก็ทำาให้นักเรียนมีความสุข ดูจากรอยย้ิมของ
นักเรียน”

และนายประสิทธิ์ มากมูล  ผู้อำานวย
การโรงเรียนดอนยางวิทยา กล่าวว่า “ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อย่างมีความสุข จะ
เห็นได้จากความตั้งใจ สนใจ และชอบทำากิจกรรม
ตา่งๆ นกัเรยีนฝกึฝน พัฒนาเพ่ิมพูนความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม จากการที่
นักเรียนสามารถนำาไปอวดเวลากลับบ้าน ทางที่
ดีทางโรงเรียนควรมีคะแนนจากผู้ปกครองด้วย ผู้
ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม”

ส่วนครูผู้สอนได้แก่ นางสาวญาณภาณี   
พรหมเรือง ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
กล่าวว่า “จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ เป็นการจัดกิจกรรมตามความถนัดของครู 
มองเหมือนเป็นการบังคับเด็กให้ลงกิจกรรมตาม
ที่ครูสอน ควรจะเป็นนักเรียนคิดกิจกรรมเอง ทำา
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ นักเรียนน่าจะมีความสุข
ในการเรียนมากกว่านี้”

และนางสาวสุวพร ชุ่มกมล ครูโรงเรียน
ท่ายางวิทยา กล่าวว่า “การวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
ใช้วิธีการวัดผลและ ประเมินผลท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเน้นการประเมิน
สภาพจริง (เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงท่ี
หลากหลาย ที่ให้ความสำาคัญกับการประเมินการ
ปฏิบัติ”

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการขับ
เคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
สถานศกึษาในจงัหวัดเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ด้านบริบท มีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้

การให้ผู้ปกครองที่เป็นภูมิปัญญาด้าน
ต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู”้ ตามความสนใจของนกัเรยีน โดย
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูกีารสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 

การจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน โดยจัดตารางเรียนท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้
เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันและมีการนำา
ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์และลงมือปฏิบัติจริง 

ด้านปัจจัยนำาเข้า มีแนวทางขับเคลื่อน 
ดังนี้

การอำานวยความสะดวกปัจจัยต่างๆ ให้
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่

 - สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้สถานทีห่รอืสิง่แวดลอ้ม
ในสถานศึกษาจะต้องมองในชุมชนว่ามีพื้นที่หรือ
สิง่อำานวยความสะดวกใดสามารถจดัการเรยีนรู้ให้
กับเด็กได้ 

 - สื่อ อุปกรณ์ ในการทำากิจกรรมบาง
อย่างต้องใช้สื่อ หรืองบประมาณ ขณะเดียวกัน
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ก็สามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
ภายนอกมารว่มสรา้งกจิกรรมใหก้บัเด็กได้ด้วยเช่น
กัน 

 - บุคลากร นอกจากอำานวยความ
สะดวกในการทำากิจกรรมต้องทำาหน้าท่ีชี้แนวทาง
ทีด่ ีทีถ่กูตอ้ง แนะแนวทางทีเ่หมาะสมทีจ่ะจดัการ
กบัสถานการณต์า่งๆ เหลา่นัน้ ครคูวรมคีวามใกล้
ชิดกับเด็กให้มากขึ้นโดยเฉพาะจิตใจ เพื่อให้เด็ก
เกิดความ ไว้วางใจ กล้าที่จะถามและปรึกษา 

ผู้บริหารหรือครูผู้สอน ขอความร่วมมือ
กับชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้
เปน็แหลง่เรียนรูเ้พ่ือประโยชนใ์นการจดัการเรยีนรู ้
ทั้งด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพ ตาม
ความเหมาะสมชุมชนหรือหน่วยงาน 

ด้านกระบวนการ มีแนวทางขับเคลื่อน 
ดังนี้

โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้
นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด
ความสนใจ โดยจัดกิจกรรตามความสนใจของผู้
เรียน เน้นการสร้างกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะ
ในด้านต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคน
หรือรวมกลุ่มกันเสนอกิจกรรมที่จะปฏิบัติ โดย
นักเรียนที่รวมเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นนักเรียนห้อง
เดียวกัน หรือนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือ
นกัเรยีนหลายระดบัช้ัน มาทำากจิกรรมร่วมกนั หรอื
อาจจะทำากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชน 

การจัดการเรียนรู้เป็นทีม โดยครูคล้าย
กันสำาหรับครูต้องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและ
กระบวนการที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ทำางานอย่างเป็น
ระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล 
มีความสามัคคี และเป็นผู้นำาผู้ตามที่ดี 

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระกำาหนดวิธีการวัดผลประเมินผลแบบมีส่วน
รว่ม โดยมีผูป้กครองหรอืวทิยากรภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมินชิ้นงานหรือผลการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ด้านผลผลิต มีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้

การนำาเสนอผลงาน (Best pratics)  
ของแต่ละโรงเรียนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” โดยหน่วยงานต้นสังกัดจัดกิจร
รมในแต่ละปีการศึกษา เพื่อติดตาม ประเมินผล  
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือ
รืนร้นและกล้าแสดงออกในการนำาเสนอผลงาน 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก ผลงานนักเรียน
สามารถเผยแพร่ทักษะอาชีพโดดเด่น 

นิเทศ กำากับ ติดตาม และประเมินความ
ก้าวหน้าในการทำากิจกรรม ความพึงพอใจของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ครูทุกคน
เป็นที่ปรึกษาการทำากิจกรรม เพื่ออำานวยความ
สะดวกประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
มกีารประเมินผล วิเคราะหผ์ลจากการจดักจิกรรม
ของแต่ละโรงเรียนว่าประสบผลสำาเร็จตรงตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

อภิปรายผล
การศกึษาการประเมนิและศกึษาแนวทาง

การขบัเคล่ือนโครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้” 
ของสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย
ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) (Daniel L.  
Stufflebeam, 2003 อ้างถึงใน เสริมศักด์ิ  
วิศาลาภรณ์, 2555) มีดังนี้
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1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า 
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสู่ปฏิบัติ 
รองลงมาโรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถาน
ศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์และโครงสร้างเวลาเรียนเหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน ตามลำาดับ ส่วนตาราง
เรียนสอดคล้องกับความต้องการ /ความสนใจ
ของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาประสานและ
แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมใน
การบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการโครงการ

แนวทางการขับเคลื่อนด้านบริบท พบ
ว่าแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” เกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียน
และตารางเรียน สถานศึกษาปรับรายวิชาที่เรียน 
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 สถานศึกษาจดักจิกรรมใหค้รบ
ตามหลัก 4H ได้แก่ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนา
จิตใจ (Heart) ด้านเรียนรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติ 
(Hands) และพฒันาสขุภาพ (Health) สถานศกึษา
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้
คร ูผูป้กครอง และนกัเรยีนทราบ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
จุฑามาศ สุธาพจน์ (2558) พบว่า แนวทางการ
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับตารางเรียนให้ยึดหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แลว้บรูณาการกจิกรรมใหค้รบตามหลกั 4H ได้แก่ 
ดา้นสติปัญญา (Head) ด้านทศันคต ิ(Heart) ด้าน
เรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ 
(Health) การนำาหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

จัดการหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ประสาน
แสวงหาความร่วมมือกับชุมชน แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ มาร่วม
บริหารจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 

2. การประเมินปัจจัยนำาเข้า พบว่า มี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน/ภายนอกสถานศึกษา รอง
ลงมามีสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย/เหมาะ
สมกับเนื้อหา และผู้บริหารสถานศึกษาอำานวย
ความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ ครูมีแผนการ
จดัการเรยีนรู ้สือ่ แหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิ
ผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” และสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรูม้คีา่เฉลีย่อยูใ่นลำาดบัสดุทา้ยตามลำาดบั

แนวทางการขับเคลื่อนด้านปัจจัยนำาเข้า 
พบว่า สถานศึกษาพบเจอปัญหาที่เหมือนกันใน
เรื่องของงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมบางประเภท ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุธิดา ศรีปลั่ง (2560) ได้ทำาการ
ประเมินการบริหารโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ด้านปัจจัยนำาเข้า พบว่าครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในค่าเฉลี่ย
อันดับสุดท้ายจึงต้องเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับ
กับการใช้งบประมาณไม่มากนัก สถานศึกษาจัด
ทำาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ในการดำาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพิม่เวลารู”้ครเูป็นผูจ้ดัเตรยีม สือ่ วสัด ุอปุกรณใ์น
การจดักจิกรรม สถานศกึษาปรับสภาพแวดลอ้มให้
เอือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มในชุมชนก็
มีผลต่อการจัดกิจกรรม 
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3. การประเมินกระบวนการ พบว่า 
โรงเรียนดำาเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามตารางเรียนที่กำาหนด รองลงมาโรงเรียน
วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและ
การนำาหลักสูตรไปใช้ ในทุกระดับชั้นเรียน ครู
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย ตาม
ลำาดับ ส่วนโรงเรียนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือ
การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” และชุดเอกสารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการ จำาแนกเป็นระดับ
ชั้นเรียนและเป็นรายบุคคล และครูร่วมเสวนา 
ทบทวนหลังปฏิบัติและนำาผลมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียอยู่ในลำาดับ
สุดท้ายตามลำาดับ

แนวทางการขับเคลื่อน พบว่า ผู้บริหาร
จัดการประชุมครู เพื่อร่วมกันวางแผนการดำาเนิน
กิจกรรม มีการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคาร
สถานที่ ครูเป็นผู้จัดเตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมสถานศึกษาปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน เพื่อเชิญวิทยากรท้องถ่ินมาให้
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับ 
สำานกัติดตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาขัน้ 
พื้นฐาน สพฐ. (2558) พบว่า ควรมีการสำารวจ
ความสนใจของผู้เรียนในการนำามาจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับวัยหรือช่วงชั้น รวมทั้ง
ความแตกต่างระหว่างบคุคลเพ่ือใหก้ล้าแสดงออก
และแสดงความคดิเหน็ในการรว่มกจิกรรมมากขึน้
ควรจัดกิจกรรมท่ีใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา

ภายในท้องถิ่นเพื่อการจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจควร
ส่งเสริมการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม มีเวทีการนำาเสนอผลงานนักเรียนหลัง
จากสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

4. การประเมินผลผลิต พบว่า นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนร้ สอดคล้องกับ กลุ่มบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด 
(นครผลพิทยาคาร) (2559) พบว่านักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามความต้องการของตนเอง และมี
ความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม รองลงมานักเรียน
มคีวามสามารถดา้นการใชส้ือ่และเทคโนโลย ีและ
นกัเรยีนมกีารประเมนิตนเอง ตามความสนใจ ตาม
ลำาดับ ส่วนนักเรียนนำาผลการประเมินตนเองไป
ใช้หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นักเรียนมีความ
สามารถด้านการสื่อสาร การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และนักเรียนมีความสามารถด้านการแก้
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับสุดท้ายตามลำาดับ

แนวทางการขับเคลื่อน พบว่า นักเรียนมี
ความสุขในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียน
สามารถประเมินตนเองให้เป็น สามารถนำาความรู้ 
หรือกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ให้นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตตามทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21ทักษะ
ที่จะเกิดข้ึนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต อ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจ
ความตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศันท์กัษะดา้น
ความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา
ทกัษะดา้นการสือ่สารสารสนเทศ และรู้เทา่ทนัสือ่ 
ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
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สอดคล้องกบั สกุญัญา งามบรรจง (2559) พบว่า 
ผลการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
วิธีการคิด (ways of thinking) องค์ประกอบที่ 2  
วธิกีารทำางาน (ways of working) องค์ป์ระกอบที ่3  
เครื่องมือในการทำางาน (tools for working) และ
องค์ประกอบที่ 4 การดำารงชีวิตในโลก (living in 
the world) ในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด
ดังนี้ ผลการประเมินองค์์ประกอบที่ 1 วิธีการคิด 
(ways of thinking) การเลือกวิธีการ แก้ปัญหา 
และการวิเคราะห์ปัญหา และกำาหนดปัญหา  
การดำาเนินการแก้ปัญหา และการประเมินผล  
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมกีารศกึษาแนวทางการขบัเคลือ่น

โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถาน
ศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการ
จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 10

3. ควรมีการศึกษาและจัดทำาหลักสูตร
ทอ้งถิน่เกีย่วกบักจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้  
ของแต่ละบริบท
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