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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูท้ เี่ หมาะสมของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่
เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิด
สอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 21 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 42 คนผลการวิจัยปรากฎดังนี้
1) ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ�ำแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน
คือ 1) การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนด�ำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ 2) การบริหาร
จัดการเวลาเรียน 3) ลักษณะของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูป้ ระกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และปัจจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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สนับสนุน ในการน�ำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องรูปแบบ มี 5 ขัน้ คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การส�ำรวจ
ความรู้เดิม ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอน ที่ 3 การวางแผนออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 4 การด�ำเนินการและก�ำกับตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ ขั้น
ตอนที่ 5 การสรุปองค์ความรู้ ทั้งนี้พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คนพบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ และพบว่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของรูปแบบกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบกับการวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องในระดับมากที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายทางการศึกษา

Abstract
This research was aimed to 1) study the effects of the classroom management
through learning activities according to ‘Moderate Class, more knowledge’ policy among
the primary schools and the primary-junior high schools in Bang Khla District, Chachoengsao
and 2) develop the learning activity model according to ‘Moderte class, more knowledge’
activity in Bang Khla District, Chachoengsao Province. The samples were 42 school administrators
and teachers from 21 schools-2 people from each school. The finding revealed as follows:
1) The results from study could be classifies into four category: 1) the readiness
of schools prior to the application of ‘Moderate class, more Knowledge’ activity, 2) the
class management, 3) the characteristics of ‘Moderate Class, More Knowledge’ activity
and 4) opinions on the present and desirable traits of ‘Moderate Class, More Knowledge’
activity.
2) For the results of the development of learning activity according to ‘Moderate
class, more knowledge’ policy, it could be classified into five elements: principle, objective,
learning process, measurement and evaluation. Its implementation could be classified
into five stages: the survey of background, the determination of learning goals, the planning
on learning activity design for new bodies of knowledge, the conduction and inspection
of learning process and the knowledge summary. For the result of the quality of ‘Moderate
Class, More Knowledge’ activity inspected by 3 experts, it was found that all elements
were suitable at the highest level. Also, it was found that the accordance of the objectives
of model and process of learning process and measurement and valuation were in
accordance at the highest level. All experts’ opinion was unanimously appeared in the
same direction.
Keywords : Learning Activity Model, Moderate Class, More Knowledge, Educational Policy
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

72 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

บทน�ำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปรียบ
เสมือนการวางรากฐานส�ำคัญให้กับคนในชาติ การจัดการศึกษาในระดับดังกล่าวจึงมักถูกมองว่าเป็นการ
จัดการศึกษาที่ส�ำคัญมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนหรือร่วมก�ำหนดนโยบายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ส�ำหรับปีการศึกษา 2558 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้โรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเหตุผลหลาก
หลายประการ จากการศึกษาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา, 2559) ได้อา้ งถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�ำรัสในเรือ่ งการ
ศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้น
การเรียนการสอนเนือ้ หาบางเรือ่ งมากเกินไป ทรงมีพระราชด�ำริให้มี การน�ำองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิ
ศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด
การถาม และการเขียน ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทัง้ ยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด�ำริให้น�ำทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรปู การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึง่ ของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน ภาควิชาการ
ลงแต่ตอ้ งไม่กระทบเนือ้ หาหลักทีเ่ ด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึง่ หมายความว่าครูตอ้ งใช้ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน�ำมาสู่การปฏิบัติโดยก�ำหนดให้โรงเรียนเรียนภาค
วิชาการถึงเวลาบ่ายสองโมงครึง่ หรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาทีโ่ รงเรียนเลิกเรียนยังคงเหมือนเดิมตามก�ำหนด
ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่ายสี่โมง หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิก
เรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึง่ นักเรียนยังคงอยูท่ โี่ รงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตา่ งๆ
ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมี
น�้ำใจต่อกัน การท�ำงานเป็นทีม และที่ส�ำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ
ของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่
จ�ำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชัน้ เดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท�ำร่วมกันหลาย
ระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดย
เป็นการจ�ำลองสภาพจริงใน สังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทย
ต่อไป การลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ เป็นกรอบวิสยั ทัศน์ ด้านการศึกษาเพือ่ เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสูก่ าร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น�ำด้านการศึกษาของโลกที่
เห็นพ้องกันกับแนวคิดส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 เรือ่ งของจิตส�ำนึกต่อโลก ความรูพ้ นื้ ฐาน การประกอบสัมมา
อาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท�ำงาน ทักษะ ชีวิตที่
ใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติและโลกซึ่งก�ำลังเปลี่ยนแปลง
เป็นที่ประจักษ์ว่าคนที่มีความรู้ และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส�ำเร็จ ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จากผลการ
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สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของนักเรียนยังต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการประเมินผล
ผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้
เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน เด็กคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะ
ชีวติ อัดแน่นเนือ้ หาวิชาการมากกว่าให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือ
ต้องน�ำการบ้านไปท�ำทีบ่ า้ น เด็กมีภาวะเครียด และต้องเรียนพิเศษมาก จากทีก่ ล่าวข้างต้น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้น้อมน�ำพระราชด�ำรัสของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับการบริหารจัดการเวลา
เรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั แิ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ นักเรียนได้รบั การพัฒนา
ให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559)
จากที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มีบทบาทในการท�ำหน้าที่ผลิต
และพัฒนาครูผสู้ อนในโรงเรียน เล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กับสถาบัน อุดมศึกษาในชุมชนเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการศึกษา
จึงได้ท�ำการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ โดยก�ำหนดกรณีศกึ ษาโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษา
และโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัยธมศึกษาตอนต้น ในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึง่ เป็นเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ กระบวนการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาทีแ่ ท้จริงต้องเกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ ดังนัน้ เมือ่ มีการลงมือปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยผลิตและพัฒนาครูจึงควรมีส่วนช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นองค์ความ
รู้ในการผลิตครูให้กับสถาบันและเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้น�ำผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นใน
อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เหมาะสม
ของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้นในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย สรุปได้ดังภาพที่ 1
กรอบแนวคิดของการวิจัย สรุปได้ดังภาพที่ 1

โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิด
สอนระดัประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ของสถานศึกษาตาม
นโยบายจากส่วนกลาง

- ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์
-หลักการสาคัญของการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “Teach
Less Learn More”
-การบริหารจัดการเวลาตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตของการวิจัย ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การวิ
ประชากร
ริหาร และครูผู้สอนของโรงเรี
ยนทีว่เข้ปิอดต่สอนระดั
จัยครั้งนีได้้ ผูแ้วก่จิ ัยผูก้บาหนดขอบเขตของการวิ
จัย ตามหั
อไปนี้ บประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประชากร
ได้แบก่ประถมศึ
ผู้บริหารกษาถึ
และครู
่เปิดำสอนระดั
กษาปี
ที่ 1-6
และของโรงเรี1.ยนที
เ่ ปิดสอนระดั
งระดัผบู้สมัอนของโรงเรี
ธยมศึกษาปีทยนที
ี่ 3 ในอ�
เภอบางคล้บาประถมศึ
จังหวัดฉะเชิ
งเทรา
จ�ำและของโรงเรี
นวน 21 โรงเรียนที
น ่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จานวน
2. กลุ
่มตัวอย่21างโรงเรี
ได้แยก่นผู้บริหาร และครูผู้สอนของที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
กลุ่มตัวอย่
าง ได้แก่กผูษาถึ
้บริหงระดั
าร และครู
ผสู้ กอนของที
ประถมศึ
กษาปี
ที่ 1-6 และา
โรงเรียนที่เปิ2.ดสอนระดั
บประถมศึ
บมัธยมศึ
ษาปีที่ 3่เปิจ�ดำสอนระดั
นวน 21บโรงเรี
ยน ในอ�
ำเภอบางคล้
ยนทีเ่งปิเทรา
ดสอนระดั
ประถมศึ
งระดั
บมัธยมศึ
ษาปีคนที่ 3ใช้จวานวน
โรงเรียน ในอาเภอบางคล้
จังโรงเรี
หวัดฉะเชิ
โรงเรียบนละ
2 คนกษาถึ
รวมจ�
ำนวนทั
้งสิ้น ก42
ิธีการเลื21อกแบบเจาะจงโดยพิ
จารณาา
จังหวัำแหน่
ดฉะเชิ
โรงเรียนละ
คน รวมจ
้งสิจ้นกรรมลดเวลาเรี
42 คน ใช้วิธีกยารเลื
จารณา
จากต�
งผูง้บเทรา
ริหารสถานศึ
กษา2และครู
ผู้รับานวนทั
ผิดชอบกิ
น เพิอ่มกแบบเจาะจงโดยพิ
เวลารู้
จากตาแหน่
้บริหารสถานศึ
3. ตังวผูแปรที
่ศึกษา กษา และครูผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรจัดกระท�ำ ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูข้ องโรงเรียน
1) ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
2) ตัวแปรตาม ได้แก่
ตอนต้น
(1) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูข้ องโรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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(2) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4. พื้นที่ศึกษา ได้แก่ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ มีลกั ษณะเป็นรายการ
ข้อค�ำถาม มีแนวทางการให้คะแนนทีพ่ จิ ารณาจากระดับความส�ำเร็จของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส�ำเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ 5 ระดับ คือ
		 5
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด
		 4
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับมาก
		 3
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง
		 2
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับน้อย
		 1
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด
โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความส�ำเร็จ ดังนี้
		 3.51 – 5.00
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด
		 3.51 – 4.50
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับมาก
		 2.51 – 3.50
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง
		 1.51 – 2.50
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับน้อย
		 1.00 – 1.50
หมายถึง		
ความส�ำเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส�ำเร็จ ที่สร้างขึ้นมีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องทีพ่ จิ ารณาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
เท่ากับ 1 ทุกข้อ
2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
		
4
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม/สอดคล้องระดับมากที่สุด
		
3
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม/สอดคล้องระดับมาก
		
2
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม/สอดคล้องระดับปานกลาง
		
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม/สอดคล้องระดับน้อย
แบบประเมินที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมินและเป้า
หมายของการประเมิน ความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการประเมิน
ความพึงพอใจจากเอกสาร ต�ำรา วารสาร และบทความทางการศึกษาต่าง ๆ
2. ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ด�ำเนินการประสานโรงเรียนและก�ำหนดวันเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง โดยท�ำการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารูข้ องโรงเรียน และท�ำการประเมินความส�ำเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ร่วมกับผูบ้ ริหาร
และครู
4. ด�ำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ด้วยการค�ำนวณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
2. วิเคราะห์ความส�ำเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
3. วิเคราะห์ความเห็นเกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน จ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนด�ำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ 2) การบริหาร
จัดการเวลาเรียน 3) ลักษณะของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
1.1 การเตรียมก่อนด�ำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นการด�ำเนินการของ
โรงเรียนหลังจากเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารชีแ้ จงแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ เพือ่
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เตรียมการส�ำหรับการจัดกิจกรรมก่อนเปิดเทอมประกอบด้วยการด�ำเนินการ 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) มีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการน�ำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติแก่ครู
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำ
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
โรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4) มีการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 5) มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน
และจัดท�ำตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ละระดับชั้น 6) ครูมีการ
ออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ 7) มีระบบการ
นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
พบว่าโรงเรียนจ�ำนวน 2 โรงเรียนทีไ่ ม่ได้เตรียมการในส่วนทีก่ ล่าวมาเนือ่ งจากสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน แต่ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ข้อมูลว่าได้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติสอดแทรกอยู่ใน
รายวิชาต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.2 การบริหารจัดการเวลาเรียน เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการจัดตารางเรียนเพื่อจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พบ
ว่าแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนเพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ประกอบด้วย
3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียน 1,000 ชั่วโมง/ปี ตามข้อก�ำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้น ใน 1 วัน ใช้เวลา 5 ชั่วโมง เรียนตามหลักสูตร โดยช่วง
เวลาของการเรียนและท�ำกิจกรรมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวลาเริ่มเรียน คือ 1) เริ่ม 8.30 – 14.30 น. และ
ใช้เวลาช่วง 14.30 – 15.30 น. ท�ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 2) เริ่ม 9.00 – 15.00 น. และใช้
เวลาช่วง 15.00 – 16.00 น. ท�ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้รูปแบบแรกคือจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น.
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนเกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี ดังนั้น จึงใช้วิชาที่มีอยู่
มาจัดกิจกรรม ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเช่นเดียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ คือ 1) เริม่ 8.30
– 14.30 น. และใช้เวลาช่วง 14.30 – 15.30 น. ท�ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ 2) เริ่ม 9.00 –
15.00 น. และใช้เวลาช่วง 15.00 – 16.00 น. ท�ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบที่สองคือจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น.
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนเกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี ดังนั้น จึงลดเวลาเรียน
จากเดิมเป็นรายชัว่ โมง เหลือ 50 นาที โดยจะเริม่ เรียน 8.30 – 14.30 น. ซึง่ จะได้ 6 คาบ เรียนตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร และใช้เวลา 14.30 – 15.30 น. ในการท�ำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1.3 ลักษณะของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 15 กลุ่ม
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) งานช่าง 2) การพัฒนาภาษาและการสื่อสาร 3) การท�ำอาหาร ขนม และเครื่อง
ดื่ม 4) กีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ 5) งานศิลปหัตถกรรม 6) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
7) ดนตรีและสุนทรียภาพ 8) นาฏศิลป์ 9) งานเกษตร 10) การพัฒนาทักษะการคิด 11) การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม 12) การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 13) การเสริมความงาม
14) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 15) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
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1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครู เ กี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า นการพั ฒ นาสมอง (HEAD)
จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
n = 42
ประเด็นพิจารณา
ด้านการพัฒนาสมอง (HEAD)
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
เพือ่ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ
และทัศนะของนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดอย่างเป็นระบบ
3. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้น
ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ
4. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเลือก
และใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง
5. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาต่อยอดจากการ
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลีย่ รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

S.D. แปลผล

3.66

.81

มาก 4.19

.74

มาก

3.47

.77

ปาน 4.30
กลาง

.69

มาก

3.55

.88

มาก 4.20

.72

มาก

3.76

.98

มาก 4.31

.75

มาก

3.46

.83

ปาน 4.31
กลาง

.70

มาก

3.58

.56

มาก 4.26

.48

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบนั ด้านการพัฒนาสมอง (Head) พบว่าการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเลือก
และใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง ส่วนความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาต่อยอด
จากการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครู เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาจิตใจ (HEART)
จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
n = 42
ประเด็นพิจารณา

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล

ด้านการพัฒนาจิตใจ (HEART)
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยม จิตส�ำนึก การท�ำ
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล

3.75

.94

มาก

4.25 .94

มาก

2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ส่งเสริม 3.80
และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

.95

มาก

4.31 .91

มาก

3. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่ง 3.89
เสริมการมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละ
ความอดทน ความมุ่งมั่นในการทํางาน และความ
กตัญญู

.93

มาก

4.30 .86

มาก

.95

มาก

4.14 .89

มาก

.72

มาก

4.25 .69

มาก

4. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ส่งเสริม
และปลูกฝังความรัก ความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย 3.68
และหวงแหนสมบัติของชาติ
เฉลีย่ รวม

3.78

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพปัจจุบนั ด้านการพัฒนาจิตใจ (Heart) จากการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การเสีย
สละ ความอดทน ความมุ่งมั่นในการทํางาน และความกตัญญู ส่วนความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ส่งเสริม และปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละ ความอดทน ความมุ่งมั่นในการทํางาน และความกตัญญู และการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยม จิตส�ำนึก การท�ำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะที่
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ด้านการปฏิบัติ (HAND)
จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประเด็น
ด้านการปฏิบัติ (HAND)
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความ
ต้องการของนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ท�ำให้นักเรียนได้นําความรู้ ความสามารถ เทคนิค
และวิธีการต่างๆ จากครูผู้สอนมาใช้ในการปฏิบัติ
งานให้สําเร็จได้
3. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ท�ำให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิต
ประจ�ำวันให้กับตนเองได้ เช่น ปัญหาการเรียน
สุขภาพ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
4. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
คิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงาน
เฉลีย่ รวม

n = 42
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
3.86

.95

มาก

4.32 .82

มาก

3.94

.92

มาก

4.34 .82

มาก

3.73

.84

มาก

4.12 .90

มาก

3.77

.90

มาก

4.17 .90

มาก

3.83

.66

มาก

4.23 .66

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพปัจจุบนั ด้านการปฏิบัติ (Hand) จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท�ำให้นักเรียนได้นําความรู้ความสามารถ เทคนิค และ
วิธกี ารต่างๆ จากครูผสู้ อนมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จได้ ส่วนความเห็นเกีย่ วกับสภาพทีพ่ งึ ประสงค์โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ท�ำให้
นักเรียนได้นาํ ความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธกี ารต่างๆ จากครูผสู้ อนมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ
ได้ รองลงมา ได้แก่ ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียน พัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงาน ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ด้านสุขภาพ (HEALTH)
จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประเด็น
ด้านสุขภาพ (HEALTH)
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ท�ำให้นักเรียนได้ออกกําลังกายโดยผ่านกิจกรรม
การเคลื่อนไหวต่างๆ และนําไปใช้ในชีวิตประจํา
วันได้
2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทํา
ให้นกั เรียนมีสขุ ภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตทีด่ ี
3. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นักเรียนมีการเคลื่อนไหวตามหลักการออกกําลัง
กายที่ถูกต้อง ตลอดจนการนําไปใช้ในชีวิตประจํา
วันอย่างต่อเนื่อง
เฉลีย่ รวม

n = 42
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
S.D. แปลผล
3.93 .99

มาก

4.32 .88

มาก

3.71 .95

มาก

4.21 .94

มาก

3.70 .97

มาก

4.19 .90

มาก

3.78 .79

มาก

4.24 .75

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพปัจจุบนั ด้านสุขภาพ (Health) จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท�ำให้นักเรียนได้ออกกําลังกายโดยผ่านกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่างๆ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ส่วนความเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่ ท�ำให้นักเรียน
ได้ออกกําลังกายโดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รองลงมา ได้แก่
ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี และนักเรียนมีการเคลื่อนไหวตามหลักการออกกํา
ลังกายที่ถูกต้อง ตลอดจนการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง ตามล�ำดับ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูป้ ระกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
ปัจจัยสนับสนุนในการน�ำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูม้ ี 5 ขัน้ คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การส�ำรวจความรูเ้ ดิม ขัน้ ตอนที่ 2 การก�ำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่
4 การด�ำเนินการและก�ำกับตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ ขัน้ ตอนที่ 5 การสรุปองค์ความรู้ ทัง้ นีพ้ บว่า
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารูข้ องผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน พบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ และพบว่า
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของรูปแบบกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียน
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รูข้ องรูปแบบฯกับการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องในระดับมากทีส่ ดุ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคนมีความ
เห็นไปในแนวทางเดียวกัน

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยขอน�ำเสนอการอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 ระบุว่าเพื่อศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในอ�ำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยจ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนด�ำเนิน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2) การบริหารจัดการเวลาเรียน 3) ลักษณะของกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ และ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์จากการศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พบว่า มีผลการวิจัยที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 ในด้านการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนด�ำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้นั้น พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเตรียมความพร้อมใน 7 องค์ประกอบ คือ (1) มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจในการน�ำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติแก่ครูและผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติได้ (3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน
หน่วยงานอืน่ ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ (4) มีการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนเป็นราย
บุคคล และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน (5) มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนและจัดท�ำตา
รางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ละระดับชั้น (6) ครูมีการออกแบบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ (7) มีระบบการนิเทศ ก�ำกับ
ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การเตรียมความ
พร้อมใน 7 ด้าน ดังกล่าวสอดคล้องกับการด�ำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรและแนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ดังนี้ (1) ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา มีเลาเรียนรวมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อ
ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียนรวมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี (2) ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควร
รู้ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของเนื้อหา ภาระงาน/ชิ้นงาน ลดเวลาเรียนและเป็นก
รอบในการประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้ม
ข้น (4) ปรับเปลีย่ นการจัดกิจกรรมเพิม่ เวลารู้ ให้มงุ่ เน้นเป้าหมายดังนี้ (4.1) พัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรม
พัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบตั )ิ และ Health (กิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ) (4.2) ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามของคนไทย (4.3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 (4.4)
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment: PISA) (4.5) ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ (5) ให้เวลาของการจัดกิจกรรมเพิ่ม
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เวลารู้รวมอยู่ในโครงสร้างเวลาเรียนตามที่ก�ำหนดในข้อ 1 และ (6) กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีทั้งกิจกรรมที่
ก�ำหนดให้เรียน และกิจกรรมให้เลือกเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑามาศ (2559) ที่ได้วิจัย เรื่อง
แนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และครูที่สอนในโรงเรียนที่
มีขนาดต่างกัน มีการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวม ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้าน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการดําเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้
คือ การเตรียมความพร้อมของผู้สอน และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 ลักษณะของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ สามารถจัดกลุม่ กิจกรรมได้ทงั้ สิน้ 15 กลุม่
กิจกรรม ประกอบด้วย (1) งานช่าง (2) การพัฒนาภาษาและการสือ่ สาร (3) การท�ำอาหาร ขนม และเครือ่ ง
ดื่ม (4) กีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ (5) งานศิลปหัตถกรรม (6) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(7) ดนตรีและสุนทรียภาพ (8) นาฏศิลป์ (9) งานเกษตร (10) การพัฒนาทักษะการคิด (11) การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (12) การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (13) การเสริมความ
งาม (14) การพัฒนาทักษะชีวิต และ (15) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ลักษณะของ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดังกล่าว สอดคล้องกับที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2558: 4-5) ได้สรุปไว้ว่าการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือ Teach Less, Learn More ควร
มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) จัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการ
แก้ปญ
ั หา การท�ำงานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมทีด่ งี าม และความมีนำ�้ ใจต่อกัน (2) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่ (2.1) ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้วิชาการที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ (2.2) ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มี
ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละมีสานึกทีด่ ตี อ่ ส่วนรวม (2.3) ด้านหัตถศึกษา
คือ ความรู้และทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการ
ท�ำงาน (2.4) ด้านพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกาลังกายให้
เหมาะสม รวมทัง้ ความสะอาด และสุขาภิบาลด้วย (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ นองตอบความสนใจ ความ
ถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (4) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของผู้เรียน ใช้ชุมชนภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ (6) จัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้ น�ำเสนอ จุดประกาย
ความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
(7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพและ (8) จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท�ำงานที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ
มีวจิ ารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก�ำลังท�ำอะไร จะท�ำให้ดขี นึ้ อย่างไร แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและ
กัน มีการช่วยเหลือเกือ้ กูล มีความสามัคคีมนี ำ�้ หนึง่ ใจเดียวกัน มีความเป็นผูน้ ำ� ผูต้ ามทีด่ ี และ (9) จัดกิจกรรม
เรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้
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เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลายที่ให้ความส�ำคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance
Assessment) วิธกี ารด�ำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรูส้ ำ� คัญ
ทีส่ นับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ คือทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivist)
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความส�ำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นตามหลักการส�ำคัญ คือ (1) ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง และผูเ้ รียนแต่ละคนสร้างความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ อาจแตกต่างกับแนวทาง
ของผู้สอน (2) ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการสร้างความรู้ใหม่และผู้เรียนแต่ละ
คนมีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน (3) การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีประสบการณ์
ตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่ (4) ครูมีบทบาทใน
การจัดบริบทการเรียนรู้ตั้งค�ำถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้
และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 ที่ระบุว่า เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูท้ เี่ หมาะสมของโรงเรียนของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนระดับประถมศึกษาใน
อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และปัจจัยสนับสนุนในการน�ำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มี 5 ขั้น คือ ขั้นตอนที่ 1 การส�ำรวจความรู้
เดิม ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 4 การด�ำเนินการและก�ำกับตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ และ ขั้นตอนที่
5 การสรุปองค์ความรู้ ทั้งนี้พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน พบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุดทุกองค์ประกอบ และพบว่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของรูปแบบกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบฯกับการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องในระดับ
มากทีส่ ดุ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน น่าจะเป็นเพราะองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่สอดรับกันและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง จากผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะเป็นผลจากการก�ำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ
สอดคล้องกับการให้ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบที่ดีของ Keeves (1988: 560) ที่กล่าวถึงรูปแบบ (model) ที่
ใช้ประโยชน์ได้ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) มากกว่าความ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship) ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวดังจึงส่งผลให้รูป
แบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมะสมในระดับมากทีส่ ดุ ทุกองค์ประกอบ
เป็นทีย่ อมรับของผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคน การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ มีองค์ประกอบ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุกัญญา งามบรรจง (2559) ที่ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที2่ 1 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูข้ องสาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน ที่ 1 การสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเอกสารงานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ขั้น
ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการ
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จัดกระบวนการเรียนรู้ ขยายผล และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยได้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่มีองค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล 5)
ปัจจัยสนับสนุน 6) เงื่อนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช้ โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5
ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เกิดแรงบันดาลใจ (Inspire) ขั้นที่ 2เลือกสนใจตามถนัด (Choose) ขั้นที่ 3 เป้าหมาย
ชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) ขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect) ขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพ
(Enhance) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และพบว่าครูมีความคิดเห็นหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษ ที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถนําไปใช้ได้
จริง มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ควรดําเนินการใน 3 ระดับคือ (1) ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั บุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ควรกส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน
ผล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.2. ระดับสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรมีชอ่ งทางการสือ่ สาร เพือ่ สร้างความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญที่แท้จริงของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมและอํานวย
ความสะดวกแก่สถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจเพื่อการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้เกิดอย่างยั่งยืน
1.3 ระดับสถานศึกษา ควรดําเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะของการนิเทศ กํากับติดตาม เน้นกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) ของสถานศึกษา และต่อยอดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community)
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เชื่อม
โยงกับตัวชีว้ ดั ของรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ และศึกษาผลการใช้ดว้ ยการก�ำหนดตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม อย่างหลากหลาย เช่น เพศ วัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นต้น
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามบริบท
ของลักษณะกิจกรรมที่พัฒนาด้านสมอง ด้านจิตใจ ด้านการปฏิบัติ และด้านสุขภาพ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

86 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

บรรณานุกรม
จุฑามาศ สุธาพจน. (2559). แนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรูต้ ามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สุกญ
ั ญา งามบรรจง. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษ
ที่21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ และมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. แหล่งที่มา : http://
www.facebook.com/permalink.Php?id=273, 16 เมษายน 2559.
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2559). คูม่ อื บริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”้ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
Keeves P.J. (1988). Educational research, methodology and measurement: An international
handbook. Oxford : Pergamon Press.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

87

