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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้ มี ส่ ว นได้ แ ละส่ ว นเสี ย และนั ก เรี ย น จ านวน 300 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.95 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม ค่าซึ่งมีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.88 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และประเมินความพึงพอใจ การวิคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร
และการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ผลการวิ จั ย พบว่ า (1) รู ป แบบกิ จ กรรมการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย น
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัด
โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านการประเมิน ความสาเร็จ ของกิจ กรรม และด้านผลการปฏิบัติ หรือ
ผลลัพ ธ์ข องโครงการ (2) ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก เรีย นต่ อ กิ จ กรรมการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย น
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 หมวดการสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 หมวดการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 หมวดการ
สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และหมวดประเด็น
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
คาสาคัญ: กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ความพึงพอใจ

Abstract
The purpose of this research was to study models and satisfaction of activities of Moderate
Class More Knowledge in the Educational Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
The subjects of the study were 300 school directors, teachers, stakeholders, and students. The
research instruments included in-depth interview research (Content Validity = 0.95) and the
assessment for satisfaction of activities (Content Validity = 0.88). The data were statistically compiled
according to simple data and qualitative data by ducuments and contents analysis. The results of
the research are as follow; (1) There were 6 models of Moderate Class More Knowledge in the
Educational Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province that were Moderate Class

40

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560

More Knowledge’s policies, teachers’ roles, school activities, steps of Moderate Class More
Knowledge’s projects, successful activities’ assessments, and practice or result of projects. (2) The
satisfaction of students though Moderate Class More Knowledge’s activities in the Educational
Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province about type of students development
activities was at moderate level (mean = 3.21), in ability creations and learning type was at moderate
level (mean = 3.49), type of characteristic creation and value was at moderate level (mean =
3.49), type of subsistences, work skills, and life skills was at high level (mean =3.63), and related
type was at high level (mean = 3.52).
Keywords: Moderate Class More Knowledge’s activities, Satisfaction

1. บทนา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เป็นโครงการ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี จุ ด มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ รี ย นได้ น า
ความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติและได้รับประสบการณ์
จริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ โดย
สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ ห้ กั บ ผู้ เ รี ย น
อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ทางานเป็นทีม ความมีน้าใจต่อกัน [1] เป็นต้น
โครงการกองทุ น การศึ ก ษาได้ ด าเนิ น งานสนอง
พระราชดาริข องพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั วในการ
“สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555
เป็นต้นมา มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอยู่ทั้งหมด
จานวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวั ด หนองไม้
ซุ ง โรงเรี ย นวั ด ทางหลวง (เทพราษฏร์ รั ง สรรค์ )
โรงเรีย นวัด จุฬ ามณี (ชุ ณหะจั น ทนประชาสรรค์) และ
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ มีระบบการจัดการศึกษาให้กับ
เด็ ก นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สังกั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2
แนวคิดการบริหารโครงการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สามารถ
นามาสนับสนุนโครงการได้ คือ แนวคิดและทฤษฎีของ
คอนสตรั คติ วิส ต์ (Constructivist) [2] ที่ เชื่ อว่ าผู้ เรี ย น
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ประสบการณ์เป็น
พื้นฐานที่สาคัญต่อการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อม ประสบการณ์ตรง และ
การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น จะช่ วยให้เกิ ดความรู้ ใหม่
และบทบาทของครูผู้สอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจากรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
พบว่า ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ตามนโยบายของรัฐบาลได้ เพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมาย ไม่
มีการบริหารทรัพยากรที่ดี การประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มี
ส่วนได้กับส่วนเสีย เป็นต้น จึงจะทาให้การดาเนินงานของ
สถานศึกษานั้นขาดประสิทธิภาพ
การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษารูปแบบกิจกรรมการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นกอง
ทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล คือ “การลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลาเรียน” สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเวลาเรียนเพื่อนากลับไปประยุกต์ให้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย (Purpose of Research)
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการ
ลดเวลาเรีย น เพิ่ มเวลารู้ใ นโรงเรี ยนกองทุน การศึ กษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ขอบเขตการวิจัย (Delimitation)
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษารูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ประกอบด้ ว ย 5 หมวด คื อ
หมวดกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น หมวดการสร้ า งเสริ ม
สมรรถนะและการเรี ย นรู้ หมวดการสร้ า งเสริ ม
คุณลักษณะและค่านิยม หมวดการสร้างเสริมทักษะการ
ทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต และหมวดประเด็น
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2 ขอบเขตด้านประชากร
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลากร
ภายนอกที่มีส่วนได้และส่วนเสีย
3.3 ขอบเขตด้านวิธีการดาเนินงาน
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
ประกอบด้วย 4 โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
3.4.1 โรงเรี ย นวั ด หนองไม้ ซุ ง อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4.2 โรงเรี ย นวั ด ทางหลวง (เทพราษฏร์
รั ง สรรค์ ) อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4.3 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชา
สรรค์) อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4.4 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อาเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนได้
และส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน หรือหมู่บ้าน
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมจานวน 85 คน และ
นักเรียน จานวน 919 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนได้
และส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน หรือหมู่บ้าน
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมจานวน 12 คน ได้มาโดย
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพราะต้องการผู้ที่มีความรอบรู้ในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อกิจกรรม และนักเรียน จานวน
288 คน โดยใช้สูตรการคานวณตามวิธีของของยามาเน่
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
ตามสัดส่วนของจานวนนักเรียนแต่ละช่วงชั้นของโรงเรียน
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ” ซึ่ ง มี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) เท่ากับ 0.95 และ 0.88 ตามลาดับ จากการ
ประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงใจ
ต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” กับนักเรียนของ
แต่ ล ะโรงเรี ย นๆ ละ 67 คน รวม 288 คน และข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้มีส่วนได้และส่วนเสียของแต่ละโรงเรียนๆ ละ 3 คน
รวม 12 คน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิคราะห์ข้อมูลวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและ
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่ออธิบาย ตีความ สร้างข้อสรุป
ด้วยวิธีอุปนัย

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย
แบ่งออกได้ 2 ประเด็น ดังนี้
5.1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
5.1.1 ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้
พบว่า ได้ดาเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้
การกากับของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต
2 และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
อาธิ เ ช่ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา บริ ษั ท เอกชน องค์ ก ร
บริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นที่การเพิ่มพูนทักษะ
การแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ
ค่านิยมที่ดีงาม และความมีน้าใจต่อกัน
5.1.2 ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา
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พบว่า บทบาทของครูผู ้ส อนในสถานศึก ษาของ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ข องจุ ด มุ่ งหมายโครงการ
พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ เ ป็ น นั ก พั ฒ นาการออกแบบการจั ด
กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้
นั ก เรี ย นเกิ ด องค์ ค วามรู้ ที่ ค งทน และเกิ ด ทั ก ษะตามที่
ต้องการ ต้องเป็นผู้อานวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สามารถสร้า งองค์ค วามรู ้ไ ด้ด้ว ยตนเอง ส่งเสริม และ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ
และความต้อ งการเฉพาะบุล คลทั ้ง ในห้อ งเรีย นและ
นอกห้อ งเรีย น ตลอดเวลา สร้ า งบรรยากาศและจั ด
สถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชมชุ น องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และเป็นนักวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการตามสภาพจริง ตั้งแต่ก่อนการ
เริ่มกิจกรรม ระหว่างดาเนินกิจกรรมและภายหลังการ
ดาเนินกิจกรรมผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ
หรื อ ชิ้ น งานตามจุ ด มุ่ ง หมายหรื อ ไม่ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไป
สะท้ อน (Reflection) สิ่ งที่เ กิ ด ขึ้น แต่ล ะกิ จกรรม เป็ น
การทบทวนการท างานของตนเองว่ า มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงหรือพัฒนา
5.1.3 ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน
พบว่ า จัด โครงสร้า งกิจ กรรมให้ก ับ นัก เรีย น
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสร้างเสริม
ส ม ร ร ถนะ แ ล ะ ก า ร เ รีย นรู ้ กิ จ กรรมส ร้า งเ ส ริม
คุณลักษณะและค่านิยม และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การท างาน การด ารงชีพ และทัก ษะชีว ิต ซึ่ ง การ
ออกแบบกิจกรรมต้องเป็นไปตามพัฒนาการการเรียนรู้
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ของผู้เรียนตามความสนใจ และความถนัด โดยประเมิน
องค์ประกอบที่เกี่ยว เช่น อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก ประกอบกับมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมเป็นระยะและต่อเนื่องตามสภาพจริง
5.1.4 ด้า นขั้ นตอนการจัด โครงการกิจ กรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้
พบว่ า มี ขั้ น ตอนการจั ด โครงการกิ จ กรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การอบรม
ผู้บริหาร และครู การประชุมและเตรียมความพร้อมทั้ง
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน การดาเนินงานตามแผนงาน
การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ และสร้าง
ความเข้าใจในการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
5.1.5 ด้านการประเมินความสาเร็จของกิจกรรม
พบว่า มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ของกิ จ กรรม
ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การ
ประเมิ น ผลจากการมี ส่ ว นร่ ว ม และการประเมิน ผล
After Action Review (AAR) โดยการสะท้อ นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และผู้สนับสนุน
5.1.6 ด้านผลการปฏิบัติ หรือผลลัพธ์ของโครงการ
พบว่า มี ผ ลการปฏิบัติ หรือ ผลลัพ ธ์ข องโครงการ
โดยใช้ก ารประเมินผล After Action Review (AAR)
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้น
จริ ง ความแตกต่ า งจากเดิ ม และสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ าก
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ด้าน
ประกอบด้วยด้านที่ 1 คือ ผู้เรียนประสบความสาเร็จ กับ
ด้านที่ 2 คือ ผู้เรียนไม่ประสบความสาเร็จ
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แผนภูมิภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ กิจกรรมการ 5.2.3 หมวดการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกได้ 5 หมวด ดังนี้
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
5.2.1 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.2.4 หมวดการสร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่ออยู่ในเกณฑ์ และทักษะชีวิต
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก
5.2.2 หมวดการสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปาน 5.2.5 หมวดประเด็นรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
4
3.5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.49

3.49

3.63

3.52

3.21

3
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม

สร้างเสริมสมรรถนะ และการเรียนรู้
สร้างเสริมคุณลัษณะ และค่านิยม
สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ
และทักษะชีวิต
ประเด็นรายละเอียดอื่นๆ

แผนภูมิภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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6. การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ปรายผลได้ 2 ประเด็ น
ดังนี้
6.1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบกิจกรรมการลดเวลา
เรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย นกองทุ น การศึ ก ษา มี
องค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการจัด
กิจ กรรมลดเวลาเรีย น เพิ ่ม เวลารู ้ ด้ า นบทบาทของ
ครูผู้ส อนในสถานศึกษา ด้านกิจ กรรมที่สถานศึก ษาได้
จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านอุปสรรค หรือข้อจากัดใน
การดาเนิน กิจ กรรม ด้านการประเมิน ความสาเร็จของ
กิจ กรรม และด้า นผลการปฏิบ ัต ิ หรือ ผลลัพ ธ์ข อง
โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียน ได้ดาเนินการตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลภายใต้ ก ารก ากั บ และติ ด ตามผลการ
ดาเนิ น งานของกระทรวงศึก ษาธิ การ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
อังศุมาลิน เคนจัตุรัส [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
โปรแกรมพลศึกษาและกีฬา ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบของรูปแบบโปรแกรมพลศึกษา
และกีฬาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีองค์ประกอบ
หลั ก 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวั ตถุ ประสงค์ ด้ านบทบาทของ
โรงเรี ยน ด้ านบทบาทของครู ด้ านบทบาทของนั กเรี ยน
ด้านแนวการบริหารจัดโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา และ
ด้านการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ อรุณณี จิระพลังทรัพย์
[4] ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับ
ปฐมวั ย กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นสาธิ ต อนุ บ าลละอออุ ทิ ศ
และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การ
จัดกิจกรรมพลศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านแนวคิดและหลักการ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านการจัด
กิจกรรมพลศึกษา และด้านการประเมินผล นอกจากนั้น
ยังมีข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินกิจกรรมให้ประสบ
ผลส าเร็จ คือ การเตรีย มความพร้ อมใน 4 ด้าน ได้แ ก่
ด้านบุคลากร ด้านการเงินงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์
และสถานที่ และด้านการจัดการเรียนการสอน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม โรงเรี ย นกองทุ น การศึ ก ษาทั้ ง 4
แห่ง ก็ ยังมีค วามแตกต่า งกันอยู่บ้างในการปฏิบั ติ อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน หรือผู้ที่มี
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ส่วนได้และส่วนเสีย ไม่เห็นถึงความสาคัญของโครงการ
ว่าจะต้องพัฒนาผู้เรียนทักษะการแก้ปัญหา การทางาน
เป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม และความ
มี น้ าใจต่ อ กั น แต่ กลั บมองว่ าเป็ นเรื่ องที่ ไม่ ควรกระท า
เพราะจะมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้องค์ประกอบของ
รูปแบบไม่ ได้ มีความแตกต่ างไปจากแนวทางของรั ฐบาล
หรือเป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น
6.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน
กองทุ นการศึกษา จังหวั ดพระนครศรี อยุธยา ทั้ ง 4 แห่ ง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการได้ ทุกคน ซึ่งสอดคล้ องกั บแนวคิ ดของทฤษคอน
สตรั คติ วิ สต์ (Constructivist) ที่ เชื่ อว่ า ผู้ เรี ยนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น โดยต้องมีการจั ด
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อาธิเช่น วิธีการสอน สื่อ
และแหล่งเรียนที่ใหม่และทันสมัย การสร้างประสบการณ์
ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการลงมือทา [5] เป็นต้น
นอกจากนั้น ผลงานวิจัยของวาสน์ กรมจรรยา [6] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง
สารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แสดงให้
เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียน
ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ เกศราพร พยัคฆ์เรือง [7] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ (Constructivist) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิ ทยาศาสตร์หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาแยกเป็ น หมวดกิ จ กรรม พบว่ า
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหมวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
มีระดับความพึงพอใจต่อหมวดการสร้างเสริมสมรรถนะ
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และการเรี ย นรู้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.49 ระดับความพึงพอใจต่อหมวดการสร้างเสริม
คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มอยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 มีระดับความพึงพอใจต่อหมวดการ
สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต
อยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และมีระดับ
ความพึ ง พอใจต่ อ หมวดประเด็ น รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเตรียมการดาเนินงานโครงการ
ของโรงเรี ย นกองทุ น การศึ ก ษา ยั งขาดความเข้ า ใจใน
จุดมุ่งหมายของโครงการ การจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุน
ไม่เอื้ออานวยความสะดวกให้กับทั้งครูผู้สอนและนักเรียน
เกิ ดการตื้ นตั วที่ จะเรี ยนรู้ ครู ผู้ สอนเองก็ ไม่ สามารถปรั บ
บทบาทของตนเองได้ทัน จึงทาให้ผลการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
จากการสังเคราะห์งานวิจัย [8-9] ชี้ให้เห็นว่า โครงการจะ
ดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จได้นั้น ควรพิจารณาอยู่ 3 ด้าน คือ
ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมี
การดาเนินการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการกระจายอานาจ
ไปยั งผู้ ที่ รั บผิ ดชอบกิ จกรรมต่ างๆ และสร้ างเครื อข่ าย
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย

7. บทสรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจเกี่ ย วกั บ
รู ป แบบการกิ จ กรรมการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ใ น
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้
พื้นที่ก ารศึ กษาและเก็บ รวบรวมข้อมู ลในโรงเรีย นกอง
ทุนการศึกษา จานวน 4 แห่ง พบว่า มีการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การกากับและติดตามผล
การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และมีรูปแบบ
การจั ดกิจ กรรมที่เ หมือ นกัน ประกอบด้ว ย 6 ด้า น คื อ
ด้านนโยบายการจัด กิจ กรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่
สถานศึก ษาได้จ ัด ให้กับ นัก เรีย น ด้า นขั้น ตอนการจั ด
โครงการกิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ด้ า นการ
ประเมิน ความส าเร็จ ของกิจ กรรม และด้า นผลการ
ปฏิบัติ หรือผลลัพธ์ของโครงการ
ส่ว นการศึก ษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กิ จ กรรมการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ใ นโรงเรี ย นกอง
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ทุน การศึก ษา จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธยา ทั้ ง 5 หมวด
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

8. กิตติกรรมประกาศ
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบกิ จกรรม
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ ด้ วยดี ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองของ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฏร์
รังสรรค์) โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
และโรงเรี ยนมาลาอี สงเคราะห์ รวมทั้ งคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนทุนวิจัย
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย มา ณ โอกาสนี้
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