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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
Factors Affecting the Successful Implementation of Moderate Class
More Knowledge Policy in Schools under Petchaburi Primary
Educational Area Office 2
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
2) ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนา
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 32 คน หัวหน้างานวิชาการ จานวน 32 คน ครูผู้สอน จานวน 170 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 234 คน
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
5 คน 2) หัวหน้างานวิชาการ จานวน 5 คน 3) ครูผู้สอน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ส่วนข้อมูล เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมมีระดับ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก ได้แก่ ด้านการทางานเป็นทีม
รองลงมา ด้านภาวะผู้นา และด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการควบคุมประเมินผล ส่วนด้านความพร้อมของทรัพยากรมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นลาดับสุดท้าย ตามลาดับ
2. ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานศึกษา รองลงมา ด้านนักเรียน
และด้านผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านการควบคุมประเมินผล (X5) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) และด้านการทางานเป็นทีม (X2) มี
ประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 69.40 ดังสมการ Y tot =.427+.308 (X4) +.269 (X5) +.155 (X3) +.142 (X2)
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คาสาคัญ : การนานโยบายไปปฏิบัติ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Abstract
this research with objectives to study: 1) the factors in moderate class more knowledge
policy implementation, 2) success of moderate class more knowledge policy implementation, and 3)
Factors affecting the success of moderate class more knowledge policy implementation in schools
under petchaburi primary educational service area office 2. The 234 research samples consisted of 32
school administrators, 32 heads of academic affair, and 170 teachers. The research tools were a
questionnaire and an interview form. The quantitative data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis, whereas the content
analysis was used for analyzing qualitative data.
The research results were as follows :
1. Factors in moderate class more knowledge policy implementation were overall at a
high level. When each aspect was considered, it was found that teamwork was the aspect with
the highest mean and the other aspects with lower means were, ranked in descending order of
their means, leadership, communication, monitoring and evaluation, and resource availability,
respectively.
2. The success of moderate class more knowledge policy implementation was overall at a high
level. When each aspect was considered, it was found that school was the aspect with the highest mean
and the aspect with lower mean was student and parents respectively.
3. Factors affecting the success of moderate class more knowledge policy implementation
in schools under petchaburi primary educational service area office 2. were communication (X4),
monitoring and evaluation (X5), resource availability (X3), and teamwork (X2), with the predictive
efficiency of 69.40% as the following equation Y tot =.427+.308 (X4) +.269 (X5) +.155 (X3) +.142 (X2)


Keywords: Policy Implementation, Teach Less Learn More (TLLM)
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บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มีหลักการและกรอบแนวคิดเน้นการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ และเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบและพิจารณาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การพั ฒนาประเทศ ซึ่ ง ต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาระบบอื่ น ทั้ ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การปกครอง
เกษตรกรรม สาธารณสุขการจ้างงานส่วนวิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเป้าหมาย ภายในปี
2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถใน
การสื่อสารสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และสามารถก้าวทันโลก ผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกาลัง แรงงานและ
ผู้สูงอายุได้รับการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีทักษะและความรู้พื้นฐาน ทั้ง
ในการดารงชีวิต และในการทางานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้สามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการตามวัยมีความพร้อมศึกษาเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม ได้รับบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และมีทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญใน
การเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558 : 2)
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทางการศึกษา เรียนรู้ได้ อย่างมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน
ซึ่งสรุปได้ว่าในด้านของการบริหารยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารเวลาของนักเรียนซึ่งในบางโรงเรียนยังไม่มี
โครงการหรือการวางแผนที่ดีและการทางานเป็นทีมที่ดีพอ ส่งผลให้หลังจากที่เลิกเรียนแล้ว เวลาที่เหลือ 2 ชั่วโมง น่า
เป็นห่วงว่าระหว่างที่รอผู้ปกครอง เด็กจะไปอยู่ที่ไหน และมีโอกาสที่เด็กจะไปมั่วสุมกันในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ส่วน
ปัญหาด้านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งโรงเรียนต้องมีการจัดสรรไว้ล่วงหน้า
ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรถึงนโยบายอย่างถูกต้องและเข้าใจร่วมกัน และเป็นการเพิ่มภาระงาน
ให้กับบุคลากรมากขึ้น ด้านงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ก็เช่นกันที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดสรร ซึ่งกิจกรรมที่
โรงเรียนดาเนินการในบางกิจกรรมจาเป็นต้องใช้งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ มากพอสมควรในการจัดการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจที่ตรงกันและการติดตามและรายงานสรุปผลก็ยังไม่เป็น
ปัจจุบันและยังไม่มีความต่อเนื่อง ดังกล่าว จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะในการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อนาผลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการนานโยบายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558 : 3)
ทางรัฐบาลจึงได้มีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้โดยการลดเวลาในส่วนของภาควิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการ
ลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา
14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา
16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียน
จะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุ กคนมีความพิ เศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจั ดกิจกรรมไม่
จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้
เพื่อให้เด็กๆรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิ สัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริงใน
สังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งสรุปได้ว่าในด้านของการบริหารยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารเวลาของนักเรียนซึ่งในบางโรงเรียน
ยังไม่มีโครงการหรือการวางแผนที่ดีและการทางานเป็นทีมที่ดีพอ ส่งผลให้หลังจากที่เลิกเรียนแล้ว เวลาที่เหลือ 2 ชั่วโมง
น่าเป็นห่วงว่าระหว่างที่รอผู้ปกครอง เด็กจะไปอยู่ที่ไ หน และมีโอกาสที่เด็กจะไปมั่วสุมกันในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
ส่วนปัญหาด้านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งโรงเรียนต้องมี การจัดสรรไว้ล่วงหน้า
ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรถึงนโยบายอย่างถูกต้องและเข้าใจร่วมกัน และเป็นการเพิ่มภาระงาน
ให้กับบุคลากรมากขึ้น ด้านงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ก็เช่นกันที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดสรร ซึ่งกิจกรรมที่
โรงเรียนดาเนินการในบางกิจกรรมจาเป็นต้องใช้งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ มากพอสมควรในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจที่ตรงกันและการติดตามและรายงานสรุปผลก็ยังไม่เป็นปัจจุบัน
และยังไม่มีความต่อเนื่อง ดังกล่าว จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
การนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะในการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนาผลที่ได้รับ
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการนานโยบายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของชาติต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 1 - 2)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการน านโยบาย ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ไปสู่
การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผล ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จต่อการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีประเด็น ดังนี้
1. ปัจจัยการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้อิงแนวคิดของ (วรเดช จันทรศร, 2554 : 3) ภายใต้แนวคิดการนานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็ จนั้ นเป็น เรื่ อ ง การใช้ภาวะผู้ นาที่ เหมาะสม ความชัดเจนในการก าหนดวัตถุประสงค์ ความพร้อมของ
ทรั พยากรบุ คคล งบประมาณ วั สดุ อุ ปกรณ์ การติดต่อสื่ อสาร โดยการให้ สมาชิ กในองค์ กรมี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ เกิ ด
การยอมรับตลอดจนการประเมินผลนโยบาย ได้แก่ 1) ภาวะผู้นา 2) การทางานเป็นทีม 3) ความพร้อมของทรัพยากร 4)
การติดต่อสื่อสาร 5) การควบคุมประเมินผล และความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดังนั้นการดาเนินงานจะ
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
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ปัจจัยการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ภาวะผูน้ า
การทางานเป็นทีม
ความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ

ความพร้อมของทรัพยากร
การติดต่อสื่อสาร
การควบคุมประเมินผล
วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสม (Mixed Research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการวิ จั ยเชิ งปริ มาณใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บข้ อมู ลประชากร
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูสอน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ เจาะลึก (Indepth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูสอน จากนั้นนาผลที่ได้มา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการนาเสนอเป็นข้อความพรรณนา โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าเป็น
ลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 32 คน หัวหน้างาน
วิชาการ จานวน 32 คน ครูผู้สอน จานวน 170 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 234 คน ใช้วิธีการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610 อ้างถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554 : 7) และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อกาหนดผู้ให้ข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 234 คน
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ตารางที่ 1 จานวน กลุ่มตัวอย่างแยกตาม ตาแหน่งการปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตาแหน่ง
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้อานวยการโรงเรียน
82
32
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
82
32
ครูผู้จัดการเรียนการสอนตามโครงการ
410
170
รวม
574
234
ส่วนผู้ให้ ข้อมูลส าคั ญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ คื อ 1) ผู้บริ หารสถานศึ กษา จานวน 5 คน
2) หัวหน้างานวิชาการ จานวน 5 คน 3) ครูผู้สอน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)
เครื่องมือการวิจัยในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 32 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 10 ข้อ
ลักษณะคาถามตอนที่ 2-3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
3. วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ส่วนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) หัวหน้างานวิชาการ และ 3) ครูผู้สอน
4. การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาสร้างแบบสอบถามและกาหนดรูปแบบของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่
ได้กาหนดไว้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนาแก้ไขและปรับปรุงตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ที่
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ต้องการจะวัด (Index of Item-objective congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 นา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี จานวน 30 คน นาผลมาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นในส่วนปัจจัยการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เท่ากับ.972 และความสาเร็จของการ
นานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ เท่ากับ .962
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
(Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Multiple Regression Analysis) โดยทาการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณค่าประสิทธิภาพในการทานาย
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์โดยกาหนดนัยทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 (สุวิมล ติรกานันท์, 2549 : 120-122)
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ลาดั บ แรกได้แ ก่ ด้านการท างานเป็ นที ม รองลงมา ด้า นภาวะผู้ น า และด้า นการติดต่อ สื่อ สาร ด้า นการควบคุ ม
ประเมินผล ส่วนด้านความพร้อมของทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้ายตามลาดับรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
ปัจจัยการนานโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
จานวน n = 234
ไปสู่การปฏิบัติ
S.D
ระดับ
ลาดับที่
X
ความคิดเห็น
4.14 0.63
มาก
2
1.
ด้านภาวะผู้นา
4.19 0.56
มาก
1
2.
ด้านการทางานเป็นทีม
3.85 0.65
มาก
5
3.
ด้านความพร้อมของทรัพยากร
3.98 0.65
มาก
3
4.
ด้านการติดต่อสื่อสาร
3.98 0.61
มาก
3
5.
ด้านการควบคุมประเมินผล
เฉลี่ย
4.03 0.53
มาก
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2. ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานศึก ษา รองลงมา ด้านนักเรียน และด้านผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับ
สุดท้าย ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
ความสาเร็จของการนานโยบายด้านการลดเวลาเรียน เพิ่ม
จานวน n = 234
เวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
S.D
ระดับ
ลาดับที่
X
ความคิดเห็น
3.99
0.62
มาก
1
1.
ด้านสถานศึกษา
3.93
0.63
มาก
2
2. ด้านนักเรียน
3.84
0.72
มาก
3
3. ด้านผู้ปกครอง
เฉลี่ย
3.92
0.59
มาก
การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิเ คราะห์อิ ท ธิ พ ลของความส าเร็ จของการน านโยบาย ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่ การปฏิ บั ติ
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยการวิเ คราะห์ห าค่า สั มประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ ตามที่ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ของตั ว แปรปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ของการน านโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.582 ถึง 0.800 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สูงมาก แสดงว่าตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันไม่สูงจนเกินไป ดังนั้น
สามารถทาการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนต่อไปได้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนา
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายลด
X1
X2
X3
X4
X5
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
1. ด้านภาวะผู้นา (X1)
1
2. ด้านการทางานเป็นทีม (X2)
0.599**
1
3. ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3)
0.627** 0.657**
1
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)
0.631** 0.678** 0.779**
1
5. ด้านการควบคุมประเมินผล (X5)
0.582** 0.602** 0.746** 0.800**
1
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2. ปัจจั ยที่ ส่ง ผลต่อ ความส าเร็จของการน านโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่ การปฏิบั ติ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมี 4 ด้าน ที่ถูกคัดเลือกเข้า
สมการ คือ ด้านการทางานเป็นทีม (X2) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านการ
ควบคุมประเมินผล (X5) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (X)
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
R
(R2)
F
Sig
(X4)
.785
.616
371.888
.000**
(X4) (X5)
.813
.662
225.959
.000**
(X4) (X5) (X3)
.823
.678
161.060
.000**
(X4) (X5) (X3) (X2)
.829
.687
125.398
.000**
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปัจจั ยที่ ส่ง ผลต่อ ความส าเร็จของการน านโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่ การปฏิบั ติ ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านการ
ควบคุมประเมินผล (X5) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) และด้านการทางานเป็นทีม (X2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สามารถทานายความแปรปรวนใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ได้ร้อยละ 69.40 ตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ สูงสุดถึง
(β.339, .277, .170, .135) ด้านการทางานเป็นทีม (X2) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) ด้านการติดต่อสื่อสาร
(X4) ด้านการควบคุมประเมินผล (X5) รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 5
สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Y tot = .427+.308 (X4) +.269 (X5) +.155 (X3) +.142 (X2)
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน




=.339 (X4) +.277 (X5) +.170 (X3)+.135 (X2)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ทัง้ 4 ด้าน เท่ากับ .833 ประสิทธิภาพในการทานายคิดเป็นร้อยละ 69.40 และความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทานาย เท่ากับ .336
Z tot
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ตารางที่ 5 ค่าน้าหนักความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่
การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวม (X)
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการตามลาดับความสาคัญ
Constant
1.
ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)
2.
ด้านการควบคุมประเมินผล (X5)
3.
ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3)
4.
ด้านการทางานเป็นทีม (X2)
ค่าคงที่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
ประสิทธิภาพในการทานาย (R 2 )
ความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (S.E)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (F)

B

S.E.

.427
.308
.269
.155
.142

.174
.066
.064
.059
.055


.339
.277
.170
.135

t

Sig

2.450
4.686
4.242
2.638
2.572
.427
.833
.694
.336
45.851

.015*
.000**
.000**
.009*
.011*

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน จานวน 15 ท่าน สามารถสรุปให้เป็นแนวคิดของผลการวิจัยแบบ
รวมยอดและชี้ให้เห็นประเด็นที่สาคัญและแนวทางที่เหมาะสมได้ ดังนี้
ความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สรุปผลการ
สัมภาษณ์ได้ ดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกั นว่าได้ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งได้น้อมนาพระราชดารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในเรื่องการศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้ต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้น
การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา
หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยมี
พระราชดาริให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า
ความสาเร็จของการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ
1. จะมีความยั่งยืน หากมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ในโรงเรียนที่มีขนด
เล็กมีงบประมาณในการจัดกิจกิกรรมน้อย ทาให้มีผลต่อการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ครูผู้สอน ต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมตามสภาพจริง เพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ไม่เพียงแต่ประเมินให้ผ่านๆ
ไปเท่านั้น
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2. พัฒนาการของนักเรียนตามการนานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า นักเรียน
ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียน การติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างบุคคล ชุมชน เห็นได้จากปฏิกิริยาการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยความกระตือรือร้น
สนุกสนาน รู้จักคิดวิเคราะห์
3. กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีความเชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ทั้งบ้าน วัด สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และหน่วยงานอื่นๆ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
โครงการจึงมีการดาเนินอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560
สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ และครูผู้สอน มีความพึงพอใจในความสาเร็จของการนา
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ดังผลการจัดกิจกรรมของนักเรียน ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
กระตือ รื อ ร้ น และเรี ยนรู้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง มากกว่ า การเรี ยนรู้ จ ากการท าแบบฝึ ก และการท่ อ งจ า ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้เรี ยนครู ชุมชน เพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อปฏิบั ติ
กิจกรรม ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” อย่างมีความสุข จะเห็นได้จากความตั้งใจ สนใจ
และชอบทากิจกรรมต่างๆ นักเรียนฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกาหนดทิศทางการนานโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์ในแต่ละนโยบาย เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนานโยบายไป
ปฏิบัติได้บรรลุกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและคานึงถึงความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้ายตามลาดับ ข้อค้นพบจากการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2552 : 29) กล่าวว่า ภาวะผู้นา คือ กระบวนการใช้อานาจอิทธิพล
ของผู้นาในการชักจูงหรือชี้นาบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภาวะผู้นาคือ ประมุขศิลป์ ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการที่ผู้นามีอานาจบารมี (Power) เหนือผู้อื่นโดยที่บุคคลอื่นให้การยอมรับ (Acceptance) โดย
ร่วมมือปฏิบัติงานกับผู้นาให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ด้านการทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาของท่านให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านการนานโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ รองลงมา บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีการกาหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทางาน
เป็นทีม และบุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างทีมงาน ส่วนบุคลากร
ในสถานศึกษาของท่านส่งผลงานที่ตนได้รับผิดชอบนั้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับ
สุดท้าย ตามลาดับ ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกฤช จันทร์โอภาส (2553 : 98)
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กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของข้าราชการสานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ผลการวิ จัยพบว่ าในข้ อ เสนอแนะแนวทางการท างานเป็ น ที ม คื อ การที่ บุ ค คลมี ค วามผู ก พั น ความรั บ ผิ ดชอบ
การผลักดันการทางานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์รวมกัน และในการทางาน
เป็นทีมจะต้องมีการจัดการ การวางแผน การดาเนินงานที่ดี และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับ
3. ด้านความพร้อมของทรัพยากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในลาดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาของท่านมีการจัดสรรบุคลากรในการประสานงานกับการนานโยบาย การลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจด้านการนานโยบาย ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงาน ด้านการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเพียงพอ ส่วนงบประมาณที่สนับสนุน
ได้รับเพียงพอต่อการดาเนินงาน ด้านการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย
ตามลาดับ ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิชัย สีดา (2553 : 103) ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี
ผู้นานโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรเป็นเรื่องที่สาคัญมากในการที่จะนานโยบายไป
ปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ ทรัพยากรต้องมีเพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติ ถ้าหากต้องการให้ผลลัพธ์ออกมามี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติตามแนวทางนโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความล้าสมัยของวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย จาก
การสัมภาษณ์ ผู้นานโยบายไปปฏิบัติได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่จะมีอุปสรรคจากเรื่องความไม่เพียงพอของ
ทรัพยากร แต่ก็ไม่ได้ขาดอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่เครื่องมือมี ความล้าสมัย แต่ถ้าหากมีทรัพยากร
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ประกอบกับทันสมัยเชื่อว่า การปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้
ความสาเร็จในการนานโยบายมาปฏิบัติมากขึ้นด้วย
4. ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับแรก
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษาทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและกลุ่มงานช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ รองลงมา การติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษาของท่านทาให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และสถานศึกษาของท่านมีการประชุมบุคลากรแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้เป็นไปอย่างต่อเนื่ อง ส่วนสถานศึกษาของท่านมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน เที่ยงตรงและ
ต่อเนื่อง และบุคลากรภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดาเนินงานตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทางการศึกษาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้ายตามลาดับ ข้อ
ค้นพบจากการวิจัยครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลัยภรณ์ บุตรดี (2550 : 88) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีครูของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ครูมีการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็นด้าน คือ ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารทางวาจาระดับมาก
ส่วนวิธีการติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร และวิธีการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี ใช้สื่อสารระดับปานกลาง ครูที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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5. ด้านการควบคุมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ลาดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาของท่านมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลังจากจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รองลงมา สถานศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตามสภาพจริงฝ่ายบริหารใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานด้านนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ทางการศึกษา และสถานศึกษาของท่านมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารหรือคณะกรรมการส่วนสถานศึกษาของท่านมีการกาหนดภารกิจ
ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลาดับสุดท้าย ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพจน์ รุ่งอรุณ (2555 : 3) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการนานโยบายพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบายพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาไปสูก่ ารปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ทุกปัจจัยส่งผลต่อความสาเร็จของการ
นานโยบายพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในมิติโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผลและการกระตุ้นส่งเสริม พบว่า
ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของการนานโยบายพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผล
และการกระตุ้นส่งเสริม มีประสิทธิภาพในการทานายความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6. ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ และครูผู้สอน มีความพึงพอใจในความสาเร็จของการนานโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ดังผลการจัดกิจกรรมของนักเรียน ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนรู้จากการทาแบบฝึกและการท่องจา ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนครู ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” อย่างมีความสุข จะเห็นได้จากความตั้งใจ สนใจและชอบทากิจกรรมต่างๆ นักเรียนฝึกฝน
พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” โดยผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และข้อค้นพบจาก
การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2558ข : 9-11) ได้กล่าวไว้ว่า การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลายหน่วยงาน ในการดาเนินการต้องมีความชัดเจน
และสอดคล้องกัน มีสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท
ของหน่วยงานและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้ และข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เคลลี่ และ
โพแวล (Kelly, McDaid and Powell, 2005) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การให้บริการด้านสุขภาพมีประสิทธิผล คือ การ
ให้บริการอย่างใกล้ชิดการอานวยความสะดวกในการให้บริการความพร้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการให้บริการ ผลการศึกษา พบว่า การให้บริการสังคมแก่
ประชาชนจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องมีการให้บริการที่ดีมีการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิผลคือต้องมีการ
ติดตามผลการใช้งบประมาณในการให้บริการสังคม แก่ประชาชนและคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
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7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ด้าน
การติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านการควบคุมประเมินผล (X5) ด้านความพร้อมของทรัพยากร (X3) และด้านการทางานเป็นทีม
(X2) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย คิดเป็นร้อยละ 69.40 และข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัณฑิลา น้อยเจริญ (2557 : 270-273) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา ผู้กู้เงิ นในจังหวัดหนองคายผลการวิจัยพบว่า 1)ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมี
อิทธิพลต่อการนานโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการนานโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ พบว่า มีความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการน านโยบายกองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องไปปฏิบั ติ ด้านการติดตามผลและประเมินผลนโยบายมี
ความสัมพันธ์สูงสุด และด้านการเมืองไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปรอิสระ 9 ตัวสามารถอธิบายตัวแปรตามการนานโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไป
ปฏิบัติ โดยรวมได้ร้อยละ 59.0 ค่า R² = .590 มีตัวแปรที่สาคัญเข้าสู่สมการจานวน 5 ตัวแปร และมีความสัมพันธ์เชิง
บวก เรียงลาดับจากสูงไปหาต่า คือ ระบบการติดตามประเมินผลนโยบายวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของนโยบาย การ
กาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน สมรรถนะขององค์การ และเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง เพราะจะทาให้เกิดการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ
1.2 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อนาไปใช้ในการจัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม
1.3 ควรมีการทบทวนปรับปรุงข้อกาหนดต่างๆ ของหลักสูตรที่เป็นข้อจากัดในการจัดทาหลักสูตรลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเวลาเรียนในส่วนของเวลาเรียนเพิ่มเติมจากในชั่วโมงเรียน ซึ่งนักเรียนในบาง
กิจกรรมที่ต้องใช้เวลานานจึงจะฝึกให้เกิดทักษะความชานาญและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ควรมีเวลาเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เป็นระยะสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน
จุดแข็ง เพื่อให้คาแนะนาข้อมูลย้อนกลับ และให้การช่วยเหลือได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรประเมินศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนานโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบบูรณาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.2 ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารของโรงเรียนทุกเพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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