
 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและไดรับการคาดหวังใหทําหนาท่ีตาง ๆ 

ท่ีเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสวนชวยในการเพ่ิมความเทาเทียมในสังคม  

และเปนจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 

ความเจริญรุงเรืองของประเทศ แตในสภาวการณปจจุบัน ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

หรือกําลังพัฒนา สงผลใหวิถีชีวิตของคนท่ีแตกตางกันมีความแตกตางกันมากข้ึน ผูคนจํานวนมาก

หลากหลายเชื้อชาติยายขามประเทศ ขามภาษาและขามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูรวมกันและทํางาน

รวมกัน กอใหเกิดเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โลกการทํางานปรับเปลี่ยนจากการทํางานท่ีใชบุคคลท่ีมี 

องคความรูเดียวกัน ทักษะเดียวกันและทํางานในสายงานเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวใหทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง โดยตองจัดการศึกษาใหทันกับสถานการณโลกท่ีเต็มไปดวยความรูและขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน

รวมท้ังตองวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศใหกาวทันตอกระแสอาชีพในปจจุบัน 

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตเปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนสงผล

ตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง (วิจารณ พานิช, 2556: 16-21) 

 การบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการทางการศึกษาของสถานศึกษา

บุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีเปนหัวใจหลักสําคัญของการพัฒนา

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนผูนําในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ เปนกลไกสําคัญใน             

การวางแผน กํากับ ติดตามและปฏิบัติงาน จากปจจัยดานบริบทของสถานศึกษาตามจุดมุงหมาย 

เนื่องจากการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นอยูภายใตบริบทของสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีมี            

ในสถานศึกษา สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551: 8) ท่ีกลาวถึง               

การบริหารงานวา เก่ียวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ท่ีเปนจุดมุงหมายหลัก สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 78) กลาววา การบริหารงานใน

สถานศึกษาเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร โดยหากมองในดานกระบวนการ

ดําเนินงานแลว เปนกระบวนการบริหารงานวิชาการในกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุง                 

การเรียนการสอน ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรงุ พัฒนาการเรียนการสอน การวัดผล
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และประเมินผล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน การปฏิรูปการศึกษานั้นเพ่ือใหนักเรียนมีโอกาส

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือสรางใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  

 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เนนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใชเปน             

แนวทางการดําเนินงานมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา กอปรแผนพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (The Green 

and Happiness of Society) มีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา

คุณลักษณะนักเรียน ใหมีความสมบูรณดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22  

ท่ีกําหนดการจัดการศึกษาตองยืดหลักวา นักเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได  

ถือวานักเรียนสําคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 

และเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 8) 

 การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยมีการดําเนินงานตอเนื่องกันมาเปนระยะ ๆ เริ่มตั้งแตรัชกาลท่ี 5 

เพ่ือมุงเนนการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหทันสมัยตามแบบตะวันตก อยางไรก็ตาม เม่ือระบบ

การศึกษาท่ีถูกกําหนดใหจัดข้ึนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีความสําคัญตอความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ในสวนท่ีเปนทางการมีสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญในการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียน 

การสอน เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในตัวของนักเรียนไดอยาง

เต็มท่ี ตลอดจนปลูกฝงใหมีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รูจักคิดวิเคราะห มีความสามารถ 

ในการแกปญหา มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักเชื่อมโยงความรูทักษะและคานิยมท่ีดีเพ่ือการดํารงชีวิต

สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ “การลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู” ใหกับนักเรียน “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ซ่ึงรัฐบาลใชเปนแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงครูตองใช

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการคิด

วิเคราะห การแกปญหา รูจักการทํางานเปนทีม รูจักการปรับตัว มีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน มีความรู

ความสามารถ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

และท่ีสําคัญตองพัฒนานักเรียนใหคนหาศักยภาพและความชอบของตนเอง   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการตามนโยบาย “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” ระยะท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเขารวมโครงการเปนโรงเรยีนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3,831 โรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
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การศึกษาเอกชน จํานวน 161 โรงเรียน และกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน จํานวน 108 โรงเรียน 

กิจกรรมเพ่ิมเวลารูในระยะแรกเนน 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมบังคับ

ตามหลักสูตร) หมวดท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู หมวดท่ี 3 สรางเสริมคุณลักษณะและ

คานิยม และหมวดท่ี 4 สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต ใชรูปแบบการจัด

กิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน กิจกรรมการพัฒนาเปนไปตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีสวน

รวมในการออกแบบกิจกรรม และมีความสุขกับกิจกรรม ตอมาไดมีการปรับเปาหมายของกิจกรรม จาก 4 

หมวด เปนการพัฒนา 4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรม

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ซ่ึงสอดคลองกับองค 4 ของการจัด

การศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนในทุก

ดาน ใหนักเรียนไดคนควา ถกแถลง สรางความคิดเชิงเหตุผลและประยุกตใชองคความรูในชวีิต 

ประจําวันหรือสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การประเมินผล เปนการประเมินความสุขและ 

ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ผลจากการติดตามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ในระยะท่ี 1 พบวา นักเรียนมีคุณภาพ 4 H โดยรวมอยูในระดับมาก นักเรียนมีความตื่นตัวใน

การรวมกิจกรรม มีความสุขท่ีไดเขารวมกิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนด กลาแสดงออก กระตือรือรนใน           

การปฏิบัติกิจกรรม ในระยะท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มีโรงเรียนเขารวมโครงการเพ่ิมอีก 

จํานวน 17,317 โรงเรียน เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 

15,897 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 504 โรงเรียน สังกัด

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 479 โรงเรียน และสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 437 โรงเรียน รวม 2 ระยะมีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 21,417 โรงเรียน ระยะนี้เนนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีเปาหมายการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนา

จิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเนนให

นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข โดยใชข้ันพัฒนาการของ Bloom Taxonomy (Krathwohl, D.R., 

2002) เปนหลักในการจัดกิจกรรมและเนนใหเกิดทักษะการคิดข้ันสูง  ผลจากการลงพ้ืนท่ีของผูบริหาร

กระทรวงศึกษาธกิารและผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามี

ความกังวลวา การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารูท่ีแยกสวนกับหลักสูตรอาจทําใหเรียนไมครบตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด และกิจกรรมท่ีนักเรียนเขารวมนอกจาก          

จะมีความสุขกับการเรียนรูแลวควรจะไดรับประโยชน ท้ังในดานการดํารงชีวิตและการศึกษาตอดวย   

ในระยะท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารูใหเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และยังคงเนนเปาหมายการพัฒนา 4H   

ท้ังนี้ ใหความสําคัญท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเพ่ิมเวลารู โดยมุงเนนลดเวลาเรียนใน

ลักษณะการรับการถายทอดความรูดวยการบรรยาย/สาธิต เพ่ิมเวลาและโอกาสในการสรางความรู          
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ดวยตนเองผานการลงมือปฏิบัติ มีความสุขกับการเรียนรู ปรับบทบาทครูจากการเปนผูสอนมาเปนผูให

คําปรึกษาชี้แนะ มีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนอยางหลากหลายตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 จาก 

https://nadee.thai.ac/client-upload/nadee/download/. สืบคนเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2559.) 

 ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “การลดเวลาเรียน  

เพ่ิมเวลารู” สูการปฏิบัติของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนน 

ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน และนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีความสุขใน 

การเรียนรูอยางแทจริง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” สําหรับ

สถานศึกษาเลือก หรือนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมไดอยางเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเวลาเรียน

และจัดกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” สถานศึกษาแตละแหงควรมีการตรวจสอบหรือทบทวน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในประเด็นโครงสรางเวลาเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การจัดการเรียนรูของครู และศึกษาทํา             

ความเขาใจนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดจาก

เอกสารคูมือการบริหารจัดการเวลาเรียน เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” รวมท้ังศึกษา วิเคราะห สังเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จุดเนนและอัตลักษณของสถานศึกษา 

เพ่ือเตรียมการจัดตารางสอนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม

และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 14.30 น. เปนตน  สวนการวางแผนจัดกิจกรรม 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ควรคํานึงถึงความสนใจ ความตองการของนักเรียนเปนหลักหรือเปด

โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม โดยแบงงานหนาท่ีรับผิดชอบ สํารวจ สืบคนรวบรวมขอมูล วิเคราะห 

นําเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปขอมูลจากการศึกษา โดยใชชุมชนสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบตัวเปนแหลงเรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดเผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ไดสัมผัสกับ

ธรรมชาติและไดประสบการณตรงกับการเรียนรูกับผูคนท่ีมีความแตกตาง หลากหลายชวงวัย มีสวนรวม

ในการถายทอดประสบการณเพ่ิมเวลารู เปนการถายทอดแนวคิด ประสบการณ จริยวัตรและวิถีปฏิบัติ     

ท่ีพึงใหกับนักเรียนและเปนการเปดโอกาสใหเกิดบรรยากาศเรียนรูรวมกัน ถายโอน สงตอประสบการณ

จากนักเรียนท่ีตางวัยกัน รวมท้ังนักเรียนจะไดฝกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานตาง ๆ เชน การฟง การพูด 

การอาน การเขียนการวางแผน การแบงปนหนาท่ีกันทํางาน การสังเกต การสํารวจคนควา การลงมือ

ปฏิบัติ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหประเมินผล การแกปญหา การปรับปรุง การนําเสนอ การแลกเปลี่ยน 

การสรุปความรูทักษะทางสังคม การเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและทักษะชีวิต เปนตน 

https://nadee.thai.ac/client-upload/nadee/download/8
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 นอกจากนั้น จากผลการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรและผลการใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาง ๆ 

พบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ท้ังผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) ผลการสอบ PISA ท้ัง ๆ ท่ีโรงเรียนใชเวลาจัดการเรียนการสอนมากข้ึน เปนเวลา 7 หรือ 8 

ชั่วโมงตอวัน 2) เด็กคิดไมเปน วิเคราะหไมได ขาดทักษะชีวิต อัดแนนเนื้อหาวิชาการมากกวาใหเรียนรู

ดวยตนเอง 3) เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบานมากเกินไป 4) เด็กเครียดและตองเรียนพิเศษมาก 

สอดคลองกับ พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 26) กลาววา เม่ือพิจารณาดานการจัดการเรียนการสอน           

ดวยวิธีการเรียนการสอนท่ีเรียนแตในหอง ทองจําตํารา เพ่ือนําไปสอบแขงขัน นอกจากไมเกิดการเรียนรู

อยางแทงจริงท่ีสามารถนํามาปฏิบัติ นํามาใชในชีวิตไดแลว ยังสรางความเห็นแกตัว เกิดการแขงขันใน

ลูทางการศึกษาสูงข้ึน ผูสอนจัดการสอนเพ่ือกวดวิชามากกวาการสอนเพ่ือนําไปประยุกตใช นักเรียน 

เรียนเพ่ือสอบแขงขัน จึงเกิดภาวะท่ีนักเรียนเรียนหนังสือจนไมรูจักมนุษย ไมรูจักโลก ขาดทักษะชีวิต 

ขาดคุณธรรมและขาดจิตอาสา ภาพรวมของผลผลิตของระบบการศึกษาเปนลักษณะท่ีสังคมไม                 

พึงประสงค เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทฤษฎีไมเนนการปฏิบัติ คิดวิเคราะห 

 จากท่ีกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ไดนอมนําพระดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” มาสูการปฏิบัติ

ในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรยีนรูท่ีเนนใหนักเรียนได

ปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู

อยางแทจริง (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558: 1-2) นอกจากนั้นยังพบวา การมีสวนรวม 

เปนกระแสท่ีไดรับการยอมรับในทุกวงการวาเปนปจจัยนําไปสูความสําเร็จในกิจการตาง ๆ โดยเฉพาะ 

ในวงการศึกษาถือวาการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน และองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ี นําไปสูความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา          

ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมีสวนรวมในการบริหาร 

จัดการศึกษาของผูปกครองและชุมชน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้น การมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา จึงเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการจัด

การศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตแสดงความคิดเห็น

การวางแผนดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล               

และรวมในผลประโยชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

(ประจวบ หนูเลี่ยง และคณะ, 2559) 

 โรงเรียนไชยวานวิทยา อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการเรียน

การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จากการสํารวจสภาพปญหาและการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
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ของโรงเรียน พบวา ดานการบริหารขาดการรวมมือจากครู ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในชุมชน ทําใหขาดการรวมมือในการดูแลและพัฒนานักเรียน การพัฒนาเปนในลักษณะตางคนตางทํา

หนาท่ี ขาดการประสานงานความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวของกัน ดานนักเรียนมีปญหาท่ีตองเรงใน             

การแกไข ไดแก 1) ปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา  

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3             

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2558 ลดลงจากปการศึกษา 2557 และมีคะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ดานหลักสูตร ไดแก 1) มีรายวิชาท่ีเนนทางดาน

วิชาการมากจนเกินไป สงผลใหนักเรียนมีภาระงาน เชน การบาน แบบฝกหัด เพ่ิมมากข้ึน 2) มีกิจกรรม

ท่ีตอบสนองทางดานทักษะชีวิตหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมความถนัดของนักเรียนนอย (โรงเรียนไชยวานวิทยา, 

2558) ถือเปนปญหาตอคุณภาพการจัดการศึกษาอยางยิ่งท่ีผูเก่ียวของจะตองหาแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนา สงเสริม กระบวนการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนการให

นักเรียนไดท้ังความรู สมรรถนะ คุณลักษณะและคานิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีทักษะการทํางาน            

การดํารงชีพและทักษะชีวิต ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน กิจกรรมการพัฒนา

เปนไปตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมและ มีความสุขกับ

กิจกรรม ดังนั้น จึงตองหาแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการศึกษา ท้ังรูปแบบและวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพเขาไปชวยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 การจัดการศึกษา มีความหลากหลายตามบริบทและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา ซ่ึงมี

นักวิชาการและนักการศึกษา นําเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาของตางประเทศ ท่ีไดมีการปฏิรูป

การศึกษามาโดยตลอด เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ประกอบดวย 

สาธารณรัฐฟนแลนด ไดบริหารจัดการศึกษาโดยการเปดโอกาสใหพอ แม ผูปกครอง มีสวนรวมในการให

ขอมูลในการประเมินนักเรียน สงผลใหผูปกครองใหความสําคัญในการดูแลและสงเสริมการเรียนรูของ

นักเรียนอยางตอเนื่อง พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 55) ขณะท่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการศึกษาโดย

การเปดโอกาสใหพอแม ผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังการรวมเปน

กรรมการสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการติดตามประเมินผลการเรียน 

ทําใหเกิดความใกลชิดระหวางสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย การศึกษาตอบสนองความตองการได

มากท่ีสุด พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 63) นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด ไดจัดการศึกษาโดยประชาชนมี

สวนรวมทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสยี โดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง เขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา ท้ังการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษา การเสนอความตองการทางการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล แลวแตกรณี ในลักษณะของการรวม

วางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนา สงผลใหการจัดการศึกษา

ตอบสนองความตองการและเปนท่ีพึงพอใจของทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสีย พิณสุดา สิริธรังศรี 
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(2556: 73) สอดคลองกับ ธงชัย ชิวปรชีา (2551 อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, 2556: 16) ไดศึกษา 

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐของตางประเทศ พบวา โรงเรียนเนนการตอบสนอง

ความตองการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีตรง

ตามความตองการของผูเรียน ออกแบบรวมกันระหวางครูและผูมีสวนไดสวนเสีย ขณะท่ี วรากรณ           

สามโกเศศ และคณะ (2553 อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 16-17) ไดเสนอระบบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย ดานรูปแบบการจัดการศึกษา ไววา รูปแบบการจัดการศึกษา

จะเปนไปอยางหลากหลาย ไมใชเพียงรูปแบบเดียวและหรือติดยึดกับระบบใดระบบหนึ่ง ท่ีตองเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและไมวาใครก็มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เนนความสอดคลอง

และความตองการของทองถ่ินและชุมชน เปนการจัดการศึกษาท่ีฟงเสียงของประชาชน ภายใต                  

การสนับสนุนสงเสริมของรัฐ   

 การมีสวนรวมนั้น เปนทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง          

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดเปนอยางดี โดย เออรวิน (Ervin, 1976: 138           

อางถึงใน จีรนนัท ฮังกาสี, 2551) กลาววา การพัฒนาแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการใหประชาชน     

เขามามีสวนรวมเก่ียวของกับการดําเนินงาน พัฒนารวมคิด ตัดสินใจ แกไขปญหาของตนเอง เนน         

การมีสวนรวม ใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขปญหารวมกัน การใช

วิทยาการท่ีเหมาะสมใหการสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ขณะท่ี 

โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff,1977: 6 อางถึงใน พงศพันธ แกวหาวงษ, 2550) นําเสนอ

แนวคิดของการมีสวนรวม ไววา การมีสวนรวมจะตองประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชน             

4 ประการ ไดแก 1) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร ทําดวยวิธีการอยางไร            

2) มีสวนในการดําเนินโครงการ ตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนุนโครงการและรวมมือกับองคกร

หรือกลุมกิจกรรมเปนการเฉพาะ 3) มีสวนในการแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากโครงการพัฒนา และ 

4) มีสวนในการประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ ยาดาฟ (Yadav, 1980: 7 อางถึงใน โสภา มัดลัง, 

2551) กลาวถึง การมีสวนรวมวา เปนการรวมมือของประชาชนดวยความตั้งใจและสมัครใจโดยไมถูก

บังคับ ซ่ึงกระบวนการความรวมมือตองมีความรูสึก ดังนี้ 1) การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ            

2) การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 3) การเขารวมในการติดตามประเมินผล

โครงการและแผนงานของการพัฒนา และ 4) การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

ขณะเดียวกัน การมีสวนรวม ยังหมายถึง การมีสวนรวมตั้งแตคิดโครงการ กิจกรรม โดยเริ่มคนหาปญหา 

สาเหตุ รวมการวางแผน รวมดําเนินการตัดสินใจมีการระดมทรัพยากร กําหนดเปาหมาย สรุปบทเรียน 

รวมติดตาม รวมประเมินผล และรวมรับผลท่ีเกิดรวมกัน โดยท้ังนี้ตองตั้งอยูในความเปนธรรม  ดังนั้น 

การมีสวนรวมในการศึกษาจึงเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสให ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น 
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การวางแผน การดําเนินการ และการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามผล ประเมินผล

และรวมในผลประโยชน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

หมายถึง การมีสวนรวม ตั้งแตคิดโครงการ กิจกรรม โดยเริ่มคนหา ปญหา สาเหตุ วางแผนตัดสินใจ 

ดําเนินการ ระดม ทรัพยากร กําหนดเปาหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 

โดยท้ังนี้ตองตั้งอยูในความเปนธรรม สอดคลองกับ พงศพันธ แกวหาวงษ (2550: 40) กลาวถึง การมี

สวนรวม ไววา เปนการเขารวมของบุคคลตาง ๆ ในการตัดสินใจ การดําเนินการ รวมคิด รวมฟง รวม

แสดงความคิดเห็น รวมสํารวจปญหา รวมลงทุน รวมรับผลประโยชน รวมสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ 

ปองกันและแกไขปญหาและรวมประเมินผล ในกิจการใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล ท้ังทางตรงและ

ทางออม เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองและเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิต ตามวัตถุประสงคท่ีกลุม

บุคคลไดรวมกันกําหนดไว นอกจากนี้ วัลภา พรหมฤทธิ ์(2550: 23) นําเสนอแนวคิด การมีสวนรวม ไววา 

การมีสวนรวมเปนกระบวนการหรือวิธีการตาง ๆ ท่ีเปดโอกาส สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมชื่นชมในผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือ

หลาย ๆ กิจกรรม โดยใชศักยภาพท่ีมีอยู  

 การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม มีความสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษามากข้ึนใน

ปจจุบัน เพราะปญหาความตกต่ําของคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึน ตองเปนความรับผิดชอบของทุก          

ภาคสวน หากยังยังใชวิธีการแยกคิด แยกปฏิบัติ คุณภาพการศึกษานับวันยิ่งถอยหลังลง เม่ือเปนเชนนี้          

จึงเปนหนาท่ีท่ีจะตองมารวมกันแกไข เพ่ือทําใหคุณภาพการศึกษาดีข้ึน ท่ีผานมาระบบการศึกษา         

ขาดหนวยงานท่ีสําคัญ คือ หนวยของสังคม ชุมชน จะเห็นไดวาการศึกษาท่ีขาดบริบททางสังคมนั้น         

ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ดังนั้น ควรปลอยใหการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของผูคนในแตละชุมชน

ทองถ่ินเขามารวมเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน เปดโอกาสใหพอแมผูปกครอง 

ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ี มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดาน 

ตาง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการบูรณาการหลักสูตรทองถ่ิน วิธีการจัดการเรียนการสอนและ

รวมแสวงหางบประมาณจากชุมชนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดลอม อาคาร

สถานท่ีใหเอ้ือตอการเรียนรูและเนนการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน และสรางความสัมพันธกับชุมชน

อยางตอเนื่อง พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 28) ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาไมวาจะอยูในระดับไหน 

ระบบใด ลวนแตตองการใหชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา จากการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาท่ียึดติดระบบจากหนวยงานตนสังกัดเพียงฝายเดียว 

จึงเกิดกระแสผลักดันใหชุมชนเขามามีบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบทางการศึกษามากข้ึน โดย

กําหนดใหการจัดการศึกษาเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาเปนแหลงพัฒนา

คน ในขณะเดียวกันชุมชนและทองถ่ินก็จะชวยพัฒนาสถานศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ

กัน สถานศึกษาจึงตองมีกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนแหง
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การเรียนรู และมีหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน พิณสุดา สิริธรังศรี 

(2556: 31) ซ่ึงจะเห็นไดวา โรงเรียนสวนใหญท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

ของชุมชนหรือองคกรในชุมชน ท้ังการรวมคิดและเสนอความตองการ รวมวางแผน รวมพัฒนาหลักสูตร 

รวมจัดการเรียนการสอน รวมการติดตามประเมินผลการเรียน รวมแกปญหา รวมระดมทรัพยากรและ

รวมชื่นชมในผลสําเร็จการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พิณสุดา สิริธรังศรี (2556: 41) 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีขางตน  ผูวิจัยไดสรุป การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ไดวา 

เปนการเปดโอกาสใหบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา เขามาเก่ียวของ             

มีสวนรวมในการคิด รวมการวางแผน รวมการตัดสินใจ รวมการแกไขปญหา และมีสวนในการปฏิบัติการ 

เพ่ือปรับปรุง วางแผน ประเมินผลงาน ชวยเหลือสนับสนุน ทําประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบ

ตอตนเองหรือสวนรวม เปนการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมประเมินในกระบวนการ

ใดกระบวนการหนึ่งของสถานศึกษา ซ่ึงในท่ีนี้คือ การใหบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ครู 4) ผูปกครอง 

และ 5) นักเรียน โดยเขามามีสวนรวมในลักษณะ 1) ลักษณะเปนคณะกรรมการ ประกอบดวย                   

1.1) คณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ 1.2) คณะกรรมการเพ่ือรวมบริหารงาน 2) ลักษณะเปน

ผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 3) ลักษณะรวมทํางานเปนกลุมหรือทีม และ 4) ลักษณะการรวมเสนอแนะ 

ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม ประกอบดวย 1) มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 2) มีสวนรวม

ในการวางแผน 3) มีสวนรวมในการตัดสินใจ  4) มีสวนรวมในการสนับสนุน 5) มีสวนรวมในการดําเนินการ 

6) มีสวนรวมในการประเมินผล และ 7) มีสวนรวมในการรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน 

   จากการเขารวมโครงการ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ซ่ึงเปน

โครงการท่ีพัฒนา 4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัย

ตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของการเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน วาควรจะมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการจัดการศึกษา จึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยศึกษา           

แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนจาก การสนทนากลุม การสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม มาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โดยใช

กระบวนการวจิัยและพัฒนา (R & D) ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาดําเนินการอยางเปน

ระบบโดยมีข้ันตอนและกระบวนการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพ           

การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช การประเมินประสิทธิผลและเผยแพร เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษา  

จัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ครูผูสอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนได
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ปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ               

ความถนัดของแตละบุคคลและมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง  ตลอดจนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูใหสูงข้ึน 
 

คําถามการวิจัย 

 1. สภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา มีลักษณะอยางไร 

 2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา มีลักษณะอยางไร 

 3. ผลจากการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี

กระบวนการ มากนอยเพียงใด 

 4. ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวทิยา มากนอย

เพียงใด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคทางการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัด        

การเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา มีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับมาก  
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ขอบเขตการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย            

โดยแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัด              

การเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา  

         การศึกษาในข้ันตอนนี้ เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาแบบ

มีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา  

มีข้ันตอนดําเนินการศึกษา ดังนี้  

         1.1 ศึกษาบริบทสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง             

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา เพ่ือนําไปเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยการสนทนากลุม (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิ                 

จํานวน  8 คน โดยดําเนินการดังนี้ 

         1.1.1 ศึกษาลักษณะสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

        1.1.2 ศึกษาจุดดอยของการจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยวานวิทยา ท่ีสงผลกระทบ

ตอคุณภาพการศึกษา 

        1.1.3 ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

        1.1.4 ศึกษาบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและศึกษารูปแบบในการจัด

การศึกษาของโรงเรยีนไชยวานวิทยา 

                 1.2 กลุมเปาหมาย 

             กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและสภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา

แบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวาน

วิทยา โดยใชวิธีการสนทนากลุม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปน             

3 กลุม ประกอบดวย 

                      1.2.1 กลุมท่ี 1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 2 คน  

   1.2.2 กลุมท่ี 2 ตัวแทนครูผูสอน จํานวน 3 คน ประกอบดวย หัวหนางานวิชาการ 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูรับผิดชอบกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

   1.2.3 กลุมท่ี 3 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไชยวานวิทยา (อดีตผูบริหารสถานศึกษา) กรรมการผูแทนครู และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (อดีตครูผูสอน) 
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  1.3 ตัวแปรศึกษา  ไดแก  

       ความคิดเห็นจากการสนทนากลุม (Focus Group) เก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษา

แบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน              

ไชยวานวิทยา 

      1.4 ระยะเวลาในการศึกษา  

  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ประกอบดวย 

 เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู                    

“การลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยดําเนินการดังนี้  

         2.1 การศึกษาบริบทและกรอบแนวคิด เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

โดยดําเนินการดังนี้ 

            2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวม เพ่ือหาแนวคิด หลักการ วิธีการจัดการเรียนรู ท่ีเสริมสรางการจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”   

            2.1.2 ศึกษาแนวคิดการจัดการการเรียนรูและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู            

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เปนพ้ืนฐานในการกําหนดวิธีการ          

หรือกระบวนการจดัการเรยีนรู  

            2.1.3 ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรม หลักการ ข้ันตอนและการสงเสริมกิจกรรม      

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู                    

จากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอนและผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ซ่ึงเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยการสังเคราะหทฤษฎี แนวคิดและขอมูล                      

การสนทนากลุมจากข้ันตอนท่ี 1 และจากการสัมภาษณ ในขอ 2.1.3 

      2.2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

ประกอบดวย 2 หมวด คือ 1) หมวดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 2) หมวด

สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู ครอบคลุม 4 ดาน (4H) คือ ดานคิดวิเคราะหเปน (Head) ดาน

จิตใจ คานิยม (Heart) ดานพัฒนาทักษะการทํางาน (Hands) และดานสุขภาพอนามัยท่ีดี (Health) 
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      2.2.2 การจัดทําคูมือประกอบการดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

       2.2.3 การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมและคูมือประกอบการดําเนินการจัดการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาแบบมีสวน

รวมท่ีสรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบและคูมือ 

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน

ไชยวานวิทยา 

             2.3 กลุมเปาหมาย 

         กลุมเปาหมายท่ีใชในการพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยใชวิธีการสัมภาษณ 

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

                    2.3.1 กลุมท่ี 1 รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 2 คน  

          2.3.2 กลุมท่ี 2 ตัวแทนครูผูสอน จํานวน 3 คน ประกอบดวย หัวหนางานวิชาการ 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและครูผูรับผิดชอบกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

          2.3.3 กลุมท่ี 3 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ไดแก กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการผูแทนศิษยเกาและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ   

   2.4 ตัวแปรศึกษา  ไดแก  

        2.4.1 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

     2.4.2 การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ประกอบดวย 2 หมวด คือ  

1) หมวดกิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลกัสูตร) 2) หมวดสรางเสริมสมรรถนะและ          

การเรียนรู ครอบคลุม 4 ดาน (4H) คือ ดานคิดวิเคราะหเปน (Head) ดานจิตใจ คานิยม (Heart)  

ดานพัฒนาทักษะการทํางาน (Hands) และดานสุขภาพอนามัยท่ีดี (Health) 

     2.4.3 ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

      2.5 ระยะเวลาในการศึกษา  

  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง 

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

               เปนการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัด            

การเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ดังนี้ 

      3.1 กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 

       3.1 โรงเรียนเปาหมาย คือ โรงเรียนไชยวานวิทยา อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

       3.2 ผลจากการจัดการเรียนรู“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ตามรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน

ไชยวานวิทยา กลุมเปาหมายในการดําเนินการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 692 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไดแก  

         3.2.1 รองผูอํานวยการ จํานวน 2 คน  

         3.2.2 ครูผูสอน จํานวน 35 คน  

         3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน  

         3.2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน จํานวน 320 คน 

         3.2.5 ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 320 คน 

      3.2 ตัวแปรในการวิจัย 

  ตัวแปรในการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบดวย 

     3.2.1 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมฯ  

     3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

               3.2.2.1 ผลจากการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา (สมรรถนะ

และการเรียนรู 4H) 

               3.2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระหวาง             

ปการศึกษา 2558 กับปการศึกษา 2559 

               3.2.2.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนไชยวานวิทยา ระหวางปการศึกษา 2558  

กับปการศึกษา 2559 

      3.3 เนื้อหาสาระ 

   การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ

มีสวนรวมและใชเนื้อหาวิชาจากหลักสูตรตามโครงการ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ซ่ึงกิจกรรมเพ่ิม
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เวลารูในระยะแรกเนน 4 หมวด คือ หมวดท่ี 1 กิจกรรมพัฒนานักเรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 

หมวดท่ี 2 สรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู หมวดท่ี 3 สรางเสริมคุณลักษณะและคานิยม และหมวด

ท่ี 4 สรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมท้ังในและนอก

หองเรียน กิจกรรมการพัฒนาเปนไปตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ

กิจกรรม และมีความสุขกับกิจกรรม ตอมาไดมีการปรับเปาหมายของกิจกรรม จาก 4 หมวด เปนการพัฒนา 

4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) 

และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และระยะท่ี 2 ในปการศึกษา 2559 ซ่ึงระยะนี้เนนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีมีเปาหมายการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) 

Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเนนใหนักเรียน

เรียนรูอยางมีความสุข โดยใชข้ันพัฒนาการของ Bloom Taxonomy (Krathwohl, D.R., 2002)          

เปนหลักในการจัดกิจกรรมและเนนใหเกิดทักษะการคิดข้ันสูง โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาดําเนินการอยางเปนระบบ โดยมีข้ันตอนและกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพ การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช และการประเมิน

ประสิทธิผลและเผยแพร โดยผูวิจัยกําหนดข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ข้ันตอนท่ี 2 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมและการประเมินผล ประกอบดวย 1) ผลสมรรถนะการเรียนรู 4H                    

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ข้ันตอนท่ี 4 การศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” 

       3.4 ระยะเวลาในการวิจัย 

                      การวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการทดลองจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ 

มีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

ระหวางภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559  

 

 ข้ันตอนท่ี 4 การศกึษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  1.1 การศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ          

มีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา  
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จากแบบสอบถาม 

  1.2 สรุปผลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมี 

สวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 2. กลุมเปาหมาย  

                กลุมเปาหมายท่ีใชศึกษาในข้ันตอนท่ี 4 จํานวน 692 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประกอบดวย 

  2.1 รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 2 คน  

  2.2 ตัวแทนครูผูสอน จํานวน 35 คน  

  2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน  

  2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 320 คน 

  2.5 ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 320 คน 

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก 

    ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 4. ระยะเวลาในการวิจัย 

     ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการท่ีไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบและการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะห

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ            

มีสวนรวมรวมท้ังไดศึกษาผลการวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย           

ดังแสดงในภาพท่ี 1    
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แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบของ Keeves, 1988 

แนวคิดของ Joyce & Weil, 1986 และแนวคิดของ Meason & Khedourri, 

1985 แนวคิดของ Kaplan, 1964 แนวคิดของ Willer, 1968 แนวคิด

ของ Good,1973 แนวคิดของ Bardo Hartman, 1982 แนวคิดของ
Stoner & Wankle, 1986 และแนวคิดของ Raj, 1996 แนวคิดของ          

รุงรัชดาพร เวหะฃาติ, 2548 แนวคิดของ ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี, 2552  

แนวความคิดของ ฉลาด จนัทรสมบัติ, 2550 และแนวคิดของ ทิศนา  

แขมมณี, 2553  

 

 

ดานบุคคลท่ีเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา 
1) ผูบริหารสถานศึกษา 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) คร ู
4) ผูปกครอง 
5) นักเรียน 
 

ดานกระบวนการมีสวนรวม 
1) มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
2) มีสวนรวมในการวางแผน 
3) มีสวนรวมในการตดัสินใจ 
4) มีสวนรวมในการสนับสนนุ 
5) มีสวนรวมในการดาํเนนิการ 
6) มีสวนรวมในการประเมินผล 
7) มีสวนรวมในการรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ของ Ervin, 1976 

แนวคิดของ Cohen &Uphoff, 1977 และ แนวคิดของ Yadav,1980 

แนวคิดของ สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557 แนวคิดของ               

พงศพันธ, 2550 แนวคิดของ วัลภา, 2550 แนวคิดของ วรวิทย, 2542 และ 
มณฑนา, 2540 อางถึงใน กิตติ,2552 แนวคิดของ แกวตา, 2524 อางถึงใน 

ดรรชนี, 2547 แนวคิดของ รัชนกและจํานง, 2541 อางถึงใน วัลภา, 2550 

แนวคิดของ อุดม, 2545 อางถึงใน พงศพันธ, 2550  และแนวคิดของ          

พิณสุดา สิรธิรังศรี, 2556 

 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 4 ข้ันตอน   
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  
“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู 
“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและการประเมินผล 
ประกอบดวย 1) ผลสมรรถนะการเรียนรู 4H 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3) คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษา              
แบบมีสวนรวมเพ่ือเสรมิสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 

1) ดานบุคคลที่เขามามีสวนรวม              

    ในการจัดการศึกษา 

2) ดานลักษณะการเขามามีสวนรวม              

    ในการจัดการศึกษา 

3) ดานกระบวนการมีสวนรวม 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม โรงเรียนไชยวานวิทยา 

ดานลักษณะการเขามามีสวนรวม              
ในการจัดการศึกษา 
1) ลักษณะเปนคณะกรรมการ  
   1.1) คณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือ 
   1.2) คณะกรรมการเพ่ือรวมบริหารงาน 
2) ลักษณะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 
3) ลักษณะรวมทํางาน เปนกลุมหรอืทมี 
4) ลักษณะการรวมเสนอแนะ 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1) ผลสมรรถนะการเรียนรู 4H  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
3) คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
4) ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมสีวนรวม เพ่ือเสรมิสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โรงเรียนไชยวานวิทยา 

การจัดการเรียนรู 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยาครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม หมายถึง การดําเนินการศึกษาและ

พัฒนาวิธีการเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม ข้ันตอนท่ี 3 

การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและการประเมินผล ประกอบดวย  

1) ผลสมรรถนะการเรยีนรู 4H 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ข้ันตอนท่ี 4 การศึกษา

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง 

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

               2.  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู  

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” หมายถึง โครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ 

3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานบุคคลท่ีเขามามีสวนรวม ดานลักษณะการเขามามีสวนรวม  

และดานกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  3. การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมท่ีเปนอิสระโดยความสมัครใจ ในการรวมคิด         

รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ รวมประเมินผล และการใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาตาม

กิจกรรมโครงการ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา รวมกันคิดกําหนด

เปาหมายทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู รวมกันวางแผน รวมกันตัดสินใจ รวมกันสนับสนุน       

รวมกันดําเนินการปฏิบัติตามแผนของสถานศึกษา รวมกันประเมินผลและรวมกันรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน 

 4. ดานบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาท้ังผูมีสวนรวมนอกสถานศึกษา ประกอบดวย ตัวแทนพอแม ผูปกครอง และผูมีสวนรวมใน

สถานศึกษา ประกอบดวย นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   5. ดานลักษณะการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง บทบาทของบุคคลท่ีเขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู” โรงเรียนไชยวานวิทยา ประกอบดวย บทบาทในลักษณะคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือและ

คณะกรรมการเพ่ือรวมบริหารงาน บทบาทในลักษณะบุคคลเปนลักษณะของผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 

บทบาทในลักษณะรวมทํางานเปนกลุมหรือทีม และบทบาทในลักษณะการรวมเสนอแนะ 

 6. ดานกระบวนการมีสวนรวม หมายถึง บทบาทของบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” โรงเรียน 
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ไชยวานวิทยา ประกอบดวย การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การมีสวนรวมในการวางแผน การมี

สวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการสนับสนุน การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวม

ในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรายละเอียดประกอบดวย 

    6.1 มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามา มีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

3) คร ูและ 4) ผูปกครอง รวมกันกําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ตามหลักสูตรกิจกรรมโครงการ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” คือ 1) การวิเคราะหสภาพปญหาและ           

ความตองการ 2) การศึกษานโยบายการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 3) ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของ นํามากําหนดเปาหมายใหมีความสอดคลอง สอดรับเปาหมายของ

หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ

ดาน 1) สมรรถนะ การเรียนรู 4H  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน           

3) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และ 4) เพ่ือใหเกิด               

ความพึงพอใจของผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา 

               6.2 มีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) คร ู

รวมกันพิจารณาตัดสินใจลวงหนาในการวิเคราะหท่ีมีเหตุมีผลในเชิงระบบ โดยวางแผน 1) การแตงตั้ง

คณะทํางาน 2) การกําหนดบทบาทหนาท่ี 3) การกําหนดกิจกรรม 4) การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  

5) การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และ 6) การกําหนดปจจัยใน 

การดําเนินงาน ใหสอดคลองกับความตองการ ตอบสนองความตองการของนักเรียน เพ่ือพัฒนา 

การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ใหมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน    

               6.3 มีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) คร ู 

มีสวนรวมเม่ือตองตัดสินใจดําเนินงานในเรื่องสําคัญหรือท่ีเปนเรื่องสวนไดสวนเสียขององคกร ทุกฝายจะ

มีการตัดสินใจรวมกันของคณะทํางาน โดยเฉพาะการตัดสินใจพิจารณาในเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การระบุ

ปญหาและขอบเขต กําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีชัดเจนของการกิจกรรม  “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู 2) การสรางทางเลือกในการกําหนดกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เพ่ือผลประโยชน

ขององคกรหรือของนักเรียน อยางไร ก็ตาม การตัดสินใจจะข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผูนําขององคกรดวย 

               6.4 มีสวนรวมในการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) คร ู 

4) ผูปกครอง และ 5) นักเรียน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน ผูสอน สามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
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และมีความรอบรู รวมท้ังสนับสนับดานทรัพยากร แนวคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนการให

คําปรึกษาในการจัดกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 

               6.5 มีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมใน 

การจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  

3) คร ูดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว ตามข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู “การลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู” โดยรวมกัน 1) การประชุมชี้แจงคณะทํางาน 2) การมอบหมายหนาท่ีการดําเนินงาน   

3) การประชาสัมพันธการดําเนินงาน 4) การปฏิบัติงานตามแผน 5) การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน 

และ 6) การสรุปผลการดําเนินงาน      

               6.6 มีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) คร ู 

4) ผูปกครอง และ 5) นักเรียน รวมกันติดตามผลงานท่ีปฏิบัติและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง 

การทํางาน รวมคิด พัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน โดยรวมกันรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับผลการดําเนินการ

จัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” นํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไววา

ไดผลตามท่ีกําหนดเพียงใด ซ่ึงชวยใหครูผูสอนรูพ้ืนฐานของนักเรียน ชวยใหครูปรับปรุงเทคนิคการสอน

ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนรูวาตนเองเกงหรือออนเรื่องใด ความสามารถอยูใน

ระดับใด ควรปรับปรุงขอบกพรองเรื่องใดชวยใหผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการจัดการศึกษาได ชวยให

ผูปกครองทราบวา นักเรียนในปกครองของตนมีความเจริญงอกงามอยางไรเพ่ือเตรียมสนับสนุนตอไป          

               6.7 มีสวนรวมในการรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลท่ีเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) คร ู4) ผูปกครอง และ 5) นักเรียน รวมกันยอมรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ

ทางออมในผลการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” รวมท้ังแสดงความชื่นชมยินดี รวมท้ังมีสวน

รวมในผลประโยชน คือ 1) การรวมรับรูผลการดําเนินงาน 2) การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) การรวมเปน

เจาของผลงาน 4) การรวมจัดสรรผลประโยชน 5) การรวมชื่นชมผลงาน และ 6) การรวมรับผิดชอบใน

ผลงาน เปนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืน ซ่ึงทุกฝายตองไดรับประโยชนท้ังทางตรงและ

ทางออม เกิดความภาคภูมิใจในกระบวนการมีสวนรวมและผลงานท่ีเกิดข้ึนและตองสงผลไปถึง 

นักเรียน สถานศึกษา พอแม ผูปกครองและชุมชน  

    7. การลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนเปนผูรับความรู เชน การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู ใหนอยลง 

    8. เพ่ิมเวลารู หมายถึง การเพ่ิมเวลาและโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มี

ประสบการณตรงคิดวิเคราะห ทํางานเปนทีม และเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุขจากกิจกรรม

สรางสรรคท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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    9. การจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดสวนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

นักเรียนเปนผูรับความรูใหนอยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจริง 

และสรางความรูดวยตนเองมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามความสนใจความถนัดและ          

ความตองการไดเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต ความมีน้ําใจ การทํางานเปนทีม และมี

ความสุขในการเรียนรู 

  10. การจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู 

ตามกิจกรรมโครงการ “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ประกอบดวย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะและ

การเรียนรู ครอบคลุม 4 ดาน (4H) คือ ดานคิดวิเคราะหเปน (Head) ดานจิตใจ คานิยม (Heart)            

ดานพัฒนาทักษะการทํางาน (Hands) และดานสุขภาพอนามัยท่ีดี (Health)  

  11. กิจกรรมสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู ครอบคลุม 4 ดาน (4H) หมายถึง กิจกรรม

ท่ีพัฒนานักเรียนในดานคิดวิเคราะหเปน (Head) ดานจิตใจ คานิยม (Heart) ดานพัฒนาทักษะ 

การทํางาน (Hands) และดานสุขภาพอนามัยท่ีดี (Health) ประกอบดวย 

      11.1 Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) หมายถึง กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 

เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ตัดสินใจ แกปญหาอยาง

สรางสรรค 

      11.2 Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) หมายถึง กิจกรรมสงเสริม พัฒนา และปลูกฝงคานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม การทําประโยชนเพ่ือสังคม เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคจนเปน

ลักษณะนิสัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอตนเองและสวนรวม 

      11.3 Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) หมายถึง กิจกรรมสรางเสริมทักษะการทํางาน 

ทักษะทางอาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนคนพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 

      11.4 Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) หมายถึง กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะเพ่ือให

นักเรียนมีสมรรถนะทางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีเจตคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติ           

ดานสุขภาพจนเปนนิสัย              

    12. ผลการใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม หมายถึง คุณภาพของการนํารูปแบบ 

การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไปใช โดยพิจารณาจากผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของ 

โรงเรียนไชยวานวทิยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษา

แบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา  

  13. ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ

ทางออม ซ่ึงมีสวนในการรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการนํารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
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ไปใชในการเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา ไดแก 

ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

  14. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 

หมายถึง ความพึงพอใจของรองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีตอรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียน

ไชยวานวิทยา 

 

ประโยชนที่ไดรับ 

 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชนท่ีไดรับ ดังนี ้
 1. ไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเพ่ือเสริมสราง 

การจัดการเรียนรู“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา 

 2. ไดแนวทางท่ีจะสนับสนุน เสริมสรางการจัดการเรียนรูใหครูผูสอนกิจกรรมตามโครงการ 

“การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” และผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจและสามารถ

จัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ได 

 3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ตามรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบมีสวนรวม สามารถเชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีไดรับเขากับสถานการณในสังคม 

จนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจและสามารถนําความรูท่ีได ไปประยุกตใชในสถานการณหรือแกปญหา           

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได 

 


