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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการด้าเนินงานการบริหาร
การจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ในขอบเขตเนื้อหา 3 ด้าน  ได้แก่   ด้านการส่งเสริม   ด้านการด้าเนินกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   ด้านการควบคุมคุณภาพ  โดยจ้าแนกตามตัวแปร สถานภาพต้าแหน่ง 
และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา   จ้านวน 59 คน และครู จ้านวน 
282 คน  รวมทั้งสิ้น 341 คน  ได้จากการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน  แล้วท้าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามชนิดแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .991 สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
โดยก้าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ .05  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” 
ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านพบว่า
ด้านการด้าเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ไม่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32  โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05    
 
ค้าส้าคัญ : การด้าเนินงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study and compare the operation of 
activities management “Moderate Class, More Knowledge”  of School administrators 
under the Secondary of Educational Service Area Office 32 with 3 frameworks: 
promotion activities, activity “ Moderate Class, More Knowledge”  quality control 
activities.  The data was classified by position, and school sizes.  The sample were 59 
administrators and 282 teachers in a total of 341 using the table of Krejcie & Morgan 
and multi- stage random sampling (Sampling Size) , respectively.  The instrument used 
in this study was a rating scale questionnaire. The reliability value of .991. The statistics 
used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. 
The hypotheses were tested by independent and Sheff’ e method was used to 
compare each pair of the aspects.  The significant was set at the level of . 05.  The 
findings were as follows:  1)  The opinions of the school administrators and teachers 
about  the operational states of activity management “ Moderate Class, More 
Knowledge” was conducted School under of Educational Service Area Office 32 were 
a high level 2)  The opinions of the school administrators and teachers about  the 
operational states of activity activities management “ Moderate Class, More 
Knowledge”   as a  whole and each aspect was found that  the promotion activities 
“Moderate Class, More Knowledge” and quality control activities was not  difference. 
3) The comparison of the opinions of the school administrators and teachers who had 
the difference in working, and school sizes towards the of activity management 
activities “ Moderate Class, More Knowledge”  was conducted School under of 
Educational Service Area Office 32 were statistically significant different at .05 level.  
 
Keywords: Operation Director and Activity “Moderate Class, More Knowledge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
675 

1.  บทน้า 
 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชากรโลก การจัดการศึกษาเพ่ือให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกจึงมีความส้าคัญยิ่ง ครู เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ จึงควรพัฒนาตนให้เป็น   
ผู้มีความรอบรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนพัฒนาในสรรพวิทยา
ต่าง ๆ แห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้ารงอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ที่ด้าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (วันวิสา โพธิ์มณี, 2557 : หน้า 1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงมีพระราชด้ารัสในเรื่องการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะ
ทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมี
พระราชด้าริให้มีการน้าองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา  หัตถศึกษา และพลศึกษา และ
หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ โดยทรงมีพระราชด้าริให้น้าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลง 
แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส้านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2559 : หน้า 1-2)  
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนใน
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มา
ด้าเนินงานเป็นโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกโรงเรียนน้าร่องเข้าร่วมโครงการ 
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 66 โรง ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ด้วยการพัฒนาหลักสูตร  
ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตาม นโยบาย สพฐ.จ้านวน 6 โรง และโรงเรียนพัฒนาคู่ขนานจ้านวน 
60 โรง สรุปรวมพัฒนาหลักสูตร "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" 100%  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มอบนโยบายการขับเคลื่อน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในการนี้มี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อ้านวยการโรงเรียน  รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานวิชาการ 
สรุปรวมผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท้าวิจัย  เรื่องการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือ
น้าผลการวิจัยไปปรับใช้กับโรงเรียนในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการ
บริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
การบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ้าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
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3.  วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ้านวน 2,850 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970 : p. 608-610, ; อ้างถึงใน ธานินท์  ศิลป์จารุ, 2557 : หน้า 41-63)  ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
341 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 59 คน และครูผู้สอนจ้านวน 282 คน ได้จากการสุ่มตามขนาด
โรงเรียนโดยวิธีการจับฉลากให้ครบ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน โดยได้น้าแบบสอบถาม
เสนอที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน้าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  
ตามวิธีของครอนบาค  ของแบบสอบถาม ซึ่งผลปรากฏว่ามีความเชื่อมั่น .99  แบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 
สถานภาพ  และขนาดของโรงเรียน   มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
 ตอนที่ 2 เป็นข้อค้าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารจัดการกิจกรรม     
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน
ความคิดเห็น  3 ด้านคือ การส่งเสริมกิจกรรม  การด้าเนินกิจกรรม   และการควบคุมคุณภาพกิจกรรม  
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่  
 ตอนที่ 2  ท้าการเปรียบเทียบ แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ้าแนกตามสถานภาพและขนาด
โรงเรียนต่างกัน ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว  เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ .05 จะท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
 
4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ตามล้าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่  
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ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   (n = 341)  
 

ลักษณะของตัวแปร จ้านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพต้าแหน่ง 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 ครู 

 
59 
282 

 
17.30 
82.70 

 2. ขนาดโรงเรียน 
2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง   

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่   
    2.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  

 
60 
120 
70 
91 

 
17.60 
35.19 
17.46 
22.69 

 
จากตาราง 1 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม  จ้านวน 341 คน  เมื่อจ้าแนกตาม

สถานภาพต้าแหน่ง  พบว่าเป็นผู้บริหาร  59 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.30  เป็นครู  282 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.70  และเมื่อจ้าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง 
จ้านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.19  รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ้านวน 91 คน  คิด
เป็นร้อยละ 22.69 

 
ตาราง 2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับ

การด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยรวมและ   
รายด้าน 

 
ข้อ 
 

การด้าเนินงานการบริหารการจัดการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

X  S.D. ความหมาย ล้าดับที่ 

1 ด้านการส่งเสริม 3.82 0.61 มาก 1 
2 ด้านการด้าเนินกิจกรรม  3.70 0.68 มาก 2 

3 ด้านการควบคุมคุณภาพ 3.69 0.70 มาก 3 

รวม 3.74 0.66 มาก  
 
 จากตาราง 2 พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการ
บริหารการจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.74) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการส่งเสริม ( X =3.82) รองลงมาคือ ด้านการ
ด้าเนินกิจกรรม ( X = 3.70) และที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านการควบคุมคุณภาพ ( X = 3.69)  
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ตาราง 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับการด้าเนินงานการ
บริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

 
 
ข้อ 
 

การด้าเนินงานการบริหารการ
จัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา คร ู        
t X  S.D. X  S.D 

1 
2 
3 

ด้านการส่งเสริม 
ด้านการด้าเนินกิจกรรม 
ด้านการควบคุมคุณภาพ 

3.82 
3.72 
3.68 

0.65 
0.66 
0.71 

3.84 
3.71 
3.71 

0.61 
0.68 
0.69 

0.250 
0.089 
0.282 

รวม 3.74 0.67 3.75 0.66 0.207 
 
 ตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการ
บริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน  
 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบ แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ้าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดโรงเรียนต่างกัน 
 
ตาราง 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม       

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามขนาดโรงเรียน 
 

ข้อความ SS DF MS F 
1. ด้านการส่งเสริม     
             ระหว่างกลุ่ม      8.225       4       2.742   7.750 
             ภายในกลุ่ม      118.862      278                     .354  
              รวม                                                              127.087      282         
2. ด้านการด้าเนินกิจกรรม     
             ระหว่างกลุ่ม     13.851                             4        4.617                             10.786 
             ภายในกลุ่ม    143.830            278                            .428  
              รวม                                                           157.681     282             
3.  ด้านการควบคุม 
             ระหว่างกลุ่ม 
             รวม 

   18.392               
   148.577 
  166.949 

       4 
    278 
    282   

        6.131 
         .442 

              

    
13.866 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

ข้อความ SS DF MS F 
รวมทุกด้าน 
             ระหว่างกลุ่ม 
             ภายในกลุ่ม 

13.489 
137.083 

4 
278 

4.497 
       .408       

 

             รวม 150.572 282   
 

 จากตาราง 4 พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันเช่นเดียวกัน 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
 

ตารางที่ 5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นค้าถามปลายเปิด ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

 
ข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริม จ้านวน 

N=20 
ร้อยละ 

1 ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการด้าเนินงาน 8 40.00 
2 ครูขาดความตระหนักในการส่งเสริมกิจกรรม 6 30.00 
3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 4 20.00 
4 อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับกิจกรรม 2 10.00 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ด้านการส่งเสริม ที่มี
จ้านวนมากที่สุดคือ ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการด้าเนินงาน (ร้อยละ 40.00)  รองลงมาคือครูขาด
ความตระหนักในการส่งเสริมกิจกรรม (ร้อยละ 30.00  )  และสถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 
(ร้อยละ 20)  ตามล้าดับ 
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ตาราง 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ด้านการด้าเนินกิจกรรม 

 
ข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการด้าเนิน

กิจกรรม 
จ้านวน 
N=20 

ร้อยละ 

1 ควรจัดกิจกรรม 4H ให้หลากหลาย 8 40.00 
2 ควรจัดกิจกรรม 4H ตามความสนใจของผู้เรียน  5 25.00 
3 ควรให้บุคลากรอบรมการจัดกิจกรรม 4H  เพ่ิมเติม 4 20.00 
4 ครูขาดความตระหนักในการปฏิบัติกิจกรรม 4H 3 15.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  ด้านการด้าเนิน
กิจกรรม ที่มีจ้านวนมากที่สุดคือ ควรจัดกิจกรรม 4H ให้หลากหลาย  (ร้อยละ 40.00)  รองลงมาคือ  
ควรจัดกิจกรรม 4H ตามความสนใจของผู้เรียน (ร้อยละ 25.00)  และ ควรให้บุคลากรอบรมการจัด
กิจกรรม 4H  เพ่ิมเติม  (ร้อยละ 20.00)  ตามล้าดับ 
 
ตาราง 7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้” ด้านการควบคุมคุณภาพ 
 

ข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการควบคุม
คุณภาพ 

จ้านวน 
N=20 

ร้อยละ 

1 การวัดผลประเมินผลและการนิเทศกิจกรรมมีน้อย 7 35.00 
2 ควรมีการวัดผลประเมินผลและนิเทศกิจกรรมที่

ชัดเจน 
6 30.00 

3 ชุมชนและท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวัดผล
ประเมินผล 

5 25.00 

4 ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

2 10.00 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ด้านการควบคุม
คุณภาพ ที่มีจ้านวนมากที่สุดคือ การวัดผลประเมินผลและการนิเทศกิจกรรมมีน้อย (ร้อยละ 35.00)  
รองลงมาคือ ควรมีการวัดผลประเมินผลและนิเทศกิจกรรมที่ชัดเจน (ร้อยละ 30.00)  และ  ชุมชนและ
ท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล (ร้อยละ 25.00)  ตามล้าดับ 
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5. อภิปรายผล  
 1.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหาร         การ
จัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจาก  ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาด้าเนินงานเป็นโครงการในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558  รวมทั้งส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ได้ด้าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  อยู่ตลอดเวลา มีการน้านโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังท้าให้  การด้าเนินงานการ
บริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ส่งผลให้
โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  อยู่ในระดับมากด้วย   
 2.  เปรียบเทียบของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ตรงกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับนโยบาย
ลงมาปฏิบัติ  มีความคาดหวังไว้ไม่สูงมาก  ส่วนครูเป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหารและเป็นฝ่ายปฏิบัติ
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้เต็มที่แล้ว    
 3.  เปรียบเทียบของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานต่างกันในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานการบริหารการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  
ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมและภารกิจงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีภารกิจ
หลัก คือ การส่งเสริม การด้าเนินกิจกรรม  การควบคุมคุณภาพ  โดยมีคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้มีการก้าหนดเป้าหมายเดียวกัน  รวมทั้งได้รับการพัฒนาในเรื่องบุคลากรทั้งทางตรง
และทางอ้อมก็ได้รับเช่นเดียวกัน  
 4.  ข้อเสนอแนะที่มีจ้านวนสูงสุดคือ ด้านด้านการส่งเสริมและด้านการด้าเนินกิจกรรมทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ขาดงบประมาณในการส่งเสริมการด้าเนินงาน  ครูขาดความตระหนักในการส่งเสริม
กิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม  อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับกิจกรรม จัดกิจกรรม 4H ให้
หลากหลาย  การจัดกิจกรรม 4H ตามความสนใจของผู้เรียน  ควรให้บุคลากรอบรมการจัดกิจกรรม 4H  
เพ่ิมเติม  ครูขาดความตระหนักในการปฏิบัติกิจกรรม 4H 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านการส่งเสริม จากการวิจัยพบว่าข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือมีนโยบายให้การ
ด้าเนินงานร่วมกับผู้น้าการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความเข้าใจกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการการจัดกิจกรรมกับผู้น้าการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
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การด้าเนินงานกิจกรรม 4 H 
  2.  จากการวิจัยพบว่าข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การขอความร่วมมือจากวิทยากร
ภายนอกในการด้าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาในด้านความรู้โดยมีข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้การด้าเนิน
กิจกรรมประสบความส้าเร็จให้ได้มากที่สุด  โดยไม่ต้องขอความร่วมมือจากวิทยากรภายนอก  
 3.  การควบคุมคุณภาพจากการวิจัยพบว่าข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวิจัย/พัฒนาและประเมินผลกิจกรรม โดยมี
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นกรรมการในการประเมิน นิเทศ 
ติดตามผลการด้าเนินงานของกิจกรรมวัดผลประเมินผลของกิจกรรมอย่างจริงจังและสม่้าเสมอเพ่ือเป็น
การพัฒนาการศึกษาให้ประสบผลส้าเร็จต่อไป 
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