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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   รายงาน รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศไม่สามารถเปิดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านจางวาง และโรงเรียนอื ่นๆ ต้องจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ด้วยแนวคิด “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุด
ไม่ได้” ผ่านการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การใช้ช่องทีวี
ดิจิทัลและการเรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามสภาพและความ
เคลื่อนไหว รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและหลักการในการจัดการศึกษาทางไกล ตลอดจนแนวคิดในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อผู้ศึกษาใช้วิธีการผสมผสานในการเก็บข้อมูล
จากเอกสาร ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์  การสอบถาม การสัมภาษณ์  จนได้ข้อมูลต่าง ๆ 
นำมาวิเคราะห์  สังเคราะห์และเรียบเรียงเป็นข้อเสนอแนะ นำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้   
 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL จุดมุ่งหมายของการพัฒนานวัตกรรมตาม
โครงการ IFTE (Innovation for Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
นี้  1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความปกติใหม่  2) เพ่ือหาคุณภาพของ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีองค์ประกอบของ
รูปแบบดังนี้(HEART- H) คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษา วางแผน มีเป้าหมายร่วมกัน (APPLICATION - A) คือ เตรียม
ความพร้อมในบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (PEOPLE - P) คือ การพัฒนาครูสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมีให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑  (PARTICIPATION -P) คือ การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLC ในการทำงานและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ (INITIATIVE - I) คือ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพ (New Normal - N) คือ สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้ เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (EVALUATION - E) คือ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
(SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ  (SHARE – 
S) คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปสู่ เป้าหมายขององค์กร และบรรลุตามวัจุ
ดมุ่งหมายที่ตั้งได้ในการพัฒนานวัฒกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ซึ่งมีผลการ
พัฒนานวัตกรรมดังนี้ 
 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และนำไปจัดทำร่างรูปแบบการ
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บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL และดำเนินการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบที่จัดทำขึ้นโดยเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ นำมาแปลผลเป็นระดับความคิดเห็น จากนั้นนำ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาดำเนินการแก้ไข และปรับปรุง พบว่าผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความปกติใหม่ ด้านองค์ประกอบของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวามทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.50 , S.D.= 0.50) 

2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยจัดทำแบบ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบที่จัดทำขึ ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อซึ่งประเมินคุณภาพของรูปแบบด้าน
ความเป็นประโยชน์ (Utility) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเหมาะสม (Propriety) และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ นำมาแปลผลเป็นระดับความคิดเห็นในด้านคุณภาพของรูปแบบแต่ละ
ด้าน พบว่าผลการหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีค่าความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.75 , S.D.= 0.30) 

3) ประเมินแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  จัดทำขึ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและ
นำมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช ้ด ัชน ีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป ปรับปรุง
แก้ไขแล้วจึงนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจางวาง 
โดยจำแนกเป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 8 คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นำมาแปลผลเป็นระดับความความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  
พบว่า มีผลประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหาค่า 
(IOC) ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 - 1.00 โดยภาพรวมมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (x ̅=4.51 , S.D.= 0.50)   

4) ภาพรวมนักเรียนที่มีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู้ของ
ครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

ค 

2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  จัดทำขึ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ แบ่งออกเป็นการประเมิน 4 ด้าน โดยแต่ละด้านละมี 
3 ข้อ โดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการเรียนรู ้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS Model จำนวน รวมทั้งสิ้น 134 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนำมาแปลผลเป็นระดับความความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  พบว่า มีผลประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อจัดการ
เรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
ของและนำมาคำนวณหาค่า (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 - 1.00 โดยภาพรวมมีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.01 , S.D.= 0.68 )     

จากการพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ผลการวิจัย
พบว่า ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยมีความเหมาะสม และเผยแพร่ได้ ด้วยความภาคภูมิใจ ผลงานมีคุณค่า
สามารถนำไปใช้ในการบริหารในสถานการณ์จำเป็นหรือสถานการณ์ปกติได้ ทั้งนี้เนื่องจากนวัตกรรมนี้สามารถ
ทำให้ครูจัดการเรียนรู้ได้ตามตัวชีวัดที่กำหนด สามารถประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องสอนใน
ห้องเรียน นอกจากนี้ได้รับประโยชน์จากผลงานคือ ได้กระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
ครูสามารถสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการในการการจัดการศึกษาทางไกล โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal) และนำนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการมาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลได้
ด้วยความภาคภูมิใจ ส่วนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการที่ทันสมัย และสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเนื้อหาและตัวชี้วัดที่กำหนดด้วยความสามารถของเด็กและผู้เรียนตลอดจนความร่วมมือของ
ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้ความร่วมมือที่ดีระหว่างครู เด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนที่จะช่วยกันจัด
การศึกษาให้กับเด็กและผู้เรียน ในสถานการณ์ที่จำเป็นพื้นฐานวิถีชี วิตใหม่(New Normal)ด้วยความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้ รูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ของโรงเรียนบ้านจางวางในครั้งนี้มีสำเร็จมีประสิทธิภาพได้เกิดจากปัจจัย ดังนี้
สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูบางส่วนได้จัดทำแผนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอนไว้ล่าง
หน้า สามารถนำมาปรับ ใช้ในสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ครูสนใจในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยใน
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ปัจจุบันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่
เน้นการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้กำลังใจ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรียนที่ ตามความเหมาะสม ผู้ปกครอง เด็ก และผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดใีน
การเรียนรู้การส่งใบงาน การวัดผลประเมินผล และการตอบแบบสอบถาม 

        
 ข้อสรุปของการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
จะบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ต้องเกิดจาก การที่ผู้บริหารมีความรู้ความสนใจ มองเห็นความสำคัญของการ  จัด
การศึกษา จะช่วยกระตุ้น ช่วยส่งเสริมให้ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ใน  สถานการณ์
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงเพียงใดก็ตามผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ และทุกคนต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความจำเป็นพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
ต่อไป 
 การเผยแพร่นวัตกรรม 
   1. การเผยแพร ่ 
   1.1 ผู้พัฒนานวัตกรรมเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารด้านการบริหารจัดการโดยใช้ 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ดังนี้     
    1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จำนวน 103 โรงเรียน  
    2. โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  
    3. โรงเรียนเทศบาล2 (วัดใหม่ท่าพานิชย์) สังกัดเทศบาลกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  
    4. โรงเรียนบ้านหนองยาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด 
    5. โรงเรียนคลองแก้มซ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี  
    6. โรงเรียนบ้านโป่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี  
    7. โรงเรียนคลองแก้มซ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี  
    8. โรงเรียนร.ร.ชุมชนบ้านอ่างเวียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี 
    9. โรงเรียนบ้านมาบเหียง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี  
 รวมเผยแพร่นวัตกรรมนวัตกรรมการบริหารด้านการบริหารจัดการดังกล่าวจำนวน 111 โรงเรียน 
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 จ ุดมุ ่งหมายของการพัฒนานว ัตกรรมตามโครงการ IFTE ( Innovation for Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี นี้  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความปกติใหม่  2) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  3) เพื ่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหารูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ 

2. เป็นแนวทางในการนำเอา HAPPINESS Model มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
 

ผู้พัฒนานวัตกรรมขอขอบคุณ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจน  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลและให้คำแนะนำจนผลงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่า
และประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้พัฒนานวัตกรรมขอมอบแด่ทุก ๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการทำวิจัย 
 

            ภัทรภรณ์  คงกระจ่าง 
สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

ฉ 

สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                                      ก 
คำนำ                                                                                                                                    จ  
สารบัญ                                                                                                                     ช           
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บทที่ 1 
บทนำ 

๑. ความเป็นมาของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545ได้
กำหนดแนวการจัดการศึกษา ปรากฏในหมวด 4 มาตรา 22, 23 สรุปสาระสำคัญ คือ “การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักเรียนว่ามีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และต้องส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ส่วนการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่เน้นวามสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา” ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาของชาติไว้
ในหมวดที่ 4 ตั้งแต่มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ซึ่ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้   1. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรีย
นี้เป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลักดังนี้ 1.1 ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 1.2 ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของ
ผู้เรียนี้เป็นสำคัญ 2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน โดยเน้น ความรู้คุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างสมุดล รวมทั้งการฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) 
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับ สังคม ได้แก่ครอบครัวชุมชน ชาติและสังคมโลก 
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื ่องการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมุดลยั่งยืน 3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ
ปัญญา ไทย และการรู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 5)ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
กระบวนการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนด แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล 2) ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 7) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริหาร ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีการออกแบบหลักสูตรโดย
คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน การบริหารจัดการโรงเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จในการ
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จัดการเรียนรู้ มีการหารือและวางแผนร่วมกันของ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู ้กำหนด
นโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางศึกษา พ่อแม่ ผู ้ปกครอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจของครูและนักเรียน (Duangchurn, 2020) จึงต้องมีการวางแผนร่วมกันเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอน และสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในครั้งนี้มีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
มากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
ให้โรงเรียนในสังกัดและในกำกับ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป พร้อมทั้งได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของ
นักเรียนโดย ให้ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และภารกิจอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาค
เรียนต้องสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทางไกลทุกโรงเรียนในจังหวัดพ้ืนที่สีแดงให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 
1) On Site คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช้สีแดงแต่ต้องเว้นระยะหรือลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง 
สำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียว สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ 2) On Air คือการออกอากาศ
ผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตาราง และรายการท่ีดูย้อนหลัง 3) Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน 
ผ่านเครื่องมือที่ทำงานโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียนเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมาก
ที่สุด 4) On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และ5) OnHand 
หากจัดในรูปแบบอื่น ๆ ที่กล่าวมาไม่ได้ ให้โรงเรียนจัดแบบ On Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียนี้เป็นลักษณะ
แบบเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนรู้รีบไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคร่าวหรือ
ให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิด
แต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม สำหรับการวางแผนการตำเนินการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ต้องเป็นการหารือ วางแผนและประสานงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นการสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ตาม  
ความสมัครใจ โดยพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัว รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ของนักเรียนเป็นสำคัญ แต่ไม่ว่าจะเลือกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด
ก็ตาม ทุกโรงเรียนต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยต้านสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ให้
พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระดับของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของพ้ืนที่ตั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนใดในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่สีแดง และพ้ืนที่ควบคุมหรือ
พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้
โรงเรียนแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยต้องผ่านข้อกำหนดทั้ง 44 ข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือ
อนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน
กำหนด โดยให้โรงเรียนหารือและวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมที่สุดตามบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ นี้ มีผลโดยตรงต่อนักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต และ
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ส่งผลกระทบในระยะยาว ทำให้เกิดระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ สถานการศึกษาทุกระดับต้องปรับตัว
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องเตรียมเพ่ืออนาคต  

วิกฤตโควิด – 19 เป็นบททดสอบของความจำเป็นครั ้งใหญ่ในการบริหารจัดการศึกษาที ่ต ้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นในการศึกษานี้ในบทความนี้ ผู้พัฒนานวัตกรรมจึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอน การ
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และนำมาพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ โดยการศึกษา
แนวทาง มาตรการหรือนโยบาย สำนักสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทราบ
ถึงสาระสำคัญของแนวทาง มาตรการหรือนโยบายในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำมาใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิต
ใหม่ด้วย HAPPINESS Model และนำรูปแบบที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเลือก
โรงเรียนบ้านจางวาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจาก บุคลากรมีศักยภาพ ความ
พร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นผู้บริหารทำให้สะดวกในการเก็บข้อมูล  เพื่อใช้
ในการวางแผนงานตลอดจนพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด -19 ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความปกติใหม่ 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL   
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
        ประชากร    
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะโรงเรียนบ้านจางวาง โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
หัวหน้างานบริหารวิชาการจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 8 คน และบุคลากรทางการศึกษา 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 10 คน  

ระยะเวลา 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
     1. การบริหารจัดการเรียนรู้ หมายถึง  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
การวางแผนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. การบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ
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ถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งพัฒนาและสรุปองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ ตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำมาประยุกต์ในการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ 

 3. HAPPINESS Model หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
จางวาง โดยใช้นวัตกรรม HAPPINESS Model โดยมีองค์ประกอบของ HAPPINESS Model ประกอบไปด้วย
เป้าหมายหลัก 9 องค์ประกอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานโรงเรียนแห่งความสุข ดังนี้ 
  (HAPPY PLAN - H)   คือ การวางแผนในการสร้างความสุขในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)    

    (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจการบริหารการจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 

    (PEOPLE - P)  คือ การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมีให้ศักยภาพ
พร้อมก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 

    (PARTICIPATION -P) คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด ในการทำงาน 
    (INNOVATION - I)     คือ  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ให้มคีุณภาพอย่างสร้างสรรค์ 
 (NEW NORMAL - N) คือ  สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้ากับ   
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 (EVALUATION - E)  คือ   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 (SUPER VISION - S) คือ  นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ 
   (SHARE – S)          คือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปสู่ 
เป้าหมายขององค์กรโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLCและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี

ต่อด้วยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model ประเมินจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้รายงาน โดยมี ๓ ตอน ดังนี้ 

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
- ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
- ตอนที่ 3 สรุปผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้มีผู ้ส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ 

2. เป็นแนวทางในการนำเอา HAPPINESS Model มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
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กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HAPPINESS MODEL 

ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 9 ประการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บนพื้นฐานโรงเรียนแห่งความสุข ดังน้ี    

(HAPPY PLAN - H) คือ การวางแผนสร้างความสุขในการเรียนทางไกล  

(ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ 

(PEOPLE - P) คือ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม 

(PARTICIPATION -P) คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(INNOVATION - I)    คือ การใช้นวัตกรรม 

(NEW NORMAL - N) คือ วิถีชีวิตใหม่  

(EVALUATION - E)   คือ มีการประเมินผล 

(SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตาม 

(SHARE – S)           คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-สภาพการบร ิหารจ ัดการเร ียนร ู ้ของสถานศ ึกษาภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 

- หลักสูตรตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) 

-แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่

ด้วย HAPPINESS MODEL 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model 
 

 

การประเมินรปูแบบการบริหาร

จัดการเรียนรู้ภายใตส้ถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 

HAPPINESS MODELด้านความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

1.1 ความหมาย และหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 

นักวิชาการในด้านการศึกษา ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้    
วิชัย  ประสิทธ์วุฒิเวชช์ (2542, น. 255) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบ

ระเบียบครอบคลุมการดำเนินการตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ จนถึงการประเมินผล  
สุวิทย์ มูลค่า (2549, น.16) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ คือสภาพการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นเพื่อนำ

ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนด ซึ่งหมายความรวมถึงรูปแบบการสอน วิธีสอน 
และเทคนิคการสอน 
  กระทรวงศึกษาธิการ(2551, น.25) สรุปไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที ่มีมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนี้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดย
ช่วยให้ผู ้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที ่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
  Hough and Duncan (1970, p.144) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู ้ว ่า  หมายถึง 
กิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ และมีความสุข การ
จัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้    
    (1) ด้านหลักสูตร หมายถึง การศึกษาถึงจุดมุ่งหมายของการเรียน มีความเข้าใจในจุดประสงค์
รายวิชา และการตั้งจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่ชัดเจนและเลือกเนื้อหาได้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
    (2) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเลือกวิธีสอนและวิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ว่างไว้ 
    (3) การวัดผลหมายถึง การเลือกวิธีวัดผลที่เหมาะสมและและสามารถวิเคราะห์ผลได้ และ 
    (4) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ หมายถึงความสามารถในการประเมินผลหลังการจัดการ
เรียนรู้ 
  Hills (1982, p. 266) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าหมายถึง กระบวนการให้การศึกษาแก่
ผู้เรียน ซึ่งจะต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้หมายถึง สภาพการ
เรียนรู้ที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย หรือจุดประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้มีการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้จนถึง การประเมินผล ซึ่งในการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสัมพันธ์และการมี
ปฏิสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 
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1.1.2 หลักการในการจัดการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ(2551, น.25) ได้ให้หลักการในการจัดการเรียนรู้ว่าต้องให้ผู ้เรียนมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เชื่อว่าทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ให้หลักการที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้    

 1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการว่าผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลง
มือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหาและปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู ้สอนี้เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 2. การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล เป็นการให้ความสำคัญของความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมุดล ทั้ง
ด้านร่างกายอารมณ์  จิตใจสังคมและสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและแสดงออก
ถึงศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียนี้เป็นรายบุคคลสำหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกร รม
การเรียนรู้และนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

 3. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมอง พัฒนาการ
ทางอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริงและทักษะด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในชีวิตจริงตาม
ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

 4. การจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ได้รับรู้ เกิดการยอมรับ เห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนี้เป็นลักษณะนิสัยที่ดี สรุป
หลักการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดย
ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และเชื้อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยยึดประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
จริยธรรม 

1.1.3 ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 
ยุพิน ศิริพละ (2537,อ้างถึงใน ประกาศิตอานุภาพแสนยากร, 2555, น.2-3) ได้ระบุถึง

ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคม การจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน การ
จัดการเรียนรู้มีความสำคัญ ดังนี้    

1. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วขึ้น จุดมุ่งหมายของการ 
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จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน 3 ประการคือความรู้ทักษะและเจตคติ
ดังนั้น ในการสอนของผู้สอนที่มีการวางแผนไว้อย่างมเป้าหมาย ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาบรรลุผล จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาต้องการให้ผู ้เรียนี้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังนั้น ในการสอนจึงต้องใช้วิธีการสอนหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน ใช้เทคนิคการสอน และใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา 

 3. การจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือในขั้นการนำไปใช้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่
สำคัญที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอนจากเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ชี้นำผู้เรียนให้เป็นคนดี เข้าถึงองค์ความรู้ มี
ความสามารถในการคิด นำความรู้มาแกปัญหา เมื่อพฤติกรรมการสอนของผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนเปลี่ยนก็นับได้ว่าการเรียนการสอนได้ช่วยพัฒนาหลักสูตร 

 4. การจัดการเรียนรู้เป็นการสร้างแบบอย่างให้กับผู้เรียนในการคิดการทำผู้สอนมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียนี้เป็นอย่างมากทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพและความประพฤติการกระทำของผู้สอน
จะอยู่ในสายตาผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะเลียนแบบผู้สอนโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่
เสมอเพื่อให้ลูกศิษย์ซึมซับสิ่งที่ดีจากตัวผู้สอน เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเหน็ที่
ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย   เป็นต้น 

 5. การจัดการเรียนรู้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ผู้สอนี้เป็นผู้ชี้น้ำหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้โดยการสังเกตสำรวจทดลองวิเคราะห์จนพบคำตอบ ซึ่งเป็นวิธีการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

 6. การจัดการเรียนรู้พัฒนาความเป็นมนุษย์ทุกด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542 ได้เน้นให้การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรม ค่านิยม การประพฤติปฏิบัติฯลฯเพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็น  “มนุษย์ที่สมบูรณ์” 
โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะทำให้สังคมมีความมั่นคงสงบสุขมีความเท่าเทียมกัน เจริญก้าวหน้าที่ ในโลก 
แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุขมีงานทำรวมถึงสามารถประกอบอาชีพการ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2557) ได้ให้ระบุความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ว่าเปรียบ
เสมอนุเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้กการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่
จุดหมายปลายทาง คือความสำเร็จในชีวิต หรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีของผู้สอน 
หรือผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จัก เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้วย่อมจะมีผลดีต่อการ
เรียนของผู้เรียนดังนี้   คือ 1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 2) เกิดทักษะหรือมี
ความชำนาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 3) เกิดทัศนคติที่ดีต่อสูงที่เรียน 4) สามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5) สามารถนำความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้อนึงการที่ผู้สอนจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ทั้งทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญานั้น การ
ส่งเสริมที่ดีที่สุด ก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจาก ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการให้
การศึกษาแก่ผู้เรียนี้เป็นอย่างมาก  
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1.1.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไว้ดังนี้    
 กาญจนา คุณารักษ์ (2543, น.28) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียน

การสอนสำหรับนำไปใช้สอนในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด 
แผนดังกล่าวจะแสดงถึงลำดับความสอดคล้องกันภายใต้หลักการของแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบ
ทั้งหลายได้แก่ หลักการจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน 
กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรรมการสอนและการวัดและประเมินผล 

 ประเภทาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (2554, น.2-13) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการสอน/
รูปแบบการเรียนการสอน คือแบบแผนการดำเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบ อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์  ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดำเนินการสอัน
ดังกล่าว มักประกอบด้วย ทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะนำ
ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกำหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผน หรือแบบอย่างในการ
จัดและดำเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้ 

 ทิศนา แขมมณี (2555, น.221) ได้ให้คำนิยามของรูปแบบการเรียนการสอน คือสภาพของ
ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมีองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลัก
ปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญในการ
เรียนการสอนร่วมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นี้เป็นไปตาม
ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 

 ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555, น.108) ได้สรุปว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
แบบแผนของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ 
แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ ที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้มักปร ะกอบด้วย
ปรัชญาทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐาน หรือเป็นหลักของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ มี
จุดมุ่งหมายสำคัญเฉพาะรูปแบบนั้น มีการบรรยายกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญ และอธิบายสภาพหรือ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิค
การสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปใช้
เป็นแบบแผน หรือแบบอย่างในการดำเนินการเสนอที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะตามที่รูปแบบนั้นยึดถือได้สรุป
รูปแบบการสอนคือสภาพของการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎีหลักการแนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญในการเรียนการ
สอนร่วมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีรูปแบบนั้น ๆ 
 

1.1.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือรูปแบบการสอนเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ือปรับใช้ 

สำหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ทันกับโลกยุคโลกาภิ
วัตน์  ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ให้
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สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน นักวิชาการศึกษาได้
จัดแบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไว้มีดังนี้    

 ไสว ฟักขาว (2561, น.38) ได้ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนควรศึกษา ทำความเข้าใจ และนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ 
ได้แก่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry - Based Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrative Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนาของโส
เครตสิ (Socratic Seminar)  

 ทิศนา แขมมณี (2555, น.224-256) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลซึ่ง
ได้รับการพิสูจน์ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วและมีผู ้นิยมนำไปใช้ในการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีมากมาย 
หลายรูปแบบ และสามารถจัดหมวดหมู่ของรูปแบบการสอนเหล่านั้นตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ
เจตนารมณ์ของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 หมวดดังนี้    

1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) 
3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 
4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ(process skills) 
5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ(integration) 

โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้    
 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) รูปแบบ 

การเรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระ 
ต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์  หรือความคิดรวบยอดรูปแบบ 
ทีค่ัดเลือกมานำเสนอมี 5 รูปแบบดังนี้    

 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์  
 1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเ์ย 
 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ 
 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก 

 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) รูปแบบการ
เรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และ
จริยธรรมที่พึงประสงค์  ซึ่งเป็นเรื่องยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนที่เพียงช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีได้ จำเป็นต้องอาศัย
หลักการหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมรูปแบบที่คัดเลือกมานำเสนอมี 3 รูปแบบดังนี้    

 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม 
 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน 
 2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมต 

 3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor Domain)  
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รูปแบบการเรียนการสอนหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติการ
กระทำหรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย 
หรือพุทธิพิสัยรูปแบบที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านนี้ที่สำคัญๆ มี 3 รูปแบบดังนี้    

 3.1รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
(Simson) 

 3.2รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) 
 3.3รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 

 4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ(Process Skills) ทักษะ
กระบวนการเป็นทักษะที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น กระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรู้หรือกี่ระบวนการคิดต่าง ๆ อาทิการคิดวิเคราะห์  การอุปนัย การนิรนัยการใช้เหตุผล 
การสืบสอบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และการคิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ   เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทาง
สังคม เช่น กระบวนการทำงานร่วมกัน   เป็นต้นรูปแบบที่นำเสนอมี 4 รูปแบบคือ 

  4.1 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 
  4.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
  4.3 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
  4.4 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์

แรนซ์  
 5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) รูปแบบการเรียนการสอนใน

หมวดนี้ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้ง
ทางด้านเนื้อหาสาระและวิธีการรูปแบบในลักษณะนี้ได้รับความนิยมมากเพราะมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนารอบด้าน หรือการพัฒนาเป็นองค์รวมรูปแบบในลักษณะดังกล่าว 
ที่นำเสนอมี 4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

 5.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
 5.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรื่อง 
 5.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 

            5.4 รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือได้แก่รูปแบบจิ๊กซอร์ 
(JIGSAW)รูปแบบเอส. ที่. เอ. ดี. (STAD) รูปแบบที่. เอ. ไอ. (TAI) รูปแบบที่. จี. ที่. (TGT) รูปแบบแอล. ที่. 
(LT)รูปแบบ จี. ไอ. (GI) ปแบบซี. ไอ.อาร์ . ซี. (CIRC) รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Instruction)Joyce and 
Weil (1988,อ้างถึงใน ประเภทาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2554, น.2-25) จัดกลุ่มรูปแบบการสอนออกเป็น 4 
กลุ่มโดยใช้คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนี้เป็นเกณฑ์  โดยจัดเป็นกลุ่มรูปแบบการสอนเป็น 4 กลุ่มดังนี้    

  1. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  2. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด 
  3. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ 
  4. รูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรม 

 
1.2 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วน หรือสถานการณ์วิกฤติ 

  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา สถานการณ์ 
เหล่านี้อาจเกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน หรืออาจเกิดจาก



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

12 

ภัยพิบัติต่าง ๆ ที ่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ ้น ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
สถาบันการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ปิดทำการลงชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซึ่งการปิด
สานศึกษาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนรู้ร้อยละ 60 ทั่วโลก (UNESCO, 2020) ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดจนก่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤติจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ 

 1.2.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดข้ึนในโรงเรียนส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจของนักเรียน CS & A International 
(2019) กล่าวว่า สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ก่อให้เกิดวิกฤตินั้นจะมีปัจจัยสำคัญที่ข้ึนอยู่กับ 3 เสาหลัก (Three 
pillars) ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดการที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบว่าใช้ได้จริง 2) สมรรถนะของ
บุคลากรหรือทีมบุคลากร และ3) การตัดสินใจในระดับบริหารที่มีจากฐานของประสบการณ์ที่พบเจอทั้ง 3 
ประการนี้จะต้องทำงานแบบสอดประสานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมดุลและลดความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง Lichtenstein , Schonfeld and Kline (1994) ได้กล่าวว่า การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จะต้องพิจารณาทั้ง 2 ส่วนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการเตรียมการการป้องกันและการดูแลในสถาน การณ์วิกฤติซึ่ง 
Lichtenstein et al. (1994) ได้เสนอรูปแบบการป้องกันและดูแลในสถานการณ์วิกฤติโดยการกำหนดแผน
และแนวทางเป็นระดับ 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง/ภาค ระดับเขตพ้ืนที่และระดับของโรงเรียน ดังนี้    

1. ทีมทำงานแก้วิกฤติระดับกระทรวง/ระดับภาค ประกอบด้วย ผู ้แทนจากระดับเขตพื้นที ่และ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาภายนอกโรงเรียน 

2. ทีมทำงานแก้วิกฤติระดับเขตพื้นที่ประกอบด้วย ผู้บริหารและภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบสำหรับ
การแก้ไขปัญหาวิกฤติซึ่งจะต้อง  

2.1 เป็นผู้กำหนดแนวทางโดยประยุกต์นโยบายและคำแนะนำที่ได้รับจากทีมทำงานแก้วิกฤติ
ระดับกระทรวง/ระดับภาค  

2.2 พัฒนาทีมงานในระดับเขตพ้ืนที่ให้มีสมรรถภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหา  
2.3 จัดตั้งคณะทำงานระดับโรงเรียนที่มีความสามารถ  
2.4 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมทำงานแก้วิกฤติระดับเขตพ้ืนที่และคณะทำงานระดับ 

โรงเรียน  
2.5) ติดต่อประสานงานเพื่อมอบหมายภารกิจให้กับโรงเรียนและชุมชนท่ามกลางปัญหา 

วิกฤติที่เกิดขึ้น 
3. ทีมทำงานแก้วิกฤติระดับโรงเรียน ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียนในการนำแผ นการ

จัดการในภาวะวิกฤติไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ในการคัดสรรคนที่มี
ความสามารถในการกำหนดทิศทางและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งชุมชนแก้ไขปัญหาวิกฤติไป
ด้วยกัน ซึ่งทีมทำงานแก้วิกฤติระดับโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการประสานการให้คำแนะนำการเตรียมการ
กับสื่อ การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และอาจมีการวางแผนการควบคุมมวลชนในบาง
กรณีท่ีเกิดวิกฤติร้ายแรง โดยทีมทำงานแก้วิกฤติระดับโรงเรียนควรมีการกำหนดขั้นตอนในการวางแผนและการ
เตรียมการสำหรับสถานการณ์วิกฤติดังนี้    

3.1 การกำหนดทีมทำงานแก้วิกฤติระดับโรงเรียน 
3.2 การอบรมสมรรถนะของสมาชิกของทีมทำงานแก้วิกฤติระดับโรงเรียน 
3.3 การกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤติซึ่งเก่ียวข้องกับ 

3.3.1 การกำหนดความรับผิดชอบของทีมบริหารในสภาวะวิกฤติ 
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3.3.2 การกำหนดการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วแก่ทีมทำงานแก้วิกฤติ 
 3.3.3 การจัดทำทะเบียนรายชื ่อบุคลากรที ่ได ้ร ับการอบรมในแต่ละด้านมา

โดยเฉพาะ เช่นการทำ CPR,  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักจิตวิทยาฯลฯ 
   3.3.4 การกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดในแต่ละสถานการณ์วิกฤติเช่น เส้นทาง 
การหนีภัย ฯลฯ 
   3.3.5 การกำหนดแบบฟอร์มจดหมายในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองใน
กรณีวิกฤต ิ
  3.4 การทบทวนแผนงานการแก้ปัญหาวิกฤติอย่างสม่ำเสมอ 
   3.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

1.2.2 ความสำคัญของการเตรียมการป้องกัน 
ระบบของการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่ดีไม่ใช้เพียงแค่การจัดทำระบบในเชิงรุกเท่านั้น

แต่ควรมีจุดเน้นที่เน้นการป้องกัน สำหรับการเตรียมการป้องกันสามารถดำเนินการได้ในหลายระดับ ดังนี้    
 

(Lichtenstein et al., 1994) 
1. การเตรียมการในระดับห้องเรียนที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤติคือการที่ครูสร้างความสัมพันธท์ี่ดี

และความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับนักเรียน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่นักเรียน การปรับหลักสูตร
ที่เน้นเนื้อหาที่จำเป็น การจัดการความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทั้งความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมความ
ไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชน และผู้ปกครองเพ่ือเตรียมพร้อมกับการรับมือในสถานการณ์วิกฤติ 

2. การเตรียมการระดับโรงเรียน คือจะต้องมีการเตรียมการบำรุงรักษาระบบที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทีม
จัดการวิกฤติของโรงเรียนจะต้องทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการวิกฤติทุกปีและมีการฝึกขั้นพ้ืนฐานในการ
รับมือกับสถานการณ์วิกฤติเช่น การฝึกอบรมเบื้องต้น การใช้เทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในภาวะ
วิกฤติการเตรียมวิธีการประสานงานด้านการจัดการสุขภาพจิตกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลที่เพียงพอในการจัดการอย่างทันท่วงที่ในกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤติ 

3. การเตรียมการระดับเขตพ้ืนที่ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการระดับพ้ืนที่และมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
รับมือกับวิกฤติที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนในระดับภูมิภาค (Regional School Crisis Prevention and esponse 
Center) ที่มีความร่วมมือกันในการให้บริการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการประสานงานกับ
ศูนย์ภูมิภาคอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์โดยรวมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติจะมีลักษณะที่มีความสมดุล
ระหว่างการป้องกัน การแทรกแซ่ง และปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติดังนั้น สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติขึ้น 
หน่วยงานทางการศึกษาก็จะพร้อมที่จะให้บริการผู้เรียนอย่างดีที่สุดโดยรับรู้และตอบสนองความต้องการทาง
จิตใจของนักเรียน ซึ่งการเตรียมความพร้อมในลักษณะนี้จะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ทักษะการเผชิญปัญหาและพัฒนาการทางสังคมให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายท่านที่
เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่
อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้    

Roy (อ้างถึงใน, Roy & Andrews, 1999) กล่าวถึงการปรับตัวเป็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่บุคคล
บูรณาการการรับรู้และความรู้สึกเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืนโดย Roy  ใช้แนวคิดจากทฤษฎีระบบมาอธิบาย
ระบบการปรับตัวของ บุคคลว่า บุคคลเป็นเหมือนระบบการปรับตัวที่มีความเป็นองค์รวม (Holistic adaptive 
system) และเป็นระบบเปิด ประกอบด้วย สิ่งนำเข้า (Input) กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping process) สิ่ง
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นำออก (Output) และกระบวนการป้อนกลับ (Feedback process) แต่ละส่วนนี้จะทำงานสัมพันธ์กันี ้เป็น
หนึ่งเดียว โดยเมื่อสิ่งเร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในผ่านเข้าสู่ระบบการ
ปรับตัว จะกระตุ้นให้บุคคลมีการปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น โดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไกคือ
กลไกการควบคุม และกลไกการคิดรู้ กลไกท้ังสองนี้จะทำงานควบคู่กันเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการ
ปรับตัวออกมา 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์  ด้านบทบาทหน้าที่และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 
ผลลัพธ์การปรับตัวมี 2 ลักษณะคือปรับตัวได้ และปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพ โดยสิ่งนำออกจากระบบนี้จะ
ป้อนกลับไปเป็นสิ่งนำเข้าระบบเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิ่งเร้า และระดับความสามารถในการปรับตัวของ บุคคลใน
ขณะนั้น  
  Rogers (1972) ผู้นำทฤษฎีว่าด้วยตน และทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
เขาได้พิจารณาการปรับตัวในแง่ของการปรับตัวภายในตนเองโดยเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน เป็นศูนย์กลางของ
ประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ที่บุคคลได้รับรู้และมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดตัวเรา (Self) หรือ “โครงสร้างของ
ตน” ขึ้นมาเป็นการรับรู้เกี่ยวกับตนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกลักษณะ ความสามารถของตน บทบาทต่าง ๆ ของ
ตนในการเก่ียวข้องกับผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ของตัวเรา ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ได้รับจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดบุคลิกภาพของ บุคคลให้แตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนจะเข้าใจและรู้จักโลก
ส่วนตัวของเขาได้ดีที่สุด บุคคลที่ปรับตัวได้ คือบุคคลที่เป็นตัวของตัวเอง เข้าใจและยอมรับต้นเอง และผู้อ่ืน
รวมทั้งสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริงนำประสบการณ์นั้นมาจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หรือบุคลิกลักษณะของตนอย่างไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือน มีการรับรู้และความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก ส่วน
บุคคลที่ปรับตัวไม่ได้ จะมีความขัดแย้งระหว่างความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างมาก 
ทำให้เกิดความตึงเครียดวิตกกังวลสับสนไม่แน่ใจ สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตน
จะเป็นไปในทางลบ 

Havighurst (1953) มองการปรับตัวในแง่ของการเรียนรู้งานตามพัฒนาการของชีวิตเขามีความเห็น
ว่า พัฒนาการของชีวิตในแต่ละวัยนั้น แต่ละบุคคลมีงานประจำวัยที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป ถ้าบุคคลสามารถ
พัฒนางานประจำวัยได้สำเร็จก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขและสามารถพัฒนางานประจำวัยในขั้นต่อไปได้สำเร็จ
ด้วย ในทางตรงกันข้ามงานในช่วงวัยใดไม่ประสบผลสำเร็จจะทำให้บุคคลนั้นไม่มีความสุข และพัฒนางาน
ประจำวัยในช่วงต่อไปได้ยากลำบาก ดังนั้นบุคคลที่มีการปรับตัวได้ในทัศนะของ  Havighurst จึงหมายถึง 
บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนางานประจำให้ผ่านพ้นได้ด้วยดี 

Williamson (1950) ผู้นำทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบนำทางมีความเชื่อว่ามนุษย์ มีสติปัญญาและ
เหตุผล ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองได้ แต่การที่จะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัย ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะสังคมที่แวดล้อมเขาอยู่ การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมจะทำให้เขามองเห็นและรู้จัก
ตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยมและทัศนคติความต้องการและเป้าหมายที่
เขาเลือก ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จากผู้อื่น ได้รับรู้ประสบการณ์ สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ค่านิยมทางสังคม 
มาตรฐานและข้อจำกัดทางสังคม ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมตลอดจนวิธีการที่จะจัดการแก้ไขทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากความเชื่อดังกล่าว Williamson จึงสรุปว่า บุคคลสามารถปรับตัวได้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจใน
ตนเองรวมทั้งการรู้จักและการเข้าใจสังคม  
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1.2.3 รูปแบบการจัดการวิกฤติในองค์กร 
การจัดการวิกฤติเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการบริหารงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญ

ต่อการบริหารกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
(Hall, 2006 ; Hermann, 1963) อธิบายว่าการเกิดสถานการณ์วิกฤติขององค์กรจะเกิดขึ้น

ติอเมื่อการที่องค์กรเกิดความกลัว ความสูญเสียต่อทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงขององค์กรรวมทั้ง การมีเวลาที่จำกัด
ในการจัดการสถานการณ์ที่ไม่ปกติและการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับองค์กร  

Darling (1994) กล่าวว่า “วิกฤติเป็นสถานการณ์ลักษณะหนึ่งที่เกิดจากการขาดการวางแผน
ที่เหมาะสมและการขาดบุคลากรท่ีมีทักษะและความพร้อมที่จะจัดการปัญหาอย่างเพียงพอ”  

MacNeil and Topping (2007) ให้ความสำคัญกับการบริหารโรงเร ียน โดยกล่าวว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนจำนวนมากขาดทักษะในการป้องกันวิกฤติที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจสั่งการภายใต้
สถานการณ์กดดันในสภาพแวดล้อมที่ขาดูแคลนทั้งด้านข้อมูลเวลาและทรัพยากร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร
หรือสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการในการจัดการวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Coombs and 
  Holladay (1996) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการวิกฤติว่าควรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

1. การพัฒนาแผนการจัดการวิกฤติ (Critical management plan) สถานศึกษาจะต้องมีแผนการ 
จัดการวิกฤติโดยคำนึงถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรทางการ
บริหารที่เพียงพอ 

2. การพัฒนาทีมจัดการวิกฤติ (Critical management team) สถานศึกษาจะต้องมีทีมบุคลากร 
ที่มีสมรรถนะในการจัดการมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการสังเกตรวมถึงทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

3. การจัดการเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network) สถานศึกษาจะต้องมีการจัดการ
เครือข่ายการสื ่อสารทั ้งในส่วนของการสื ่อสารระหว่าง บุคคลระหว่างหน่วยงานรวมทั้งการสื ่อสารทาง
เทคโนโลยีที่สำคัญ 
 4. การฝ ึกอบรม การประเม ินผล และการสะท้อนผล (Training, Evaluation & Feedback)
สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมทั้งแบบเผชิญหน้า และแบบออนไลน์  มีการ
ประเมินผลทักษะ การปฏิบัติ และสะท้อนผลการพัฒนาเพ่ือการแก้ไขและปรับปรุง 

Netolicky (2020) กล่าวว่า ในช่วง สถานการณ์วิกฤติผู้นำต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและด้วยการ
มองการณ์ไกลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ยังคงต้องคำนึงถึงทางเลือก ผลที่จะตามมา และผลข้างเคียงของ
การกระทำอย่างรอบคอบ  

Caplan (1964) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการวิกฤติ 3 ระดับ ว่าจะต้องประกอบด้วย 
1. การแทรกแซ่งในระยะขั้นต้น (Primary intervention) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการป้องกัน 

วิกฤติที่เกิดขึ้น 
2. การแทรกแซ่งในระยะที่ 2 (Secondary intervention) เป็นการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ 

และป้องกันไม่ให้วิกฤติทวีความรุนแรงขึ้น 
3. การแทรกแซ่งในระยะที่ 3 (Tertiary intervention) เป็นการดำเนินงานเพื่อการติดตาม 

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะวิกฤติในระยะยาว 
Paton (1992) ได้สรุปถึงกระบวนการเพื่อการพัฒนาการจัดการวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้    
1. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญ (Key person) ของกระบวนการจัดการวิกฤติ 
2. แผนการจัดการวิกฤติจะต้องได้รับการพัฒนาในลักษณะให้คำปรึกษาและร่วมมือเพ่ือการ 
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นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
3. บุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการวิกฤติจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน 

การจัดการวิกฤติร่วมกัน 
4. ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรประกอบการดำเนินงานตามแผนการจัดการวิกฤติอย่างเพียงพอและ 

เหมาะสม 
5. ควรมีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำแผนการจัดการวิกฤติ 
6. จะต้องมีข้อมูลเหตุการณ์วิกฤติท่ีผ่านมาเพ่ือสนับสนุนการจัดทำแผนอย่างเพียงพอ 
7. แผนการจัดการวิกฤติจะต้องมีการระบุและกำหนดภารกิจและความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่

ละตำแหน่งที่รับผิดชอบรวมไปถึงตำแหน่งของบุคลากรในทุกองคกรที่เกี ่ยวข้องเพื่อการเชื่อมโยงและการ
ประสานัการทำงานร่วมกัน 

8. แผนการจัดการวิกฤติจะต้องตั้งอยู่บนข้อมูลและความคาดหวังที่มีแนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติ 
ได้อย่างแท้จริง 

1.2.4 บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learningในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
วิกฤติ  

ความสามารถในการจัดการวิกฤติเป็นความท้าทายสำหรับทุกองคกร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะ
ประสบปัญหากบัการปรับเปลี่ยนบุคลากร เช่น การโยกย้าย การบรรจุใหม่ ซึ่งประสบกาณ์ในการทำงานของ
บุคลากรที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยหนึ่งของการบริหารการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤติซึ ่งการพัฒนาหรือการ
ฝึกอบรมอาจจะไม่ทันการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และการฝึกอบรมจะทำได้ก็ติอเมื่อ 
องค์กรมีความพร้อมด้านทรัพยากร และต้องพึ่งพาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  จากภายนอกซึ่งอาจมี
ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติจึงมีส่วนสำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

(CS & A International, 2019) ประโยชน์สำคัญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ e-Learning โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติในแง่ของการศึกษา ปรากฎให้เห็นชัดเจนใน 3 ประเด็น ดังนี้   

1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะช่วยให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้อย่างไม่จำกัดสถานท่ีและเวลา หรือ‘anytime and anywhere learning’ 

2. ความคงเสน่คงวา (Consistency) การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะช่วยให้การ 
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและคงเสน่คงวา  
 3. การจัดการที่ทันสมัย (Managing updates) เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์วิกฤติเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
จะถูกปรับให้ทันสมัยตามไปด้วย โมดูลที่อยู่ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์จะเป็นการจัดการที่รวดเร็ว และมี
การจัดการที่คงเสน่คงวา พร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 4. การจัดการที ่มีประสิทธิผล (Effective management) สถานการณ์วิกฤติจะทำให้การจัดการ
เรียนรู้แบบ e-Learning มีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ดำเนินการเนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้ระบบนี้ใน
การฝึกทักษะได้อย่างบ่อยครั้ง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกว่าระบบการสอนแบบเดิมที่ผู ้สอน
จะต้องจัดการเรียนรู้ซ้ำ ๆ การจัดพัฒนาและฝึกอบรมในองค์กรขนาดใหญ่จะเป็นการนำ e-Learning  มาใช้
เพื่อเป็นการรักษาระดับความรู้ (Knowledge maintain) มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็น
สำคัญ รวมทั้งในแง่ของการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ในการจัดการภาวะวิกฤติจะ
สามารถเป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากรผู้สอนและผู้เรียน และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤติการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่จะมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด จะข้ึนอยู่ว่า การจัดรายวิชาแบบ e-Learning จะต้องได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง (Virtual environment) ซึ่งอาจเป็นในลักษณะ
วิธีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive approaches) ที่ใช้สื่อ PowerPoint ในการสร้างหรือฝึกทักษะ หรืออาจเป็น
การจัดทำใบงาน หรือใบ assignment ที่มีการประเมินผลอย่างทันทีทำให้ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้น 

กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วน หรือสถานการณ์วิกฤติจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ โดยการกำหนดแผนและ
แนวทางเป็นระดับขั้นของการบังคับบัญชา เริ ่มตั้งแต่ระดับกระทรวง/ภาค ระดับเขตพื้นที่และระดับของ
โรงเรียน ซึ่งแต่ละระดับจะต้องกำหนดับทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนและเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่ง
นอกจากมีการเตรียมการที่สำคัญแล้ว จะต้องมีกลยุทธ์การเตรียมการป้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับห้องเรยีน 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ที่มีความสมดุลระหว่างการป้องกัน การแทรกแซ่ง และปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นใน
สถานการณ์วิกฤติซึ่งนักวิชาการได้เสนอกระบวนการจัดการวิกฤติประกอบด้วย การพัฒนาแผนการจัดการ
วิกฤติการพัฒนาทีมจัดการวิกฤติการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร และการฝึกอบรม การประเมินผล และการ
สะท้อนผล และจากการนำเสนอดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning ในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติท่ีสามารถให้ประโยชน์ แก่ผู้เรียนทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่น ความคงเสน่คงวา การ
จัดการที ่และความสามารถในการจัดการที ่มีประสิทธิผล ซึ ่งการจัดการเรียนรู ้แบบ e-Learning ที่จะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จะข้ึนอยู่กับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพ่ือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบ
เสมือนจริง ทั้งในเรื่องของเนื้อหาวิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล และไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะสามารถเป็นส่วนเสริมที่สำคัญท่ีมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากรผู้สอน
และผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในสภาวะวิกฤติ 
 

 
 1.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 
  1. นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ในต่างประเทศ 

 1.1 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศแคนาดา 
 เมื่อประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศแคนาดา ในเดือนมีนาคมปี 2020 ใน
ระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รัฐบาลของแคนาดา โดยแต่ละมณฑลได้มีการสั่งปิดโรงเรียนเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส ซึ ่งในระยะต่อมาได้มีการวางระบบโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาผ่านเว็บ การจัดทำวิดีโอการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบออนไลน์โดยการสอนสด (live) รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาแบบให้เปล่ากับครูผู้ปกครองและ
นักเรียน ในขณะเดียวกัน นักการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกได้มีการแชร์บล๊อคและการเผยแพร่บทความใน
ประเด็นที ่น่าสนใจทั ้งในสื ่อสังคมออนไลน์  เช่น Twitter, Facebook หรือสื ่อสังคมอื ่น ๆ เพื ่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบทางไกลอย่างหลากหลายวิธี 
(Osmond-Johnson, Campbell & Pollock, 2020)ในขณะที่People for Education (2020) ได้สำรวจ
ระบบการศึกษาของแคนาดาที่ตอบสนองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้เปรียบเทียบนโยบาย
และวิธีจัดการศึกษา และความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ (Learning expectations) ระหว่างเกิดการแพร่
ระบาดของแต่ละมณฑล  
 1.2 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศฟินแลนด์  
 ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับรัฐบาลประเทศ
ฟินแลนด์  ที่จะต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
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 Finnish National Agency for Education (2020) ได้กล่าวว่ารัฐบาลฟินแลนด์ได้ตัดสินใจ
ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการศึกษาจากการประเมินของหน่วยงานด้านสุขภาพ ซึ่งการ
ตัดสินใจได้ถูกยกระดับในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดยเริ่มดำเนินการในระดับปฐมวัย และใน
ระดับประถมศึกษา ต่อมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม จึงยกระดับการแก้ไขปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการศึกษาแบบเสรี ส่วนหนึ่งของ
การแก้ไขปัญหา คือรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ได้ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลจนกว่าจะ
สิ้นสุดภาคการศึกษารวมทั้งคำแนะนำสำหรับโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น
สำคัญ แม้ว่าในขณะนั้นยังมโรงเรียนบางแห่งที่ยังคงเปิดสอนอยู่ และจากการแถลงข่าวของรัฐบาลที่ระบุว่า 
ประสบการณ์ที ่เกิดขึ ้นทั ้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศแสดงให้เห็นว่า การเผยแพร่การติดเชื้อ 
coronavirus  ในหมู่เด็กด้วยกันจะไม่รุนแรงเท่าระดับผู้ใหญ่ และเด็กไม่ใช้แหล่งที่มาของการติดเชื้อจากข้อมูล
ดังกล่าว โรงเรียนยังคงเปิดเรียนโดยยึดความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคลากรของโรงเรียนี้เป็นสำคัญ และไม่มี
เหตุผลที่จะบังคับใช้พระราชบัญญัติการใช้อำนาจฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระยะนั้น ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยรวมถึงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ในลักษณะที่ควบคุมและค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตาม รัฐบาลแนะนำ ว่า ในระดับมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่และสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ใหญ่ ยังคงเปิดสอนต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดภาคการศึกษา และโรงเรียนสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
ในการจัดการเรียนการสอนตามความจำเป็น 
 การจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนกระทรวง
การศึกษาและวัฒนธรรม และสถาบันเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของประเทศฟินแลนด์ได้ทำความเข้าใจและให้
คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการการศึกษา โดยระบุว่า นักเรียนในทุกระดับรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนไม่ควรจะไป
โรงเรียนหากมีอาการที่แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเจ็บป่วยรวมทั้งคำแนะนำเพิ่มเติมที ่เกี ่ยวข้องกับการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายที่ไม่จำเป็น การจัดสถานที่สอนให้กว้างขวางกว่าปกติเวลาหยุดพักของนักเรียนและ
มื้ออาหารของโรงเรียนจะต้องจัดให้ภายในบริเวณห้องเรียน หรือก่ีลุ่มของนักเรียนเอง บุคลากรจะถูกจัดให้สอน
เฉพาะกลุ่ม ไม่มีการสอนข้ามก็ลุ่มรวมทั้งจะต้องมีข้อปฏิบัติและแนวทางด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ซึ่ ง
โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถตัดสินใจในการจัดการที่เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ด้วยตนเองนอกจากนี้ 
หน่วยงานเพื่อการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (EDUFI) ได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการเรียนไปจนถึงสิ้นสุด
ภาคเรียนและสำหรับในภาคเรียนถัดไปหากสถานการณ์ยังคงอยู่ ซึ่งแนวทางปฏิบัติของ EDUFI จะเป็นส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับการประเมินนักเรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ และบริการสวัสดิการนักเรียนรวมทั้งมีการให้
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่นักเรียนขาดเรียน นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการ
มาเรียนของนักเรียน ดังนี้    
 1) การหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางร่างกายโรงเรียนได้กำหนดให้มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย 
ซึ่งหมายความว่าไม่ควรจัดกิจกรรมใหญ่ที่มีคนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และนอกเหนือจากเด็กและบุคลากรครู
แล้ว ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานที่ภายในโรงเรียนและศูนย์การศึกษาปฐมวัยและพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่ง
แต่ละโรงเรียนจะกำหนดแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองและมีการให้คำแนะนำแก่0
ผู้ปกครอง โดยบุคลากรในโรงเรียนต้องหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันในระยะใกล้ ซึ่งหมายความว่าครูควรจัดการ 
ประชุมทางไกลเป็นหลัก 
 2) การปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง ครูและบุคลากรควรจัดพื้นที่ในการทำ
กิจกรรมกับนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโดยให้จัดพื้นที่ที่มีบริเวณระยะห่างเพียงพอและ
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กว้างขวางเพื่อป้องกันการสัมผัสและการติดเชื้อได้โดยง่าย และไม่ควรมีการเปลี่ยนกลุ่มในการจัดการเรียนการ
สอน ควรทำงานกับกลุ่มเดิม ตามกฎเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และในวิชาเลือก หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอน้เป็นกลุ่ม ครูจะต้องจัดระยะห่างให้มากพอ
และต้องจัดในบริเวณท่ีมีความกว้างขวางมากพอเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 3) กรณีท่ีเด็กป่วยจะถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนและได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือในกรณีที่มีนักเรียน หรือบุคลากรของโรงเรียนเจ็บป่วยจะต้องถือเป็น
มาตรการที่จะต้องแยกนักเรียน หรือบุคลากรออกจากพื้นที่ของโรงเรียน หากนักเรียนเจ็บป่วยระหว่างวัน 
จะต้องติดต่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านรวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนที่ป่วยโดยรักษา
ระยะห่างทางกายภาพให้เพียงพอผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะตองอยู่ห่างจากโรงเรียนและได้รับการดูแลอย่าง
น้อยเจ็ดวันนับจากเริ่มมีอาการและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไม่มีการแสดงอาการอย่างน้อยสองวันก่อนกลับ
เข้ามาเรียนตามปกตินอกจากนี้ แพทย์ที่รับผิดชอบโรคติดเชื้อในเขตเทศบาลหรือโรงพยาบาล่จะมีหน้าที่คอย
ดูแลและตรวจสอบวงจรของการมโอกาสในการติดเชื้อหากพบว่ามีนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 จะมีการตรวจสอบว่าจะมีผู้อื่นได้รับการสัมผัสจากผู้ป่วย หรือไม่และจะต้องถูก
ติดตามและกักกันเป็นเวลา 14 วัน นับจากการปรากฏของอาการป่วยคำแนะนำสำหรับการศึกษาการจัด
การศึกษาในระดับต่าง ๆ  
   1) การดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนที่ทำหน้าที่ใน
การจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดขึ้นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่
ให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟินแลนด์ได้แนะนำ ว่า หาก
เป็นไปได้เด็ก ๆ ควรจะได้รับการดูแลที่บ้าน 
   2) การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสถานที่เรียนจะทำการปิด
ทำการจนถึง 13 เมษายน 2020 และจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
และการให้คำแนะนำจะถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้วิธีการเฉพาะซึ่งโรงเรียนจะสามารถตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับการจัดศึกษาระดับก่อน
ระดับประถมศึกษาที่สามารถจัดในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเกรด 1 ถึง เกรด 3 ที่มีผู้ปกครองที่ทำงานใน
ภาคที่สำคัญต่อการทำงานของสังคมรวมถึงนักเรียนที่จะต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษอาจได้รับการสอนที่
โรงเรียนในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งรัฐบาลแนะนำ ว่าหากเป็นไปได้ นักเรียนควรได้รับการดูแลที่บ้าน ซึ่ง
ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่ 18  มีนาคม 2563 
   3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไประดับอาชีวศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
และการศึกษาแบบเสรีสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับดังกล่าว จะถูกปิดทำการจนถึง 13  
เมษายน 2563 และการเรียนการสอนจะถูกระงับ และมีข้อแนะนำ ว่า การเรียนการสอนและการให้คำปรึกษา
สามารถจัดได้อย่างหลากหลายวิธี เช่นรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรู้แบบอิสระ แต่ทั้งนี้ ตองอยู่ในการควบคุมดูแลจากโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 
   4) การกำหนดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคณะกรรมการสอบเพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมของฟินแลนด์  ได้จัดทำกำหนดการ
เกี ่ยวกับสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื ่อวันที ่ 13 -29 มีนาคม 2020 ซึ ่งยังคงมีการสอบ
เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ให้
คำแนะนำท่ีทำให้มั่นใจว่าการสอบจะถูกจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
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  5) การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาด้านอื่น ๆ ในส่วนของการจัดการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรียน เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑสถาน ท้องถิ่น โรงละคร โรงอุปรากรแห่ งชาติสถานที่
ทางวัฒนธรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติศูนย์พักผ่อน สระว่ายน้าสิ่งอำนวยความสะดวกดา้น
การกีฬา ศูนย์เยาวชน สโมสร การประชุมขององค์กร ห้องบริการดูแลผู้สูงอายุและสถานที่จัดประชุม จะปิดการ
ทำการจนถึง 13  เมษายน อาจกล่าวได้ว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการศึกษาในระหว่าง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ในช่วงต้น ๆ จะเป็นการให้คำปรึกษา
แนะนำในการจัดการศึกษาทางไกลรวมทั้งแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อทั้งนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมโรงเรียนที่เปิดสอนในระหว่างสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง จึง
ทำให้รัฐบาลจึงต้องสร้างแนวปฏิบัติที่รัดกุมให้กับโรงเรียน เช่น การหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางร่างกาย การปฏิบัติ 
กิจกรรมในพื้นที ่ที ่มีบริเวณกว้างขวาง กรณีหากมีเด็กเจ็บป่วยจะถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนและได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดคำแนะนำสำหรับการศึกษาการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ทั้งการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไประดับอาชีวศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาแบบ
เสรีและการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับการศึกษาด้านอ่ืน ๆ  
 
 1.3 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน  สำหรับการจัดการเรียนรู้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสถานการณ์โควิด ได้มีการดำเนินการเป็นระดับ 
ประกอบด้วย การดำเนินการระดับรัฐบาล การดำเนินการระดับมณฑล แนวนโยบายและแนวการปฏิบัติของ
ภาคสังคมและองค์กรภาคเอกชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัย
ในระดับโรงเรียน ดังนี้  
 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020) 
    1. การดำเนินการของรัฐบาลต่อการจัดการกับสถานการณ์โควิด -19 
     1.1 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งสำนักงานผู้นำแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการทันที 
เพ่ือตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 โดย Dengfeng Wang  ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสุขภาพ และศิลปะ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นผู ้เช ี ่ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินิก สำนักงานผู ้นำแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องการป้องกันไวรัสโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งหมดรวมถึงการออกแบบและกำหนดแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ การจัดระเบียบสำหรับภาค
การศึกษาใหม่ และเสริมสร้างให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านสุขศึกษาและการป้องกันโรคใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ ่นก็ได้มีการจัดตั ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อการ
ประสานงานกับสำนักงานผู้นำแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
    1.2 การสร้างกรอบนนโยบายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ  
COVID-19 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศและกำหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลและกลไกการทำงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีเอกสารทั้งสิ้น 15 ฉบับซึ่งมีเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและควบคุมCOVID-
19 สำหรับผู้ตั้งครรภ์และเด็ก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020  
    1.3 การเผยแพร่แนวทางการป้องกันและควบคุม COVID-19 ในโรงเรียน
อนุบาลโดยสำนักงานการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ปักกิ่งได้จัดผู้เชี ่ยวชาญ 29 คนผู้เชี ่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของการศึกษาระดับอนุบาล (ซึ่ง
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ให้บริการเด็กอายุ 3-6 ปี) และผู้เชี ่ยวชาญจากสถาบันควบคุมและป้องกันโรคทุกระดับการศึกษา รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุม COVID-19 ใน
โรงเรียนอนุบาล ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2020 เนื้อหาในเอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดเนื้อหา
บน WeChat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือให้ผู้คนที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับเนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย  1) หลักการสำหร ับการควบคุมและ
ป้องกันโรค 2) เป้าหมายและการนำไปใช้  3) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรค 4) การเตรียมความพร้อมสำหรับ
โรงเรียน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบของครูและบุคลากร และการจัดการชั้นเรียน และ5) การกำหนดการ
เปิดเรียนใหม่ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบของครูและบุคลากร การจัดการชั้นเรียน และประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
   1.4 การเผยแพร่คู่มือการป้องกันและควบคุม COVID-19 ในภาษาต่างประเทศเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู ้ป่วยที ่พูดเฉพาะภาษามณฑลหูเป่ย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกั น
คณะกรรมการกิจการภาษาแห่งรัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคู่มือการป้องกันและ
ควบคุม COVID-19 เป ็นภาษามณฑลหูเป ่ย และกระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้พ ัฒนาค ู ่ม ือด ังกล ่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง 8 ภาษาได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟาร์ซี 
ภาษาอิตาเลียน ภาษาอารบิก ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษ และยังมีประโยคอีก 50  ประโยค
ที่เป็นภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันที่ศุลกากรสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ และที่ใช้ในโรง
พยาบาล่สำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ  
 2. การดำเนินการระดับมณฑลต่อการจัดการกับสถานการณ์โควิด -19 (กรณีตัวอย่างมณฑล
เซี่ยงไฮ้)  
   2.1 การจัดตั้งกลุ่มผู้นำที่สอดคล้องกับสำนักงานผู้นำแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
ในการตอบสนองต่อ COVID-19 มณฑลเซี่ยงไฮ้ได้จัดตั้งสำนักงานผู้นำเพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 ซึ่งเป็น
ส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับมณฑล โดยมีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยรวมของมณฑล 
   2.2 การเผยแพร่กฎระเบียบในการป้องกันและควบคุม COVID-19คณะกรรมการ
การศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม COVID-19 และได้เผยแพร่กฎระเบียบ
ดังกล่าวทั้งทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งกฎระเบียบที่กำหนดไว้จะเป็นหลักการโดยทั่วไปรวมถึง
มาตรการที่เป็นรูปธรรม เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องกันและการควบคุมการ
ดำเนินงานในโรงเรียนระดับปฐมวัย การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการให้คำแนะนำและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทางการศึกษา และการจัดฝึกอบรมออนไ ลน์
เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับ COVID-19 และท่ีสำคัญการจัดการเรียนการสอนสดแบบออนไลน์ห้ามมิให้
ใช้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบเนื่องจากอาจเกิดปัญหาในด้านสุขภาพ 
   2.3 การสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยการผนวกการเล่น
กับการให้ความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน  
    2.3.1 การส่งมอบ “ชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าสำหรับการเล่นและการเรียนรู้ที่
บ้าน” โดยคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยของสมาคมการศึกษาเซี่ยงไฮ้ได้นำเสนอชุดของกิจกรรมและวัสดุที่
เรียกว่า "ชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าสำหรับการเล่นและการเรียนรู้ที่บ้าน" ชุดของกิจกรรมนี้ประกอบด้วย สุขภาพ
กีฬากิจกรรมการเล่น และกิจกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียน
ใหม่ พร้อมกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรม เคล็ดลับในแต่ละคอลัมน์ในรูปแบบของภาพวิดีโอและ
คำแนะนำง่าย ๆ ที่เหมาะสำหรับเด็กและสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ให้กับบัตรหลานที่บ้าน  2.3.2 
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การให้ความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยว ชาญที่เน้นประเด็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้จะแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาชีพในหัวข้อพิเศษ เช่น “จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤติอย่างไรกับบุตรหลานของคุณ” ทั้งนี้ 
เพ่ือจะได้นำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สื่อสารกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานที่บ้าน 
    2.3.3 การรวบรวมแนวความคิดและกรณีตัวอย่างจากผู้ปกครอง ได้มีการรวบรวม
แนวความคิดและกรณีตัวอย่างที่ดีและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการเล่นและการทำกิจกรรม
ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ซึ่งจากกรณีดังกล่าว สามารถรวบรวมแนวคิดได้มากกว่า 3,500 แนวคิด ภายใน 
4 วัน และได้มีการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี นำมาจัดพิมพ์โดยแบ่ง
ออกเป็น 8 หัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย ด้านกีฬา การละเล่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์  การใช้ชีวิตประจำวัน
ศิลปะการสร้างสรรค์การอ่าน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ  
 3. นโยบายและแนวการปฏิบัติของภาคสังคมและองค์กรภาคเอกชน 
   3.1 การจัดโครงการ0-6 หรือ “0-6 Program of “Morning Babies, Kangkang  
is Coming!” ซึ ่งเป็นโครงการที ่ริเริ ่มโดยองค์การUNICEF Chinaร่วมกับการศึกษาระดับปฐมวัยแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์เด็กแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้พัฒนาโครงการที่ชื่อว่า  “Morning 
Babies, Kangkang is Coming!” เป็นการพัฒนาชุดทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับเด็กอายุ0-3 ขวบและ3-6
ขวบซึ่งจะมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยในทุกสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ซึ่งชุดทรัพยากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย กิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การเรียนรู้ทางอารมณ์ในการอยู่ในสังคม การกีฬาศิลปะและ
การพัฒนาทางปัญญา  
   3.2 แนวทางปฏิบัต ิสำหรับการศึกษาปฐมวัยของสังคมแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
     3.2.1 สังคมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการศึกษาปฐมวัยได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการและสาขาที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพ่ือเขียนบทความสั้น ๆเก่ียวกับหัวข้อสำคัญ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน หัวข้อเหล่านั้น ประกอบด้วย กลยุทธ์สำหรับความร่วมมือระหว่างครอบครัวและ
โรงเรียนอนุบาล การศึกษาสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาคุณค่าของชีวิตประจำวัน การพัฒนานิสัยที่ดี
การเรียนรู้ที ่จะจัดการชีวิตของตนเอง การศึกษาระบบนิเวศ การติดต่อสื่อสารด้วยความเข้าใจกับเด็กการ
สนับสนุนและการป้องกันสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของครูการกีฬาและวิธีการดูแลตนเอง การอ่านหนังสือ
ร่วมกันกับผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมมาโรงเรียนของเด็ก การป้องกันและควบคุมความปลอดภัยสำหรับ
เด็กอนุบาล การปรับหลักสูตรอนุบาล และสร้างนิสัยสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็ก 
    3.2.2 การเผยแพร่แนวทางต่อต้านไวรัส โดยคณะกรรมการสุขภาพเด็กได้
จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปกป้องสุขภาพของเด็ก ซึ่งประกอบด้วยรวมถึงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียน
อนุบาลและครอบครัวรวมทั้งคณะกรรมการที่ส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็ก ได้จัดทำแนวทางและคำแนะนำใน
การเล่นที่บ้านสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปีซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก 
    3.2.3 การรวบรวมคำถามและคำตอบสำหรับผู ้บร ิหารและครูส ังคม
แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รวบรวมคำถามสำหรับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลและครูจากจังหวัด 9 
จังหวัด และจัดหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาจัดเตรียมคำตอบและให้การแนะนำและคำปรึกษาท่ีเกี่ยวกับการ 
จัดการเรียนการสอน 
  4. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับโรงเรียน  
 ในระดับการปฏิบัติที่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารได้จัดตั้งกลุ่ม WeChat 
เพื่อรวบรวมสถานะของเด็กเเต่ละคนคนรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศแนวทางหรือการเปลี่ยนแปลง
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นโยบายรวมทั้งใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับเด็กในกลุ่ม เช่น การสนทนากับเด็ก ภายในเวลา 
30 นาที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส ตารางการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเด็ก กิจกรรมที่เด็กชอบ
มากที่สุด และเพราะเหตุใดจึงชอบกิจกรรมเหล่านั้น   เป็นต้น นอกจากนี้ ตามแผนปฏิบัติการยังได้มีหลักสูตร
พิเศษ หรือ “Special Curriculum” ในแต่ละสัปดาห์ สำหรับการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง กล่าวได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสถานการณ์  โควิดได้ถูกจัดอย่างเป็นระบบ
นับตั้งแต่การดำเนินการระดับรัฐบาล ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ตั้งข้ึนใหม่เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ COVID -19 โดย
ได้มีการสร้างกรอบนนโยบายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 การเผยแพร่แนว
ทางการป้องก ันและควบคุม COVID-19 การเผยแพร ่ค ู ่ม ือการป ้องก ันและควบคุม COVID-19 ใน
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการในระดับรัฐบาลจะส่งผ่านไปยังการดำเนินการในระดับมณฑล โดยมีการ
จัดตั้งกลุ่มผู้นำที่สอดคล้องกับสำนักงานผู้นำแห่งชาติมีการเผยแพร่กฎระเบียบในการป้องกันและควบคุม  
COVID-19 การสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน การให้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เน้นประเด็นพิเศษและการรวบรวมแนวความคิดและกรณีตัวอย่างจากผู้ปกครอง
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ มี การกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติของภาคสังคมและ
องค์กรภาคเอกชน โดยมีการจัดโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การUNICEF China ในการพัฒนาชุดทรัพยากรทาง
การศึกษา และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการศึกษาปฐมวัยของสังคมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
การจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับโรงเรียน โดยการจัดตั้งกลุ่ม 
WeChat เพ่ือรวบรวมสถานะของเด็เด็กเเต่ละคนคนรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนกับเด็กในกลุ่ม และมีหลักสูตรพิเศษสำหรับการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองอีกด้วย 
 
 1.4 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศสิงคโปร์  
 สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศสิงคโปร์  จะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์  ดังนี้  
  (Ministry of Education, Singapore, 2020) 
 1) โรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้
ทีบ่้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) ในขณะที่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กได้ปิดทำการ 
   1.1) กระทรวงศึกษาธิการ(MOE) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว
(MSF) ได้ดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลความเป็นอยู่ที ่ดีของนักเรียนและบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนรู้รวมทั้งได้มีความพยายามในการบูรณาการของหลายกระทรวงในการที่จะเพิ่มมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการเรียนรู้ระดับสูง ( IHL) และโรงเรียนอนุบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสอนทางไกล  
   1.2) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) 
ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2020 นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และ
สถาบันการเรียนรู้ระดับสูง (IHL) รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (SPED) จะเปลี่ยนไปใช้การ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักเต็มรูปแบบ (HBL) จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลทั้งหมด
และศูนย์ดูแลเด็กรวมถึงศูนย์ดูแลนักเรียนพิเศษจะระงับการให้บริการทั่วไปในชวงเวลานี้สถาบันการศึก ษา
เอกชนได้รับคำแนะนำให้จัดการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) หรือไม่เช่นนั้นก็ทำการปิด
โรงเรียนชั่วคราว ชั้นเรียนจะเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการและ
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MSF จะติดตามสถานการณ์  COVID-19 อย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินว่าจะต้องมีการต่อชวงเวลาในการจัดการใน
ลักษณะนี้ต่อไปอีก หรือไม่ 
    1) โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
สถาบันการศึกษาพิเศษและสถาบันการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
   2.1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) โรงเรียน
ได้มีการจัดเตรียมนักเรียน ผู้ปกครอง และครูสำหรับการทำงานแบบ HBL โดยโรงเรียนจะให้คำแนะนำและการ
สนับสนุนสำหรับนักเรียน โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการเรียนรู้ที่บ้านทั้งการใช้ออนไลน์และวัสดุที่
เป็นชิ้นงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนที่อาจต้องการใช้อุปกรณ์ดิจิตอล
หรือการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของนักเรียนสิงคโปร์ (SLS) จะเปิด
ให้นักเรียนเข้าชมได้อย่างต่อเนื่องในชวงเวลาวิกฤตินี ้ตลอด ระยะเวลาของการเรียน HBL แบบเต็มรูปนี้ 
นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากครูและบุคลากรในโรงเรียน ในขณะเดียวกัน บุคลากรของ
โรงเรียนสามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอร่วมถึงครูจากโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (SPED) ก็สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิเศษโดยติดต่อกับผู้ปกครองที่บ้านในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยครูสามารถดูแลนักเรียน
พิเศษได้ตามปกต ิ
   2.2) ด้วยการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักแบบ
เต็มรูปแบบ (HBL) ส่งผลให้การทดสอบและประเมินผลถูกปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น การสอบกลางภาคของ
ทุกโรงเรียนได้ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม การทดสอบระดับชาติรวมถึงการทดสอบ GCE O และการทดสอบ 
A-Level Mother Tongue Language examinations ในเดือนมิถุนายน และการสอบไล่ปลายปีการศึกษา 
และการสอบออกจากชั้นประถมศึกษายังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมด้วยมาตรการการป้องกันที่
สำคัญ 
   2.3) การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนโดยใช้ 
e-Learning เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรของสถาบันการศึกษาชั ้นสูง ( IHLs) ในช่วงไม่กี ่เดือนที ่ผ่านมา 
สถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHLs) ได้ทำการปรับปรุงโมดูลออนไลน์ที่อิงกับรายวิชาเรียนเกือบทั้งหมด และได้ เพ่ิม
มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้หลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งยังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบและการ
ประเมิน ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHLs) ได้มีการติดต่อกับนักศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาเป็นอย่างดีรวมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในเวลาที่
กำหนด 
 3) โรงเรียนปฐมวัยและศูนย์ดูแลนักเรียน 
   3.1) นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงได้ปิดทำการชั่วคราวสำหรับนักเรียนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ยังคงเปิดให้บริการอย่างจำกัดสำหรับ
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการเพื่อดูแลบัตรหลานของตนได้ เช่น ผู้ปกครองที่ทำงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการในศูนย์ดูแลสุขภาพรวมถึง ECDA จะยกเลิกข้อกำหนดการเข้าเรียนขั้นต่ำสำหรับเงินอุดหนุนก่อนวัย
เรียนในเดือนเมษายน และMSF จะยกเลิกข้อกำหนดการเข้าเรียนขั้นต่ำสำหรับเงินช่วยเหลือค่าดูแลนักเรียน 
(SCFA) ในเดือนเมษายน  
   3.2) สื่อการเรียนการสอนที่เกี ่ยวข้องกับการจัดเรียนรู ้ที ่บ้านเป็นหลักแบบเต็ม
รูปแบบ (HBL) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโรงเรียนต่าง ๆ และได้มีการแบ่งปันให้กับโรงเรียนในเครือข่ายและผู้ปกครอง



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

25 

อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนจะต้องติดต่อสื่อสารกับนักเรียนในชวงเวลานี้เพื่อตรวจสอบความ
เป็นอยู่และความก้าวหน้าโดยทั่วไป 
   3.3) รัฐบาลได้สื่อสารกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และทำความเข้าใจ
ถึงความกังวลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปิดทำการของโรงเรียนชั่วคราวรวมถึงการหยุดให้บริการในศูนย์ดูแล
นักเรียน โดยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สถานที่ทำงานทุกแห่งจะต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่จำเป็น ผู้ปกครองจะได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งเพื่อให้ลูกหลานของพวกเข าได้เรียนรู้ที ่บ้าน
ในชวงเวลานี้ผู้ที่ทำงานในบริการที่จำเป็น เช่น การดูแลสุขภาพที่ไม่สามารถจัดหาการดูแลทางเลือกที่ปลอดภัย
ให้บัตรหลานของตนอาจิติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลของบัตรหลาน
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศ
ส ิงคโปร ์   จะเน ้นท ี ่การปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการจ ัดการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อให ้ เหมาะสมกับสถานการณ์  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและบุคลากรทุก
คนของโรงเรียน รวมทั้งได้มีความพยายามในการบูรณาการของหลายกระทรวงในการที่จะเพิ่มมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสอนทางไกล และการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) โดยโรงเรียนจะให้คำแนะนำและการ
สนับสนุนสำหรับนักเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนรู้ที่บ้านทั้งการใช้ออนไลน์และวัสดุที่เป็น
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลหรือการใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต บุคลากรของโรงเรียนสามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
และมีการปรับเปลี่ยนการทดสอบและประเมินผลตามความจำเป็น สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHLs) จะใช้
การเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
covid 19.obec.go.th 
 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ในระดับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูถือเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ ทั้งการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเปิดภาคเรียน จากการที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทาง ไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความพร้อมใน
ด้านบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ สำหรับบทบาทและภารกิจของโรงเรียนต้องดำเนินการ 
ตามบริบทของพ้ืนที่นั้น ( โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
สำคัญ ประกอบด้วยการดำเนินการใน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะการเตรียมความพร้อม (วันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564) แบ่งบทบาท
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564 
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   1. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   2. รายงานผลการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
   3. สรุปข้อมูลความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด)สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทราบ 
 
 ช่วงท่ี 2 : ระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2564 
   1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้แก่ ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมกรสถานศึกษา และผู้เกี่ยวช้องอ่ืน ๆ ได้รับทราบ 
   2. ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียน 
   3. กำหนดและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
   4. วางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน โดยนำข้อมูลผลการสำรวจ
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID - 19)  ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการสำรวจสภาพความพร้อมของ
โรงเรียน มาใช้เป็นหลักในการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามแนวทาง 5 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบ On - site, On - air, On - demand, Online และ On - hand รวมถึงการจัดกลุ่มนักเรียน
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งรูปแบบ On - siteร่วมกับ
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) อื่น ๆ โดยคำนึงถึงสภาพความพร้อมและบริบทของ
โรงเรียน 
   5. เตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือส่งเสริมการจัการเรียนรู้ สำหรับ
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ 
   6. จัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน สำหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น สื่อการเรียนการสอน จัดชุดการเรียนรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด
สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เรียนในรูปแบบ On - hand เป็นต้น 
   7. ติดตาม ดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ในการคัดกรอง
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scantool 4.0) ประกอบด้วย แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแบบคัดกรองนักเรียน 
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   8. ซักซ้อมความเข้าใจ ครู นักเรียน และผู้ปกครองถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื ่อทบทวนและ
ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน 
   9. จัดทำช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งบริการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน (Learn From Home) หรือ 
การตอบคำถามให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที ่บ้าน โดยโรงเรียนจัดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
 
 ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564   การดำเนินการก่อนเปิด
ภาคเรียน 
 1. ประสานงานร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ในการวางแผนการออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon Based Learning (Pheno BL) ทั ้งกิจกรรมประเภท 
Online เพื ่อพัฒนาครูด้านทักษะดิจิทัลและเทคนิคการสอน Online รวมทั้งการใช้คลังสื ่อดิจิทัลระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ที่จัดหมวดหมู่ไว้ตามระดับชั้น/ กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อม
ให้บริการแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไชต์ครูพร้อม.com และ
กิจกรรมประเภท Offine (กิจกรรมชวนเด็กเล่น) ได้แก่ กิจกรรมรู้รักภาษา, กิจกรรมตามหาฝัน,กิจกรรมสนุก 
ฝึก เปิดกว้างการเรียนรู้, กิจกรรมแบ่งปันสังคม, กิจกรรมค้นหาตัวตน และกิจกรรมอื่น ๆสำหรับส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกรอบ 
 2. ประสานการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ของทุกหน่วยงานในการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
   - ประสานงานกับ ศบค.จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนและเตรียมการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเตรียมแนวทางการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
   - ประชุม ชี้แจงผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนให้มีความเข้าใจและ
ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งทบทวนความเข้าใจ รับฟังปัญหาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพ่ือ
เตรียมความพร้อม และเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 
   - กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับระหว่างหน่วยงาน เช่น ระบบ 
Line Group, Facebook หรือ ช่องทางอ่ืน ๆ 
   - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำสารสนเทศด้านการบริหารการจัดการ
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเป็นระบบ ให้สะดวกต่อ 
การใช้งาน พร้อมทั้งสรุปผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนำเสนอไปยังต้นสังกัด 
 3. จัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อการใช้งานของครูและนักเรียน ตามความจำเป็น เช่น สื่อการเรียนการสอน จัตชุดการเรียนรู้ใบงาน 
แบบฝึกหัด เป็นต้น 
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 4. ดำเนินการประขาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนที่จัดทำขึ้น เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน ได้รับทราบ และชี้แจง แนะนำแหล่งบริการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเป็น
เครื่องมือเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในขั้นเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน ( Learn From Home) เช่น 
ครูพร้อม.com, OBEC Content Center, และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 5. รายงานผลการบริหารจัตการตามบทบาทและภารกิจของโรงเรียน ตลอดจนความพร้อมใน
การจัตการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ระยะการจัดการเรียนการสอน(ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) 
 1. ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทาง 5 รูปแบบ ไต้แก่ รูปแบบ On - site, On - air, On – demand ,Online และ On 
- hand รวมถึงการจัดกลุ ่มนักเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ทั้งรูปแบบ On - site ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล(Distance Learning) อื่น ๆ โดย
คำนึงถึงสภาพความพร้อม บริบทของโรงเรียนและตามที่ได้วางแผนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 3. จัดทำปฏิทินการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสม เพ่ือให้สามรถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามบริบทของการจัดการ
เรียนการสอน 
 5. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลการจัตการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับข้ันเรียน และสำหรับนักเรียนรายบุคคล 
ตลอดจนก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง และสรุปผลรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. รับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็น เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ 
ของโรงเรียน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ให้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 8. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปและ
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู ้แกนกลางต้องรู ้และควรรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  

 1. สรุปตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ตารางท่ี 1 สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. สรุปตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สำหรับการ
จัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
19) 
ตารางท่ี 2 สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 3. สรุปตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ตารางท่ี 3 สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. สรุปตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ตารางท่ี4 สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 5. สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
   ตารางท่ี 5 สรุปตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 6. สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ตารางท่ี 6 สรุปตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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 7. สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
ตารางท่ี 7 สรุปตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 และสาระที่ 3 คงเหลือ 2 สาระคือสาระที่ 
1 การดำเนินชีวิตและครอบครัวและสาระท่ี 4 การอาชีพ และเปลี่ยนชื่อสาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่ 2 
การอาชีพ ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
 

 8. สรุปตัวช ี ้ว ัดและสาระการเร ียนรู ้แกนกลางต้องรู ้และควรรู ้กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการ
จัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-
19) 
ตารางท่ี 8 สรุปตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ในครั้งนี้มีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็วมากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดและใน
กำกับ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือ
ไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียนโดยให้ ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การ
จัดการเรียนการสอน และภารกิจอื ่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนต้องสื ่อสาร และทำความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล หรือรูปแบบอื่น ๆ 
ได้ตามความเหมาะสม สำหรับการวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ต้องเป็น
การหารือ วางแผนและประสานงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นการสร้างทางเลือก
ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ตามความสมัครใจ โดยพิจารณาจากความพร้อมของ
นักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัว รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ แต่ไม่ว่าจะเลือกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดก็ตาม ทุกโรงเรียนต้องตระหนักเรื่อง
ความปลอดภัยด้นสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระดับ
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ของพื้นที่ตั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนใดใน
พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงและพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564เป็นต้นไป ให้โรงเรียนแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความ
พร้อมตามระบU Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องผ่านข้อกำหนดทั้ง 44 ข้อ และ
ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติที่โรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยให้โรงเรียนหารือและวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดตามบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถนการณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัด ในด้านการเตรียมความพร้อม 
รวมทั้งกำหนดับทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงอาจนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (Distance Learning) มาผสมผสาน หรือใช้ในการจัดการเรียนการสอนแทนที่วิธีการแบบปกติ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงกำหนดขอบข่ายความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะนิยาม
ศัพท์เฉพาะดังนี้ 
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หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รูปแบบ
ที่ 1 On - site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติท่ีโรงเรียน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 

1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน
การสอนทางไกลไม่เพียงพอ เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง เป็นต้น 

2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 

 3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ตามข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครอง
ดูแล ตามข้อ 2) 
  4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) 
  5) โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลาง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัด กำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ On - site นั้น สามารถดำเนินการได้ 
ดังนี้ 

On-site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนเรียนกับครูในห้องเรียน เน้นปฏิสัมพันธ์ 
รูปแบบท่ี 1 มาโรงเรียนทุกระดับช้ัน 

 แบบที่ 1 มาเรียนทุกระดับชั ้น หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลางที่
สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ตามเงื่อนไขในข้อ 5) และรวมถึงโรงเรียนขนาดอ่ืนที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  รูปแบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่ม มา
เช้ากับมาบ่ายเช้ากลุ่ม A มาโรงเรียน  กลุ่ม B อยู่บ้านกลุ่ม B มาโรงเรียน กลุม่ A อยู่บ้าน 

แบบท่ี 2 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน รอบเช้า-รอบบ่าย หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance Learning) อื่น ๆ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มในระดับขั้นเรียน หรือรายห้องเรียนตาม
ดุลยพินิจของโรงเรียนแต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยสลับเวลามาเรียนในรอบเข้าและรอบบ่าย เช่น 
ถ้ามีนักเรียนต่อห้อง จำนวน 30 คน ให้มาเรียนในรอบเข้า 15 คน รอบบ่าย 15 คน สำหรับนักเรียนที่รอรอบ
เข้าเรียนหรือหลังจากเข้าเรียนในชั้นเรียนแล้ว โรงเรียนอาจจัดการเรี ยนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
  แบบท่ี 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียนมาโรงเรียน อยู่บ้าน แบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมา
เรียน วันเว้นวัน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Leaning) ทั้งรูปแบบ On 
- site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Leaming) อื ่น ๆ โดยแบ่งนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน วันเว้นวัน แล้วให้มาเรียนทุกชั้นเรียนสลับกันไป หรือแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงชั้น แล้วให้มาเรียนสลับกันไป เช่น ขั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มา
เรียนวันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มาเรียนวันอังคาร เป็นต้น สำหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้าน ให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
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แบบท่ี 4 แบ่ง 3 กลุ่ม สลับวันกันมาโรงเรียนมาโรงเรียน อยู่บ้านแบบที่ 4 แบ่ง 3 กลุ่ม สลับ
วันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วัน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Leaning อื่น ๆ โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน วันเว้น 2 วัน แล้วให้มาเรียนทุกชั้นเรียนสลับกันไป หรือแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงชั้น แล้วให้มาเรียนสลับกันไป เช่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 มาเรียนวันจันทร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 มาเรียนวันอังคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 มาเรียนวันพุธ เป็นต้น สำหรับนักเรียนที่อยู่
ที่บ้าน ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใตรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 

แบบท่ี 5 รูปแบบอื่นตามบริบทโรงเรียน เช่น 
โดยแบ่งครู 2 กลุ่ม เพ่ือดูแลเด็ก 2 กลุ่มไม่สะดวกทางไกล สะดวกทางไกล แบบที่ 5 รูปแบบ

อ่ืน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Leaming) อื่น ๆ 

โดยนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้ง 4 รูปแบบ โดยทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็น
สำคัญ ในแต่ละรอบหรือแต่ละวัน นักเรียนที่มาเรียนต้องมีจำนวนที่นั่งในห้องเรียนแต่ละห้องจะต้องเป็นไปตาม
มาตรการที่กำหนดในกรณีนักเรียนบางห้อง เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วมีจำนวนนักเรียนเกินมาตรการที่กำหนด ให้เลือก
ห้องเรียนที่มีขนาตใหญ่ขึ้น เช่น ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น 

รูปแบบ 2 On-air 
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์เรียนด้วยตนเอง กำกับด้วยเวลาที่เผยแพร่

รูปแบบที่ 2 On - air : การจดัการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบโทรทัศน์ ใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) ระบบเคเบิ้ลทีวี่ (Cable TV)ระบบ Application TV 
และระบบ (IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รูปแบบท่ี 3 On - demand  
 การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัตการเรียนการสอนสำหรับ

นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไชต์ DLTV (www.dltv.ac.th), Youtube (DLTV 1 Channel - DLTV 12 
Channels, Application DLTV, DLT (www.dlit.ac.th), ติวฟรี.com, Application DLIT, OBEC Content 
Centerบนเว็บไซต์ / Smart Phone / Tablet หรือระบบท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

รูปแบบ 4 Online 
             การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดเรียนกับครูแบบถ่ายทอดสด นักเรียนสามารถถาม

ตอบได้ รูปแบบที่ 4 Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบถ่ายทอดสต 
(LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ่ า ง  ๆ  เ ช ่ น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meeting, AcuLeam, WebEx, 
Braincloud, VRoom, Line, Facebook เป็นต้น 

รูปแบบ 5 On-hand 
การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้านเรียนและทำด้วยตนเอง มีผู้ปกครองช่วย

ดูแล รูปแบบที่ 5 On - hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับ  การเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบอ่ืน 
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โดยการนำหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความ
ดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้ 

 
บทบาท และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความสำคัญกับการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนมาอยู่รวมกันจำนวน
มาก ทำให้มีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกลุ่ม
นักเรียนได้ เนื่องจาก ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า  การแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่
แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยหากนักเรียนมีการติดเชื้อโรคแล้ว อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่
ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วดังนั้น การเปิดเรียนจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรยีน
ได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดการเปิดภาคเรียนจึง
วางแผนดำเนินงานในการเปิดภาคเรียนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564 
1. นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงมาวิเคราะห์และเตรียมการในการจัดทำแนวทางการ
ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

2. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อวางแผน แก้ไขปัญหา กำกับ ติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการ
เรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ 

3. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
พร้อมจัดทำระบบ ชั้นตอน วิธีการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผลให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทราบ โดยไต้จ ัดทำคำสั ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงาน ติดตาม เฝ้าระวัง จัดทำแนวทางมาตรการความปลอดภัยในการ
ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

- คณะกรรมการบริหารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีหน้าที่รับผิดซอบ รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเกี ่ยวกับวิธีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เลขาธิการ
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คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทราบคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที ่รับผิดชอบงานธุรการ 
จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 4. สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แนวทางในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันตามความพร้อม
และความเหมาะสม 

5. จัดทำเว็บไชต์ครูพร้อม.com และจัดเตรียม รวบรวมรายละเอียดข้อมูลสื่อ (Meta data) พร้อมนำ
ขึ้นระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเป็น
เครื ่องมือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียนและเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ทั้ งระบบเว็บไซต์ 
(https://contentcenter.obec.go.th) และระบบ Application (OBEC Content Center) สำหรับการใช้
งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile 
Devices) 

6. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การจัตการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ช่วงท่ี 2 : ระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2564 

1. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์สภาพและการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  3. จัดเตรียมแนวทางการจัตการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ โดยคำนึงถึงสภาพความพร้อม
และบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

3.1. On - site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) 
3.2. On - air การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 
3.3. O - demand การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 Online การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด 
3.5. On - hand การจัตการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) 
 

 การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน   เป็น
ต้นว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษา
รูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือทำให้ความ
เหลื่อมล้ำย่ำแย่กว่าเดิม จริงหรือไม่ที่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสด้านการศึกษา จากความ
ผิดปกติแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม (New Abnormal) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทำให้สถานศึกษาต้อง
อยู่ให้รอดต้องปรับตัวเพราะวิกฤตโควิด - 19 เป็นบททดสอบของความจำเป็นครั้งใหญ่ในการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นการจัดก ารศึกษาแบบ Home 
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School จะต้องมีมากขึ้นดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองจึงมีความสำคัญมากขึ้น โดยพ่อแม่ผู ้ปกครอง
จะต้องเป็นเสมือนผู้ช่วยครูที่ต้องทำงานร่วมกับครูในการดูแลการศึกษาของเด็ก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งทุกฝ่าย
ต้องช่วยกันและกันประเทศไทยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบทางไกล โดยมีทั้งแบบสดกับแบบแห้งที่สามารถ
เรียนย้อนหลังได้อย่างตอนนี้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการเรียนการสอนส่วน
ระดับอุดมศึกษามีการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์  โซเซียลมีเดีย โปรแกรมต่าง ๆ มากมายทำให้
สะดวกและเชื่อมโยงการศึกษาถึงตัวเด็กได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทาง ฉะนั้นการ
เรียนผ่าน ออนไลน์ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ นอกจากเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ต้องมีการ
จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดตาม (Office of the Higher Education Policy, National Science, Research 
and Innovation Council,2020) 
 4. จัดเตรียมแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐาน(Phenomenon Based Learning โดยจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมประเภท Online ได้แก่ 
    - การพัฒนาครูต้านทักษะดิจิทัลและเทคนิคการสอน Online โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการกิจกรรม "OBEC 2021 WEBINAR 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" สำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ทาง OBEC Channel 
    - การนำเสนอคลังสื่อดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content 
Center) โดยจัดหมวดหมู่ตามระดับชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้บริการแก่ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไชต์ครูพร้อม.com 
  4.2 กิจกรรมประเกท Offline (กิจกรรมชวนเด็กเล่น) ได้แก่ กิจกรรมรู้รักภาษา , กิจกรรม
ตามหาฝัน,กิจกรรมสนุก ฝึก เปิดกว้างการเรียนรู้, กิจกรรมแบ่งปันสังคม, กิจกรรมค้นหาตัวตน และ 
 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำปฏิทินประชุมขี้แจงการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อสื่อสารระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง 
ดังนี้ 
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมทางไกล
ชี ้แจงแนวทางการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและโรงเร ียน โดยรัฐมนต รีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมทางไกล
ชี้แจงเพื่อมอบนโยบายสำคัญในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รวมทั้ง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นประธานในการ
ประขุม ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด 
 ช่วงที่ 3 : ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2564 
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  1. สื่อสารทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยการจัดประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1.1 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติท่ีโรงเรียนมาตรการ ศบค. (On - site) การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (On - ai) การจัดการ
เรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On - hand) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On - 
demand) การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสต (Online) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 
   1.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   1.3 มาตรการคัตเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   1.4 การฉีดวัคซีนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกส และการเรียนการสอนในห้องเรียน (On 
- site)เพ่ือยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ของ ศบค. โดยเป็น ตังนี้ 
   2.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (4 จังหวัด ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอน
แบบปกติที่โรงเรียน มาตรการ ศบค. (On - site) โดยให้จัตการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัตน์ (On - air)
การจัตการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที ่บ้าน (On - hand) การจัตการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (On - demand) การจัตการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสต (Online)หรือสามารถผสมผสาน
รูปแบบทั้ง 4 ได้ตามความเหมาะสม 
   2.2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด (17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (56 จังหวัด สามารถเลือก
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบใตก็ได้ใน 5 รูปแบบ หรือผสมผสานรูปแบบไต้ตามความเหมาะสมแต่ถ้า
หากเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน มาตรการ ศบค. (On - site)โรงเรียนต้อง
ประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) การขออนุญาตใช้
สถานที่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การขออนุญาตทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด ตามลำดับ เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันรูปแบบที่จะใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ที่สอดคล้องกับมาตรการที่ ศบค. กำหนด 
 3. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสมัครใจ ได้แก่ 
  3.1 จัดการอบรม สัมมนาออนไลน์ โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุน
วิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะคร ุ ศ า สต ร ์  จ ุ ฬ า ล งก รณ ์ ม ห า ว ิ ท ย าล ั ย  ผ ่ า นช ่ อ งท า ง  OBEC CHANNEL และ เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
http://webinar.moe.go.th ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 
  3.2 จัดทำเว็บไชต์ ครูพร้อม.com เพ่ือเสนอทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ( Phenomenon Based Learnning) ที่มีการจัดกิจกรรม 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) 
กิจกรรมประเภท Online เพ่ือพัฒนาครูด้านทักษะดิจิทัล และเทศนิคการสอน Online รวมทั้งการนำเสนอคลัง
สื่อดิจิทัสระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(OBEC Content Center) 2) กิจกรรมประเภท Offine (กิจกรรมชวนเด็ก
เล่น) ได้แก่ กิจกรรมรู้รักภาษา, กิจกรรมตามหาฝัน, กิจกรรมสนุก ฝึก เปิดกว้างการเรียนรู้, กิจกรรมแบ่งปัน
สังคม, กิจกรรมค้นหาตัวตน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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 4. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
พื้นฐานสำหรับครูและนักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On – 
demand ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,029 โรงเรียน 
 5. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สื่อสารกับโรงเรียนในสังกัด ในการเปิดทำการ
เรียน 
การสอน เช่น การให้สถานศึกษามีการประเมิน และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid+ (TSC+) การขออนุญาตใช้สถานที่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด การขออนุญาตทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เป็นต้น 
 6. มอบหมายให้สถานศึกษาสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อม และ 
การปฏิบัติตามบทบาทภาระหน้าที่ ตามแนวทางการจัตการเรียนการสอนนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  
 ระยะการจัดการเรียนการสอน (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) 
 1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น เพ่ือให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมายและมาตรการที่ถูกต้อง 
 2. กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 นวันที ่ 14 มิถุนายน 2564 โดย
มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดูแลให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทาง 5 รูปแบบ ไต้แก่ รูปแบบ On - 
site, On - air,On - demand, Online และ On - hand รวมถึงการวางแผนการจัดกลุ่มนักเรียนสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning ทั้งรูปแบบ On - site ร่วมกับรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกล (Distance Leaning) อ่ืน ๆ ตังนี้ แบบที่ 1 มาเรียนทุกระดับชั้น แบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับ
เวลามาเรียนรอบเช้า - รอบบ่าย แบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน วันเว้นวัน แบบที่ 4 แบ่ง 3 กลุม่ สลับ
วันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วัน และแบบที่ 5 รูปแบบยื่นที่เป็นทั้งรูปแบบ On - site และรูปแบบการเรียนการ
สอนทางไกล (Distance Leaming) อื่น ๆ นอกจากนี้ สำหรับการตำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้ครู
สามารถนำรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับความพร้อมตาม
บริบทของโรงเรียน นักเรียน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็น
สำคัญ 
 ต้องปฏิบัติตามมาตราการ ศบค.จังหวัด นั้น  ด้วยโดยการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับชั้น นักเรียนระดับอนุบาล เน้นจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน 
ทุกด้าน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก สำหรับการกำหนดตารางหรือกิจวัตรประจำวันและ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในระยะ 1 เดือนแรกเน้นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้เรียนรู้ตามรายวิชาเน้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้เรียนรู้ตามรายวิชาและเรียนรู้ตาม
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต โดยขอความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ และนักเรียนชั ้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายห้เรียนรู้ตามรายวิชาและเรียนรู้ตามศักยภาพหรือประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 
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ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ซี้แนะให้คำปรึกษาในชั้นเรียน สำหรับพื้นที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ต้านงานเกษตร ดนตรี งานช่าง ฯลฯ ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น การเรียนด้วยระบบ
การสอนทงไกล หรือช่องทางอ่ืน ๆ ไต้แก่ การเรียน Online การศึกษาจากแบบเรียน หรือใบความรู้ ให้สามารถ
นำมานับเวลาเรียนได้ 
 3. บริหารจัดการ อำนวยการ สนับสนุน ส่งเสริม ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนปฏิบัติตาม 
แนวทางและความพร้อมของแต่ละแห่งอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
  1) รับฟังปัญหา อุปสรรคตลอดจนความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2) ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ปัญหาในการดำเนินงานการจัดการเร ียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  3) รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม 
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมา
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  4) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลเชิงนโยบายนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบ 
 
บทบาทและภารกิจของครู 
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

1. รูปแบบ On - site :การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) 
 1.1 โรงเรียนต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ศบค.จังหวัด หน่วยงาน

สาธารณสุข หน่วยงานฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ และนำมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแนวทางดังกล่าว 

1.2 โรงเรียนต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
แอลกอฮอล์เจลและน้ำยาทำความสะอาต เป็นต้น ไว้อย่างเพียงพอในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดหาให้กับ
นักเรียนได ้
  1.3 จัดทำมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันในกรณีการเดินทางไปโรงเรียนโดยพาหนะ 
โดยสารประจำทาง เช่น เตินทางด้วยรถไฟ รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง หรือ ทางเรือโรงเรียนจะต้องมีการ
กำหนดมาตรการร่วมกับผู้ให้บริการโดยสารอย่างครอบคลุมและชัดเจน 
  1.4 ครูให้คำแนะนำ กำกับติตตามขณะที่นักเรียนมาโรงเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ศบค. กำหนด (Social Distancing) 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

42 

  1.5 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  1.6 ครูและผู้ปกครองร่วมกันหาแมวทางแก้ไขปัญหาการเรียบรู้สำหรับนักเรียน 

 
2. รูปแบบ On - air :การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 

2.1 ครูให้คำแนะนำแก่ผู ้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที ่บ้านให้มีความ
เหมาะสมในการเรียนรู้ เช่น จัดสถานที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไป ไม่มีเสียงดังรบกวน
และดูแลให้ตำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เป็นต้น 

2.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตจัดอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการเรียนรู้เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นตัน 

2.3 ครูให้คำแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองขณะเรียน On - air ผ่านระบบโทรทัศน์ เช่น 
Ku-Band เคเบิลที่วี ระบu Application TV ระบu IPTV และ Youtube เป็นต้น โดยต้องมีการประสานงาน
แจ้งตารางเวลาเรียนตามรายวิชาที่มีการออกอากาศให้ผู้ปกครองทราบ 

2.4 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการกำกับ ดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ 
ไต้ตามตารางเรียนที่กำหนด 

2.5 ครูและผู้ปกครองร่วมกันจัตตารางและนัดหมายวันและเวลาในการ รับ - ส่งใบงานของ
นักเรียน หรือสามารถส่งทางระบบออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ได้นัดหมาย พร้อมทั้งสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิขา ตามช่องทางต่าง ๆ 
  2.6 ตรูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.7 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
  

3. รูปแบบ On - demand :การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.1 ครูให้คำแนะนำแก่ผู ้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที ่บ้านให้มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น จัดสถานที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไปไม่มี เสียง
ดังรบกวน และดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
  3.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที ่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น 
โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ครูใหค้ำแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองขณะในการเรียนแบบ On - demand ผ่านระบบ 
โทรทัศน์ เช่น Ku-Band เคเบิลทีว ี ระบบ Application TV ระบu IPTV และ Youtube เป็นต้น หรือให้
คำแนะนำในกรณีรับชมย้อนหลัง โดยมีการประสานงานแจ้งตารางเวลาเรียนตามรายวิชาที่มีการออกอากาศให้
ผู้ปกครองทราบ 
  3.4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV, 
Youtube ,Application, OBEC Content Center บu Smart Phone / Tablet เป็นต้น 
  3.5 ครูประสานกบัผู้ปกครองในการให้คำปรึกษา ชี้แนะในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.6 ครูประสานกับผู้ปกครองให้ช่วยกำกับติดตามในการทำเอกสาร และส่งแฟ้มงานนักเรียน 
ตามท่ีครูกำหนด 
  3.7 ครูประสานกับผู้ปกครองในการแจ้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ 
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  3.8 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3.9 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  

4. รูปแบบ Online :การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) 
  4.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสอง
ทางเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน (นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom 
Meeting, Acu Learn, WebEx, Brain cloud, Vroom ,Line, Facebook เป็นต้น หรือช่องทางอื ่น ๆ ตาม
การนัดหมาย 
  4.2 ครูตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนตามรูปแบบการกำหนดเวลาเรียนของโรงเรียน
ในช่วงก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 
  4.3 ครูติดตามให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 
  4.4 ครูติดตามการรับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียนทางระบบออนไลน์ และช่องทางการสื่อสารตาม
การนัดหมาย 
  4.5 ครูวางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนด
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  4.6 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 
 5. รูปแบบ On - hand :การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน 
  5.1 ครูดำเนินการรับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียน และสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยกำหนด 
วัน เวลา และสถานที่อย่างชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถ รับ - ส่งแฟ้มงานนักเรียนได้ตามนัดหมาย อาจใช้ระบบ
ขนส่งทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งของเอกขน ในการอำนวยความสะดวก 
  5.2 ครูประสานกับผู้ปกครองในการให้คำปรึกษา การจัดทำเอกสาร ใบงาน การติดตามแฟ้ม
งานที่ครูจัดส่งให้แก่นักเรียน 
  5.3 ครูประสานกับผู้ปกครองคอยกำกับ ติดตามการส่งแฟ้มงานของนักเรียนให้ตรงตาม
กำหนดนัดหมาย 
  5.4 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  5.5 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 
 บทบาทและภารกิจของนักเรียนและผู้ปกครอง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)นั้น มีความแตกต่างกันตามสภาพบริบทและความพร้อมของ
โรงเรียนรวมทั้งสภาพความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้อง
ทำการศึกษารายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนดำเนินการให้ชัดเจน เตรียมความพร้อมทั้งใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ เรียนรู้เทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการ
เรียนการสอน วางแผนในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครู และส่งเสริมสนับสนับให้นักเรียนได้ทดลองการ
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เรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดและสะท้อนสภาพปัญหาให้โรงเรียนได้รับทราบและ
ปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ผู้ปกครองยังต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพนักเรียน ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้บุตร
หลานใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองมากกว่าครูผู้สอน ดังนั้น ข้อมูลผลการประเมินของผู้ปกครองจะช่วยสะท้อน
ศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อสนับสนุนและเติมเต็มผลการประเมินคุณภาพนักเรียนของครูอีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยรายละเอียดับทบาทและภารกิจของผู้ปกครองและนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 
 

ระยะการเตรียมความพร้อม 
(วันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564) แบ่งบทบาทออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564 
 1. ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน และติดต่อประสานกับครูเพื่อสร้างเความเข้าใจใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 2. โรงเรียนชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ On - site, On - air, On - demand, Online และ 
On - hand 
 3. ผู้ปกครองจัดเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนตาม
รูปแบบที่โรงเรียนกำหนด โดยคำนึงถึงความพร้อมและบริบทของครอบครัวเป็นสำคัญ ถ้าพบปัญหาในการ
เตรียมการ ควรติดต่อประสานงานกับโรงเรียนและครู เพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและขอความ
ช่วยเหลือตามความจำเป็นอย่างเร่งด่วน 

4. นักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียนในระดับชั้นที่เรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
และเตรียมศึกษาหาความรู้ล่วงหน้าในเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในปีการศึกษา 2564 
 
ช่วงท่ี 2 : ระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2564 

รูปแบบ On - site : 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบปติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) 

1.1 นักเรียน ผู้ปกครองและครูร่วมกันวางแผนการให้นักเรียนมาเรียนแบบ On - siteโดย
ประสานงานโรงเรียนในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด 

1.2 นักเรียนเตรียมศึกษาเอกสาร ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในระดับชั้นที่เรียนปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) และเตรียมศึกษาหาความรู้ล่วงหน้าในเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในปีการศึกษา 
2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 

1.3 นักเรียนและผู้ปกครองจัดหาแ ละเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เช่น หน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจลและน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น ไว้อย่างเพียงพอในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถ
จัดหาให้กับนักเรียนได้ ให้ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน 

 1.4 ผู้ปกครองต้องกำกับ ติดตาม ดูแลและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด จนติดเป็นนิสัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 
รูปแบบ On - air : 
2. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน 
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2.1 ผู้ปกครองประสานงานกับครู เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งติดต่อสื่อสารกับครูเพื่อขอคำแนะนำ 
ปรึกษาแนวทางการเรียนของนักเรียน ตรวจสอบตารางเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ของนักเรียน 

2.2 ผู้ปกครองจัดเตรียมสถานที่และติดต่อประสานงานกับครูในการตำเนินการเพื่อเตรียมการ
สำหรับการจัดการเรียนรู ้ที ่บ้าน เช่น อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการเรียนรู้ เอกสารการประกอบการเรียน จัด
สภาพแวดล้อมของสถานที่ในการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีสามารถเรียนรู้ไต้อย่างมีสมาธิ 
ปราศจากสิ่งรบกวน 

2.3 ครูชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับตารางเรียน และนัดหมายวันและเวลา 
ในการรับ - ส่งบงน แฟ้มงานของนักเรียน และช่องทางในการจัดส่งเอกสารทั้งทางระบบออนไลน์ และช่องทาง
อ่ืน ๆ ตามที่นัดหมาย พร้อมทั้งสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นระยะ เพ่ือรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละ
รายวิชา 

2.4 นักเรียนเตรียมศึกษาเอกสาร ใบงาน บทเรียนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมของตนเอง
ในการเรียนรู้ผ่านเรียนรู้ด้วยใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในประกอบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 

 
รูปแบบ On - demand : 

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเทอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 

เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนตามสภาพความพร้อมและบริบทของครอบครัว 

3.2 นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียนผ่าน สื่ออิเล็กทรอฟิกส์ประเกทต่าง ๆ และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
กับครูในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการและบริบทของครอบครัว 

3.3 นักเรียนและผู ้ปกครองศึกษาขั ้นตอน วิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู
ประจำแต่สะวิชา เช ่น การเร ียนรู ้ผ ่านเว ็บใซต์ DLTV, DLIT, Youtube, Application, OBEC Content 
Center แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น 

3.4 นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมสื่อ/ใบงาน อุปกรณ์ประกอบการเรียน เพ่ือให้เป็น 
การเตรียมความพร้อมในการเรียนก่อนเบิดภาคเรียนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) 
 

รูปแบบ Online :  
4. การจัดการเรียนการสอน 
4.1 นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาชั้นตอน วิธีการในการเรียนการสอนออนไลน์ และช่องทางในการ

สื่อสารกับครูประจำวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
4.2 นักเรียนและผู้ปกครอง ศึกษาและสร้างความเข้าใจในการใช้ช่องทาง ตลอดจนกระบวนการใน

การเรียนการสอนออนไลน์ 
4.3 นักเรียนและผู้ปกครองจัดเตรียมสถานที่เรียนสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่าง

เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ ปราศจากสิ่งรบกวนพร้อมทั้งเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและจัด
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อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความ
พร้อมโนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 นักเรียนและผู้ปกครองเตรียมสื่อ/บงาน ที่ได้รับจากครูประจำวิชา เพื่อนำมาศึกษาล่วงหน้ (กรณี
ที่ผู้ปกครองมีความพร้อมในการช่วยเหลือนักเรียน) 

4.5 นักเรียนเตรียมศึกษาเอกสาร ใบงาน บทเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในการ
เรียนออนไลน์ 

4.6 ผู้ปกครองคอยดูแล กำกับ ติดดามการเรียนรู้ของนักเรียน และการส่งงานของนักเรียนตามที่ครู
มอบหมายให้ ให้ตรงตามกำหนดนัดหมาย 

4.7 ผู้ปกครองร่วมกับครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือการรัดและ
ประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

รูปแบบ On - hand : 
5. การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน 
5.1 ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจเยี่ยมบ้านของครู ตามกำหนดนัด

หมายและวิธีการที่ หลากหลายตามความเหมาะสม ผู้ปกครองต้องวางแผนการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับครู 
5.2 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับนักเรียนขณะอยู่ที่บ้านตาม

ศักยภาพและบริบทของครอบครัว 
5.3 นักเรียนและผู้ปกครองแจ้งแนวทางในการรับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียน ตลอดจนสื่อสารกับครูในการ

กำหนด วัน เวลา และสถานที่อย่างชัดเจน ในกรณีท่ีอยู่ในพื้นทีที่ไม่สามารถ รับ -ส่งแฟ้มงานนักเรียนได้ตามนัด
หมาย อาจต้องใช้ระบบขนส่งทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งของเอกชน 

5.4 นักเรียนต้องศึกษาเอกสาร บทเรียน ใบงาน ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนที่บ้าน 
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 
 
ระยะการจัดการเรียนการสอน 
(ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) 

1. รูปแบบ On - site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) 
1.1 นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด 

5 แบบ เช่น รูปแบบที่ 1 แบ่ง 2 กลุ่มสลับมาเรียน เช้า-บ่าย รูปแบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่มสลับมาเรียนวันเว้นวัน 
เป็นต้น ขณะที่นักเรียนมาโรงเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.  กำหนด (Social Distancing) อย่าง
เคร่งครัด 

 1.2 นักเรียนและผู้ปกครองต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในการ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันชื้อโรคสำหรับนักเรียนที่ต้องนำมาใช้ที่โรงเรียน การรักษาสุขลักษณะอนามัยของตนเอง 
และปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด เช่น สวมแมส ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น 
  1.3 ผู้ปกครองคอยกำกับ ติตตาม กำกับ ดูแลนักเรียนให้จัดทำเอกสาร ใบงานตามท่ี 
  1.4 ผู้ปกครองร่วมกับครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือครู
มอบหมาย และส่งงานให้ตรงตามกำหนดนัดหมายการวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
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  1.5 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูผู้สอนหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
 
 2. รูปแบบ On - air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 
  2.1 ผู ้ปกครองจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที ่บ้านให้มีความเหมาะสมในการเรียนรู ้ เช่นจัด
สถานที่ห้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไป , ไม่มีเสียงดังรบกวนและดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาขณะที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเป็นต้น 
  2.2 ผู้ปกครองต้องหาจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ค 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น และตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้
งานของอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบ On - ai ผ่านระบบโทรทัศน์ เช่น Ku-Band, เคเบิลทีวี 
ระบบ Application TV และระบ IPTV เป็นต้น 

 2.4 ผู้ปกครองต้องกำกับ ดูแลนักเรียนในขณะที่เรียนผ่านระบบโทรทัศน์ และคอยเสริมแรง 
ให้นักเรียนตั้งใจเรียนรู้ 

 2.5 นักเรียนและผู้ปกครอง รับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียนทางระบบออนไลน์และสื่อสารกับครูตาม
การนัดหมาย 

 2.6 ผู้ปกครองร่วมกับครูในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนดเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 2.7 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
    3. รูปแบบ On - demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 ผู้ปกครองจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที่บ้านให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น จัด
สถานที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไป, ไม่มีเสียงดังรบกวน และดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ตลอดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

3.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่นโทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ผู้ปกครองคอยดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนอย่างใกลชิด ขณะที่นักเรียนกำลังเรียนรู้แบบ On - 
demand ผ่านระบบโทรทัศน์ เช่น Ku-Band เคเบิลทีวี ระบบApplication TV ระบบ IPTV และ Youtube 
เป็นต้น หรือให้คำแนะนำ ในกรณี รับชมย้อนหลัง โดยมีการประสานงานแจ้งตารางเวลาเรียนตามรายวิชาที่มี
การออกอากาศกับครูแต่ละรายวิชา 

3.4 นักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเรียนรู้ผ่านเว็ บไซต์ DLTV,DLIT, 
Youtube, , Application, OBEC Content Center บนแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน  

3.5 ผู้ปกครองคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.6 ผู้ปกครองคอยกำกับติดตามในการทำเอกสาร ใบงาน และส่งแฟ้มงานนักเรียนตามกำหนด 
3.7 ผู้ปกครองสื่อสารกับครูและแจ้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ 
3.8 ผู้ปกครองร่วมกับครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน 
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3.9 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูผู ้สอนหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
4. รูปแบบ Online :  การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) 

4.1 นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบสภาพความพร้อมของสถานที่ เรียนสำหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ ปราศจากสิ่งรบกวน พร้อมทั้งเตรียมระบบ
อินเตอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เข่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนก่อนการเข้าเรียนตารางเรียนที่กำหนดไว้ 

4.2 นักเรียนเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับครู โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท,์ Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meeting, Acu Leam, WebEx, Brain cloud, VRoom, 
Line, Facebook เป็นต้น หรือช่องทางอ่ืน ๆตามการนัดหมาย 

4.3 นักเรียนต้องรายงานตัวกับครูก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 
4.4 ผู้ปกครองต้องกำกับดูแลนักเรียนในขณะที่ครูจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
4.5 นักเรียนและผู้ปกครอง รับ-ส่งแพ้มงานนักเรียนทางระบบออนไลน์ และสื่อสารกับครูตามการนัด

หมาย 
4.6 ผู้ปกครองร่วมกับครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน 
4.7 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูผู ้สอนหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 
 

5. รูปแบบ On - hand :  กรจัดกรเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน 
5.1 นักเรียนและผู้ปกครอง รับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียนและสื่อสารกับครูตามท่ีได้นัดหมาย 
5.2 ผู้ปกครองให้คำปรึกษาแก่นักเรียนการจัตทำเอกสาร ใบงาน ตามแฟ้มงานที่ครูมอบหมาย 
5.3 ผู้ปกครองคอยกำกับ ติดตามการส่งแฟ้มงานของนักเรียนให้ตรงตามที่ครูกำหนด 
5,4 ผู้ปกครองร่วมกับครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน 
5.5 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
5.6 นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด"เข้าอกเข้าใจนักเรียน ให้

กำลังใจ ให้คำปรึกษา และคอยสนับสนุนการเรียนรู้" 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้

โรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อไม่ให้การเรียนรู้
หยุดชะงัก จึงมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learnine) มาใช้ในการจัดกรเรยีน
การสอนในโรงเรียนเป็นหลัก หรือนำมาผสมผสานใช้ร ูปแบบอื่น ๆ มาแทนที่วิ ธีการแบบปกติโรงเรียน
จำเป็นต้องการเตรียมการ ทั้งด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกันทุกฝ่าย แต่ถ้ากรณีที่นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็น หรือปัญหาจากสภาพความไม่พร้อมของครอบครัว โรงเรียนต้องให้การดูแลนักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ 
โดยอาจ จำเป็นต้องจัดให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียน โดยต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โรงเรียนต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียน เช่น ควบคุมให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมือและให้ล้างมือบ่อย ๆ มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ หรือทุกครั้งภายหลังการใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือให้
การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่าง ๆตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนใน
อนาคตต่อไป 
 
2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 
   การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้หากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได้ย่อมส่งผลถึงความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วยความหมายและความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา 

วิลาวัลย์ ไพโรจน์ (2540) ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่าหมายถึงการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล
ที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งสติปัญญา ร่างกาย 
จิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข ในชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพของตน
 มนัส พลายชุ่ม (2540) กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่าหมายถึง การดำเนินการต่าง ๆของโรงเรียน
ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร โรงเรียน ครูอาจารย์เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โดยจะต้องเกิดการพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสังคม เพื่อให้
นักเรียนี้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

วิไล ธนวิวัฒน์ (2541) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา คือการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน โดย
กลุ่มบุคคลหลายฝ่ายเพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนี้
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่
มุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครื อข่ายแหล่งการ
เรียนรู้โดยการกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจดำเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ 
โดยให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 สุรพล พุฒคำ (2544) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดหาวิธีการที่จะทำให้บุคลากรเกิ ด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนทำให้เกิดความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) กล่าวว่า ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลัก
ของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้า
ระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานั้นนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้การบริหารงานั้นนจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ทุกประการเพราะว่าการดำเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทำเพียงลำพังคน
เดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
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จะนำเอาเทคนิค วิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา  
  ธีระ รุญเจริญ (2545) กล่าวว่าการจัดการศึกษามีความจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จและเป็นไปตาม
แนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะประสบความสำเร็จ 
จำเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติคือสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีและผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู ้ทำ การปฏิรูปที ่มีประสิทธิภาพจาก
ความหมายของการบริหารสถานศึกษากล่าวได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินงานใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูอาจารย์และองค์คณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานและ
คุณภาพให้แก่เยาวชนในอันที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  1. การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหาร 4 ด้าน คือการ
บริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั ่วไป ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งทำให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนมีความคล่องตัวใน การบริหารงานมาก
ยิ่งขึ ้น และสอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนในระบบของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนี ้เป็นฐาน 
(School Based Management) โดยบริหารงานตามภารกิจในแต่ละด้านดังนี้    
   1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใช้สื ่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ8) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
 1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งงบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 4) การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การบริหารบัญชีและ7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
   1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตรากำลัง 2) การกำหนด
ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 4) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 7) เงินเดือนและค่าตอบแทน 8) การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) การลาศึกษาต่อ 11) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 12) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 14) 
การส่งเสริมวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16) การสั่งพักราชการการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 17) การ
รายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 18) การอุทธรณ์ 19) การร้องทุกข์ 20) การออกจากราชการ
21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22)งานทะเบียนประวัติข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาและ23)งานยกเว้นคุณสมบัติเช่น การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
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  1.4 ด้านการบริหารทั่วไปประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) การวางแผนการศึกษา 4)งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7)งาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8) การดำเนินงานธุรการด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 9) การอำนวยการ
ด้านบคลากร 10) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 11) การจัดทำสามะโนผู้เรียน 12) การรับ
นักเรียน 13) การจัดตั้ง ยุบรวมหรือิเล็กสถานศึกษา 14) การอำนวยการและประสานงานการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 15) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 16) การทัศนศึกษา 17) การ
ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 18) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 19) การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานัการจัดการศึกษาของ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 20)งาน
ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ ่น 21)งานกำกับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและรายงาน และ22) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 
3.New Normal ของภาคการศึกษาไทย  
 New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม เช่น 
ให้น้ำหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูอาจารย์และนักเรียนมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์  หรือให้น้ำหนักกับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจ
ของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและบริบทที่นักเรียนอยู่มากกว่าการเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ และให้น้ำหนักกับการเรียนรู้เพ่ือสุขภาพกายและใจควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการและนักการศึกษา
ที ่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที ่จะช่วยให้ผู ้บริหารสถานศึกษาได้แนวคิดในการบริหารสถานศึกษาด้วยการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ครูจำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มี
ทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ตลอดจนทัศนคติของตนเองต่อการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัลที่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้น
สูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นั้นจึงไม่
ใช้แค่เพียงให้ผู้เรียนเข้ามาฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้สอนต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เพราะการที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการลงมือทำหรือการปฏิบัติหลายประเทศมีการปรับตารางเรียน ทั้งตารางเต็มวัน 
และตารางครึ่งวันเพื่อทำตามมาตรการSocial Distancing โดยยังจัดให้มีการเรียนรู้ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เรียนในห้องเรียนตามปกติ เพราะแต่ละครอบครัวอาจมีข้อจำกัดในการส่งลูกหลานกลับเข้าสู่โรงเรียนที ่ไม่
เหมือนกัน แม้แผนการกลับมาเปิดโรงเรียนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดคำถามอยู่บ้าง เช่น จะสนับสนุนครูที่มีนักเรียน
ส่วนหนึ่งมาเรียนที่โรงเรียน ขณะที่นักเรียนอีกส่วนหนึ่งยังคงเรียนทางไกลจากที่บ้านได้อย่างไร ครูTask Force 
และองค์การยูเนสโก ก็ได้ออกมาแนะนำแก่โรงเรียนถึง 7 วิธี ช่วยให้ครูประสบความสำเร็จ เมื่อโรงเรียนกลับมา
เปิดอีกครั้ง ดังนี้    
 1. รับฟังเสียงของครูในการกำหนดนโยบาย และแผนการเพราะการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญใน
การวางแผนเปิดโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูพ่อแม่ ชุมชน รวมถึงนักเรียน ควรมีการพูดคุยกัน 
เพ่ือให้ความต้องการของนักเรียนทึกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
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 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่
ของนักเรียนและครูคือสิ่งสำคัญท่ีสุดเมื่อเปิดโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างความรู้สึกอุ่นใจให้ทุกคนในในช่วงที่ยังมี
การระบาดของไวรัส รวมถึงเมื่อโรคหยุดการระบาดลงแล้ว 
 3. ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ของครูและนักเรียน COVID-19 อาจทำ
ให้ครูนักเรียน รวมถึงครอบครัวของทุกคนรู้สึกเครียด หากความเครียดนั้นไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ในระยะยาวและการเรียนรู้ ในภาพรวมของนักเรียนได้ สำหรับครูอาจเกิดภาวะหมดไฟ
ในการสอน (Burnout) ทำให้ครูขาดงานบ่อยขึ้น หรือถึงขั้นลาออกจากงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ความ
มั่นใจกับครูว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เมื่อครูเกิดปัญหาด้านสภาพจิตใจ 
 4. ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ New Normal เมื่อกลับมาสอนในชั ้นเรียนตามปกติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการสนับสนุน และได้รับทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรยีน
อีกครั้ง ครูหลายคนอาจต้องสอนซ่อมเสริมในช่วงนี้ หรือไม่ก็ต้องสอนทั้งในห้องเรียนควบคู่ไปกับการสอน
ออนไลน์  หรือต้องสอนหลายคาบมากขึ ้น เพราะต้องลดขนาดห้องเรียนลงเพื ่อทำตามมาตรการSocial 
Distancing 
 5. จัดให้มีครูเพียงพอและให้ครูได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขกับมาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม ได้เงินเดือนตรงตามเวลา หรือลาป่วยได้เม่ือรู้สึกไม่
สบาย ถือเป็นเรื่องสำคัญในช่วง สถานการณ์นี้ ผู้บริหารไม่ควรลดสิทธิต่าง ๆ ของครูและเงื่อนไขการทำงานที่
เหมาะสมสำหรับครู 
 6. ลงทุนกับภาคการศึกษา ในหลาย ๆ ประเทศ เงินเดือนครูและสวัสดิการต่าง ๆ ถือเป็น
งบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจต่ำจากวิกฤต COVID-19 
ทรัพยากรที่มีอยู่อาจลดลงเมื่อรายได้ผู้คนลดลง เพื่อให้การศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารดา้น
การศึกษาจำเป็นต้องลงทุนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช้แค่การไม่ลดเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังต้อง
จัดการอบรมที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้านสภาพจิตใจด้วย 
 7. คอยเช็คสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครูเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนต้องคอยเช็คและ
ประเมินสถานการณ์  พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการต้องเช็คและ
ประเมินกรอบการทำงานเพื่อวัดความก้าวหน้า ซึ่งกรอบการทำงานเหล่านี้ควรคำนึงถึงบทบาทการสอน ที่มี
คุณภาพของครูและส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ที่ดี โรงเรียนต้องไม่ลืมเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอความคิดเห็น และ
ประเมินการทำงานของโรงเรียนด้วยการออกแบบการเรียนรู้ใน New Normal มีจุดเน้นอยู่ที่การทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เป็นการเรียนรู้เชิงลึก คือรู้จริง รู้ชัด นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
การออกแบบการเรียนรู้ที่จะตอบสนองจุดเน้นดังกล่าวควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้    
   1. วิเคราะห์ Passion  ของผู้เรียนว่าอะไรที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้มี Passion ใน
การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะมีสิ่งกระตุ้นแตกต่างกัน หากผู้สอนค้นพบสิ่งกระตุ้น Passion ดังกล่าวจะเป็น
จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการเรียนรู้อันพึงประสงค์ของผู้เรียนเช่น ความกระตือรือร้น การแสวงหาความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เป็นต้น 
   2. วิเคราะห์สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Passionของผู้เรียนกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความความสงสัยใคร่รู้ของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ Passion จะช่วยทำให้ผู้เรียนใช้พ้ืนที่การเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามหากกิจกรรม
การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ Passion ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมไม่อยากเรียนรู้ 
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   3. วิเคราะห์ Platform  และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนนี้ช่วยทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง (หลาย
เส้นทางเป้าหมายเดียวกัน) สำหรับPlatform การเรียนรู้นั้น อาจจะเป็นการเรียนรู้บนโลกออนไลน์  การเรียนรู้
ที่โรงเรียน การเรียนรู้ที่บ้านการเรียนรู้ที่ชุมชน ส่วนวิธีการเรียนรู้ควรเน้นวิธีการเรียนรู้ตามแนวทาง Active 
Learning ในทุก Platform เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สะท้อนคิด และถอดบทเรียนเป็นแก่นของความรู้ซึ่ง
การถอดบทเรียนจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก 
   4. เตรียมทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละ Platform และวิธีการ
เรียนรู้ขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนมโอกาสเลือกพื้นที่การเรียนรู้ของตนเองในลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Personalized Learning) หรือการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมี
จิตใจจดจ่อและมุ่งมั่นอยู่กับการเรียนรู้ของตนเอง 
    5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ทั้ง 5 ประการได้แก่ 1) เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบและใช้วิธีการเรียนรู้
ของตนเอง 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และ5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนคิดตนเอง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ครั้งใหม่หากผู้สอน
เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มากเท่าใด การเรียนรู้เชิงลึกจะเกิดข้ึนได้มากเท่านั้น 
   6. ประเมินประสิทธิภาพของ Platform และวิธีการเรียนรู้ที ่ผู ้สอนได้ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินในส่วนนี้จะ
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพื้นที่การเรียนรู้มากขึ้น (Wichai Wongyai and 
Marut Patphol, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงข้ันตอนการออกแบบการเรียนรู้ใน New normal 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง การวางแผนการดำเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อม
ทั้งยังสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ว่างไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในนนเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น นโยบาย
ภาครัฐ ปัจจัยแวดล้อม   เป็นต้น และปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร การปรับระบบการทำงาน การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย
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ทำงาน   เป็นต้น กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) จึง
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
ยังเป็นกรอบความคิดแบบหนึ ่งของการจ ัดการความรู ้ด ังภาพที ่ 2 (Sriprai Sakrungpongsakul and 
Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อโลกกำลังหมุนช้าลงด้วยวิกฤตจากโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ
ด้านการศึกษา ซึ ่งกำลังเปลี ่ยนแปลงจากแรงกดดันและการกระตุ ้นจากโรคระบาดที่ทำให้ต้อง Social 
Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม ในวงการการศึกษา ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีการนำ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้  
 (Gun Aieminthra, 2020) ผ่านทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทันสมัยต่าง ๆ เช่น  
 1. ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล
แบบคลาวด์ (Cloud Storage) ด้วย Google Drive หรือ Microsoft One Drive หรือ Microsoft Stream 
แล้วจำกัดสิทธิการเข้าถึงของผู้เรียน  
 2. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์(Video Conference) 
ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet  
 3. ผู ้สอนสามารถสร้างและใช้งานห้องเร ียนออนไลน์ (E-Classroom) ด้วย Microsoft 
Teams หรือ Google Classroom ซึ่งเครื่องมือทั้งคู่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน เช่น การ
แจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การ 
สนทนา การสร้างกระดาน ถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ 
และการให้คะแนน เป็นต้น  
 4. ผู้สอนสามารถสร้างและทำเอกสารการสอน เอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลและ 
แลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วย Microsoft Office 365 หรือ Google Drive  
  5. ผู้สอนสามารถใช้ Microsoft Teams ซึ่งเครื่องมือที่มีคุณลักษณะสำหรับสื่อสารระดับ
องค์กร เช่น การสร้างกลุ่มงาน การสนทนากลุ่ม วางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และการนัดหมาย เป็นต้น  
  6. ผู้สอนสามารถสอนสดออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video  
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Conference) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet เป็นต้น (Office of Computer Services 
(KMITL), 2020) ทั้งนี้ยังมีเครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ อีกมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นและได้รับ ความนิยมในการ
ใช้งานสำหรับการเรียนการสอนการประชุมต่าง อาทิเช่น 1) โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2) โปรแกรม 
Google Hangout 3) Facebook Live 4) โปรแกรม Zoom เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพ่ือ
รองรับการสอนออนไลน์ การทำงานจากที่บ้าน รวมทั้งการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงขึ้น โดยผู้สอนสามารถ
เลือกใช้งานตามความถนัดและตามความเหมาะสมของการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 

1. ความหมายของรูปแบบ 
  คำว่า "รูปแบบ" หรือ Model เป็นคำที่ใช้เพื่อสื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
รูปแบบจะหมายถึงสิ่งหรือวิธีการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจำลองสิ่งก่อสร้าง
รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของรูปแบบไว้ในความหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

   Steiner (Steiner . 1969 : 18) ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัย หรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งที่ศึกษา เพื่อช่วยให้
เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ง่ายขึ้น โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพ ทาง
ความคิด ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์   

   Good, C. V. (1973)ในพจนานุกรมการศึกษาของกูดได้ให้ความหมายรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบ
หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำเป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เป็น
แผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการ หรือแนวคิดเป็นชุดของปัจจัย หรือตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทาง 
ระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจำลองของสิ่งที่เป็น 

   วิลเลอร์ (Willer. 1976: 15) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี ่ยวกับชุดของ
ปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม
ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 
  ลองแมน (Longman.1981: 668) จากพจนาน ุกรม Contemporary English ได ้ ให้
ความหมายโดยสรุปมี 3 ลักษณะ คือ 
   1. รูปแบบ หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริง ซึ่งเท่ากับแบบจำลอง 
   2. รูปแบบ ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ
บางอย่าง เช่น ครูต้นแบบ 

   3. รูปแบบ หมายถึง รุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 Bardo & Hartman (1982 : 245) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ว่า เป็นชุดของ
ข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพื่อใช้ในการนิยามคุณลักษณะและหรือบรรยาย
คุณสมบัตินั ้น ๆ รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที ่เราพัฒนาขึ ้นมา เพื ่อบรรยายคุณลักษณะที่สำคัญๆ ของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยาย หรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปใน
การที่จะทำความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการจัดระบบรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมี
รายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกำหนด
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เป็นการตายตัว ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 
 ฮอสเซอร์ (Hausser. 1997: 132-161) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไป โดยที่รูปแบบ 

เป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์
ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริงจากความหมายตังที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือ
พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ จนปรากฎเป็นวิธีการดำเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน และผลที่เกิดจากการดำเนินการสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้เพ่ือ
ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ซัดเจนขึ้น 
 Keeves (1997 : 559) ให้ความหมายว่า สิ่งที่แสดงโครงสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ
ปัจจัย หรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบสำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกันเพ่ือช่วยให้เข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2536 : 25) ให้ความหมายของรูปแบบว่า คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏใน
ลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจำลองในลักษณะเลียนแบบ หรือเป็นตัว
แบบที ่ใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผังหรือแบบแผนของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ ่งต่อเนื ่องด้วย
ความสัมพันธ์เชิงระบบ 
 สวัสดิ์ สุคนธรังสี (2520: 206) ให้ความหมายรูปแบบหมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการ
หาความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ เช่นเดียวกับ 
 สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2522: 22-23) ใช้คำว่า แบบจำลอง (Model) 
เท่ากับการย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ที ่ปรากฏอยู ่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฎการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและ 
เป็นระเบียบ  
 บุญชม ศรีสะอาด (2533: 19) ให้ความหมายรูปแบบว่า เป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจำลอง
อย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรือ
อธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ที่จะ
เกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
  ทิศนา แขมมณี (2554 : 221) ให้ความหมายรูปแบบเกี ่ยวกับการเรียนการสอนไว้ว่า
หมายถึง สภาพลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่าง
เป็นระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย กระบวนการหรือ
ขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรยีน
การสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการเรือแนวคิดที่ยึดถือ 
 ชอุ่ม กรไกร (2555 : 39) ให้ความหมายว่า รูปแบบหรือ Model  หมายถึง สิ่งของจำลอง
จากของจริง เป็นกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงาน เป็นแบบอย่างย่อส่วนของจริงหรือแบบจำลองเป็นลักษณะ
นามธรรมที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบในเรื ่องหนึ ่งเรื ่องใด
โดยเฉพาะ เป็นตัวแทน หรือแบบอย่างที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็น
จริงอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น 
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  สรุปได้ว ่า รูปแบบ หมายถึง ชุดโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัย  หรือตัวแปรหรือ
องค์ประกอบสำคัญ หรือความเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันของสิ่งที่ศึกษาหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ง่ายขึ้น โดยสรุป รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เป็น
ตัวแทนของโครงสร้างทางความคิดหรือองค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของเรื่องที่ศึกษา 
  
  2. ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบมีหลายประเกท ซึ่งนักวิชาการต้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเกทต่างกันออกไป สำหรับ
รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น 
 ชอุ่ม กรไกร (2555 : 40-41) กล่าวถึงประเภทของรูปแบบว่า รูปแบบอาจแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท โดยใช้ลักษณะของรูปแบบเป็นเกณฑ์  คือรูปแบบหนึ่งมิติ เป็นรูปแบบอย่างง่ายไม่มีความซับซ้อน  
เช่น แบบของตัวอักษร รูปแบบสองมิติ เป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบ
การบริหารงานของสถานศึกษา และรูปแบบสามมิติเป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ ้น นอกจากจะมี
ความสัมพันธ์ในแนวราบแล้วยังมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น รูปแบบของโครงสร้างอะตอม  
 บุญเชิด ชำนิศาสตร์ (2556 : 16) ได้สรุปประเภทของรูปแบบว่า มีหลายประเภทด้วยกัน  
เป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นของแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์  ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาสื่อในการขยาย หรืออภิปรายปรากฏการณ์ ที่
ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตั ว
แปรต่าง ๆ และรูปแบบที่นาเอา ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น  เป็นต้น 
  

 Keeves (Keeves. 1988: 561-565) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
   1.  Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฎการณ์ซึ่ง
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวนนักเรียนที่
จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถังนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบ
เปรียบเทียบได้กับน้ำที่เปิดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ ระบบลบด้วย
นักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
   2. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื ่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการสอนของจอยส์ และเวล(Joyce; & 
Weil. 1985: 41) เป็นต้น 
   3. Mathematical Mode! เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาด้วย 
   4. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที ่เรียกว่า Path Analysis 
และหลักการสร้าง Semantic Mode โดยการนำเอาตัวแปต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น 
The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ของบิดามารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที ่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น  ซวิเร ียน 
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(Schwinian; อ้างถึงใน Bardo; & Hardman. 1982: 70-72) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบาย
ลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพ้ืนที่ และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของ
ประซากร รูปแบบที่ใช้ในในการอธิบายโดยพื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะ
เช่นไร เช่น Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็นต้น สำหรับรูปแบบที่ใช้
อธิบายคุณลักษณะของประซากรเมืองนั้นเป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเ กี่ยวกับลักษณะของ
ประชากรเมืองต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็นต้น   
 จากที่กล่าวมาแสดงว่า รูปแบบมีหลายประเภทในแต่ละสาขามีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อใน
การบรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษาแผนภูมิ รูปภาพรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็น
สื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ และรูปแบบที่นำเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึนเป็นต้น 
 Steiner (1988 : 46) แบ่งรูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(Practical Model or Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจำลองทางกายภาพ เช่น แบบจำลองรถยนต์  
เครื่องบิน ภาพจำลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็นแบบจำลองที่สร้างข้ึน
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช้รูปแบบหรือแบบจำลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่
มีโครงสร้างต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
 Keeves (1988 : 561-565) ได ้แบ่งร ูปแบบออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) Analogue 
Model  เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมาน
แนวคิดมาจากการเปิดนำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถังนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ำที่เปิดออก
จากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ   เป็นต้น 
2) Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วย
ภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์ นั้น ๆ 3) Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์รวมทั้ง
การบริหารการศึกษาด้วย 4) Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis 
และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น 
The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ของบิดา มารดาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญา ของเด็ก   เป็นต้น  
 Joyce & Weil (1996: 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดหลักการ
หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ  
 1) Information-Processing Models  เป็นรูปแบบการสอนที ่ย ึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2) Personal Models รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อสรรพสิ ่ง (Reality) 
ทั้งหลาย  
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 3) Social Interaction Models เป็นรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และบุคคลต่อสังคม  
 4) Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้่องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการ
พัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ 
 Bardo & Hartman (1982 : 141) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบ ด้วยการอธิบายลักษณะ
จากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพื้นที ่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของ
ประชากร รูปแบบที่ใช้ในการอธิบายโดยพื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร เช่น 
Concentric Zone Model และSocial Area Analysis model   เป็นต้น สำหรับรู ้ปแบบที่ใช้อธิบายโดย
คุณลักษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมือง
ต่าง ๆ เช่น Sesidential Segregation Model และGroup Location Model   เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า รูปแบบสามารถแบ่งได้หลายประเภท ตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ หรือตามลักษณะการนำไปใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรมได้แก่การอธิบายโครงสร้างทางความคิดปรากฏการณ์ ที่
เป็นรูปธรรม เช่น แบบจำลองทางกายภาพ ได้แก่แบบจำลองรถยนต์  เครื่องบิน   เป็นต้น ตลอดจนลักษณะ
ของรูปแบบที่ใช้เช่น รูปแบบหนึ่งมิติ รูปแบบสองมิติ รูปแบบสามมิติ   เป็นต้น  
  
 3. องค์ประกอบของรูปแบบ 
 นักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ดังนี้    
 รุ ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2548 : 80) ได้สรุปเกี ่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบว่า จาก
การศึกษาตัวอย่างของรูปแบบ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า ไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่า
รูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจ
ดำเนินการศึกษา โดยสรุปแล้วในการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวน
เท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากำลั งศึกษาหรือจะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
 ศักดา สถาพรวจนา (2549) ได้กำหนดองค์  ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานออกเปน 4 สวนคือสวันที่ 1 หลักการแนวคิดของการบริหารแบบมีสวนรวม  
สวันที่ 2 ระบบของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) แนวทางการนำรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาไปใช้ สวันที่ 4) เงื่อนไขของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  บราวน์  และโมเบริ์ก (Brown & Moberg ,1980) ได้ทำการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
แบบจำลอง พบว่าแบบจำลองส่วนใหญ่ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยีภาพ 
(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Mangement Process) 5) การตัดสินใจ
สั่งการ(Decision - Making) รูปแบบการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการบริหาร
ของ Brown & Moberg (1980 : 17) มีลักษณะดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) Brown & Moberg 
(1980) 
  บุช (Bush, 1986) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของรูปแบบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
รูปแบบขององค์กรทางการศึกษามี 4 ประการดังนี้    1) เป้าหมาย 2) โครงสร้างองค์กร3) สภาพแวดล้อม 
และ4) ภาวะผู้นำ 
  
 คีฟส์ (Keeves, 1988) ได้กล่าวว่า รูปแบบโดยทั่วไปควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1) 
รูปแบบจะต้องนำไปสู่การทำนาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์  ทดสอบได้ กล่าวคือสามารถ
นำไปสร้างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้ 2) โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Causal Relationships) ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์  เรื่องนั้นได้ 3) รูปแบบจะต้องสามารถ
ช่วยสร้างจิตนาการ(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้ง
ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู ้ 4) รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)  
  
 Ivancevich and Others (1989 :71) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบเช ิงระบบว่า 
ประกอบด้วย 4 ส ่วน ค ือ 1) ปัจจ ัยนำเข ้า 2) กระบวนการ3) ผลผลิต และ4) ข้อมูลป้อนกลับจาก
สภาพแวดล้อม การพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยนำเข้าไปผ่าน
กระบวนการซึ ่งจะจัดกระทำให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีภาพ โครงสร้างกระบวนการการตัดสินใจสั่งการ 
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ตารางท่ี 9 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ 

 

 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ ผู้พัฒนานวัตกรรมกำหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนที ่ 1 ส่วนนำประกอบด้วย หลักการ
วัตถุประสงค์  ผลลัพธ์  สภาพแวดล้อม บริบท ส่วนที ่ 2 รูปแบบ ตัวแบบ องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร กระบวนการบริหารจัดการการตัดสินใจสั่งการอำนาจหน้าที่เทคโนโลยี
ภาพ ส่วนที่ 3 การนำรูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 การประเมินผล ควบคุม การกำกับติดตาม และส่วนที่ 5 เงื่อนไข
ข้อจำกัด 
   
 3.การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  Willer (Willer. 1976: 83) การพัฒนารูปแบบแบ่งออก เป็นสองขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอน
การสร้างรูปแบบ (construc)และขั้นตอนการหาความเที่ยงตรง (validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบนั้นๆตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์  

สไตเนอร์และคีฟ (Steiner, 1969, Keeve, 1988) กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่า คือ การ
กำหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อชี้ให้เห็นชัดว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร 
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1. ส่วนน า

- หลกัการ แนวคิด ✓ ✓ ✓ 3 50.00

วตัถปุระสงค ์/ เป้าหมาย / ผลลพัธ์ ✓ ✓ 2 33.33

- สภาพแวดลอ้ม / บรบิท ✓ ✓ 2 33.33

2. รูปแบบ / ตวัแบบ / ระบบ / องคป์ระกอบ

- โครงสรา้งองคก์ร / โครงสรา้งการบรหิาร ✓ ✓ ✓ 3 50.00

- กระบวนการบรหิารจดัการ ✓ ✓ 2 33.33

- การตดัสนิใจสั่งการ / อ านาจหนา้ที่ ✓ ✓ 2 33.33

- เทคโนโลยี ✓ 1 16.67

3. การน ารูปแบบไปใช ้/ แนวทางการด าเนินงาน ✓ 1 16.67

4. ประเมินผล / ควบคมุ / การก ากบัติดตาม ✓ 1 16.67

5. เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั / เง่ือนไข ความส าเรจ็ ✓ 1 16.67

ช่ือนักวิจัย

ตวัแปร 
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เพื่อให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ โดยมีขั้นตอนการ
สร้างรูปแบบเขียนเป็นภาพประกอบ ได้ดังภาพประกอบ 4 

อุทุมพร จามรมาน (2541 : 23) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการสร้างรูปแบบก็เพ่ือ 
ทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี อาจใช้การวิเคราะห์ 
จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจาก
หลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้
เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่างคือ 1) การตรวจสอบความมาก
หรือน้อยของความสัมพันธ์  ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร 2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่างหรือสถานที่ได้ (Across 
Time, Samples, Site) หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบนำไปสู่คำตอบ 
2 ข้อ คือการสร้างรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม การสร้ างและการพัฒนารูปแบบเป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือการสร้าง การพัฒนา และการประเมินเพื่อหาคุณภาพของ
รูปแบบ โดยการหาคุณภาพอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบุหรือใช้เทคนิคทางสถิติ 
   บุญชม ศรีสะอาด (2535: 13) กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่ามี 2 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ผู้พัฒนานวัตกรรมจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมุติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วใน
เรื่องเดียวกัน หรือเรื่องอื่น ๆ และผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบ
หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบุหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือ
ลำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้น จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็น
รากฐานสำคัญ และการศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง ผู้พัฒนานวัตกรรมอาจ
คิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นมาก่อนแล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด
รูปแบบุหรือผู้ลการวิจัยที่เกี ่ยวข้องหรือทำการศึกษาองค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัว แล้วคัดเลือก
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรที่สำคัญประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ขั้นตอนที่  2 การทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากที่ได้พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล้ว จำเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ ดังกล่าว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด
รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผ่านมาก แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมตฐาน ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทำการทดลองนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช้คำว่าการทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบ) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาในสถานการณ์จริงจะชว่ย
ให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญขององค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือ
ความสำคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกี่ลุ่มตัวแปรในรูปแบบ ผู้พัฒนานวัตกรรมอาจ มีการปรับปรุงแบบใหม่
โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบของตน ซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบที่เหมาะสมัยขึ้น 

 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548:92-93) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่งในการศึกษามีรายละเอียดในการดำเนินการ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั ้นตอนที่ 1 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กร โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับเลือกเป็นโครงการนำร่องการวิจัย
และการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษา
สภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจำลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดย
การสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นำมาสร้างเป็นรูปแบบจำลองระบบบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์กรด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

ขั้นตอนที่ 3เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยการใช้รูปแบบจำลองจากขั้นตอนที่ 2
นำมาศึกษาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์นาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน และ
กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนำเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและจัดทำเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป 

สมุทร ชำนาญ (2546) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมุ่ง
ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับสภาพสังคม โดยได้แบ่งการ
วิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี วิธีการบริหาร
โรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือกำหนดกรอบความคิดในทางวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบจำลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิตเลือกตอบเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย เพ่ือถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 

 ขั ้นตอนที่ 4 เป็นขั ้นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 

พอสรุปได้ว่าการสร้างหรือพัฒนารูปแบบ (model) มีการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบ และการประเมินความเหมาะสม หรือการหาคุณภาพของรูปแบบ 
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ตารางท่ี 10 สังเคราะห์การสร้างและพัฒนารูปแบบ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากการสังเคราะห์การสร้างและพัฒนารูปแบบดังกล่าว ผู้พัฒนานวัตกรรมกำหนดขั้นตอนดำเนินการ

สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา 
ทีส่่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 41  

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
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ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
5. นวัตกรรมทางการศึกษา 
 ความเป็นมาของนวัตกรรม 
 "นวัตกรรม" ครั้งหนึ่งมีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกัน การอภิปรายเต็มรูปแบบครั้งแรก
เกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นเรื่องราวของนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกXenophon (430–355 ก่อนคริ
สตศักราช) เขามองว่าแนวคิดนี้มีหลายแง่มุมและเชื่อมโยงกับการดำเนินการทางการเมือง คำสำหรับนวัตกรรม
ที่เขาใช้คือ 'Kainotomia (นวัตกรรม) และก่อนที่เขาจะได้รับการใช้ในละครสองโดยอริส เพลโตกล่าวถึง
นวัตกรรมในหนังสือของเขากฎหมายและไม่ชอบแนวคิดนี้มากนัก เขาไม่เชื่อในทั้งวัฒนธรรม (การเต้นรำและ
ศิลปะ) และการศึกษา (เขาไม่เชื ่อในการแนะนำเกมและของเล่นใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ ) อริสโตเติลไม่ชอบ
นวัตกรรมขององค์กรเพราะเขาเชื่อว่า "ตอนนี้มีการค้นพบรูปแบบขององค์กรที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วถ้ารูปแบบ
ขององค์กรอื่นดีจริงก็คงจะถูกค้นพบไปแล้ว  
  (Benoît Godin 2015) ก่อนศตวรรษที่ 4 ในกรุงโรมคำว่า novitas และres nova / nova 
ถูกนำมาใช้กับการตัดสินผู้ริเริ่มในแง่ลบหรือเชิงบวก แนวคิดนี้หมายถึงการต่ออายุและความหมายนี้รวมอยู่ใน
คำใหม่ innovo ในหลายศตวรรษต่อมา มันถูกใช้ในพระคัมภีร์ภูมิฐานในบริบททางจิตวิญญาณและทาง
การเมือง นอกจากนี้ยังใช้ในกวีนิพนธ์และจากนั้นก็มีความหมายทางจิตวิญญาณเป็นหลัก แต่ยังเชื่อมโยงกับ
แง่มุมทางการเมืองวัสดุและวัฒนธรรมด้วย  
 ในThe Prince ของ Machiavelli (1513) มีการอธิบายนวัตกรรมในสถานการณ์ทาง
การเมือง มันแสดงให้เห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่เจ้าชายอาจใช้เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดจน
การทุจริตที่อยู่ภายใน นวัตกรรมที่นี่อธิบายว่าเป็นการแนะนำการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล (กฎหมายและสถาบัน
ใหม่) ในหนังสือเล่มต่อมาของ Machiavelli นวัตกรรม The Discourses (1528) อธิบายว่าเป็นการเลียนแบบ
เป็นการกลับไปสู่ของดั้งเดิมที่ถูกทำลายโดยผู้คนและตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้ Machiavelli Innovation จึงมา
พร้อมกับความหมายเชิงบวก อย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อยกเว้นในรายละเอียดของนวัตกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 
เป็นต้นไป ไม่มีผู้ริเริ่มตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ไม่เคยคิดที่จะใช้คำว่าผู้ริเริ่มกับตัวเอง
มันเป็นคำที่ใช้ในการโจมตีศัตรู  
 คำว่า "นวัตกรรม" เคยมีความหมายที่เก่ากว่าประวัติศาสตร์และค่อนข้างแตกต่างกัน ตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1400 จนถึงทศวรรษที่ 1600 ก่อนที่จะมีการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาในช่วงปี 
1492 แนวคิดของ "นวัตกรรม" เป็นคำที่ดูหมิ่น - คำนี้เป็นคำพ้องความหมายของ "กบฏ" "การก่อจลาจล" และ 
"นอกรีต" ในยุคแรก ๆ มักเกี่ยวข้องกับศาสนา ราชาและราชินีออกประกาศต่อต้านมันและถ้าคุณโชคร้ายมาก
ในฐานะเฮนรีเบอร์ตันผู้เจ้าระเบียบหูของคุณอาจถูกตัดขาดหากคุณถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ใน
ปี 1800 เป็นช่วงที่นักปฏิรูปสังคมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผู้คนที่ส่งเสริมระบบทุนนิยม
มองว่าสังคมนิยมเป็นนวัตกรรมและใช้พลังงานจำนวนมากในการต่อต้านมัน ตัวอย่างเช่น Goldwin Smith 
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เห็นการแพร่กระจายของนวัตกรรมทางสังคมเป็นการโจมตีเงินและธนาคาร นวัตกรรมทางสังคมเหล่านี้ ได้แก่ 
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์การสร้างชาติสมาคมความร่วมมือ ดังนั้นจึงตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนเชื่อว่านวัตกรรม
ทางสังคมปรากฏขึ้นเร็วกว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีภาพมาก  
 ในช่วงทศวรรษที่ 1900 แนวคิดนวัตกรรมไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง นี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเริ่มพูดถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีภาพและผูกเข้ากับแนวคิดเรื่องการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการแข่งขัน โจเซฟชัม (1883-1950) เป็นเครดิตมักจะเป็นหนึ่งที่
ทำคำที่นิยมและเขามีส่วนอย่างมากในการศึกษาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม ,ในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์
นวัตกรรมสามารถเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตได้ ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งและการสื่อสาร
ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ ่านมาแนวคิดของโลกเก่าเกี ่ยวกับการบริจาคปัจจัยและความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นล้าสมัยไปแล้วสำหรับเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบัน Schumpeter ให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมต่างๆต้องปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภายในอย่างไม่
หยุดหย่อนนั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นหรื อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนการกระจายตลาดเช่นการเชื่อมต่อจากร้านขายงานฝีมือไปยังโรงงาน เขากล่าวอ้างว่า " การทำลาย
ล้างอย่างสร้างสรรค์เป็นความจริงที่จำเป็นเกี่ยวกับทุนนิยม ". ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องมองหาวิธีการที่ดีกว่า
ที่จะตอบสนองของพวกเขาฐานผู้บริโภคท่ีมีคุณภาพที่ดีขึ้น, ความทนทาน, บริการและราคาท่ีจะบรรลุผลในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีภาพขั้นสูงและกลยุทธ์ขององค์กร. (นวัตกรรม: 2654) 
 ตัวอย่างที่สำคัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูมระเบิดของSilicon Valley เพิ่งเริ่มต้น
ออกมาจากสแตนฟอ สวนอุตสาหกรรม ในปี 1957 พนักงานไม่พอใจของShockley Semiconductor บริษัท 
ของรางวัลโนเบลและผู้ร่วมประดิษฐ์ของทรานซิสเตอร์ วิลเลียม Shockleyซ้ายในรูปแบบ บริษัท อิสระ
Fairchild Semiconductor หลังจากผ่านไปหลายปีแฟร์ไชลด์ได้พัฒนาไปสู่การปรากฏตัวที่น่าเกรงขามในภาค
นี้ ในที่สุดผู้ก่อตั้งเหล่านี้ก็ออกเดินทางเพื่อเริ่มต้น บริษัท ของตนเองโดยอาศัยแนวคิดใหม่ล่าสุดของตนเอง
จากนั้นพนักงานชั้นนำก็เริ่มก่อตั้ง บริษัท ของตนเอง ในอีก 20 ปีข้างหน้ากระบวนการสโนว์บอลนี้ได้เปิดตัว 
บริษัทสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่การระเบิดของบริษัทเทคโนโลยีภาพสารสนเทศ ซิลิคอนวัลเลย์เริ่มต้นขึ้นจาก บริษัท 
ใหม่ 65 แห่งที่เกิดจากอดีตพนักงานแปดคนของ Shockley ตั้งแต่นั้นฮับของนวัตกรรมผุดขึ้นทั่วโลกที่มี
ลักษณะคล้ายกัน metonymsรวมทั้งSilicon Alleyครอบคลุมมหานครนิวยอร์กอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลทั่วโลกใกล้กับกลุ่มความรู้ (ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัย) เช่นมหาวิทยาลัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศของรัฐบาลอ่ืน ๆ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างช่องทางความรู้
ไปสู่ผลลัพธ์ของนวัตกรรมเพ่ือกระตุ้นในระดับภูมิภาคหรือชาติเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
 
ความหมายของนวัตกรรม   
    ความหมายของนวัตกรรม ( Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “nova” ซึ่ง
แปลว่า “ใหม่” หรือ “Innovare” แปลว่า “ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา” ส่วน คำว่า “นวัตกรรม” มาจากคาบาลีสนัสฤต 
คือ “นว” แปลว่า ใหม่และ“กรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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นวัตกรรม (Innovation มีความหมายตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า"สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลก
จากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์เป็นต้น" มาจากคำบาลีสันสกฤต นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
หลายท่านที่กล่าวถึง  
 Drucker (1985) ได ้น ิยามไว ้ในมุมมองของผ ู ้ประกอบการว่า เป ็นเคร ื ่องม ือสำหรับ
ผู้ประกอบการสำหรับหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่
แตกต่างจากคู่แข่ง 

  Roger (1995) ได้ให้ความหมายคือ ความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งของที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับ
บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆที่นำไปใช้เป็นกระบวนการแสวงหา ดำเนินงาน จัดเก็บตลอดจนใช้ประ โยชน์จาก
ข้อมูลในด้านการสร้างความรู้ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การพานิชย์ และการอยู่รอดของธุรกิจได้ให้
ความหมายของนวัตกรรมว่าคือความคิด การกระทำหรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวบุคคล
เแต่ละคนหรือหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรับในสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตกระบวนการหรือ
องค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคนหรือการพัฒนาต่อยอดให้
สามารถนำไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน    ………………………………………………………………………..   
  Perez-Bustamante(1999) เป็นการใช้ความคิด หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใหม่ในองค์กรและ
นวัตกรรมสามารถสามารถเป็นได้ท้ังผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือเทคโนโลยีภาพใหม่ ซึ่งอาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบในลักษณะเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป  

Herkema (2003) หรือเป็นเรื่องของการนำความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรือ
กระบวนการใหม่  

Geoff (2006) ให้ความหมายสั ้น ๆ ว ่าเป็นความคิดใหม่ในการทำงาน และ Richard 
(2009) ได้ให้ความหมายว่า การทำให้ปรากฎเป็นรูปธรรมการผสมผสาน และ/หรือ การสังเคราะห์รวบรวม
ความรู้เดิม ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ท่ีมีคุณค่าและมีความสำคัญ 

Horth (2009) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ต้องมองการเปลี่ยนแปลงเป็น
โอกาสขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งนวัตกรรม ( Innovation) จะเกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติงานบุคลากรทั้งหน่วยงาน เมื่อองค์กรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ภายนอกบุคลากรทุกคนต้องปรับตัวในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสู่ประสิทธิผลและองค์กรต้องถูก
พิจารณาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ระบบ บรรยายและวัฒนธรรม รวมทั้งแบบในการบริหารงานของผู้นำ
เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

ส่วนนักวิชาการไทยหลายท่านได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ได้แก่  
วรภัทร์ ภู่เจริญ(2550) ระบุความหมายของนวัตกรรมหมายถึง การกระทำต่าง ๆ ที่นำเอา

ทรัพยากรต่าง ๆ มาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ ๆ ในทางที่ดีขึ ้น หรือการนำแนวคิดใหม่ หรือการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีรูปแบบการอยู่แล้วมาใช้แก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน  

จิรประภา อัครบวร(2552) กล่าวว่านวัตกรรมคือการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการคิดต่อ
ยอดจากความคิดเก่า แต่ที่สำคัญต้องเป็นความคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในงานได้จริง ซึ่งในวงการธุรกิจ
มองว่าน่าจะครอบคลุม 4 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Productive/Service Innovation) นวัตกรรม
กระบวนการ (Corporate  Process Innovation) นวัตกรรมเช ิงกลย ุทธ ์ (Strategy  Innovation) และ
นวัตกรรมการจัดการองค์กร (Organization Effectiveness) 

 สรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการ หรือ วิธีการ ที่นำมาปรับใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน หรือได้สิ่งใหม่ 
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 4. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 
   มีผู้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (2546 , น. 565 - 566) ให้ความหมายว่า 
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทำข้ึนใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีผู้ให้ความหมายและลักษณะของนวัตกรรมว่า นวัตกรรม หมายถึง “ทำใหม่” เปลี่ยนแปลงโดยนำสิ่งใหม่ ๆ 
เข้ามา ถ้าเป็นทางการศึกษาก็เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านการศึกษา 
 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 32) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ไว้ดังนี้ 
   1) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามตรงเป้าหมายของหลักสูตร 
   2) นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน หมายถึง รูปแบบใหม่ ของสื่อการเรียนการ
สอนเทคนิควิธี กิจกรรม หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดขึ้นใหม่หรืออาจะ
เป็นสิ่งที่มีผู้อื่นคิดค้นขึ้น หรือมีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหนึ่งแล้วหากนำมาปรับปรุงแก้ไข และสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในที่อีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม 
 ทิศนา แขมมณี (2559, น. 418) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม หมายถึง แนวคิด แนวทาง 
ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและ
จัดทำขึ้นใหม่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
 พิสณุ ฟองศรี (2551, น. 65–71) ได้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมทาง 
การศึกษาไว้ดังนี้ 
   1) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
             2) นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน หมายถึง รูปแบบใหม่ ๆ ของสื่อการเรียนการ
สอน เทคนิควิธี กิจกรรม หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้มีการเรียนการสอนมีคุณภาพ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดขึ้นใหม่หรืออาจ
เป็นสิ่งที่มีผู้อื่นคิดค้นขึ้น หรือมีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหนึ่งแล้วหากนำมาปรับปรุงแก้ไข และสามารถใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในอีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 81) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
รูปแบบวิธีการ กระบวนการ เทคนิค สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้ครู
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้าง
แล้วแต่ยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นปกติ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือ
ใหม่เพียงบางส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนรู้จากความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาที่
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 กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง รูปแบบ หรือสื่อการสอน
ทีค่รูพัฒนาขึ้นจากพ้ืนฐานของนวัตกรรมเดิมท่ียังไม่เคยนำมาใช้ 
พัฒนาผู้เรียนหรืออาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ตามแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักวิชาการ เพื่อนำสิ่งที่สร้างขึ้นไปใช้ 
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 
 5. ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 มีผู้กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 พิสณุ ฟองศรี (2551, น. 65) กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม ดังนี้ 
   การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามที่กำหนแล้ว ยังมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1. นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
 2. นักเรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม 
 3. บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน 
 4. บทเรียนน่าสนใจ 
 5. ลดเวลาในการสอน 
 6. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 83–85) ได้กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. การใช้นวัตกรรมเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครู 
   1.1 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ คือ ครูส่วนใหญ่
ยังคงยึดรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยครูเป็นศูนย์กลางที่เน้นการพูดับรรยายถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
มากกว่าสอนในรูปแบบอื่น การสอนด้วยวิธีการแบบนี้ทำให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับรู้ (Passive learner) ซึ่งจะมีผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่มีความสามารรถในเชิงการคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานได้น้อย (passive ability) 
มักเป็นคนประเภทบริโภคนิยม บรรยากาศของการสอนแบบบรรยายนากจากจะทำให้ผู ้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่าย ขาดความสนใจแล้ว ยังเป็นการปิดบั้นความคิดและสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย 
แต่ถ้าครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่
ทำให้ผู ้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติมากขึ้น (active learner) ก็จะทำให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สามารถคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น (active ability) ดังนั้น การนำนวัตกรรม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้จึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซึ่งในบางรายวิชามีเนื้อหาสาระการเรียนรู้มากและ
บางวิชามีเนื้อหาเป็นนามธรรม ยากแก่การเข้าใจ จึงจำเป็นจะต้องนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรยีนรู้ 
เช่น การใช้ชุดการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียนการ์ตูน การเรียนแบบร่วมมือ 
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   1.3 ปัญหาเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ในบางเนื้อหามีสื่อ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้เป็นจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้พียงพอเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนจึงจะทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ครูต้องการจะ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นที่ครูจะต้องแสวงหาหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามัคคี การใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้และสร้างความรักท้องถิ่น 
 3. การใช้นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกันในหลาย 
ลักษณะ บางคนมีความสนใจในการเรียนและเรียนรู้ได้เร็ว ในขณะที่บางคนขาดแรงจูงใจในการเรียน จึงไม่ให้
ความสนใจต่อการเรียนและเรียนรู้ได้ช้า ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องพยายามศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพซึ่งจะต้องใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ 
 4. การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ 
คือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ แต่จากผลการประเมินมักจะพบว่า คุณภาพของ
ผู้เรียนยังไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าครูจะพยายามจัดการเรียนรู้อย่างตั้งใจแล้วก็ตาม ทำให้ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามหาวิธีการหรือใช้นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การบริหารสถานศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กา รจัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่ครูหรือนักวิชาการทางการศึกษาก็ได้
ศึกษา ค้นคว้าหารูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน เช่น ครูใช้สื่อสารการเรียนรู้หรือรูปแบบ เทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้จากความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาที่
กล่าวมาจะพบว่านวัตกรรม ทางการศึกษามีความสำคัญต่อการนำมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็น
สื่อการสอนและวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่ครูนำมาใช้พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก นวัตกรรมจะทำให้ผู้เรียนเข้าบาทเรียนหรือเนื้อหามากขึ้น โดย
สามารถพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และด้านเจตคติของผู้เรียนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ เรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษามีผู้จำแนกประเภทนวัตกรรมทางการศึกษาไว้
หลายท่าน ดังนี้ 
 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 33) ได้แบ่งนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้ 
   1. แบ่งตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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    1.1 นวัตกรรมสำหรับครู เช่น แผนการสอน คู่มือครู เอกสารประกอบการ
สอน ชุดการสอน หนังสืออ้างอิง เครื่องมือวัดผลและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
    1.2 นวัตกรรมสำหรับนักเรียน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารประกอบการ
เรียนชุดฝึกปฏิบัติใบงาน หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม และการ์ตูน เป็นต้น 
   2. แบ่งตามลักษณะของนวัตกรรม ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    2.1 สื่อการเรียนการสอน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน ชุดสื่อการ
สอน บทเรียนโมดูล วีดีทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง ภาพยนตร์ เพลง เกม การ์ตูน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบงาน 
แผ่นโปร่งใส บัตรดำ ภาพพลิก และแผ่นป้ายแม่เหล็ก เป็นต้น 
    2.2 เทคนิคและวิธีการ เช่น บทบาทสมมติ การสอนเป็นคณะ การสอนแบ
ศูนย์การเรียน การเรียนเพื่อรอบรู้ การสอนแบบโครงการ การสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย การสอนซ่อม
เสริมการเรียนตามความสามารถ การศึกษาเป็นรายบุคคล การฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม และการสอนแบบ
แก้ปัญหาเป็นต้น 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 85) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้ 
  1. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามขอบข่ายของการจัดการศึกษาแบ่งออกได้ 5 ประเภท 
คือ 
   1.1 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของบุคคลให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรบูรณา
การ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น  
   1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและ
คิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนให้มีคุณภาพขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้  
การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต 
   1.3 นวัตกรรมสื ่อการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมที่อาศัยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนใหม่ ๆ ทั้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบมวลชนตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุน 
การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (multimedia) ชุดการ
สอน (instructional module) วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive video) การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ประสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
   1.4 นวัตกรรมการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการสัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษาการวิ จัย
สถาบัน 
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   1.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานสถานศึกษา เกี่ยวกับฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ฐานข้อมูลครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ 
 2. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ และสื่ออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น การจัดการ
เรียนรู ้แบบร่วมมือ (cooperative learning) การจัดการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project based 
learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem-based learning)  
   2.2 นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเน้นให้
ผู้เรียนใช้เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง เช่น ชุดการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึก
ปฏิบัติ ใบงาน แบบฝึก หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม 
 3. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  
   3.1 ผล ิตภ ัณฑ ์ส ิ ่ งประด ิษฐ ์ทางการศ ึกษา หร ือส ื ่ อการ เร ี ยนการสอน 
(product/invention) เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอนหนังสือเสริม
ประสบการณ์ ชุดสื่อประสมวีดีทัศน์สไลด์ประกอบเสียง เกม นิทานการ์ตูนเพลง ใบงาน แบบฝึก ชุดฝึก 
   3.2 เทคนิควิธีการสอน รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ ( instructional/model) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บช่วยสอน  
(web-based instruction) การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เทคนิคการปรับพฤติกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรม
พัฒนา รูปแบบการฝึกทักษะ การทำงานกลุ่ม รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น 
จากประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมทางการศึกษาจำแนกออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
 1) นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมทำเช่น ชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน ชุดเกมแบบฝึกทักษะ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิทาน ฯลฯ  
 2) นวัตกรรมที่เป็นนามธรรม เช่น เทคนิค วิธีการ 
สอน การจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ทั้งนี้การเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือนำไปใช้ 
ในการวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนควรเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพฤติกรรมที่จะแก้ปัญหา โดย 
สามารถเลือกใช้นวัตกรรมทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบผสมก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกิจกรรมของครูผู้สอน 
 
 6. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
   สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 39-41) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมไว้ 6 ขั้นตอน  
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 ขั้นที่ 1 กำหนดสิ่งที่จะพัฒนา เมื่อครูได้ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์รายละเอียด และสาเหตุ
ของปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน นั่นคือ กำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนอาจจะทั้งห้อง กลุ่มย่อย หรือ 
รายบุคคล  
 ขั้นที่ 2 กำหนดนวัตกรรม เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ชัดเจนแล้ว ครูต้องศึกษา
ค้นคว้าตามหลักวิชาการแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่วิจัยเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียน โดยนำมาผสมผสานกับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตน กำหนดเป็นกรอบแนวคิดของ 
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สื่อการสอน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ฯลฯ  
ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการ  
 ขั้นที่ 3 สร้างและพัฒนา เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดทำนวัตกรรมชนิดใด ครูผู้สอนควร
ศึกษาวิธีการจัดทำนวัตกรรมนั้น ๆ อย่างละเอียด มีลักษณะประกอบอะไรบ้าง มีวิธีการดำเนินการจัดทำอย่างไร  
มีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร แล้วจึงจัดทำนวัตกรรมให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด  
 ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ ้น เป็นนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้จริง ถ้าทำได้ครูอาจทำการ
ทดลองใช้นวัตกรรมเหล่านั้นกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง 
นอกจากนั้นนวัตกรรมบางประเภท เช่น บทเรียนสำเร็จรูปและชุดการสอน จะมีรูปแบบของการทดลองใช้ก่อน 
1 คน เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นให้ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งประมาณ 9-10 คน ซึ่ง 
ประกอบด้วยผู้เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง แล้วตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาประสิทธิผลของนวัตกรรม เป็น
ต้น หลังจากนั้นอาจปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ในสภาพการณ์จริง  
 ขั้นที่ 5 ใช้ในสถานการณ์จริง เมื่อครูดำเนินการสร้าง ทดลองใช้นวัตกรรมและปรับปรุงแก้ไข 
จนมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมแล้วก็นำไปใช้จริง ซึ่งอาจเป็นการนำไปใช้ตามแผนการสอนปกติที่กำหนดไว้ 
หรือจัดทำเป็นรูปแบบของการทดลองใช้นวัตกรรม ตามกระบวนการวิจัยแบบทดลองก็ได้ ขึ ้นอยู่กับความ
ประสงค์ของครู และสถานการณ์จริงของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น  
 ขัน้ที่ 6 ประเมินผลการใช้ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมแล้ว ครูต้องเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่แสดงถึงผลการใช้นวัตกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ ่งจะแสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม และถ้าผลการใช้
นวัตกรรมสามารถลดสภาพปัญหา หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามที่หยดก็สามารถรายงานผล  ขยาย
ผลและเผยแพร่นวัตกรรมต่อไป ทิศนา แขมมณี (2559 , น. 421) ได้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนโดยทั่วไปนั้นมีกระบวนการหลัก ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
   1. การระบุปัญหา (problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่
การมองเห็นปัญหาในเรื่องนั้น และมีความต้องการจะแก้ไขปัญหานั้น เพ่ือให้เกิดสภาพการณ์หรือผลที่ดีข้ึน  
   2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย (objective) เมื่อระบุปัญหาได้ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือ 
การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนานวัตกรรมว่า นวัตกรรมที่จะพัฒนานั้นควรมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพ
อย่างไรและเพียงใด  
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   3. การศึกษาข้อจำกัดต่าง ๆ (constraints) ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ต่าง ๆ ขึ้นมา ผู้พัฒนาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ในบริบทที่จะใ ช้
นวัตกรรมนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง โดยสะดวกในบริบทนั้น  
   4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (innovation) ได้แก่ การแสวงหาการเลือกในการ
แก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่
สร้างข้ึน อาจเป็นการนำของเก่ามาดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรืออาจเป็นการคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ได้ นวัตกรรมอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน แล้วแต่ลักษณะของปัญหา
และวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการเทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด นวัตกรรม
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และรายละเอียดในการใช้นวัตกรรม
นั้นให้ได้ผล  
   5. การทดลองใช้ (experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมได้แล้ว 
ขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นมากก็คือ การทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ซึ่งประกอบด้วยการทดลองใช้ การประเมินผล 
และการปรับปรุงแก้ไข การทดลองใช้เป็นการศึกษา เพื่อดูว่านวัตกรรมนั้น สามารถนำไปใช้ได้จริงและได้ผล
เพียงใดผลการทดลองใช้จะช่วยให้ผู้พัฒนารู้จุดที่ควรปรับปรุง และหาทางแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีต้องการ การ
ทดลองใช้ในขั้นนี้ หากสามารถดำเนินการก่อนนำออกเผยแพร่หลายครั้ง จนแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นสามารถใช้
ได้ผลจริงจะช่วยให้นวัตกรรมนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้น  
   6. การเผยแพร่ (dissemination) เมื่อแน่ใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ นวัตกรรมนั้นก็พร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับนำไปใช้กัน
อย่างแพร่หลาย  
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 96-100) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  
  1. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งเป็นสภาพที่หลักสูตรคาดหวังให้เกิดขึ้นแต่ในสภาพที่เป็นจริงผู้เรียน
ไม่ได้เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังคือ ยังไม่บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรหรืออาจกล่าวได้ว่า สภาพที่เกิดขึ้น
จริงไม่สอดคล้องกับสภาพที่คาดหวัง หรือมีความแตกต่าง สภาพการณ์เช่นนี้เรียกว่า เกิดปัญหาการเรียนรู้ 
ดังนั้นปัญหาการเรียนรู้ ถ้าพิจารณาในระดับหลักสูตรคือ สภาพของการไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการจั ด
การศึกษากับจุดหมายของหลักสูตร ถ้าพิจารณาในระดับชั้นเรียนก็คือ สภาพของความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2. การศึกษาและเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ หลังจากการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 จะทำให้ครูนักวิจัยทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนต่อไปครูจึงควร
ศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ครูนักวิจัยมี
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ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกนวัตกรรมที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้นั้นให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนการของผู้เรียนรู้มากที่สุด  
 3. การออกแบบนวัตกรรม เมื่อครูนักวิจัยได้ศึกษานวัตกรรมและเลือกนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนรู ้ได้เหมาะสมแล้วครูนักวิจัยควรออกแบบนวัตกรรม ซึ ่งเป็นการกำหนดขอบข่ายเนื้ อหาสาระ 
องค์ประกอบรูปแบบของนวัตกรรมว่าควรมีลักษณะอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีกระบวนการ กิจกรรม
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างไร เช่น ถ้าครูนักวิจัยเลือกใช้นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรม
พัฒนาอาจจะมีส่วนประกอบดังนี้  
 (1) ชื่อชุดกิจกรรมพัฒนา (2) จุดประสงค์ (3) คำชี้แจง (4) เวลาที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม (5) 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ (6) คำถามหรือข้อทดสอบ (7) แบบประเมินหรือแบบบันทึกผลการใช้ และ (8) แบบฝึกหัด  
 4. การสร้างนวัตกรรม เป็นขั้นตอนท่ีครูนักวิจัยทำนวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ให้ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบของนวัตกรรมที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทสื่อ เอกสาร เช่น แบบฝึก ชุดกิจกรรมพัฒนา 
ชุดการสอน ครูนักวิจัยก็ต้องลงมือเขียนสาระ รายละเอียดตามลักษณะและรูปแบบของนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ 
กรณีที่เป็นนวัตกรรมประเภทเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูนักวิจัยต้องจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้ันตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนวัตกรรมนั้น ๆ  
 5. การตรวจคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่
สำคัญคือ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ว่านวัตกรรมนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม 
หรือสอดคล้องกับปัญหาการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งวัยของผู้เรียนหรือไม่ วิธีการตรวจสอบทำได้
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์สูงในเรื่องนั้น ๆ อย่างน้อย 3 คนได้อ่านหรือตรวจสอบว่านวัตกรรมนั้น
มีคุณภาพและเหมาะสมนำไปใช้ได้หรือไม่ โดยนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นพร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยาม
ศัพท์เฉพาะ และแบบตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ประเมินให้ด้านความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน ความชัดเจน ความสมบูรณ์ครบถ้วนในด้านเนื้อหาสาระ ภาพหรือเสียงความเป็นไปได้ในการ
นำไปใช้จริง และความเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขก็ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้นวัตกรรมมีคุณภาพดีข้ึน  
 6. การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการทดลองใช้ การตรวจสอบคุณภาพของ
นวัตกรรมบางประเภท เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจะต้องนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นคน
ละกลุ่มกับกลุ ่มที่ศึกษาวิจัย แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพตาม "เกณฑ์ประสิทธิภาพ" ที่กำหนดไว้ เกณฑ์
ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรมสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ 𝐸2 และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ 𝐸2 เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการกำหนดอัตราส่วนร้อยละระหว่าง 𝐸1𝐸2 โดยอาจกำหนดเป็น 78/75 
หรือ 80/80 หรือ 90/90 การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กีบลักษณะหรือธรรมชาติของเนื้อหาวิชา 
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ถ้าเนื้อหาประเภทความรู้ ความจำ ควรกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90/90 ถ้าเนื้อหาประเภท
ทักษะหรือเจตคติควรกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพมีความหมาย ดังนี้ 

  𝐸1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมทุกกิจกรรมของนวัตกรรม ซึ่งเป็นคะแนนของกระบวนการเรียนหรือกระบวนการทำงานของนักเรียน 

 𝐸2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนวัตกรรม ซึ่งเป็นคะแนนของผลสำเร็จหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า แบบเดี่ยว (1 คน) หรือ 1 : 1 หมายถึง
ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียนที่มีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 1 คน รวม 3 คน คำนวณหาค่า 𝐸1𝐸2 

แล้วนำนวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
 2. ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า แบบกลุ่ม หรือ 1: 10 หมายถึง ทดลองใช้
นวัตกรรมกับนักเรียนประมาณ 5-10 คน ทีมีทั้งคนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกันไปในจำนวนเท่า ๆ กัน 

คำนวณหาค่า 𝐸1𝐸2 แล้วนำนวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
 3. ทดลองใช้นวัตกรรมกัลป์กลุ ่มใหญ่ที่เรียกว่า การทดลองภาคสนามหรือ 1 ห้องเรียน 

หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 1 ห้องเรียน คำนวณหาค่า 𝐸1𝐸2 แล้วนำผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ว่า
นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดสูตรการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2 (ชัยยงค์ 
พรหมสงศ,์ 2537, น. 540) กำหนดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม  
 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม อาจใช้รูปแบบเดียวกันกับรูปแบบการรายงานผลการวิจัย
แบบเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 
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การวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
วิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย/ผลการพัฒนานวัตกรรม สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะขั้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 96-100) 

 
 จากขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการทางการศึกษาที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรมประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 2) กำหนดนวัตกรรมที่จะใช้
แก้ปัญหา 3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 4) สร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ 5) ตรวจสอบคุณภาพ
ของนวัตกรรม 6) ทดลองใช้นวัตกรรม และ 7) รายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรม ดังนั้น ครูนักวิจัยจึงควร
ดำเนินการสร้างนวัตกรรมตามขั้นนี้ เพื่อให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถนำไปแก้ปัญหาผู้เรียนได้
อย่างแท้จริง 
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6. การพัฒนาคุณภาพงาน 
 เทคนิคการพัฒนาคุณภาพงานเกิดครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

โดยได้รับคามช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา และอาศัยหลักสถิติเบื้องต้นเข้าช่วยต่อมาญี่ปุ่นได้พยายามผสมผสำ
นักิจกรรมการควบคุมคุณภาพของสินค้าเข้ากับหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมที่กำลังได้ รับความนิยมใน
ขณะนั้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตามวงจรเดิมงมีอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้    
  1. การวางแผนร่วมกัน (Plan) 
  2. การนำแผนไปปฏิบัติร่วมกัน (Do) 
  3. การติดตามและตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน (Check) 
  4. การปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน (Action) 
 PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดิม(อังกฤษ : Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ 
วงจรการควบคุมคุณภาพ 

1. Plan (วางแผน) 
Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนด

หัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับความสำคัญ
ของเป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนด ระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการ
และกำหนด งบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การ
ดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึน 
 2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 
  Do (ปฏิบัติตามแผน)หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้าง
รองรับ การดำเนินการมีวิธีการดำเนินการและมีผลของการดำเนินการ 
 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
  Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การ
ประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการการประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของ การ
ดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ทำได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
แผนการดำเนินงานั้นน ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมา
ประเมินแผน หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4. Action (ปรับปรุงแก้ไข) 
Action (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การ

นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดำเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม สำหรับการดำเนินการต่อไปเทคนิค
การพัฒนาคุณภาพงานจะสำเร็จหรือไม่ที่สำคัญก็คือฝ่ายบริหารทุกระดับจะย่นย่อมสละอำนาจของตนเองให้
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงหรือไม่ และการยอมรับ และการให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงจากผู้มีอำนาจในระดับสูง
มากน้อยเพียงใดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและวิธีปฏิบัติ HAPPINESS model 
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 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการประชุม
กลุ่มเฉพาะ ผู้พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 

3. HAPPINESS Model หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านจางวาง โดย
ใช้นวัตกรรม HAPPINESS Model โดยมีองค์ประกอบของ HAPPINESS Model ประกอบไปด้วยเป้าหมาย
หลัก 9 องค์ประกอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานโรงเรียนแห่งความสุข ดังนี้      

(HAPPY PLAN - H)     คือ การวางแผนสร้างความสุขในการเรียนทางไกล  
    (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ 
    (PEOPLE - P)     คือ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม 
    (PARTICIPATION -P)    คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    (INNOVATION - I)        คือ การใช้นวัตกรรม 
 (NEW NORMAL - N)    คือ วิถีชีวิตใหม่  
 (EVALUATION - E)     คือ มีการประเมินผล 
 (SUPER VISION - S)    คือ นิเทศติดตาม 
   (SHARE – S)             คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. การวางแผนสร้างความสุข (HAPPY PLAN - H)  
 การวางแผนสร้างความสุข (HAPPY PLAN - H)  คือ การวางแผนในการสร้างความสุขในการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการดำเนินการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 

 
1.1  แนวคิดและทฤษฎีองค์กรแห่งความสุขไว้ดังนี้    

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎี 
องค์กรแห่งความสุขไว้ดังนี้    
  HAPPY 8 ความสุขแปดประการคือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านความสุขใน
โลกสามใบทที่บซ้อนกันอยู่โลกส่วนตัวของมนุษย์  โลกครอบครัวของมนุษย์  และโลกสังคมของมนุษย์เพื่อที่จะ
มองความสุขของมนุษย์ทั่วไปว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะจัดการได้อย่างไรโดยขีดวงรอบที่ตัวคน แล้ วก็
วงรอบของครอบครัวแล้วก็วงรอบของสังคม ซึ่งในส่วนของสังคมเราแบ่งเป็นส่วนสังคมภายในองค์กรกับนอก
องคกร มองความสุขเป็นสามส่วน คือความสุขของตัวเราเองความสุขของครอบครัวความสุขขององค์กรและ
สังคม ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ของเราควรจะมีความสุขอะไรบ้างในระดับตัวเราเอง ความสุขระดับครอบครัว
แล้วก็ระดับสังคม ดังนั้นคนที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื ่น มีคุณธรรม 
กตัญญูมีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวรักและดูแลองค์กร/สังคม ย่อมเป็นผลลัพธ์
ของ บุคคลที่สามารถบริหารสมดุลแห่งความสุขได้ 

 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวถึง องค์กรที่มีความสุขว่าจะต้องประกอบด้วยหัวใจ
สำคัญหลายอย่างคือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การมีความสุข(happy) มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่
ความก้าวหน้า (creativity) โดยได้เสนอแนวคิดและหลักการ 
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1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) คือสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิตรู้จักกิน 
รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์  เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

2. ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart) ในองค์กรสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมี
น้ำใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่าง
เหมาะสม ต้องรู้บทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อบทบาทของคุณแม่กับผลสิ่งที่ต่าง 
ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต 

3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อ
ชีวิตในการทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลาย
เหมือนกนันั่นคือสมดุลชีวิต 

4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
จากแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานหรือพูดง่าย ๆ คือเรียน
เพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิตทั้งหมดนี้มาจากคำว่ามืออาชีพ มืออาชีพ หมายถึงว่า คนเรา มนุษย์เราทุกคน
ต้องมีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา และสอน
คนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ก็คือต้องเป็นครูที่พร้อมจะสอนให้ความรู้กับคนอ่ืน 

5. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) หิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนษุย์
ในสังคม ในการทำงานี้เป็นทีม คือหิริ โอตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตนเองโดยเฉพาะ
การกระทำที่ไม่ดีคนดีมีความศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์  มีความ
สามัคคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมนำความสุขสู่องค์กร 

6. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ คือการใช้เงิน
เป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง วันนี้คนปฏิเสธเรื่องการเป็นหนี้ไม่ได้ การ
เป็นหนี้การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานะที่ตนเองหามาได้ ทุกคนต้องมีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัวต้องรู้จักการทำบัญชี หรือว่าถ้าเป็นระดับครอบครัวเรียกว่า บัญชีครัวเรือนความสุขของ
ครอบครัว 

7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็น
กำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นกำลังใจ ในการที่เราจะสามารถเผชิญกับ
อนาคต หรืออุปสรรคในชีวิตได้ ทำให้เรามุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็ย่อม
มั่นคงเสมอ 
 8. ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) สังคมมีสองมิติคือสังคมในที่ทำงานกับสังคม
นอกที่ทำงาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองทำงานและพักอาศัยมีสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดี HAPPY 8 ความสุขแปดประการเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตใหม้ี
ความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวองค์กรและสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐานของความสุขแปดประการมี
สมดุลของชีวิต เกิดผลเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม 
กตัญญูมีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเองรักและดูแลครอบครัวรักและดูแลองค์กร/สังคม 
  
 

1.2 แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
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การสร้างองค์กรแห่งความสุข ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการซึ่งหลักสำคัญที่เป็น
แกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการคือความเป็นผู้นำ(Leadership engagement) การ
มีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ซึ ่งขึ ้นอยู ่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (values and 
ethics)การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ผู้นำต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำงานต้องมี 
“สติ” รู้ตระหนักในหน้าที่อันควรทำและไม่ควรทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีชีวิตที่มีท้ัง “คุณค่า” และ“คุณภาพ” 
เพราะความสุขกับความเป็นจริงในปัจจุบัน สุขอย่างมีสติและสุขอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่มี
ความสำคัญยิ่งต่อองค์กร พนักงานทึกคน คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร  ผู้นำมีหน้าที่ที ่จะต้องสร้าง
ทายาทในการทำงาน สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับ นอกจากความเป็นผู้นำการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กรแล้วยังมีเงื่อนไขจำเป็นต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข อยู่ที่บุคคล 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันคือ 1) ผู้นำองค์กร 2) ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร และ3) บุคลากรทุกคนในองค์กรสิ่งสำคัญ
ในการเตรียมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดองคกร
แห่งความสุขให้เข้าใจเสียก่อน เพราะการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 8 
กล่องแห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันประเมินความพร้อมได้ว่าองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง
ขององค์กร มเีรื่องใดมากน้อยสภาพบริบททุนเดิมและวัฒนธรรมีองค์กรเป็นอย่างไร 

อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล (2553) ได้เสนอแนวคิด 7 Cs  ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานสร้าง 
เสริมสุขภาวะองค์กรมีดังนี้    

Construction (โครงสร้างของคณะทำงาน) จะต้องมีการกำหนดโครงการสร้างการทำงาน ตลอดจน 
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องอาศัยคนที่มีจิตอาสาอยากเห็นคนทำงานในองค์กรมีความสุข ดังนั้นคนที่จะช่วย
ขับเคลื่อนงานได้สำเร็จ ต้องเป็นคนคอยประสานงาน มีความสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จะนำมาใช้ใน
การทำงาน การติดตาม ประเมินผลกรดำเนินงาน แสวงหาแนวคิดในการทำให้คนทำงานมีความสุ ขจากการให้
โครงสร้างของคณะทำงาน จึงควรประกอบด้วยทีมที่ปรึกษา ทีมวิชาการทีมวิทยากรกระบวนการทีมสนับสนุน 
ประสานงานเครือข่าย ซึ่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน 

Context (บริบทในการทำงานเชิงพื ้นที ่) เป็นการวิเคราะห์บริบทในด้านทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางปัญญาที่จะหนุนเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เพื่อวางแผนการทำงาน การจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมตามบริบท และตามศักยภาพที่แท้จริง 

Conception (ฐานคิดเรื่ององค์กรสุขภาวะ) เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าองค์กร
สุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุข มีที่มาจากไหน หมายถึงอะไร ทำเพ่ือใคร ทำไมต้องทำ ทำอย่างไร ทำที่ไหน 
หรือทำเมื่อไร คณะทำงานต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนและหาคำตอบร่วมกันพร้อมจะเป็นผู้เรียนรู้ผ่านการลง
มือทำจริงโดยเริ่มนำแนวคิดดีหรือฐานคิดนี้ไปใช้กับองค์กรของตนก่อนแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใ นและ
ภายนอกองคกรต่อไป 

Contact (การติดต่อประสานงาน)Contribution (การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่าย) ต้องค้นหาแหล่ง
ทุนที่จะมาหนุนเสริม ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา ต้องอาศัยแรงใจและแรง 
ความคิดท่ีจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา และการที่จะเกิดความยั่งยืนในการทำให้องค์กรมีความสุขนั้นต้อง
เกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

Control (การติดตามประเมินผลภายใน) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ในการดำเนินการประเมินผลภายในโครงการ 

Continuity (การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขในองค์กรที่ยั่งยืนได้ ต้อง 
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เกิดจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหาร
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในองค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกระดับในองค์กร และวัฒนธรรมีองค์กรที่กำหนดไว้ชัดเจนสรุป การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้อง
สร้างสมุดลของการทำงานให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสังคมและปัญญาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
องค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคตโดยอาศัยภาวะผู้นำที่ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนสุขภาวะที่
สมบูรณ์ 4 ด้านคือ 

1) กายได้แก่ การประกอบสัมมาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมของการทำงาน
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากสารพิษ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องจักรฯมีสุขภาพทางด้าน
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  มีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยทั้งต่อตนเองและครอบครัว 

2) จิต ได้แก่ ความมีสติความสงบ ความงาม และความดียึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
3) สังคมได้แก่ สังคมสัมพันธ์  มีการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กรระหว่าง องค์กรโดยการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างสังคมเข้มแข็ง การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน การรู้จักใช้จ่าย การรู้จัก
ความพอดี พอประมาณ และการใช้เหตุผล การสร้างสังคมยุติธรรม ให้ความเสมอภาคและสร้างโอกาสในการ
ทำงาน สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ สร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ ้นในองค์กรและสร้างสังคมสันติสุข มีการ
ประนีประนอม การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ปัญญาได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีอิสระได้รับความไว้วางใจใน
การทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และการตัดสินใจตาม
ศักยภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานตามที่ตนถนัดและได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ก็จะทำให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน 
 

2. การมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ (Achievement Mission ) 
 การมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ (Achievement Mission ) คือ การที่บุคลากรตระหนักถึง

ภารกิจ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานและมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจขององค์กร 
   
 2.1 แนวคิดของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นวิธีการและเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในราชการ
ของประเทศสวีเดน เพ่ือช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบราชการและเน้น หนักไปที่การบริหาร
ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์  มักจะมีชื ่อเรียกที ่แตกต่างกันออกไป เช่น  การบริหารงานโดยยึด
ว ัตถ ุประสงค์ (Management by Objective  ; MBO ) การบร ิหารแบบเน ้นผลสำเร ็จ (Managing for 
Results) การบริหารที ่เน้นผล ( Results - Oriented Management )หรือการบริหารผลการดำเนินงาน 
(Performance หรือการมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิตและผลลัพธ์ ) ซึ่ งจะช่วยให้หลักประกัน
และสามารถตอบคำถามแก่ประชาชน ได้ว่าการดำเนินงานขอรัฐบาลและหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ หรือเกิดความคุ้มค่าเงินภาษีอากรของประชาชน หรือไม่เพียงใด โดยต้องการที่จะปรับปรุงระบบการ
บริหารงานราชการให้มีความทันสมัย ขจัดความไม่คล่องตัวทางการบริหาร ตลอดจนได้เปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ การบริหารแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อปัจจัยนำเข้าและกฎระเบียบ มาใช้วิธีการบริหารแบบมุ่ง
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ผลสัมฤทธิ ์  เพื ่อปรับเปลี ่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจให้มีลักษณะเป็นอย่างภาคธุรกิจเอกชน โดยมุ ่งเน้นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร กำหนดยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนราชการที่มีการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม โดยใช้งบประมาณน้อยลงเป็นการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ผลงานทั้งทางด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการซึ่ง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 2.2 ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

Canadian International Development Agency กล่าวว่า การบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ เป็น
วิธีการในการปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ (Effectiveness) และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability)โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายประเมินความเสี่ยง กำกับ
ติดตามกระบวนการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ทศพร ศิริสัมพันธ์  กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เป็นการบริหารที่เน้นการวางแผนการ
กำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การ
ต้องยอมรับและคำนึงถึงผลงานรวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้
รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)ทิพาวดี เมฆสวรรค์  ได้ให้ความหมายของการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่าเป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก ใช้ระบบการประเมินผล
งานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อสาธารณะสำนักงาน ก.พ. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  หมายถึง วิธีการบริหารที่
มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์การเป็นหลัก การปฏิบัติงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการ
เปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนด  

จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เป็นการบริหารที่ใช้ความสำคัญ
ต่อผลการดำเนินงานและการตรวจวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การทั ้งในแง่ของปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งจะต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance 
Indicators  ; KPIs) รวมทั้งการกำหนดเป้าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู ้บริหาร สมาชิกขององค์การและตลอดถึงผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่าง ๆ 
(Stakeholders) ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ 

การบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน้นที่การบริหารปัจจัยนำเข้า ( Inputs) ซึ่งได้แก่ทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่รัฐจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน คือเงิน คนวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเน้นการทำงานตามกฎระเบียบ และ
ความถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐาน แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของ
งานโดยจะให้ความสำคัญที่การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานเป้าหมายที่ชัดเจนการ
กำหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการในองค์การให้สอดคล้องเป็นไปใน ทางเดียวภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การมีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดผลการทำงานหลัก (Key Performance Indicators) ไว้อย่าง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ การยืดหยุ่น
ทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การใช้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากองค์การของรัฐได้
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เป็นอย่างดี ดังนั้น การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) จึงเป็นการบริหาร
เพื่อการจัดหาให้ได้ทรัพยากรบริหารมาอย่างประหยัด (Economy)เน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ(Effectiveness) 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นผู้บริหาร

ระดับสูงซึ่งมีหน้าที่ควบคุมทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรใหม่งไป สู่วิสัยทัศน์จะมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
จากระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  เป็นเครื่องช่วยให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ใกล้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรเพียงใด หากผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า
เป้าหมาย ผู้บริหารจะมีเวลาพอสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรบรรลุวิสัยทัศน์  
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 
4 ขั้นตอนดังนี้    
   1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การซึ ่งองค์การจะต้องทำการกำหนดทิศทางโดยรวมว่า
ต้องการที่จะทำอะไรเอ่ย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์  เพื่อทำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ(SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์สุดท้ายที่ต้องการ
ขององค์การหรือวิสัยทัศน์ (Vision) อันจะนำไปสู่การกำหนดพันธกิจ(Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) 
เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy)รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของ
องค์การ(Critical Success Factors) และสร้างตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ในด้านต่าง ๆ 

 2. การกำหนดรายละเอียด ของตัวบ่งชี้วัดผลดำเนินงาน เมื่อผู้บริหารขององค์การได้ทำการ
ตกลงร่วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงานแล้ว จะเริ่มดำเนินการสำรวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ
สภาพในปัจจุบัน (Baseline Data) เพื่อนำมาช่วยในการกำหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ทั้งในเชิง
ปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality)เวลา (Time) และสถานที ่หรือความครอบคลุม (Place) อันเป็น
เป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวบ่งชี้ 
  3. การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ
รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่ง ชี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นรายเดือนรายไตรมาสรายปี  เป็นต้น
เพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่อย่างไร 
นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพ่ือทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานี้เป็นเรื่อง ๆ ไป ก็ได้ 
   4. การให้รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได้พิจารณาผลการดำเนินงานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีการ
ให้รางวัลตอบแทนตาระดับบของผลงานที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้อาจจะมีการให้ข้อเสนอแนะหรือกำหนด
มาตรการบางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ลักษณะขององค์การที่
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
  องค์การที่ได้ใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะทั่ว ๆ ไปดังต่อไปนี้ 
   1. มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม โดย
เน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่เน้นกิจกรรมหรือการทำงานตามกฎระเบียบ 
   2. ผู ้บริหารทุกระดับในองค์การต่างมี เป้าหมายของการทำงานที ่ช ัดเจน และ
เป้าหมายเหล่านั้นสั้นกระชับ ไม่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การนั้น 
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   3. เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อให้สามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานได้ และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์กรอื ่นที ่มีลักษณะงานที่
เทียบเคียงกันได ้
   4. การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ จะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานี้เป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานี้เป็นหลัก 
   5. เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่างานที่องค์การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอ
ว่างานที่ตนทำอยู่นั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและองค์กร
อย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับกำลังความสามารถของแต่ละคน 
   6. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู่หน่วยงานระดับ
ล่างเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง 
ซึ่งเข้าในปัญหาหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ปัญหา และสะสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
ทั้งนี้นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน แก้ปัญหาการทำงานที่ล่าช้าแล้วยังเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นและ
ประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย 
   7. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์  เป็นองค์การที่
มุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ที่เปิดีกว้างต่อความคิด
และความรู้ใหม่ ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
   8. เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจดีเนื่องได้มโอกาสปรับปรุงงานและใช้ดุลยพินิจใน 
การทำงานที่กว้างขวางขึ้น ทำให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ส่วนเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็จะได้การตอบแทน
ตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การวัดผลการปฏิบัติงานี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกิจกรรม การจัดเก็บ
ข้อมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การวัดผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้องค์การ/
ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลและสารสนเทศย้อนกลับที่แสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาหรือความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแสดงถึงการมีพันธะ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้กำหนด
นโยบาย แหล่งสนับสนุนงบประมาณฯลฯการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและองค์การเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงการบริหาร การพัฒนาองค์การการออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการดำเนินงานขององค์การ
หรือของทีมงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการดำเนินงานรวมทั้งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น การวัดผลการปฏิบัติงานี ้เป็นกระบวนการที ่พึงต้อง
ดำเนินการคู่ขนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน มีกิจกรรม/กระบวนการที่สำคัญ การ
กำหนดผลลัพธ์ (ตัวชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวัดผลการปฏิบัติงาน ผู้ดำเนินการ/
องค์การจะต้องระบหรือคัดเลือกกิจกรรมหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  และพันธกิจขององค์การพร้อม
ทั้งระบหรือกี่ำหนดตัวชี้วัดผลงานและมาตรฐานที่ต้องการบรรลุถึงของแต่ละกิจกรรม ซึ่งการกำหนดตัวชี้วั ด
ผลงานเพื่อดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการภายใต้กรอบของระบบการดำเนินงานทั่วไป การ
ดำเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ ่มต้นที่วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ การระบุถึงรายละเอียดของผลงาน 
(ผลผลิตและผลลัพธ์ ) ที่คาดหวัง โดยส่วนใหญ่จะต้องพัฒนามาจากวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์การซึ่งมีปัจจัยนำเข้าอันได้แก่ ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจัยนำเข้า
ให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์  การวัดผล การปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะมีจุดเน้นของการดำเนินการ 3 ด้านอันได้แก่ 
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 1. ความประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยที ่สุดในการผลิต หรือการดำเนิน
กิจกรรม 
 2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า ความมี
ประสิทธิภาพสามารถวัดได้โดยนำปัจจัยนำเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าน้อยแสดงว่ามีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
มากกว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึงการดำเนินกิจกรรม /องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหนาว่า
ได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด  
 

2.3 ตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (Input Indicators) ได้แก่ จำนวนทรัพยากรโดยรวมที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
หรือบริการเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์  เช่น จำนวนเงินที่ใช้จำนวนบุคลากรที่จำเป็นในการให้บริการจำนวน
วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต   เป็นต้น 
 2. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงปริมาณ จำนวนสิ่งของที่ผลิตได้จาก
การดำเนินกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้ารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนจำนวนบัณฑิตที่
จบการศึกษา   เป็นต้น 
 3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เช่น 
จำนวนผู้จบการศึกษาที่มีงานทำจำนวนกิโลเมตรของทางด่วันที่มีสภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและยงร่วมถึงตัวชี้วัด
ผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ(Quality Indicators) เช่น จำนวนสินค้าที่บกพร่อง จำนวนใบแจ้งหนี้ที่ผิดพลาด 
จำนวนหนี้ค้างชำระ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำงานขององค์การ เป็นต้น 
 4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานที่แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ของผลผลิต หรือระยะเวลาในการให้บริการต่อร่ายการเช่น ค่าใช้จ่ายต่อหัวข้องนักเรียนสำเร็จการศึกษา เวลา
การทำงานในการปรับสภาพพ้ืนผิวถนน 1 กิโลเมตร 
 5. ตัวชี้วัดความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงค่าใช้จ่ายของผลลัพธ์ ที่แสดงถึง
ความคุ้มค่า (Value for money) ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม เช่น ต้นทุนเฉลี่ยในการช่วยให้ผู้ว่างงานได้งาน
ภายหลังการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน 
 6. ตัวชี้วัดปริมาณงาน (Workload Indicators) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการในการใช้
บริการหรือภาระงานในหน้าที่ของบุคลากร เช่น จำนวนแพทย์ต่อประชากร จำนวนพยาบาลต่อคนไข้ใน จำนวน
ใบสมัครงานที่ได้รับในแต่ละวัน   เป็นต้น 
 7. ตัวช ี ้ว ัดสารสนเทศเช ิงอธ ิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ข ้อมูลที ่อธ ิบายถึง
องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้หรืออยู่นอกเหนือการควบคุม
ขององค์การก็ได้ เช่นอัตราส่วนของนักเรียนต่อครูอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมถนนร้อยละของ
นักเรียนที่นับถอืศาสนาพุทธ   เป็นต้น ดังนั้นในกระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ระบบการวัดผล
การปฏิบัติงานจะมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นระบบการวัดผล
การปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเป็นระบบที่สามารถผลิตข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผลการ
ดำเนินงานที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์และทันกาล การวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การจึงเป็น
พันธะหน้าที่ที ่ผู ้บริหารและองค์การสาธารณะต้องดำเนินการ เพื่อชี้แจงให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของ
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องค์การทราบถึงความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นรวมทั้งอธิบายสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพการณ์
ดังกล่าว เพื่อที่จะได้ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถวินิจฉัยสั่ง และเป็นเครื่องมือทางการบริหารสำหรับ
องค์การยุคใหม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

2.4 ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสำเร็จอยู่ที่ความเข้าใจแนวคิด วิธีการ

และประโยชน์ของวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะสามารถปรับตัวและสามารถทำงานภายใต้ระบบงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เงื่อนไขความสำเร็จมีดังดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบความสำเร็จก็
ติอเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่คือสนับสนุนในการจัดทำระบบวัดผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ การสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน 
   1.1 การกำหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผู้บริหารขององค์การจะต้องให้ความสำคัญ
และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวน การกำหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ์  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
เพ่ือให้เกิดผล 
   1.2 การใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการบริหาร ผู้บริหารจะต้องระลึกเสมอว่าการวัดผล
ไม่ได้ทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ข้อมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นผู้บริหารจึง
ต้องเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อกำหนดมาตรการที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป 

2. การจัดระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงเสมอว่า 
ระบบข้อมูลนั้นสามารถที่จะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์สู่เป้าหมายขององค์การได้ ซึ่งจะต้อง
จัดทำเพ่ิมเติมขึ้นจากระบบข้อมูลเดิม ที่เน้นปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้
ดีขึ้น 

 2.1 การพัฒนาตัวชี้วัด การเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการให้บริการและการตัดสินใจนั้นจะต้อง
เลือกตัวชี ้ว ัดให้ครอบคลุมความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งจะต้องพัฒนาโดยผู ้ที ่มี
ประสบการณ์ในงานด้านนั้นๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานั้นน ๆ ด้วย โดยตัวชี้วัดจะมีทั้งส่วนของปัจจัยนำเข้า 
กิจกรรมผลผลิตและผลลัพธ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ควรจะให้มีตัวชี้วัดในจำนวน
เท่าท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการจัดทำและรักษาระบบของข้อมูลเหล่านี้ด้วย 
   2.2 การวางระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้พัฒนาระบบจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโครงการหรืองานที่จะวัดผลการปฏิบัติงาน โดย
ต้องคำนึงถึงการจัดทำรายงานผลซึ่งจะแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่จะรายงานเป็นชวงเวลาตามกำหนดทุกครึ่งปี
หรือหนึ่งปี เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผน หรือการจัดทางบประมาณประจำปีและส่วนที่
เป็นการายงานเฉพาะกิจที่สามารถเรียกดูข้อมูลตัวชี้วัดได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ใช้ประโยชน์ได้จึงอยู่ที่การจัดทำข้อมูลที่สะท้อนผลงานจริง ทันเวลา และมี
ปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด 
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 3. การพัฒนาบุคลากรและองค์การผู้บริหารทุกระดับถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้การ
พัฒนาผู้บริหารไว้ล่วงหน้า ให้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใต้สภาวะที่มีความ
คล่องตัวและมอำนาจในการบริหารเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์การวัดผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตัดสินใจในการทำงานประจำวัน ในขณะเดียวกัน
จะต้องมีระบบการพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความชำนาญที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้มี
ศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเข้าใจเรื่องการวัด
และการใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานประจำวันด้วย 
  วีระยุทธ ชาตะกาญจน์  สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
  1. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำมีจิตสำนึกในเป้าหมาย และทิศทางการทำงานมีความ
เป็นเพื่อน มีความกระตือรือร้น ความซื่อสัตว์  มีความฉลาดรอบรู้ มีความจริงจัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มี
ศรัทธาความเชื่อมั่นมีเทคนิคในการทำงาน มีทักษะในการถ่ายทอด เป็นผู้นำที่ทำการมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
ประโยชน์ส ่วนแผนด ิน (Social/National Interest) ปกครองด ้วยหลักธรรมธ ิปไตย /ธรรมมาภิบาล 
(Meritocracy/Good Govenanc) มีความสามารถ(Competence) มีความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) 
มีความเป็นกลาง (Neutality) การมุ่งสัมฤทธิ์ผล (Result Orientation) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
   2. มีการจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงานระบบข้อมูลต้องสามารถแสดงระดับการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์  สู่เป้าหมายขององค์การได้ โดยการเลือกตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการให้บริการและการ
ตัดสินใจให้ครอบคลุมความต้องการของผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และมีการวางระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบ ครบวงจร 
   3. ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่ เด่นชัด ผู้บริหารทุกคนจะต้องมี
ความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถจะต้องใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
การตัดสินใจในการทำงานประจำวัน และต้องมีระบบการพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ ขีดความสามารถ
ที่จะสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจเรื่องการวัด และ
การใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานประจำวันด้วย 
  4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น คุณลักษณะ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามข้อเสนอของ Marquadt และReynolds (1994) หรือตามแนวคิดของ Peter 
Senge   เป็นต้น มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmopphoere)ต่อการสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นบรรยากาศภายในองค์การที่มุ ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกเพื่อนำไปสู ่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่องเป็นองค์การที่เอาใจใสตอความเป็นมนุษย์  
เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไร้ซึ่งการแบ่งแยกและสนับสนุนการมีส่วนในการ
ทำงาน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (environment scanning) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นองค์การที่มีความยึดหยุ่นแล้วยังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอย่าง
ตลอดเวลาซึ่งองค์การต้องทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องค์การเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสรรค์ส ร้างนวัตกรรมได้อย่าง
ชัดเจน 
   5. มีโครงสร้างที่เหมาะสม (appropriate structure) กล่าวคือจะต้องมีขั้นการบังคับบัญชา
ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดความีอิสระ ในการทำงาน แลเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับ
ทีมข้ามสายงาน หรือระหว่างแผนอ่ืน ๆ มีมากขึ้น 
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   6. มีว ัฒนธรรมแห ่งการเร ียนร ู ้ภายในองค ์การ(corporate learning culture) การมี
วัฒนธรรมมีองค์การที่เด่นชัด มีการทำงานและการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์  สมาชิกในองค์การมีความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ขณะเดียวผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความสำคัญของกรรเรียนรู้ภายใน
องค์การไปพร้อม ๆ กับผลกำไรของบริษัทด้วย เพราะวัฒนธรรมขององค์การโดยเฉพาะวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้จะต้องมาจากค่านิยม และนโยบายขององค์การจึงจะเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมขององค์การหรือ “องค์การ
นวัตกรรม” ที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ยงร่วมถึงการที่องค์การจะต้องจัดให้มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
(learning-facilitaed technology) โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานที่มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มี
การเก็บประมวลซึ่งจะช่วยทำให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น มุ่งต่อการ
สร้างสรรค์อง์ความรู้(knowledge creation) และมีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เหล่านั้นไปยังสมาชิก
อ่ืนในองค์การเพื่อให้เกิดการผลอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการสร้าง 
ฐานข้อมูลที่เข้าถึงกันได้ท้ังภายนอกองคกร 
   7. มีการเพิ่มอำนาจแก่สมาชิก (empowerment) เป็นการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่พนักงานระดับล่างอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนการเรียนรู้และ
ค้นความหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้นรวมถึงการได้มีการอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้
ผลลัพธ์จากสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจลงไปอีกด้วย 
   8. ให้ความสำคัญกับคุณภาพ (quality) การที่องค์การให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management :TQM) ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำ
ให้ผลการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น โดยถือหลักในการพัฒนาคุณภาพตามคุณค่าใน
สายตาของผู้รับบริการ 
  9. เน้นเรื ่องกลยุทธ์  (strategy) มีการยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการ
ดำเนินธุรกิจขององค์การหรือถือเอาเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์การเช่น เน้นย้ำถึงกลยุทธ์ของการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ( action learning) หรือเน้นย้ำสมาชิกถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยเจตนา โดยถือให้กลยุทธ์ทั้งสองที่
กล่าวมาร่วมเป็นจิตสำนึกของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์การบริหาร
จัดการในด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
  10. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย (teamwork and networking) การทำงานใน
ลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ทำให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยสมาชิกในองค์การจะต้องตระหนักถึงความร่วมมือกัน การแบ่งปันความรู้ การทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
ซึ่งสามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้ 
   11. สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (vision) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังขององค์การที่ทุก
คนจะต้องร่วมกันทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมขึ้น เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องที่มีทิ ศทางเป็นไปตาม
ความต้องการร่วมกันขององค์การ 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2547) กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย 
  1. การวางแผนกลยุทธ์  หมายถึง การกำหนดทิศทางโดยรวมซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน
ตามจุดประสงค์ขององค์กร ในโครงการวางแผนกลยุทธ์เพื ่อนำไปสู ่การกำหนดพันธกิจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย โดยกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการกำหนด
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน และต้องประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์
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และแผนปฏิบัติการให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงเป้าหมายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการ
ทำงานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาเพ่ือพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมาย 
  2. การจัดองค์กร หมายถึง ความชัดเจนในการกำหนดโครงสร้างขององค์กร โดยการกำหนด 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินงานเพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีการ
จัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆอย่างเหมาะสมรวมทั้งมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารและประสานงาน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที ่รับผิดชอบของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน โดยมีระบบการสื่อสารที่หลากหลายวิธีและสื่อสารได้หลายช่องทาง เพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรได้อย่างเสรี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและมีความมั่นใจในความก้าวหน้า
ของโรงเรียน 
  3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร หมายถึง การวางแผนกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม 
กับปริมาณงาน มีการกำหนดขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน โดยแต่งตั้งหรือมอบหมายงาน
ที่เหมาะสมตรงตามความสามารถของบุคลากร มีระบบการพัฒนาและฝึกอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มี
ความชำนาญในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพ มีการวางระบบการทำงานโดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการติดตามวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
  4. ภาวะผู้นำ หมายถึง ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานทำให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเกิดความศรัทธายอมรับและไว้วางใจ มีความคิดกว้างไกล และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารเป็นอย่างดี มี
ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในการทำงาน มีความกล้าที่จะพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการ
ทำงานี้เป็นทีมเพ่ือให้งานสำเร็จ 
  5. การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ทำงานประสบความสำเร็จมีการให้
ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่อย่างเหมาะสม 
6. ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดระบบข้อมูลการปฏิบัติงานวางระบบ การ
จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการปฏิบัติงานกับ
เป้าหมาย มีการประเมินติดตามตรวจ สอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื ่อนำผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงการทำงานและแจ้งผลการประเมินและติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อรับทราบ 
พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างเป็นระบบ และนำมาใช้ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานต่อไปได้
อย่างเหมาะสม 
  7. การมีส่วนร่วม หมายถึง คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดำเนินงาน กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน มีการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่
โรงเรียนจัดขึ้น พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานและตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานใน
โรงเรียน และมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบกพร่องในการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น 
  8. บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร หมายถึง บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและ
บุคลากรในโรงเรียน มีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งการทำงานี้เป็นทีมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ให้เกิดวิธีการทำงานในรูปแบบที่
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หลากหลาย และกระจายอำนาจการตัดสินใจด้วยการเพิ่มอำนาจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน มีการให้รางวัลสำหรับผู้ที่สนับสนุน เป็นผู้ชี้แนะและเป็นผู้ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  9. การสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก หมายถึง การสร้างเครือข่ายและได้รับความร่วมมือ
จากเครือข่ายภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน ได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
วิชาการด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านการอบรม และการศึกษาดูงาน สนับสนุนข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้ งได้รับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
  ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2544) ได้นําเสนอหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ 
ปฏ ิบ ัต ิตามแนวทาง RBM ของ Canadian International Development Agency (CIDA) ได้  ก ําหนด
หลักการของ RBM ไว้ 5 ประการดังนี้  
  1. การมีส่วนร่วม (Partnership) การประสบความสําเร็จของ RBM นั้นจะต้อง ยอมรับว่าผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและยอมรับความสําคัญของ RBM เสียก่อนว่า ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและ
ทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินงาน RBM จะต้องถูกกําหนดให้ชัดเจนและ ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ทุกหน่วยงานทุกคนที่อยู่ในองค์กรต่างต้อง รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานให้บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
  3. ความโปร่งใส (Transparency) ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่สําคัญตลอดจนข้อมูล ต่าง ๆ ใน
การดําเนินงานตาม RBM จะต้องได้รับการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การจัดทํา  รายงานยังต้องเป็น
สิ่งจําเป็น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบอย่างโปร่งใสในภายหลัง  
  4. ความเรียบง่าย (Simplicity) แนวทางการดําเนินงานตาม RBM ไม่ควรวางระบบ ให้
ซับซ้อน ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และกระบวนการต่าง ๆ ควรจะถูกกําหนดอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการ  เข้าใจและ
วัดผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องภายในกรอบเวลาที่จํากัด  
  5. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) การติดตามกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ของ RBM ควรดําเนินการอย่างสม่ำเสมอ จะทําให้เกิดการเรียนรู้  จากประสบการณ์ใน
ระหว่างการปฏิบัติงานนั้น และถ้าจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนต้องกระทําเพื่อให้  ประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  สําหรับ RBM ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐจะยึดหลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
ด้วย โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ประการดังนี้  
  1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การ บังคับ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎกติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกัน ไว้อย่างเคร่งครัด
โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก  
  2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้คนไทยมีความซื ่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ  
  3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ กันของ
คนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการที่มีความโปร่งใส  
  4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน ร่วมรับรู้
และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความคิดเห็น การ ไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ  
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  5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึก
ในหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะ ยอมรับผลดีและผลเสีย
จากการกระทําของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยอมรับต่อ ผลการดําเนินการ เป็นต้น  
  6. หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มี จํากัดเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  สร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management :RBM)
เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้ว ได้นำมาใช้เพื่อการปฏิรูปประบบราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนก็กำลังจะใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่นี้ ผสานกับเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Based Budgeting System ;PBBS) ทำการปฏิร ูปองค์การภาคร ัฐ ให ้สามารถ
จัดบริการสาธารณะให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้นหัวใจสำคัญของสำเร็จในการใช้วิธีการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นอยู่ที่การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators  ; KPIs) ที่มีความตรง 
เป็นที่ยอมรับ และสะดวกในการนำไปใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศสำหรับการกำกับ ติดตาม และรายงานผล
การดำเนินงานขององคก์าร 
  
 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(PARTICIPATION -P) 

ในการบริหารจัดโดยการใช้กระบวนการกลุ่มPLCในการทำงานและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  3.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  ปาริชาติ ชมชื่น (2555, น. 30-45) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 

การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา หรือกี่ลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์การพร้อมทั้งร่วม
ดำเนินการให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มใจ และเกิดความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการซึ่งได้กล่าวถึง การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีแนวความคิดพ้ืนฐาน ดังนี้    

   1. ความเชื่อเรื ่องธรรมชาติมนุษย์ (Assumption about Human Nature) ความ
เชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของ McGregor มีอยู่ 2 แนวทาง คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y ตาม
ความคิดของทฤษฎี X เชื่อว่ามนุษย์ข้ีเกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้น ต้องใช้วิธีการบังคับุหรือควบคุมการ
ทำงานอย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี Y เชื่อว่ามนุษย์มีความขยันชอบทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาพการทำงานมี
ความเหมาะสม และคนมีส่วนร่วมในการทำงานโดยไม่ถูกบังคับก็ยิ่งจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทฤษฎี Y ให้
ข้อคิดว่าการที่บุคคลร่วมมือกันทำงาน มีการพัฒนาบุคลากรมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานจะเป็น
แรงจูงใจที่มีแก่ครูและนักเรียน 

  2. ความคิดเกี่ยวกับความเป็นองค์การของโรงเรียน แนวความคิดของการบริหาร 
ปัจจุบัน องค์การมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการบรรลุเป้าหมาย หรือผู้ผลิตเชิงปริมาณเท่านั้น แต่องค์ การ
เป็นสถานที่สำหรับการดำรงชีวิตและการพัฒนาโรงเรียนี้เป็นสถานที่ที่นักเรียน ครูและผู้บริหารได้อยู่ร่วมกัน
อาศัยเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน หากไม่มีการพัฒนาครูและผู้บริหารไม่ได้ร่วมมือกันแล้วการพัฒนาก็จะไม่
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การเรียนที่มีคุณภาพที่แท้จริงได้ โรงเรียนที่บริหารตามแนวคิดนี้จึงเป็นที่ที่เด็กได้เติบโต 
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ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาซึ่งผลการพัฒนาร่วมกันเหล่านี้ ทำให้เกิดผลดีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
ส่วนรวม 
    3. รูปแบบการตัดสินใจ สั่งการในระดับโรงเรียนควรมีลักษณะร่วมมือกัน 

  4. ภาวะผู้นำการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องประพฤติตนี้เป็นแบบอย่างเป็น
ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ต้องใช้แบบภาวะผู้นำหลายแบบผสมกัน คือนอกจากจะใช้แบบผู้นำด้านเทคนิคและ
ภาวะผู้นำด้านมนุษย์แล้วยังต้องใช้ภาวะผู้นำทางการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงสัญลักษณ์  และภาวะผู้นำทาง
วัฒนธรรมด้วย 

  5. การใช้อำนาจ ในการบริหารโดยทั่วไปความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจ เป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้แต่ควรใช้อำนาจที่เหมาะสมหรือถูกวิธี ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิก การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาและกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม การใช้อำนาจจากการอ้างอิงจากความ
เชี่ยวชาญ จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพครูต่อการเป็นผู้นำครู 

  6. ทักษะในการบริหาร ทักษะการบริหารแบบใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้
ในองค์การเช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ ใช้ทักษะการแก้ไข ความขัดแย้ง 
การใช้กลยุทธ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เป็นต้น การบริหารแบบมี ส่วนร่วม มีความจำเป็นต้อง
ใช้ทักษะและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารมากขึ้น 

  7. การใช้ทรัพยากรโรงเรียนมีอำนาจบริหารทรัพยากรด้วยตนเองมากขึ้น การที่
โรงเรียนได้มอำนาจหน้าที่บริหารทรัพยากรเอง ทำให้ได้บริหารงานตามสถานการณ์ของตนอย่างมีประสทิธิผล 
ไม่ต้องสิ้นเปลืองบุคลากรงบประมาณและเวลาในการควบคุมและตรวจสอบความสำคัญของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม 
  สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545, น. 9-10) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม คือ 
  1) การมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทำให้
เกิดความคิดที่หลากหลายทำให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้  
  2) การมีส่วนร่วมมีผลทางจิตวิทยา คือทำให้เกิดการต่อต้านน้อยลงจะเกิดการยอมรับมากข้ึน  
  3) การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  4) การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมโอกาสได้ใช้ความสามารถ และทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน และ 
  5) การมีส่วนร่วมจะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น และส่งเสริม
การปรับปรุงงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคล
ในองค์กรคือแรงจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้น เพื่อก่อให้เกิดการกระทำของพลังในบุคคลส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
และวิธีการในการทำงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแรงจูงใจ มีผลต่อกระทบต่อการทำงานของคนในทิศทาง
แห่งประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
  Cohrn and Uphoff (1980, p. 219) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 4 แบบคือ 
   1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วยการตัดสินใจของปัจเจกชนใน 3 ขั้นตอน คือ
การริเริ่มตัดสินใจ การดำเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 
  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
การบริหาร และการประสานของความร่วมมือ  
  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุหรือจิตใจมี 2  
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 ลักษณะ คือผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติการและผลจากการมี
ส่วนร่วมแต่ละด้านปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม 
  จันทรานี สงวนนาม (2545, น. 71) กล่าวถึง การที่ผู้บริหารจะนำการบริหารในรูปแบบนี้มา
ใช้ควรจะระมัดระวังถึงข้อจำกัด ของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจจะ
ทำให้เกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้นได้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน ความรับผิดชอบ 
และการทำของกลุ่มไม่มีหลักประกันอันใดแน่ชัดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารจึงควร
คำนึงถึงผลได้ผลเสีย เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา ปัญหาและสถานการณ์  การกำหนด นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การจึงควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 สมยศ นาวีการ (2545ก, น. 2-36) กล่าวถึง อุปสรรคเหล่ามีอาจจะเกิดขึ้นกับหลาย ๆ 
ปัจจัย คืออุปสรรคทางด้านองค์การซึ่งจะยึดติดกับประเพณีปรัชญาและค่านิยมคุณภาพของนโยบายและ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน คุณภาพของเจ้าหน้าที่โครงสร้างองค์การการขาดบรรยากาศสนับสนุน การขาดระบบ
การให้รางวัลในการมีส่วนร่วมในส่วนของอุปสรรค ทางด้านผู้ใต้บังคับนั้น อาจเกิดข้ึนจากการขาดความสามารถ
ขาดความต้องการการไม่รู้ว่าถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมและความร่วมมือความกลัวนอกเหนือจากนี้ยังมีอุปสรรค
ทางด้านสถานการณ์ที่ต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในด้านเวลางาน และอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อมการบริห าร
แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานได้มีส่วนร่วมในการคิด 
การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความผูกพันและรับผิดชอบมากยิ ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการนำวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการปฏิบัติจริง 

1. การประชุมระดมความคิด และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ 
3. การสร้างและประสานวิสัยทัศน์  
4. การจัดเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การใช้ระบบข้อมูลและระบบรวมศูนย์ข้อมูล 
6. การจัดระบบการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล 

 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม คือการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันในการร่วมดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะทำอะไร การรวบรวมข้อมูล การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ 
และร่วมประเมินผลสำเร็จ จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความผูกพัน ร่วมกัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการผู ้พัฒนานวัตกรรมได้ สังเคราะห์ประเด็น สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้    

 1. การมีส่วนร่วมในการเตรียม ได้แก่ การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น จัดทำข้อมูลการริหาร
งานวิชาการการวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็งของการบริหารงานวิชาการร่วมตัดสินใจนำข้อมูลเพื่อวางแผนการ
พัฒนางานวิชาการการร่วมคัดเลือกแผ่น/โครงการวิชาการร่วมกำหนดการนิเทศและการประเมินงาน และการ
ร่วมจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 

 2. การมีส่วนในการวางแผน ได้แก่ ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลักของการ
บริหารงานวิชาการกำหนดแผนงานและโครงการการบริหารงานวิชาการพิจารณาผู้รับผิดชอบแผนงานและ
โครงการกำหนดการจัดสรรทรัพยากรศึกษา กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานวิชาการ 
และเสนอข้อคิดเห็นก่อนการดำเนินงาน 
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  3. การมีส่วนในการดำเนินงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบกิจกรรมงานและโครงการตามแผน 
รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานวิชาการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน นิเทศและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และร่วมติดต่อประสานงานกับคนในองค์กรและนอกองค์กร 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ ร่วมกำหนดจุดมุ่งหมายการประเมิน กำหนดวิธีใน
การร่างเกณฑ์การประเมิน ร่วมเสนอแนะแก่ผู ้ร ับผิดชอบแผนงานโครงการและนำข้อมูลการประเมินมา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
 
 4. การพัฒนาบุคลากร (PEOPLE)  

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
1. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

สำหรับความหมายของการพัฒนาบุคลิกร มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำ
นิยามความหมายการพัฒนาบุคลากร หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

จิตตินนท์  เดชะคุปต์ (2543, หน้า 5อ้างถึงใน รัตนาภรณ์คชมะเริง , 2550, หน้า 14)ได้จำแนก
ความหมายทั่วไปของการพัฒนาบุคลากรตามทัศนะของนักวิชากรต่าง ๆ เป็น 3กลุ่ม ดังนี้    

1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึงกรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระทำ ความสามารถ ความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติ 

2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินความพยายามใดๆ ที่จะทำให้สมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคคลแต่ละคนสอดคล้องกับงานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องทำ 

3. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการทำงานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น หรือกี่ล่าวอีกนัยหนัง
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะอุปนิสัย ทัศนะคติ และวิธีในการทำงานอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 

พินิจ ภู่ทับทิม (2543, หน้า 34) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร
เป็นกรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญ ทัศนคติ และเจตคติให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์ กร 
และสำเร็จผลตามความมุ่งหวังและแผนที่องค์กรวางไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 สมาน รังสีิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวไว้ว่าการพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะ
เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี 
และวิธีในการทำงานอันจะนำวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ผกาพรรณ ปะติเส (2542, หน้า 34อ้างถึงใน พจนา วรรณเสวี, 2546, หน้า 18) มีความเห็นว่าการ
พัฒนาบุคลากร คือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญให้แก่บุคลากรในองค์กรจนสามารถเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติอย่างถาวรอันจำเป็นอำนวยประโยชน์สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547, หน้า 176) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในห้วงเวลาที่กำหนด เพิ่มโอกาสให้บุคลากรในองค์การมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นผลดีอันเป็นผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ
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 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาให้กับบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้มี
ขีดความสามารถสูงขึ้น สอดคล้องกับสภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อัน เป็นผลต่อการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ 

 
4.2 ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ วิธีการทำงานซึ่งจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักวิชาการได้
อธิบายความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้    
 สมเพียร เทียนทอง (2542 , หน้า 14 อ้างถึงใน อำพร ฉายยา , 2551, หน้า 24) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตลอดจนทัศนคติ
ที่มีต่ออาชีพ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการศึกษาประกอบกับนนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล มีการเปลี ่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของผู ้มีอำนาจเพื ่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมื่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นผลทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน เทคนิคการสอน ระบบการวัดผล
และประเมินผล ครูอาจารย์  จึงต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ตลอดจนให้เข้าใจในหลักการจุดหมายของหลักสูตรและเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ อย่างแท้จริงจะทำให้ครู
อาจารย์  ต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้เข้าใจในหลักการ 
จุดหมายของหลักสูตรและเทคนิควิธีการสอน 

ยุวดี ศรีธรรมรัฐ (2541, หน้า 229 อ้างถึงใน อำพร ฉายยา, 2551, หน้า 24) ได้ให้ความสำคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคลในยุคโลกาภิวัตน์  ยิ่งความเจริญของ
วิทยาการต่าง ๆ มีมากมายทั่วโลก บุคลากรจะอยู่นิ่งมิได้ หน่วยงานองค์การเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ 
และกำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาคไปใน
ทิศทางใด เพ่ือให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในโลกปัจจุบันรัฐบาลต้องลงทุนให้งบประมาณในเรื่องนี้มากกว่าใน
อดีตแทนที่จะไปเน้นเฉพาะในเรื่องโครงสร้าง “Infra-structure” เหมือนในอดีต จะต้องหันมาปรับปรุงคุณภาพ
ของบุคลากรควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างองค์การระบบราชการลดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และปรับปรุง 
ระเบียบ วิธีการกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณภาพคนควบคู่กับระบบงานที่ดี จะ
ทำให้การทำงานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้นในอนาคตความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือเอกชนต่างก็ให้ความสำคัญ
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนามากข้ึน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้    

อุไรวรรณ อมรฉัตร (2546, หน้า 15 - 16 อ้างถึงใน ธัญวรัตน์  สิริตติยานนท์ , 2551,หน้า 33) 
เห็นว่าสำหรับในภาคราชการแล้วความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรนั้นเนื่องมาจาก 
 1. ลักษณะงานของทางราชการมีขอบข่ายกว้างขวาง และมีลักษณะพิเศษต้องอาศัยกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งข้อกำหนด วิธีการและแนวปฏิบัติมากมายประกอบการดำเนินงานและเท่าที่เป็นอยู่
ไม่มีสถาบันการศึกษาใดผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพทันทีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมและพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจจึงจะสามารถปฏิบัติงานได ้
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 2. โครงสร้างและระบบงานของทางราชการมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อสนองความจำเป็นในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ประชาชน และเพื่อปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรหรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในโครงการระบบ และวิธีการทำงานอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได ้

3. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหน่วยราชการต่าง ๆ 
ได้มีการนำผลผลิตของเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรทำบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์สมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมากมาย อันเป็นผลให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญของผู้ปฏิบัติงานให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว 

4. ในชีวิตการทำงานของข้าราชการย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การทำงานี้เป็นครั้ง
คร่าว ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบเดียวัน คือย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีลักษณะงาน
ต่างกัน หรือการเลื่อนไปสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้กรณีเช่นนี้หากมีการนำเอาวิธี การฝึกฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งที ่เหมาะสมมาช่วยก็จะทำให้บุคลากรเหล่านั้น สามารถปฏิบัติภารกิจใ น
ตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร็ว 
 5. ในขณะที่ปริมาณงานของทางราชการและความต้องการรับบริการของประชาชนได้ขยายตัวสูงขึ้น
ตามีอัตราการเพ่ิมของจำนวนประชากร และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลกลับมีนโยบายและมาตรการ
ในการจัดการจำกัดอัตราการเพิ่มจำนวนข้าราชการไว้ปีละไม่เกินร้อยละ 2 ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เพ่ือ
แก้ปัญหาความขาดูแคลนด้านงบประมาณ ซึ่งจากผลของการมีนโยบายและมาตรการดังกล่ าวทำให้รัฐบาล
จำเป็นต้องหาทางเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของ บุคคลที่มีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนข้อจำกัดด้านปริมาณ
 เครือวัลย์  ลิ่มอภิชาต (2530, หน้า 6 อ้างถึงใน ธัญวรัตน์  สิริตติยานนท์ , 2551, หน้า 34)เห็นว่า
สาเหตุที่ทำให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนามากข้ึนนั้นเนื่องมาจาก 
  1. ไม่มีสถาบันการศึกษาใดๆ ที่สามารถผลิตคนให้มีความสามารถที่จะทำงานในองค์การต่าง 
ๆ ได้ทันที่องค์การที่รับบุคลากรใหม่จึงจำเป็นต้องทำการฝึกอบรมก่อนทำงาน ไม่ว่าเป็นการปฐมนิเทศหรือการ
แนะนำการทำงาน เพื่อให้บุคลากรใหม่คุ ้นเคยกับสถานที่ที่ จะทำงานเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะเป็น
สมาชิกขององค์การตลอดจนเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความรู้และทัศนคติที่พอเหมาะกับความ
ต้องการของหน่วยงาน และช่วยสร้างขวัญและทัศนคติที่ถูกต้องให้กับบุคลากรใหม่ 
  2. สภาพแวดล้อมอันประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ สภาพการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ นโยบายขององค์การการแบ่งส่วนงาน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่หรือการเลื่อนตำแหน่งนึ่งหน้าที่เป็นผลให้องค์การต้องหาทางให้บุคลากรสามารถ
ทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
  3. ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการขาดการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างมีระบบก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมทางอ้อมสูงกว่าเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องฝึกฝนเอง โดยการลองผิดลองถูก หรือสังเกตจากผู้อ่ืน 
ทำให้เสียเวลาและอาจไม่ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ดีที ่สุดอีกด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาคนให้มี
ประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยกิจกรรมและวิธีการดำเนินการหลายรูปแบบตามความต้องการของบุคลากรและ
องค์กร ซึ่งมีนักวิชาการได้แสดงความคิดเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้    
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 สมาน รังสีิโยกฤษฎ์ (2540, หน้า 84-85 อ้างถึงใน อำพร ฉายยา, 2551, หน้า 27) ได้อธิบาย
วิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ 5 ด้านด้วยกัน คือการอบรมด้านธุรการการอบรมด้านการบริหารการอบรมด้าน
เทคนิคการอบรม การอบรมเทคนิคการทำงานเฉพาะอย่างการอบรมทางวิชาการ 
 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ (2541, หน้า 206 อ้างถึงใน อำพร ฉายยา, 2551, หน้า 27) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ควรจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้   คือการหาความจำเป็น การกำหนด
วัตถุประสงค์  การเลือกวิธีการที่เหมาะสม การประเมินผลและติดตามผล การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
โครงการการกำหนดโครงการ 
 พัชรี ราวีศรี (2545, หน้า 16-21 อ้างถึงใน อำพร ฉายยา, 2551, หน้า 27) ได้อธิบายวิธีการ 
พัฒนาบุคลากรไว้ 6 ด้าน คือ 
 1. การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่เข้าทำงานใหม่หรือผู้ที ่รับ
ราชการมานานแล้วแต่เพิ่งย้าย หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่มี
วัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจงให้ทราบความรู้ทั่วไป กฎระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน ลักษณะ
โครงสร้างขององค์การนโยบายขององค์การเพื ่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์รวมทั ้งการเร ียนรู้
สภาพแวดล้อมใหม่ในองค์การจะได้มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการทำงานต่อไป 
 2. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความชำนาญ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของ บุคคล 
 3. การส่งเสริมด้านวิชาการมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถทำได้
หลายรูปเป็นการเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ 
 4. การส่งไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดียิ่งขึ้น หรือให้ได้รับความรู้ใหม่ 
เพราะการที่บุคคลทำงานอยู่ ณ ที่ใดนาน ๆ ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออาจใช้วิธีการใหม่ ๆ ไม่เป็น จึงต้องส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น หรือ
ส่งไปดูงานในหน่วยงานที่มีระบบการทำงานท่ีดีและทันสมัย 

5. การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อทำงานให้มีคุณภาพ มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน การพัฒนาทัศนคติของข้าราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2527, หน้า 72อ้างถึงใน อำพร ฉายยา, 2551, หน้า 
27) กล่าวถึงวิธีการที่จะปลูกฝังทัศนคติเหล่านี้แก่บรรดาข้าราชการนั้นน่าจะทำได้ 4 วิธี ดังนี้    
   5.1 พัฒนาตนเอง ข้าราชการที่ดีก็เหมือนคนดีทั่ว ๆ ไป ซึ่งดีได้ด้วยตนเอง ศึกษาเองคิดเอง 
ปฏิบัติเอง 
  5.2 พัฒนาเป็นกลุ่มโดยให้เพื่อนร่วมกลุ่มช่วยกันสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแล้วกำหนดเป็น
ข้อบัญญัติของกลุ่ม และสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม 
  5.3 พัฒนาโดยกระบวนการฝึกอบรม โดยการจัดการฝึกอบรม การสั่งสอนอบรมการฝึก
ปฏิบัติ จนถึงข้ันปฏิบัติจริง และมีการติดตามผล 

 5.4 การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ ซึ่งอาจทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน 
หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ ซึ่งอาจทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังที่ภิญโญสาธร (2526, หน้า 183) 
กล่าวว่าวิธีการพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติการถึงการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อมี 2 วิธีคือ 
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6.1 วิธีให้ไปศึกษาในสถานศึกษานอกเวลาทำงาน หรือใช้เวลาบางส่วนของการทำงานไปรับ
การศึกษา (Outside courses) คือการที่หน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาที่หน่วยงานต้องการจาก
วิทยาลัย หรือมหาลัยในตอนบ่าย หรือค่ำ โดยทางหน่วยงานติดต่อเป็นพิเศษกับสถาบันการศึกษานั้น ๆ 
   6.2 วิธีให้ไปศึกษาใหม่หรือศึกษาต่อเพ่ิมเติม (Retraining or upgrading) เป็นการเพ่ิม 
วุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีขึ้น หรือให้ได้รับความรู้ใหม่เพราะวิธีทำงานและเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนใหม่ 
การให้ไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศก็จัดเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานต้องหาทางส่งบุคลากรไปศึกษา
ต่อเพ่ิมเติม โดยอาจส่งไปทำปริญญาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ 

พจนา วรรณเสวี (2546, หน้า 15 - 16) ได้อธิบายวิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ 7 ด้านด้วยกันคือ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านความรู ้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านความรู ้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านนันทนาการนพดล อิฐสุวรรณ (2550) อธิบาย
วิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ 6 ด้าน คือ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน , ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ตำแหน่ง, ด้านการบริหาร, ด้านภาษาอังกฤษ,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านนันทนาการ 

ปุณยวีร์  สุทธิกิจอนุรักษ์ (2550, หน้า 3) ได้อธิบายวิธีการพัฒนาไว้ 10 ด้าน คือ ด้านการปฐมนิเทศ 
ด้านการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมด้านวิชาการด้านการส่งไปศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อด้านการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการบริหาร ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านนันทนาการโอกาสในการพัฒนาของ บุคคลากรคนเรามโอกาส
พัฒนาได้มากมายหลายวิธี ตั้งแต่ขั้นต่ำที่ตนเองไม่ได้มีความตั้งใจใด ๆเป็นพิเศษ จนถึงการดำเนินการโดย
เฉพาะเจาะจง เพ่ือการพัฒนาล้วน ๆ  

(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544, หน้า 6-10) 
 1. การพัฒนาโดยธรรมชาติแม้ว่าไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ เป็นพิเศษเลย บุคคลก็มีโอกาส

พัฒนาได้ในระดับ พื้นฐาน ธรรมชาติช่วยให้มนุษย์เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและความคิดประสบการณ์
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ หล่อหลอมเป็นทัศนคติ ค่านิยมต่าง ๆ มีวิจารณ์ญาณและความสามารถในการวิเคราะห์  
วิจารณ์  วินิจฉัยสั่งการได้มากข้ึนตามกาลเวลา 

2. การพัฒนาโดยการให้การศึกษา จะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียนก็ตาม 
ล้วนเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพสาขาต่าง ๆ พัฒนาความคิดและทัศนคติซึ่งจะเป็นการ
เตรียมขั้นพ้ืนฐาน สำหรับการประกอบอาชีพและการเข้าสู่สังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  3. การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา เมื่อเข้าสู่สภาวะการทำงาน ผู้บังคับบัญชาอาจจะนับเป็น
กลไกการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญที่สุดก็ย่อมได้ เพราะมีอิทธิพลต่อคนทำงานทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม 
กล่าวคือผลโดยตรงเกิดจากการสอนงาน ให้คำแนะนำ แสดงตัวอย่างจนถึงการมอบหมายงานเพื ่อให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอการแสดงความสามารถเต็มที ่ได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบ
หลากหลาย ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทายประเมินความถนัดและศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานแต่ละคนและมอบหมายงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ร่วมงานกระตือรือร้นอยู่เสมอ ช่วยแก้ปัญหาและ
ข้อผิดพลาดตลอดจนี้เป็นกำลังใจในกรณีท่ีประสบความยุ่งยาก หรือล้มเหลว ส่วนผลทางอ้อมที่ผู้บังคับบัญชามี
ส่วนในการพัฒนาบุคลากร ก็คือการเป็นแบบอย่างที ่ดี เป็นแรงบันดาลใจของผู้ที ่ทำง าน พฤติกรรมและ
แนวความคิดของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากก็น้อย ความศรัทธาที่มีต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ทำให้
บุคลากรยึดถือผู้ที่ตนศรัทธา  เป็นต้นแบบของการปฏิบัติ จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 

4. พัฒนาโดยการจัดระบบงาน ได้แก่ 
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    4.1 การจัดระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อให้คนทำงานได้เรียนรู้งานในตำแหน่ง
หนึ่งต่าง ๆ อย่างทั่วถึงช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานของหน่วยงานอย่างลึกซึ้ง เป็นการสร้างพื้นฐานให้
บุคลากรสามารถเลื่อนไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม สามารถกำหนดนโยบายด้วยวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล และสามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ด้วยความเข้าใจ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนจึงควรทำเป็นประจำทุก
ตำแหน่ง ทุกระดับที่เป็นไปได้ มีกฎเกณฑ์การดำเนินการอย่างเป็นระบบและแน่นอน 
    4.2 การกำหนดสายงานสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน การกำหนดสายงาน 
สำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน ควรคำนึงถึงโอกาสที่แต่ละตำแหน่งจะสามารถเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นไป
ได้พอสมควรในสายงานของตน ควรหลีกเลี่ยงการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการวิชาชีพแปลกๆ โดดเดี๋ยวอยู่เพียง
ไม่กี่ตำแหน่งในหน่วยงาน เพราะผู้ดำรงตำแหน่งจะมีปัญหาไม่สามารถเจริญเติบโตได้อันจะนำมาซึ่ งปัญหาการ
ลาออกสูงรวมไปถึงการไม่สามารถหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ 
    4.3 การจัดองค์การที่เอ้ืออำนวยต่อความก้าวหน้าของ บุคคล หมายถึง การให้ 
ความหมาย ความสำคัญทัดเทียมกันระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ในระบเดียวัน หรือระหว่างหน่วยงาน 
ย่อย ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน 
  5. การพัฒนาโดยการฝึกอบรม คือการพัฒนาบุคคลที่มีรูปแบบ กระบวนการขั ้นตอนที่
แน่นอน มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเพื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    5.1 เพื่อความเข้าใจ เช่น กฎ ระเบียบที่ออกมาใหม่ นโยบายของผู้บริหารหรือ
ประเด็นปัญหาข้อถกเถียง เรื่องราวที่ยังมีการขัดแย้งกันอยู่ ใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดความ 
เข้าใจตรงกันมีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ขจัดความสับสนต่าง ๆ 
    5.2 เพื่อรับข้อมูลใหม่ เช่น การฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิค วิทยาการใหม่ ๆ การ
สาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ เพิ่มเติมความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ เมื่อมีการโยกย้าย
สับเปลี่ยน หรือการปฐมนิเทศ   เป็นต้น 
    5.3 เพ่ือเน้นย้ำความรู้เดิม บางครั้งการฝึกอบรมไม่ได้เสนอสิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นการ 
ทบทวนความรู้เก่า เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของบางประเด็น หรือข้อปฏิบัติบางประการที่คนทำงานไปนาน ๆ 
อาจละเลย หรือหลงลุมไปได้ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัย วินัย หรือจริยธรรม 
    5.4 เพื่อขยายแนวความคิด โดยการแลกเปลี่ยนทัศนะ อภิปรายถกเถียงซึ่งกันและ
กันเป็นการฝึกฝนให้รู้จักคิด วิเคราะห์วิจารณ์  ไม่ใช้เพียงการรับข้อมูลข่าวสารด้านเดียว อันจะทำให้ได้แนวคิด
ที่กว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และมุมมองที่แปลกใหม่ 
  6. การพัฒนาตนเองอาจจะถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ถัดมา
จากการพัฒนาโดยธรรมชาติเพราะการพัฒนาโดยตนเองในที่นี้หมายถึง ความกระตือรือร้นส่วนบุคลากรที่จะ
เรียนรู้ รับสิ่งแปลกใหม่ลองปฏิบัติในแบบที่แตกต่าง ขวนขวายไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมความเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยตอบสนองโอกาสการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ ให้ได้ผลดียิ่ งขึ้น 
ข้อจำกัดที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรก็คือตัวบุคลากรนั้น ๆ นั่นเอง พร้อมที่จะรับ เรียนและลองเพียงใด ทุก
สิ่งที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวัน สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในแง่ที่จะทำให้เกิดความรู้ความคิด ถ้าเพียง 
บุคคลนั้น ๆ ไม่ตรึงแน่นในทัศนคติ ค่านิยมเดิม ๆ จนเกินไป พร้อมที่จะยอมรับเหตุผลใหม่ ๆ รู้จักประเมิน
คุณค่าความเหมาะสมและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้เสมอ ก็สามารถจะทำให้ผู ้นั้นมีการพัฒนาการด้วยดีได้
ตนเองคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหากกระตือรือร้นเต็มที่ตามศักยภาพก็อาจจะทำให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่
ต้องอาศัยโอกาสในการพัฒนารูปแบบอื่นด้วยซ้ำ ในทางตรงกันข้าม แม้จะได้มีการเสนอโอกาสในการพัฒนา
หลาย ๆ รูปแบบ แต่หาก “ตนเอง” ไม่สนองรับโอกาสเหล่านั้นปิดกั้น ปฏิเสธ โดยตลอด การพัฒนาบุคคลนั้น 
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ๆ ก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ในทางกลับกัน หากการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมด้วยการพัฒนาตนเอง
ก็ย่อมจะประสบผลสำเร็จสูงสุด 
 
5. การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานใน
การดำเนินการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 

5.1 นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 นวัตกรรมการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น

ผู้พัฒนานวัตกรรมได้รวบรวมประเภทนวัตกรรมการศึกษา จากนักวิชาการไว้ดังนี้    
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2549, น. 6) ได้ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม

การบริหารว่าเป็นนวัตกรรมเก่ียวกับระบบ รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ  
  บุญเลิศ วีระพรกานต์ (2553) ได้ให้ความหมายนวัตกรรมการบริหารว่า เป็นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อการพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐที่ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการบริหารว่าเป็นแนวคิด วิธี
และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการู้องค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการอันเป็นผลมาจาการสร้าง พัฒนา 
เพิ่มพูน ต่อยอดีหรือประยุกต์ใช้่องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  สุกัญญา แช่มช้อย (2555) ที่ได้ให้ความหมายนวัตกรรมทางการบริหารว่า เป็นเรื่องของการ
คิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการู้องค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทำงาน การผลิตการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนวัตกรรมทางการบริหาร เป็นเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของนโยบาย โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ 
  เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง (2556) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมีขอบเขตอยู่
ภายใต้กรอบบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล ดังนี้  
   1) นว ัตกรรมเช ิงนโยบายและย ุทธศาสตร ์  (Strategy/ Business Concepts 
Innovation) เป็นการคิดค้น ออกแบบุหรือกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  ภารกิจ เป้าประสงค์ ใหม่ข้ึนเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์หรือวางทิศทางใหม่ในการนำพาองค์กรในอนาคต  
  2) นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ(Service and product Innovation) เป็นการ
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และการออกแบบของสินค้าและบริการเช่น บัตรประจำตัวประชาชนแบบ 
Smart Card หน่วยบริการเคลื่อนที่(mobile unit)  
  3) นวัตกรรมการให้บริการ/การส่งมอบงาน (Delivery Innovation) ได้แก่ การสร้างหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทาง/รูปแบบในการบริการหรือการติดต่อกับประชาชน เช่น การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต  
  4) นวัตกรรมด้านกระบวนการและการบร ิหารองค์การ(Process and Organization 
Administration Innovation) ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ เช่น การ
จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพ่ือให้สามารถทำหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนา
แนวทางการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล   เป็นต้น  
  5) นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ(Process Interaction Innovation) ได้แก่ 
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบความสัมพันธ์  หรือการปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ หน้าที่กับภาคส่วนอื่น ๆ 
ขึ้นใหม่ เช่น การพัฒนากระบวนการให้บริการในงานท่ีสัมพันธ์  กันอย่างครบวงจรนอกจากนี้  
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  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2549, น. 6) ยังได้กำหนดข่ายการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ไว้ 4 ด้าน ดังนี้     
   1) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ เช่น รูปแบบ/วิธีการ 
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนในชุมชนแออัด โรงเรียนที่ขาดูแคลนครู
โรงเรียนที่มีเด็กพิการหรือเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในเมืองที่มีนักเรียนจำนวนมาก  
   2) นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิค วิธีการการ
สอนแบบคละชั้นการจัดทำหลักสูตร เทคนิควิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่
เน้นนักเรียนี้เป็นสำคัญ วิธีการวัดและประเมินผล  
   3) นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น รูปแบบ วิธีการกิจกรรม การพัฒนา นักเรียนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  รูปแบบ/เทคนิค วิธีการหรือกี่ระบวนการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบ/วิธีการ
ฝึกอบรมเพ่ือปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม  
   4) นวัตกรรมด้านอื่น ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนของนักเรยีน 
เช่น สื ่อการสอนที ่เป็นสิ ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ การผลิตหุ ่นยนต์เพื ่อการเรียนรู ้ เทคโนโลยีชีวภาพที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันรวมทั้งเทคนิค วิธีการที่ทำให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง (learning style) เช่น การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, น. 20) ได้กำหนดขอบข่ายนวัตกรรม
การศึกษา โดยเน้น 6 กลยุทธ์  ประกอบด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ดังนี้     
   1) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่น การยกระดับคุณภาพด้าน
การอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมการรักการอ่าน การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกลมสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การพัฒนาเด็กมีปัญหาการเรียนรู้  
   2) สนับสนุนด้านคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โรงเรียนวิถี
พุทธ รูปแบบการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   3) ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส การติดตามเด็ก 
เข้าเรียน   4) ด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เช่น การพัฒนาผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการโดย SBM  
   5) ด้านการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เช่น การมีบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder)   
   6) ด้านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้สรุปได้ว่า นวัตกรรม
การบริหารโรงเรียน หมายถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน หรือรูปแบบใหม่ ๆ ในการการบริหารจัดการ
โรงเรียนอันมาจาการสร้าง พัฒนา ต่อยอดีหรือประยุกต์องค์ความรู้ที่อาจจะมาจากสาขาแขนงวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในการบริหารผู้พัฒนานวัตกรรมจึงจัดทำแนว
ทางการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้    
    1. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
    2. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
    3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
    4. แนวทางการในวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป 
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5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1. งานวิจัยในประเทศ 
  วรดานนท์  เหมนิธิ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง แนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปได้ว่าการวิจัยเพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต และเพื่อทราบความ
คิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า 1) รูปแบบและวิธีการใช้นวัตรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการใช้สื่อแผ่นใส และเครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ และเครื ่องวิดีโอ โปรเจคเตอร์ ในการนำเสนอมากขึ ้น 2) ด้านการบริหารมีการใช้ระดับ Office 
Automation ในหน่วยงานและใช้ระดับ Teleconference ในการประชุม มีการติดตั ้งระบบเครือข่าย
สารสนเทศในหน่วยงานและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์ทาง Internet มาก
ขึ้น 3) ด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนมีการสร้างสื่อบทเรียน มีการใช้เครือข่าย Internet เป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญแทนสื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์มากขึ้น 4) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อเสริม เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์  ผู้เรียน และผู้สอนมีการเรียนการสอนและ
ติดต่อกันทางระบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา สื่อการเรียนการสอน้เป็นระบบทางไกลมากข้ึน 
และ5) ด้านการสอนและจัดกระบวนการสอนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์โดยการค้นคว้าอ้างอิงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด 

 ชวน ภารังกูล (2552, น. 273-294) ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อง นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
ชายแดนภูมิภาคตะวันตก โดยผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นำ 2) การพัฒนานวัตกรรม 3) การกระจายอำนาจ 4) การ
วางแผน 5) การจัดการความรู้ 6) การใช้โรงเรียนี้เป็นฐาน 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) การยึดผู้เรียนี้
เป็นสำคัญ และ9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
  จารุวรรณ นาตัน (2556) ได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กปี 2556 พบว่า 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนัวิตกรรมการบริหารโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ้น 53 นวัตกรรม โดยตาม
ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนพบว่า นวัตกรรมที่เลือกใช้มากที่สุดคือนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาการยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เห็นด้วยกับผลวิจัยที่ ผู้พัฒนา
นวัตกรรมนำเสนอสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
  วิไล ปรึกษากร (2558) ได้ทำการวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้บริการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อทราบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขัน
พื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด 
50 นวัตกรรม 2) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 
12 นวัตกรรม ตามขอบข่ายงานวิชาการได้แก่ 1) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนี้เป็นฐาน 2) นวัตกรรม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) นวัตกรรมการบริหารแบบการสอนงาน 4) นวัตกรรมการสอนนักเรียนี้เป็น
รายบุคคล 5) นวัตกรรมการบริหารตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 6) นวัตกรรมการบริหารแบบ
ผสมผสาน 7) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 8) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้ภาคี
เครือข่าย 9) นวัตกรรมการบริหารแบบทีมงาน 10) นวัตกรรมการบริหารตามแนว Tip Co 11) นวัตกรรม
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การบริหารแบบพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) นวัตกรรมการบริหารแบบศูนย์
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 กนกพร แสนสุขสม (2561) ได้ทำการวิจัยนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความ
มีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กรอบ
แนวคิดการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ความมีชื่อเสียงขององค์การและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 2) 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื ่อเสียงของ
องค์การกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมี
ชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า  
  1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป กรอบแนวคิดความมีชื่อเสียงองค์การประกอบด้วย 
ผลผลิตทางการศึกษา การบริการนวัตกรรม สถานที่ทำงาน การบริหารจัดการความเป็นพลเมืองภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร และผลการปฏิบัติงาน และกรอบแนวคิดการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 
เงินบริจาค และเงินบำรุงการศึกษาและรายได้อ่ืน ๆ  
  2) โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ
โมเดลเชิงประจักษ์  โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ คือนวัตกรรม สถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงาน 3) นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาชื่อ “นวัตกรรม
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา SHEI” อันประกอบด้วยนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการสู่ความเข้มแข็งทาง
ร่างกายและจิตใจของนักเรียน จำนวน 4 นวัตกรรมย่อย นวัตกรรมบริหารงานบุคคลสู่สถานที่ทำงานแห่ง
ความสุขของครูจำนวน 3 นวัตกรรมย่อย นวัตกรรมการบริหารงานทั่วไปสู่ความผูกพันของศิษย์เก่าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อโรงเรียน จำนวน 1 นวัตกรรมย่อย และนวัตกรรมการบริหารงานงบประมาณสู่การหารายได้ด้วย
โรงเรียนเอง จำนวน 1 นวัตกรรมย่อย 
 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  อาร์  บัคเคิล (Arbuckle, 1977) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลต่อการสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหรือการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิจัย 
พบว่า การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ผลดี มีดังนี ้    1) ครูผู ้สอนต้องเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมนี้เป็นอย่างดี 2) ผู้บริหารต้องเป็นผู ้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุน 3) จัดให้มีการฝึกอบรมและติดตามผลการใช้นวัตกรรมนั้น 4) โครงการใหม่ในการใช้
นวัตกรรมต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง5) โครงการต้องได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นในด้านทรัพยากรและ
งบประมาณ 6. โครงการต้องมีการปรับปรุงครูและการปฏิบัติตามโครงการ7) โครงการต่อเนื่องจากดจำนวน
ประชากร และ8) โครงการต้องมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
   Griffin (n.d., 2001) ได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็กที่
สามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้ดีจึงเสนอให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 2) ให้โรงเรียนมโอกาสสรรหาครูได้เอง 3) เน้นหลักสูตรการเตรียมครูและเตรียมการเรียนการสอน 
4) เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย 5) จัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่นตามกิจกรรมการ
สอน 6) จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงเป้าหมายของโรงเรียน 7) ให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรม
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ของโรงเรียน และ8) ให้มีการวัดผลประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับ
นักเรียน 
   ฮาโรลด์ (Harold, 1983) เรื ่อง อำนาจบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการ
บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการศึกษามีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดนโยบายและการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น  
   เฮคอก (Haycock, 1991) เวียส (Weis, 1991) สตริบลิง (Stribling, 1992) เรื่อง 
ประสิทธิผลของการบริหารโดยใช้โรงเรียนี้เป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการพบว่า ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนรู้ ร่วมกันในด้าน
ภารกิจของโรงเรียน ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นทำให้ขวัญกำลังสูงในการปฏิบัติงานปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการร่วมมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล คือ ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการมีส่ วนร่วมของชุมชนใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 6. วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL)     

วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL) คือ  สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ความปกติใหม่ (New Normal)  

(Supaporn Phrombut, 2020) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่
คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการการใช้ชีวิตแบบ
ใหม่เกิดขึ้น หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัว
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีตในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ถดถอยทั่วโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ( ค.ศ. 2007 - 2008) ได้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้
ทั่วไป และถูกนำมาใช้ในบริบทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลส่วน "New Normal" ใน
บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด - 19” ช่วงปลาย   พ.ศ. 2562 ถึง   พ.ศ. 2563 นั้น อธิบาย
ได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คน
เจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็น ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษย์ชาติ มนุษย์จึง
จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิด ไปจากวิถีเดิม ๆ 
โดยมีการปรับหาวิถีการดำรงชีวิต แบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและ
ฟื้นฟูศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับ
แนวคิด วิสัยทัศน์  วิธีการจัดการตลอดจน พฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิม
ในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสารการทำธุรกิจ 
ฯลฯ ซึ่งสิ ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของคนในสังคม  
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์  (Content) อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุก
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เนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ทุกเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณอาจารย์และนักศึกษาจะลด
น้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนพ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องงคอมพิวเตอร์
เท่านั้น ทุกคนอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากรวมตัวกันใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบการ
สอนเหมือนกัน และมีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมาย
ของการศึกษาอาจยังคงเดิมแต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ นักศึกษาบางคนอาจ
เรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอแต่นักศึกษาบางคนอาจชอบการฟังอาจารย์บรรยาย เพราะรูปแบบ
การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนให้ไปได้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด 
-19 (Social Distancing) และการการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) มี
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้ นต้องการการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 
19 ที่เกิดข้ึน 
 

6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) 
 ( Office of the Higher Education Policy, National Science, Research and 

Innovation Council,2020 )การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษา
หลากหลายด้าน   เป็นต้นว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทักษะและ
หลักสูตรโลกการศึกษารูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการ
เรียนรู้หรือทำให้ความเหลื่อมล้ำย่ำแย่กว่าเดิม จริงหรือไม่ที่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาส
ด้านการศึกษา จากความผิดปกติแบบใหม่ที ่ไม่เหมือนเดิม (New Abnormal) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาทำให้สถานศึกษาต้องอยู่ให้รอดต้องปรับตัวเพราะวิกฤตโควิด - 19 เป็นบททดสอบของความจำเป็น
ครั้งใหญ่ในการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นการจัด
การศึกษาแบบ Home School จะต้องมีมากขึ้นดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองจึงมีความสำคัญมากขึ้น 
โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นเสมือนผู้ช่วยครูที่ต้องทำงานร่วมกับครูในการดูแลการศึกษาของเด็ก ขณะที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจทั้งกับเด็กและ
ผู้ปกครอง ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันและกันประเทศไทยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบทางไกล โดยมีทั้งแบบสดกับ
แบบแห้งที่สามารถเรียนย้อนหลังได้อย่างตอนนี้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการเรียนการสอน
ส่วนระดับอุดมศึกษามีการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์  โซเซียลมีเดีย โปรแกรมต่าง ๆ มากมายทำ
ให้สะดวกและเชื่อมโยงการศึกษาถึงตัวเด็กได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทาง ฉะนั้น
การเรียนผ่าน ออนไลน์ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ นอกจากเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ต้องมี
การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดตาม  
 New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม เช่น ให้
น้ำหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูอาจารย์และนักเรียนมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์  หรือให้น้ำหนักกับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจ
ของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและบริบทที่นักเรียนอยู่มากกว่าการเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ และให้น้ำหนักกับการเรียนรู้เพ่ือสุขภาพกายและใจควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการและนักการศึกษา
ที ่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที ่จะช่วยให้ผู ้บริหารสถานศึกษาได้แนวคิดในการบริหารสถานศึกษาด้วยการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับกับการเปลี ่ยนแปลงในรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ครูจำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มี
ทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ตลอดจนทัศนคติของตนเองต่อการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัลที่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้น
สูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นั้นจึงไม่
ใช้แค่เพียงให้ผู้เรียนเข้ามาฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้สอนต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เพราะการที่ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการลงมือทำหรือการปฏิบัติหลายประเทศมีการปรับตารางเรียน ทั้งตารางเต็มวัน 
และตารางครึ่งวันเพื่อทำตามมาตรการSocial Distancing โดยยังจัดให้มีการเรียนรู้ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เรียนในห้องเรียนตามปกติ เพราะแต่ละครอบครัวอาจมีข้อจำกัดในการส่งลูกหลานกลับเข้าสู่โรงเรียนที ่ไม่
เหมือนกัน แม้แผนการกลับมาเปิดโรงเรียนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดคำถามอยู่บ้าง เช่น จะสนับสนุนครูที่มีนักเรียน
ส่วนหนึ่งมาเรียนที่โรงเรียน ขณะที่นักเรียนอีกส่วนหนึ่งยังคงเรียนทางไกลจากที่บ้านได้อย่างไร ครูTask Force 
และองค์การยูเนสโก ก็ได้ออกมาแนะนำแก่โรงเรียนถึง 7 วิธี ช่วยให้ครูประสบความสำเร็จ เมื่อโรงเรียนกลับมา
เปิดอีกครั้ง ดังนี้    
 1. รับฟังเสียงของครูในการกำหนดนโยบาย และแผนการเพราะการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผน
เปิดโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูพ่อแม่ ชุมชน รวมถึงนักเรียน ควรมีการพูดคุยกัน เพื่อให้ความ
ต้องการของนักเรียนทึกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของ
นักเรียนและครูคือสิ่งสำคัญท่ีสุดเมื่อเปิดโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างความรู้สึกอุ่นใจให้ทุกคนในในช่วงที่ยังมีการ
ระบาดของไวรัส รวมถึงเมื่อโรคหยุดการระบาดลงแล้ว 
 3. ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ของครูและนักเรียน COVID-19 อาจทำให้ครู
นักเรียน รวมถึงครอบครัวของทุกคนรู้สึกเครียด หากความเครียดนั้นไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม อาจ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในระยะยาวและการเรียนรู้ในภาพรวมของนักเรียนได้ สำหรับครูอาจเกิดภาวะหมดไฟใน
การสอน (Burnout) ทำให้ครูขาดงานบ่อยขึ้น หรือถึงขั้นลาออกจากงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้ความ
มั่นใจกับครูว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เมื่อครูเกิดปัญหาด้านสภาพจิตใจ 
 4. ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ New Normal เมื่อกลับมาสอนในชั้นเรียนตามปกติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องได้รับการสนับสนุน และได้รับทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอีกครั้ง ครู
หลายคนอาจต้องสอนซ่อมเสริมในช่วงนี้ หรือไม่ก็ต้องสอนทั้งในห้องเรียนควบคู่ไปกับการสอนออนไลน์  หรือ
ต้องสอนหลายคาบมากขึ้น เพราะต้องลดขนาดห้องเรียนลงเพ่ือทำตามมาตรการ Social Distancing 
 5. จัดให้มีครูเพียงพอและให้ครูได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขกับมาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม ได้เงินเดือนตรงตามเวลา หรือลาป่วยได้เมื่อรู้สึกไม่สบาย 
ถือเป็นเรื่องสำคัญในช่วง สถานการณ์นี้ ผู้บริหารไม่ควรลดสิทธิต่าง ๆ ของครูและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม
สำหรับครู 
 6. ลงทุนกับภาคการศึกษา ในหลาย ๆ ประเทศ เงินเดือนครูและสวัสดิการต่าง ๆ ถือเป็นงบประมาณ
ก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจต่ำจากวิกฤต COVID-19 ทรัพยากรที่มี
อยู่อาจลดลงเมื่อรายได้ผู้คนลดลง เพื่อให้การศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารด้านการศึกษา
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จำเป็นต้องลงทุนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช้แค่การไม่ลดเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการอบรมที่
จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้านสภาพจิตใจด้วย 
 7. คอยเช็คสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครูเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนต้องคอยเช็คและประเมิน
สถานการณ์  พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการต้องเช็คและประเมิน
กรอบการทำงานเพ่ือวัดความก้าวหน้า ซึ่งกรอบการทำงานเหล่านี้ควรคำนึงถึงบทบาทการสอนที่มีคุณภาพของ
ครูและส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ที่ดี โรงเรียนต้องไม่ลืมเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอความคิดเห็น และประเมินการ
ทำงานของโรงเรียนด้วย 
 
 7. นิเทศกำกับติดตาม (SUPER VISION) 

(SUPER VISION - S) คือ นิเทศกำกับติดตามการสอนให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้
กำลังใจในการทำงาน 

 7.1 การนิเทศการศึกษา 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 , น.232-261) ให้ความหมายของการนิเทศ

การศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้สอน และบุคลากรที่
เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และเพิ่ม คุณภาพของ
บทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในไว้ว่า ประกอบด้วย 
กระบวนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทำโครงการนิเทศ  
ขั้นตอนที่ 3  การดำเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศและการนิเทศสามารถดำเนินการได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

ของแต่ละโรงเรียน 
  อนุศักดิ์  สมิตสันต์  (2540) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง การแนะนำ
การชี้แนะ การบริการและการวางแผนร่วมกั้นเพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่วนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูในโรงเรียน ที่จะแก้ไขปรับปรุง
พัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน  

 ดุสิต ทิวถนอม (2540) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน คือกระบวนการซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการบริการและวิธีการต่าง ๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ 
ตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนจากการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมี
จุดหมาย เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นสามารถพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า 
ช่วยเหลือครูให้รู้จักเลือกและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร
ต่อไป  

 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการชี้แนะ แนะนำให้ความร่วมมือต่อ
กิจกรรมของครูเพื่อที่จะปรับปรุง การเรียนการสอน้เป็นความร่วมมือร่วมใจ และประสานงานกันระหว่างครู
และผู้นิเทศ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร การนิเทศการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  เพ่ือ
สนับสนุนโรงเรียนของบุคลากรที่อยู่นอกองคกร จะปฏิบัติในลักษณะการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา 
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การนิเทศการศึกษาและการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นแก่โรงเรียน ส่วนการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมจะ
ปฏิบัติงาน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ  

1) นิเทศการสอนและการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโดยวิธีการต่าง ๆ  
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์การอื่น ๆ 
กล่าวได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือ

ร่วมกับผู้สอน เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูนำไปสู่การปรับปรุงวัตถุประสงค์เพิ่มคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย การจัดระบบการนิเทศงานในโรงเรียนดำเนินการนิเทศงานวิชาการประเมินผลการ
นิเทศ พัฒนาระบบการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศกับเครือข่าย จัดระบบและการอบรมพัฒนา
ครูดำเนินการพัฒนาครูติดตามและประเมินผลระบบการพัฒนาครูจัดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
8. การประเมินผล (Evaluation) 
 8.1 ความหมายของการประเมินผล  

ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กล่าวว่า “การประเมิน หรือการประเมินผล” มีความหมาย
ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “EVALUATION” การประเมิน หรือการประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมและวิเคราะห์  ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำ
อื่น ๆ อีก เช่น การวิจัย (research) การวัดผล (measurement) การประเมินตรวจสอบ (appraisal) การ
ควบคุมดูแล (monitoring) การประมาณการ(assessment) การพิจารณาตัดสิน(judgement)  เป็นต้น มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการประเมิน หรือการประเมินผล (evaluation) ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้    
  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) ให้นิยามว่า “การประเมินผล” เป็นกระบวนการจำแนก 
แยกแยะหรือวิเคราะห์การได้มาซึ่งข้อมูลและการเสนอข้อมูล เพื่อเสนอคำวินิจฉัยสำหรับทางเลือก หรือการ
ตัดสินใจว่า มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  

ซัชแมน (Suchman, 1967) กล่าวว่า “การประเมินผลโครงการ” เป็นกระบวนการศึกษา  
พิจารณาผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณค่า หรือ 
ปริมาณของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
   1) การกำหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน  
   2) การกำหนดเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบความสำเร็จ  
   3) การอธิบายระดับความสำเร็จ และ 
   4) การรายงานและการเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป  

อัลคิน (Alkin, 1990) กล่าวว่า “การประเมินผล” หมายถึง กระบวนการกำหนดขอบเขต
การตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวมรวมข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพ่ือให้ผู้มี 
อำนาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
  

8.2 รูปแบบของการประเมินผล  
รูปแบบของการประเมินผล หมายถึง กรอบหรือแนวความคิด (Process) และวิธีการ

ประเมินผล (Evaluation Method) เกิดจากการค้นคว้าและคิดค้นของนักประเมินผล โดยมีวิวัฒนาการมา
ตามลำดับ 
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ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ได้มีการจัดกลุ่มการประเมินผลตามลักษณะที่เด่น หรือคุณลักษณะ 
ที่สำคัญตามหลักและยุทธวิธีการประเมินผล (Evaluation Strategies) ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามรูปแบบดังนี้    

 1. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจและการจัดการ(Decision Making and Management 
Model) ได้แก่ CSE Model (Marvin C. Alkin) CIPP Model (Daneil Stufflebeam) และDiscrepancy 
Model (Malcolm M. Provus) 
  2. ร ูปแบบที ่ย ึดเกณฑ์การตัดส ินใจ ( Judgement Model) ได ้แก่ Goal Free Model 
(Michael Scriven) และCountenance Model (Robert E. Stake) 
  3. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective Model) ได้แก่ Goal - based Model (Ralph W. 
Tyler) และCube Model (Robert L. Hammond) 

 จากการจัดกลุ่มการประเมินผลตามลักษณะที่เด่น หรือคุณลักษณะที่สำคัญตามหลักและ
ยุทธวิธีการประเมินผล (Evaluation Strategies) ข้างต้นนั้น ผู้พัฒนานวัตกรรม ได้วิเคราะห์รูปแบบของการ
ดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติ INTERSECT 
model มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการประเมินผลในรูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจและการจัดการโดย
ผู้พัฒนานวัตกรรมได้เลือกรูปแบบ CIPP Model มาใช้ในการประเมินผล วิธีปฏิบัติ INTERSECT model ซึ่ง 
Daneil Stufflebam ได้เสนอแนวคิดในการสร้างแบบแผนการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ CIPP Model ซึ่ง
อาจนำไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ได้ แบบแผนการประเมินผล มีดังนี้    

1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 ขอบเขตความรับผิดชอบว่ามีขอบเขตระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดีหรือระดับประเทศ 
1.2 เวลาและแนวทางเลือก 
1.3 ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ 

  1.4 นโยบายในการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเครื่องมือวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างสภาพการณ์ในการเก็บข้อมูล 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน คือ
กำหนดโครงร่าง กำหนดบุคลากรและทรัพยากร กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล ประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
กำหนดวิธ ีการที ่จะพัฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหางบประมาณที ่ใช้ในการดำเนินงานการ
ประเมินผลตลอดโครงการ(เสนาะ ติเยาว์ , 2543) 
 

8.3 รูปแบบการประเมินผลแบบซิป (CIPP) 
1. ความหมายของร ูปแบบการประเม ินของแดเน ียล แอล สต ัฟเฟ ิลบ ีม ( Daniel 

L.Stufflebeam) รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่
บริบทปัจจัยป้อน กระบวนการและผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้าง 
เกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ ดังนี้    
 การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ(context evaluation)เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์  ปัญหา แหล่งทุน 
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สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เป็นต้น 
 การประเมินปัจจัยนำเข้า (input evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นำมาเป็น 
ปัจจัยนำเข้า อาจจะจำแนกเป็นบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ศักยภาพการ
บริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็นเพศ อายุ มีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์  ความรู้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่   เป็นต้น 
 การประเมินกระบวนการ(process evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัย
ป้อนว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่ว่างไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของ
กระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 
 การประเมินผลิตผล (product evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการโดยเฉพาะ
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนาเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสินเกณฑ์มาตรฐา นนั้น
อาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนกำหนดไว้ก็ได้ ซึ่งการประเมินโครงการในครั้งนี้
ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’ s CIPP Model) การประเมินรูปแบบซิป (CIPP 
Model) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจ คือการประเมินด้าน
สภาวะแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน ประเมินปัจจัยนำเข้า เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดโครงสร้างโครงการประเมินกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการนำโครงการไปปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ์ เพื ่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควร
ดำเนินการโครงการต่อไปหรือล้มเลิก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้    

1. ลักษณะของการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
สตัฟเฟิลบีม ได้กล่าวถึง ลักษณะที่สำคัญของการประเมินไว้ 3 ประการดังนี้    
1.1 จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการประเมิน คือการจัดหาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการ 

ตัดสินใจ คุณค่าของการประเมินจะมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลสารสนเทศที่ได้มานั้นสามารถที่จะ
นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด 
  1.2 การประเมินนี้เป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักร กล่าวคือเปืนกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง
ที่ครบวงจรของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
  1.3 กระบวนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ 3 ขั้นตอนคือ 1) การระบุหรือ 
บรรยายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ3) การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้กับ 
ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนำไปใช้ 
 2. วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) 

วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสินใจ 4 
ลักษณะ คือการตัดสินใจเกี ่ยวกับการวางแผน (planning decisions) การตัดสินใจเกี ่ยวกับโครงสร้าง 
(structuring decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน (implementing decisions) และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทบทวนการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ( recycling decisions) มโนทัศน์เบื้องต้นของ
รูปแบบซิป (CIPP Model) ก็คือประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ
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ที่แตกต่างกัน ซึ่งสตัฟเฟิลบีม ได้จำแนกการตัดสินใจ และการประเมินเพื่อการบริหาร และการวางแผนไว้ 4 
ประเภท ดังนี้    

2.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้
ได้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการหรือวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของโครงการการประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับนนโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง 
  2.2 การประเมินปัจจัย หรือทรัพยากร ( input evaluation) เป็นการประเมินเพื ่อให้ได้
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดำเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของ
ปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  สถานที่ เป็นต้น เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่ามี
ปัจจัยพร้อมมูลที ่จะดำเนินการหรือไม่ แผน หรือโครงการที ่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด 
สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี ่ยวกับโครงสร้างเพื ่อเลือกแผ่นการจัดโครงการหรือแผนการ
ดำเนินงาน ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2.3 การประเมินกระบวนการ(process evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ 
สำหรับการตัดสินใจเกี ่ยวกับการนำโครงการไปปฏิบัติเพื ่อให้บังเกิดผลสำเร็จ ซึ ่งเป็นการประเมินขณะ
ดำเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้า เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร หรือการดำเนินโครงการรวมทั้ง
ศึกษาปัญหา และอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย  
  2.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินเพื ่อให้ได้สารสนเทศ
สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดลง 
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการมโนทัศน์สำคัญของรูปแบบการประเมินซิป คือ
จะต้องเป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจตามช่วงระยะเวลาของการบริหารจัดการ
โครงการซึ่งจากแนวคิดในการประเมินองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว จึงเรียกแนวคิดในการประเมินี้นว่า 
รูปแบบการประเมินซิป ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการประเมินเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการ
ประเมิน และประเภทของการตัดสินใจได้ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของประเภทการประเมิน และประเภทของการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมิน
แบบซิป (CIPP Model) 

3. การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) เพื่อการประเมินโครงการการประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินซิปมาใช้ในการประเมินโครงการ นักประเมินโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ดำเนินการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเพื่อนำสารสนเทศที่ได้จากการประเมินเสนอต่อผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ หรือนำมาใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 ประเมินก่อนการดำเนินโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดำเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการที่จะนำไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ การประเมินเพื่อตัดสินใจ บางครั้งเรียกว่า “การวิเคราะห์โครงการ” ในขั้นนี้
เน้นการพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความเหมาะสมของโครงการที่จะดำเนินการ การประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท (context evaluation)2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการ 3) การศึกษา
และคาดหวังถึงผลประโยชน์ หรือสิ่งที่อาจจะตามมาจากการดำเนินโครงการนั้น ทั้งในระยะเริ่มโครงการ และ
ในขณะดำเนินโครงการ 

3.2 การประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ โดยประเมินขณะที่กำลังดำเนินโครงการ ควร
ประเมินจุดเด่น จุดด้อย ของการดำเนินงาน ตรวจสอบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มี
ปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วใช้
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินสำหรับตัดสินใจ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที 

3.3 การประเมินหลังการดำเนินโครงการ โดยนักประเมิน หรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง 
ประเมินที่มุ่งตอบคำถามว่า โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็น
การตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ เกิดผลกระทบอะไรบ้าง 
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สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรดำเนินโครงการ
นั ้นต่อไป หรือปรับปรุงขยาย หรือล้มเลิกโครงการในการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม เพื่อให้ภาพที่ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ จึงเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลได้ 
ดังภาพที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) 

จากภาพที่ 7 โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าการดำเนินงานโครงการใด ๆ ของ
องค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation) โดยจะต้องมีการประเมิน
ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ
จะทำให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการนั้นก็จะ
ดำเนินงานต่อไปเป็นปกติแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ดำเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการแก้ปัญหาได้ การประเมินข้อมูล
นำเข้า (Input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจดำเนินการ การประเมินข้อมูลนำเข้าจะต้องมียุทธศาสตร์
หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการ
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ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลนำเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมิน
กระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน ว่ากระบวนการทั้งสองชนิดนี้มีคุณค่ าหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ถ้า
กระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงไปโครงการนั้นอาจ
ได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตที่
มีคุณค่าควรแก่การพึงพอใจ โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อไป
ได้การประเมินโครงการตามกระบวนการดังกล่าวแล้วเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ 
(System analysis) อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจว่าโครงการที่กำหนดขึ้น จะเป็นโครงการที่สามารถให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีก
หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการดำเนินงานและการให้การบริการใน
ลักษณะเช่นใด 
.  
 7.4 ประเภทของการประเมินทางการศึกษา 
     การประเมินแบ่งได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง  ดังนี้ 

1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน   การแบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้
ดังนี้ 
      1.1 การประเมินก่อนเรียน  หรือก่อนการจัดการเรียนรู้  หรือการประเมินพื้นฐาน 
(Basic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย  แบ่งได้ 
2 ประเภท คือ 
            1.1.1 การประเมินเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อพิจารณาดูว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนอยู่ในระดับใดของกลุ่ม  ประโยชน์ของ
การประเมินประเภทนี้  คือ ครูใช้ผลการประเมินเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนน้อยคืออยู่ในตำแหน่งท้ายๆ ควรได้รับการเพิ่มพูน
เนื้อหาสาระนั้นมากกว่ากลุ่มที่อยู่ในลำดับต้นๆ คือ กลุ่มที่มีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนมากกว่า  
หรือกลุ่มที่มีความรู้พ้ืนฐานในสาระที่จะเรียนดีกว่า  และแต่ละกลุ่มควรใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

           1.1.2 การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมิน
ก่อนการเรียนการสอนอีกเช่นกัน  แต่เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาแยกแยะว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน
สาระที่จะเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนในเรื่องที่จะสอนหรือไม่  จุดใดสมบูรณ์แล้ว  จุด
ใดยังบกพร่องอยู่  จำเป็นต้องได้รับการสอนเสริมให้มีพื้นฐานที่ เพียงพอเสียก่อนจึงจะเริ่มต้นสอนเนื้อหาใน
หน่วยการเรียนต่อไป  และจากพ้ืนฐานที่ผู้เรียนมีอยู่ควรใช้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร 
 
                   ทั้งการประเมินเพื่อจัดตำแหน่งและการประเมินเพื่อวินิจฉัยมีจุดประสงค์เหมือนกันคือเพ่ือ
ทราบพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
นั้นๆ  แต่การประเมิน 2 ประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน คือ การประเมินเพ่ือจัดตำแหน่ง เป็นการประเมิน
เพ่ือพิจารณาในภาพรวม  ใช้เครื่องมือไม่ละเอียดหรือจำนวนข้อคำถามไม่มาก  แต่การประเมินเพ่ือวินิจฉัยเป็น
การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างละเอียด  แยกแยะเนื้อหาเป็นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานของ
เนื้อหาแต่ละตอนมากน้อยเพียงใด  จุดใดบกพร่องบ้าง  ดังนั้นจำนวนข้อคำถามมีมากกว่า 
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     1.2 การประเมินเพื ่อพัฒนา หรือการประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินประเภทนี้ใช้ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนหรือไม่  หากผู้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการประเมินยังเป็นการตรวจสอบครูผู้สอนเองว่าเป็นอย่างไร แผนการเรียนรู้
รายครั้งที่เตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร  กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร มีจุดใดบกพร่องที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
                    การประเมินประเภทนี้  นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว ผล
การประเมินยังใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาด้วย กล่าวคือ หากพบว่าเนื้อหาสาระใดที่ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยที่ผู้สอนได้พยายามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่กับผู้เรียนหลายกลุ่มแล้วยังได้ผลเป็นอย่างเดิม แสดงว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นสูงเกินไปหรือไม่
เหมาะกับผู้เรียนในชั้นเรียนระดับนี้ หรือเนื้อหาอาจจะยากหรือซับซ้อนเกินไปที่จะบรรจุในหลักสูตรระดับนี้ 
ควรบรรจุในชั้นเรียนที่สูงขึ้น จะเห็นว่าผลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้วย 
               1.3 การประเมินเพื่อตัดสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการ
ประเมินหลังจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง   หรือหลายหน่วย  รวมทั้งการประเมินปลายภาคเรียน
หรือปลายปี ผลจากการประเมินประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียน
คนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด 
 
   2. แบ่งตามการอ้างอิง 

   การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอ้างอิงหรือตามระบบของการวัด  แบ่งออกเป็น 
   2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นการประเมิน

เพื่อนำผลจากการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง  
(Self Assessment) เช่น ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบหลังเรียนของตนเอง 
การประเมินแบบนี้ ควรจะใช้แบบทดสอบคู่ขนานหรือแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence Test) เพ่ือ
เปรียบเทียบกันได้  
 

2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือพิจารณาว่าผู้ได้รับการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกวัด
ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน การประเมินประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของกลุ่มเป็นสำคัญ นิยม
ใช้ในการจัดตำแหน่งผู้ถูกประเมิน หรือใช้เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ 

 
2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นการนำ

ผลการสอบท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ความสำคัญอยู่ที่เกณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถ
ของกลุ่ม ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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3. แบ่งตามผู้ประเมิน 
             การแบ่งประเภทของการประเมินตามกลุ่มผู้ประเมิน (Evaluator) แบ่งออกเป็น 
             3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็น
การประเมินลักษณะเดียวกับการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง  
การประเมินประเภทนี้สามารถประเมินได้ทุกกลุ่ม  ผู้เรียนประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  
ครูประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว  
สามารถประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงได้ทุกเรื ่อง ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินด้วยตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรียกว่า การ
ประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือการศึกษาตนเอง (Self Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือ
แบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นด้านๆ  ลักษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละ
ส่วนประเมินตนเองหรือภายในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดับชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  แต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น  เพื่อให้แต่ละส่วนมีการพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแต่ละส่วนเพ่ือจัดทำเป็นรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR หรือ Self Assessment Report : SAR) 
   3.2 การประเมินโดยผู้อื ่นหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  สืบเนื ่องจากการ
ประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซึ่งมีความสำคัญมากในการพัฒนาปรับปรุง  แต่การประเมินภายในมี
จุดอ่อนคือความน่าเชื่อถือ   โดยบุคคลภายนอกมักคิดว่าการประเมินภายในนั้น มีความลำเอียง  ผู้ประเมิน
ตนเองมักจะเข้าข้างตนเอง  ดังนั้นจึงมีการประเมินโดยผู้อื่นหรือประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก  เพื่อยืนยันการ
ประเมินภายใน  และอาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดที่ควรได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในทรรศนะของผู้ประเมินในฐานะที่มี
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ดี  การประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่องในเรื่องการรู้รายละเอียดและ
ถูกต้องของสิงที่จะประเมิน  และจุดบกพร่องอีกประการหนึ่งคือเจตคติของผู้ถูกประเมิน ถ้ารู้สึกว่าถูกจับผิดก็
จะต่อต้าน  ไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลการประเมิน  ทำให้การประเมินดำเนินไปด้วยความยากลำบาก  
ดังนั้นการประเมินภายนอกควรมาจากความต้องการของผู้ถูกประเมิน เช่น ครูผู้สอนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  หรือ
เพื่อนครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาให้ผู้ปกครองหรือนักประเมินมืออาชีพ (ภายนอก) ประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(SHARE) 
9.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  หมวด 3 มาตรา 11 ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเริ่มมีการ
จัดการความรู้และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะการจัดการความรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ ไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผล 
เช่นเดียวกับการดำเนินงานขององค์การเอกชน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ เป็นกระบวนการ
ที่ความรู้ฝังลึกถูกแปลงเป็นความรู้ชัดแจ้ง กล่าวคือความรู้ส่วนบุคคลถูกแปลงไปสู่ความรู้ที่เป็นทางการหรือ
ความรู้ที่แสดงออกมาให้เห็นภายในองค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสำคัญของการจัดการ
ความรู้หากคน ในองค์กรขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนซึ่งการจัดการความรู้
ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดซึ่งกันและกันให้มากที่สุดก็จะไม่มีความหมายใด ๆ (ถวัลย์มาศจรัส , 2552) ส่วน
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ใหญ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื ่องหนึ่ งร่วมกันมาร่วมตัวกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ใน
เรื่องนั้น ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมการถ่ายโอน หรือเผยแพร่ความรู้จากบุคคล กลุ่มคน หรือ
องค์การไปยังผู้อ่ืน มีการระบุความรู้เชิงกลยุทธ์การเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ เพ่ือที่จะถ่ายโอนความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประพนธ์  ผาสุกยืด (2549) ได้กล่าวถึงความหมายของการแลกเปลี ่ยนความรู ้ (Knowledge 
Sharing) หรือ KS  ว่าเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) นั้นถือได้ว่าเป็น 
“หัวใจ” ของการทำ KM เป็นกระบวนการที่หลายท่านบอกว่าทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะการที่คนเราจะแบ่งปัน
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวออกมาให้กับผู้อื่น จะต้องอาศัยความผูกพัน เริ่มจากบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความไว้วา งใจ
กัน (Trust) ห่วงใยกัน (Care) การแบ่งปันที่มีสีสันจึงเกิดขึ้นได้ 

บดินทร วิจารณ์  (2550) ให้ความเห็นว่า การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) หรือการถ่าย
โอนความรู้ (Knowledge Transfer) เมื่อเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะสองทางจะทำให้บุคคล ทั้ง
สองหรือทีมสามารถพัฒนาความสามารถ และการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร โดยSECI โมเดล ของ Nonaka 
และTakeuchi ที่แปลงจากความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) อยู่ในรูปแบบประสบการณ์  ที่อยู่กับคนให้
เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ (Explicit Knowledge)และเมื่อนำความรู้ไปลงมือปฏิบัติ จะกลับมา
เป็นประสบการณ์ (Tacit Knowledge) การสร้างโดยการแปลงองค์ความรู้ (Knowledge Conversion) จาก 
Tacit เป็น Explicit และกลับมาเป็น Tacit Knowledge จะทำให้องค์ความรู้เติบโตมากขึ้น 

วิจารณ์  พาณิช (2548) กล่าวว่า การทำ KM แท้ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ทางคือเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครตั้งตัวเป็นผู้ให้(ความรู้/วิธีการ) อยู่ฝ่ายเดียว ต้องมุ่งรับ (เรียนรู้)จากฝ่ายผู้มาขอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย และไม่มีใครตั้งตัวหรือมุ่งเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ต้องมุ่งให้แก่ฝ่ายผู้มี Best Practice 
ด้วยอย่างน้อยก็ทำให้คำถามที่ดีที่กระตุ้นให้คิดและมีการนำไปทดลองปฏิบัติต่อซึ่งการแบ่งปันความรู้มีหลักการ
สำคัญ คือความรู้ต้องมาจากผู้รู้จริง โดยมีกระบวนการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้
ด้วยความเติมใจ มีเทคนิคในการแบ่งปัน ทั้งนี้จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกร้อง มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
และต้องเป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง 

กีรติ ยศยิ่งยง (2549) จึงเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ เป็นการที่บุคคลหรือ
กลุ่มคนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยัง บุคคลอื่น และรับเอาความรู้จาก
บุคคลและแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง ด้วยกิจกรรมและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน มาเพิ่มพูนความรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและ
พัฒนางาน 

9.2 ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความสำคัญในด้านการพัฒนางาน การพัฒนาคน การสร้างองค์ความรู้
และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้    

  1) ด้านการพัฒนางาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นรวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยการพัฒนาความรู้ของ บุคคลในองค์การให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็น
ความรู้ขององค์การเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การและการสร้างสรรค์สังคมความรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สื่อสารภายในองค์การการต่อยอดความรู้และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เช่นการ
บันทึกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่าการสอนงานและการเรียนรู้ข้ามสายงาน เป็นการเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและการใช้กลไกการสื่อสารและการยอมรับเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สมาชิกที่เผยแพร่ความรู้
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และสมาชิกที่นำความรู้ไปใช้เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การ
อ่ืน หรือส่วนงานอื่นเพ่ือนามาพัฒนาประสิทธิภาพงานของตน 

  2) ด้านการพัฒนาคน โดยการสร้างเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ของคน และเครือข่าย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทำให้มีการติดต่อและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์  เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบ
ค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช้การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบ
ทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อแต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ด้วย เช่นเว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีการนำเว็บบอร์ดมาอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่เป็นสมาชิก 
KM ทั้งภายในและภายนอกองคกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้องค์การควรมีการให้
รางวัลแก่ผู้ที่อุทิศตนให้กับการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอ่ืน 

  3) ด้านการสร้างองค์ความรู้เป็นวงจรความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่านวัตกรรมมี
ทั้งนวัตกรรม ที่คิดขึ้นใหม่ทั้งหมดและนวัตกรรมส่วนเพิ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม 
ตัวอย่างการพัฒนาองค์ความรู้ของศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เช่น ความรู้ใน
ด้านการนำองค์การความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรความรู้ในด้านการบริการประชาชน ความรู้ในด้านการ
ดูแลสุขภาพภาคประชาชน ความรู้ในด้านการวางแผนงานและติดตามผล และความรู้ในด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร   เป็นต้น 

   4) ด้านการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมคิดร่วมทำที่นำไปสู่ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้การกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้น เรียนรู้ความเสียสละ และดูแลซึ่งกัน
และกัน รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น และการที่บุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
 
  9.3 วิธีการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

Anumba, Egbu, and Carrillo 2005 (อ้างถึงใน น้าทิพย์  ว ิภาวิน , 2551) กล่าวว ่าว ิธ ีการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้มี 3 วิธีได้แก่การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ผ่านคน (Human) ผ่านเอกสาร (Paper)และผ่าน
ซอฟต์แวร์  (Software) โดยมีรายละเอียด ดังนี้    
 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ประเภทความรู้ฝังลึก : tacit knowledge) ระหว่าง บุคคลในลักษณะ
เผชิญหน้า (Face to Face Interaction หรือ People to People) เป็นการสื่อสารระหว่าง บุคคล ได้แก่การ
สนทนา การประชุม การสัมมนา ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การพบปะอย่างไม่
เป็นทางการและการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ประเภทความรู้ชัดแจ้ง  : Explicit Knowledge) จากเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์
ในรูปแบบต่าง ๆ (People to Paper) เป็นการสื ่อสารผ่านเอกสาร บันทึกข้อความคู ่ม ือและเอกสาร
ประกอบการอบรม/สัมมนา หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ในแหล่งความรู้ขององค์การหรือห้องสมุด 
 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ชัดแจ้ง  : explicit knowledge) จากฐานความรู้หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี (knowledge base interaction หรือ People to Software) 
ได้แก่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล เว็บไซต์และสื่อโสตทัศน์  จะเห็นได้ว่า 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคน  การพัฒนางานได้ตามเป้าหมายที่
องค์การต้องการได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ได้ 
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อธิบายถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) ดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ประเภท Explicit Knowledge 
  1. การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปของเอกสาร เป็นการจัดเก็บความรู้หรือ
ข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่าย ๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้เช่นงานวิจัย ผลการสำรวจ 
ผลงานประจำปีข้อมูลทางการตลาด   เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วองค์กร ควรมีการจัดทำฐานความรู้ของวิธีปฏิบัติ
ที ่เป็นเลิศเพื่อให้ผู ้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ซึ ่งการรวบรวมวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศอาจได้จากการทำการ
เทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากผู้ที่ทำได้ดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกองคกร 
  2. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) 
   การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนี้เป็นวิธีการเผยแพร่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้สนใจ โดย
ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการสื่อ เช่น การใช้เทคนิคการ
เล่าเรื่องในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์กร โดยการนำเรื่องที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมาผูกเป็น
เรื่องราวให้น่าสนใจและเผยแพร่ในองค์กร ทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีระหว่างกันได้ 

3. สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) 
 แนวคิดนี้จะเหมือนกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองที่เราคุ้นเคยกัน แต่แทนที่เนื้อหาในสมุดจะ

บันทึกรายละเอียดของคน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ สมุดหน้าเหลืองสำหรับการจัดการความรู้จะบันทึก
แหล่งที่มาของความรู้ประเภทของความรู้และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านขององค์กร รวมถึงข้อมู ลส่วนบุคคลที่
สำคัญๆ เช่นผลงานที่ผ่านมาและเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สมุดหน้าเหลืองในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างคนที่ต้องการใช้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ทฤษฎี เพ่ือทำให้คนในองค์กรรู้ว่ามีข้อมูลอยู่ที่ใดและจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างไร สำหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในสมุดหน้าเหลืองนั้นสามารถทำได้ทั้งใน
รูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ้านระบบอิเลคทรอนิคส์ก็ได้ทั้งนี้สมุดหน้าเหลืองไม่จำเป็นต้องผูก
ติดกับเฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกผ่านระบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ด้วย 

4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) 
  ฐานความรู้เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบฐานข้อมูลและให้ผู้

ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ในการทำ 

 ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ควรคำนึงถึงความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ประเภท Explicit Knowledge Tacit 
Knowledge 

1. การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) 
 เป็นการจัดตั้งทีม เพื่อมาทำงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้ความ

เชื่อที่ว่าการทำงานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้าน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ทำงานร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างทีมจะทำให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันนั้นหัวหน้าที่มควร 
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มีการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อช่วยให้มีความคุ้นเคยระหว่างกัน ทำให้ทุกคนเข้าใจและมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์เดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ต่อกัน และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือควรมีการจัด
บันทึก หรือรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันไว้ด้วย 
  2. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles  : IQCs)  กิจกรรม
กลุ ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles  : IQCs) เป็นกลุ ่มที่พัฒนามาจากกลุ ่ม QCs 
(Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงาน หรือต่างระดับในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่าง
องค์กรก็ได้กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้หรือเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทำงานต่าง ๆ การทำกลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดมสมอง เพ่ือกำหนดแนวคิดต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ในการพัฒนาองค์กรตามหัวข้อเรื ่องที ่ตั ้งไว้และค้นหาทางเลือกที ่ดีที ่สุดช่วยแก้ปัญหาในการทำงานของ
หน่วยงาน หรือองค์กร ซึ่งในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันต้องมีการจัดบันทึกข้อมูลหรือความรู้ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งปัญหาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไว้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบIQCs กับทีมข้ามสายงานแล้วจะมีความแตกต่าง
ในเรื่องของสมาชิกกลุ่มที่สามารถร่วมกันได้จากท้ังภายในและภายนอกองคกร ในขณะที่สมาชิกทีมข้ามสายงาน
จะมีเฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น และเนื้อเรื่องของการทำทีมข้ามสายงานจะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า 
แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีต่างก็เป็นเทคนิคในการทำให้คนมาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพ่ือช่วย
พัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
  3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice  : CoP)  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เป็นกลุ่ม
คนที่มาร่วมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่
อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดย CoP จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงาน
เนื่องจากเป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการ 
มอบหมายงานเฉพาะหรือเป็นโครงการแต่จะเลือกทำในหัวข้อเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น การทำCoP จะมี
ระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้ว 
กลุ่ม CoP ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนหัวข้อของกลุ่มหรือมีการจัดตั้งกลุ่ม CoP ใหม่ ๆ 
ขึ้นมา ทั้งนี้ระหว่างการอยู่ร่วมกันควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย 
อย่างไรก็ตามแม้  CoP  จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่สนใจร่วมกันและจัดการกันเองแต่ก็ต้องมีการ
กำหนดบทบาททชัดเจนเพื่อให้การทำยั่งยืนในระดับหนึ่ง เช่น ควรมีการยกย่องชมเชยและให้การยอมรับกลุ่ม 
CoP จากผู้บริหารขององค์กรควรช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารระหว่างสมาชิก CoP เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 
พยายามชักจูงหรือทำให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร ะหว่างกัน ให้แรงจูงใจหรือ
รางวัลสำหรับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งควร
ส่งเสริมให้CoP  มีการเติบโตและขยายตัว 
  4. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
 ระบบพี่เลี ้ยงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว จากผู้ที ่มีความรู้และประสบการณ์ มากกว่า ไปยัง
บุคลากรรุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งระบบพี่เลี้ยงเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและ
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงมักจะมีตำแหน่งและอาวุโสกว่า ซึ่งอาจอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือ
ต่างหน่วยงานก็ได้โดยทั่วไประบบพี่เลี้ยงจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความคุ้นเคย 
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงนอกจากจะให้คำปรึกษาในด้านการงานแล้วยังเป็นที่ปรึกษาใน
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เวลามีปัญหาหรือสับสน ที่สำคัญพี่เลี้ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และการทำงานให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
 5. การสับเปลี ่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) การ
สับเปลี่ยนงานี้เป็นการย้ายบุคลากรไปทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกัน หรือข้าม
สายงานี้เป็นระยะ ๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของทั้งสองฝ่าย ทำให้ผู้ถูกย้ายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับการยืมตัวบุคลากรมาทำงาน
ชั่วคราวนั้นเป็นการย้ายบุคลากรระดับบริหารหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปช่วยทำงานในหน่วยงานข้าม
สายงาน หรือในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ถูกยืมตัว ถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงาน 
เป็นการกระจายความรู้ที่ได้ผลในระยะส้น ในขณะเดียวกันผู้ถูกยืมตัวก็ได้เรียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งสามารถนำมาพัฒนางานของตนเองหรือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้ 
  6. เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่าง
เป็นกิจลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ซึ่งอาจทำได้ในหลายลักษณะ เช่นการสัมมนา และ
การประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสม่ำเสมอ วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีการหลัก ๆเกี่ยวกับ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรสามารถเลือกใช้หรือผู้สมผสานวิธีการเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการวิธีการทำงาน และวัฒนธรรมีองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
ความหมายและแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานไว้หลายแนวความคิดด้วยกัน แต่พอจะสรุปได้ว่า “การพัฒนาคุณภาพงานและ
การปรับปรุงกระบวนงาน” หมายถึง “ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งระบบโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมของการทำงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ” ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และต้องใช้เครื่องมือและ
เทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ ของการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพงานโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะคล้ายคลึงกันซึ่งพอสรุปได้ดังนี้    
  1. เพ่ือสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
  2. เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอดเมื่อต้องประสบกับปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลง 
  3. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน อย่างมีแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ของ
องค์การร่วมกัน 
  4. เพื่อมุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัฒนธรรมที่ทไม่ทันสมัย ขัดต่อความเจริญขององค์การ
โดยมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงานที่บรรลุตามเป้าหมายมากกว่าวิธีการ 
  5. มุ่งส่งเสริมหลักการทำงานที่เน้นหลักการมากกว่าตัวบุคคล 
  6. เน้นทั้งปริมาณงานและความรู้สึกของคนไปพร้อม ๆ กัน 
  7. ส่งเสริมการกระจายการตัดสินใจออกไปจากส่วนกลางให้มากที่สุด มุ่งให้การตัดสินใจ
เกิดข้ึนในจุดที่มีข้อมูลพร้อมที่จะทำการตัดสินใจ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ 
  8. มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การทุกคน ให้ตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อตำแหน่ง
และหน้าที ่
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  9. มุ่งดำเนินการสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การไม่เดินสวนทางกับวัตถุประสงค์
ขององค์การคือมุ่งประสานเป้าหมายของ บุคคลกับเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน 
 

 ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน 
 1. ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ 
 2. ความล้าสมัยอย่างรวดเร็วของผลผลิต หรือผู้ลิตภัณฑ์  
 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและค่านิยมของกลุ่ม 
 4. ปัญหาขององค์การแบบระบบราชการ 
 5. ผลจากทฤษฎีการบริหาร ที่เปลี่ยนแปลงจากแนวการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ 
 6. ผลจากการฝึกอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการ 
 7. ผลจากวิธีการสำรวจข้อมูลและการส่งข้อมูลย้อนกลับ 
 8. ผลจากระบบเทคนิคและสังคม 

  เงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงานการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานจะต้องเป็นเป็นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบมิใช่มองแต่ระบบย่อยใดระบบย่อยหนึ่ง
เท่านั้น 
 • การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานจะต้องเป็นความพยายามระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
 • ผู้บริหารระดับสูงต้องรับทราบรับรู้ เต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนงานจนถึงข้ันลง 
มือปฏิบัติงานและชั้นวัดผลประเมินผล 
 • การเปลี่ยนแปลงต้องมีความสัมพันธ์กับนนโยบายเป้าหมายขององค์การ 
 • การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานต้องมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 • เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานที่นำมาใช้ ควรเสริมด้วยประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมที่ 
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนภายในองคด์้วย 
 • มุ่งพัฒนาทีมงานเน้นความรับผิดชอบของงานที่กลุ่มมากกว่ารายบุคคล 
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงานประกอบด้วย 
 1. การยอมรับปัญหา 
 2. การวิเคราะห์ปัญหา 
 3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 4. การวางแผนดำเนินงาน 
 5. การเลือกใช้เทคนิคการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน 
 6. การประเมินผล 
  1.การยอมรับปัญหา 
   ก่อนที่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานจะเริ่มต้นได้สมาชิกบางคนภายในองค์การ
จะต้องยอมรับปัญหาที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก่อนสมาชิกภายในองค์การจะต้องรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลง
จำเป็นต้องเกิดขึ้น ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้ว กระบวนการการพัฒนาองค์การก็ไม่สามารถเริ่มต้นได้ 
  2.การวิเคราะห์ปัญหา 
   การปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน จะตองอยู่บนรากฐานของการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวพันกับงานของสมาชิกภายในองค์การอย่างมีระบบเนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานจะเป็น
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กระบวนการของความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในองค์การอย่างจริงจัง เทคนิคการรวบรวม
ข้อมูลที่นิยมใช้กันมากได้แก่ 
   2.1 การสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
องค์การมากที่สุดเพราะมีความคล่องตัวมากในระหว่างการสัมภาษณ์  สมาชิกขององค์การสามารถกล่าวถึง
แหล่งที่มาของปัญหาหรือความยุ่งยากภายในองค์การได้อย่างเสรี 
   2.2 แบบสอบถามแบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการมุ่งปัญหาที่สำคัญภายใน
องค์การแบบสอบถามจะมีข้อดีคือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจำนวนมากได้ภายในเวลาระยะส้น 
ความคิดเห็นของสมาชิกภายในองค์การสามารถรวบรวมได้โดยใช้คำถามมาตรฐาน คำตอบของสมาชิกภายใน
องค์การจะถูกวัดโดยใช้มาตราส่วน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรฐานเป็นตัวเลข จะช่วยให้การ
วิเคราะห์ปัญหาขององค์การง่ายขึ้น แบบสอบถามจะมีข้อเสียบางอย่างเช่น ขาดความคล่องตัว เราไม่อาจจะรู้ได้
ว่า คำตอบของเขาถูกต้องหรือไม ่
   2.3 การสังเกตที่ปรึกษาฯสามารถรวบรวมข้อมูลภายในองค์การได้โดยใช้การสังเกต 
จากบรรยากาศโดยทั่วไปภายในองค์การที่ปรึกษาฯ สามารถมองเห็นปัญหาภายในองค์การได้ 

2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมหมายถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ภายในองค์การที่ไม่ได้
ถูกรวบรวมอย่างเปิดเผย เพื่อความมุ่งหมายของการวิเคราะห์ปัญหาขององค์การเช่น อัตราการขาดงาน อัตรา
การออกจากงาน อัตราการผลิต และอัตราของเสีย  เป็นต้น 
 3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
  เมื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาภายในองค์การเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปของกระบวนการพัฒนาองค์การคือการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผลสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการวิเคราะห์
ปัญหาขององค์การกลับไปยังสมาชิกขององค์การเป้าหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีอยู่สองด้าน คือ
ต้องการความมั่นใจว่าสมาชิกขององค์การยอมรับว่า ปัญหาและภาพรวมสถานะขององค์การในปัจจุบันมีความ
ถูกต้อง เป้าหมายอีกอย่างคือเพื่อสร้างความกระตือรือร้นท่ามกลางสมาชิกขององค์การเพื่อดำเนินการแก้ไข
ปัญหาภายในองค์การอธิบายข้อมูลเฉพาะเพื่อให้เห็นชัดเจนและช่วยเหลือพวกเขาในการแก้ไขปัญหาของ
องค์การอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น 
 4. การวางแผนดำเนินงาน (Action Planning) 
  เมื ่อปัญหาการทำงานได้ถูกระบุและเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขแล้ว ขั ้นตอนต่อไปของการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน คือการวางแผนดำเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน 
 5. การเลือกใช้เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน 
  เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาการทำงานจะมีอยู่หลายแบบ แต่ที่ถูกนำมาใช้กันแพร่หลายมาก
ที่สุด คือเทคนิคการปรับปรุงพัฒนาการทำงานระดับบุคคลและเทคนิคการปรับปรุงพัฒนาการทำงานระดับ
กระบวนการเทคนิคระดับบุคคลจะถูกนำมาใช้เมื่อการวิเคราะห์ปัญหาสรุปได้ว่า ปัญหาของการทำงานเกิดจาก
การขาดความสามารถ และ/หรือแรงจูงใจของสมาชิกขององค์การส่วนเทคนิคระดับกระบวนการจะถูกนำมาใช้
เมื่อปัญหาของการทำงานเกิดขึ้น จากกระบวนการที่เกี่ยวพันระหว่างกันของ บุคคลและกลุ่มภายในองค์การ 
 6.การประเมินผล (Evaluation) 
ขั้นตอนสุดท้ายของ การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน คือการประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การภายหลังจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การแล้ว ข้อมูลจะต้อง
ถูกเก็บรวบรวมเพิ่มเติมเพื่อการประเมินผลว่า ปัญหาการทำงานได้ถูกแก้ไขหรือถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ วหรือไม่ 
ถ้ายังไม่ดีข้ึนก็ต้องกลับไปวิเคราะห์ปัญหากนใหม่ดังนั้นนอกจากการประเมินผลจะถูกมองว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
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บทท่ี 3 
 วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการ
แบ่งเป็น 4 ระยะดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 1. กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ โดย ใช้โดยแนวทางการบริหารแบบ HAPPINESS 
Model  

ระยะที่ 3 เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model 

ระยะที่ 4 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื ้นฐานว ิถ ีช ีว ิตใหม่ด ้วย HAPPINESS Model มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 5 ประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครู
ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  

 
ระยะที่ 1 สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้พัฒนานวัตกรรมดำเนิน
ดังนี้ 

 1. กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูโรงเรียนบ้านจางวาง จำนวน 

10 คน                             
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ได้แก่  
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2.1 แบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2.2 แบบสอบถามคณะครูเกี ่ยวกับสภาพปัจจุบันความต้องการ และปัญหาการ
บริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) แบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานจัดการเรียนรู ้ทางไกล 4 ด้านภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ได้แก่  ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหา 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และด้านผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ 
(Checklist)  

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 43) โดยกำหนดระดับความคิดเห็น ให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่  
คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปัจจัย อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัย การ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็น
แบบคำถามปลายเปิด (Open Ended) 
 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และได้นำเครื่องมือมาปรับปรุงเพื่อสร้างให้สอดคล้องกับงานวิจัยโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาตำราเอกสารบทความและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ

หลักการและแนวความคิดในการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดแนวคิดในการวิจัยโดยอาศัยขอบข่าย
จากหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) สถานศึกษาโดยการประมวลผลความรู้ 

3. ศึกษาเนื้อหาที่สำคัญกำหนดหมวดหรือประเด็นหลักการของเนื้อหา 
4. แจกแจงประเด็นหลักออกเป็นประเด็นย่อย 

 5. กำหนดจำนวนข้อคำถามให้สอดคล้องกับน้ำหนักแต่ละประเด็นกำหนดรูปแบบของคำถาม
ให้เหมาะสมกับประเด็นการวัด 

 6. สร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 
  6.1 แบบสำรวจรายการ (Check List) 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

127 

   6.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ชนิดกำหนดคำตอบ 5 ระดับ 
 7. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนำผลมาปรับปรุง
แก้ไขในความเหมาะสมครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นจัดทำแบบสอบถามและนำแบบสอบถาม
ไปให้ผู ้เช ี ่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ค่าอำนาจจำแนก 
(Discrimination) และมีความครอบคลุมสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยาม (IOC: Index of Consistency) 
เพ่ือทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือในการวิจัย ซึ่งได้ค่า IOC 1.00 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  

1. นายชนะศักดิ์  ทันธิมา  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ     
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา) 
2. นางสาวนิษรา พรสุริวงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 (ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา) 
3. นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 2 

  (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหลักสูตรและด้านวัดผลการศึกษา)  
เพ่ือขอคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญดังนี้    

1. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา  
   2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์หรือผู้ลงาน
ด้านการงานวิจัยและนวัตกรรม  
  3. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 

 3.2 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. นำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
2. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. นำนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาจำนวน 3 ท่าน 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้พัฒนานวัตกรรมใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ผู้พัฒนานวัตกรรมดำเนินแจ้งหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านจางวางเพื่อขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่และ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งนัด
หมายวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 

  4.2 ผู้พัฒนานวัตกรรมติดตามแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นำแบบสอบถามที่ได้มา
คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์แล้วมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ 
  5. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์

เนื้อหาโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้พัฒนานวัตกรรมจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้น
ไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็น
หมวดหมู่แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงาน
ผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้
ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้ 
     2.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ 

    2.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตาม
ตอนและตามเกณฑ์ที่กำหนดในเครื่องมือ 

    2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการนำมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

2.4 นำคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ 
เป็นรายข้อในแต่ละด้านนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 

2.5 หาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นรายข้อและรายด้านและใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ( ) โดยใช้คะแนนจุดกลาง Middle point (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 44) 

2.6 หาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น
รายด้านเพื่อหาการกระจายของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

5.2 สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่ม

พฤติกรรม โดยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน 
ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
    เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็น สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model เป็นคำถามสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเป็นไปได้ขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 1. เครื ่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่ผู ้พัฒนา
นวัตกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินกิจกรรมในส่วนที่เป็นแบบส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท โดยจัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2535) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความ
คิดเห็นของข้อคําถาม สามารถให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติมได้ โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้  
 2. นำแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู ้เชี ่ยวชาญ  3  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา  
(Content Validity)  ภาษาท่ีใช้  และการประเมินที่ถูกต้อง  และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  
IOC  (Index of Item Objectives Congruence)  (สมนึก  ภัทธิยธนี.  2546 : 220)  โดยกำหนดเกณฑ์การ
พิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง( IOC)  
คำนวณค่าตามสูตร    

      
N
R

IOC 
=  

 
     ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

    
          N   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 โดย 
 
 ระยะที่ 2 ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS 
Model 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 3 คนได้แก่ 
1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการบริหาร 3) ด้านการวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วย  1) นายชนะศักดิ์  ทันธิมา       รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ     
        2) นางสาวนิษรา พรสุริวงษ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
                 3) นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์   ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 2 เพื่อขอคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญดังนี้    

 1. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา  
  2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์หรือผู้ลงานด้านการ
งานวิจัยและนวัตกรรม  
 3. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
    เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็น สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model เป็นคำถามสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความเป็นไปได้ขององค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
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 1. เครื ่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่ ผู ้พัฒนา
นวัตกรรมได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินกิจกรรมในส่วนที่เป็นแบบส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท โดยจัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความ
คิดเห็นของข้อคําถาม สามารถให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติมได้ โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้  

 
 คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับมาก  
 คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับปานกลาง  
 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับน้อย  
 คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  

  
 2. นำแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
(Content  Validity)  ภาษาท่ีใช้  และการประเมินที่ถูกต้อง  และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives Congruence)  (สมนึก  ภัทธิยธนี.  2546 : 220)  โดย
กำหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง( IOC)  
คำนวณค่าตามสูตร    

      
N
R

IOC 
=  

 
     ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

    
          N   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 โดย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ยึดหลักตาม

เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยเท่า 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่า 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่า 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ยเท่า 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่า 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 

 
 3.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105)   ของประเมิน
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ดังนี้ 

          X  =   
𝛴𝑥

𝑁
 

            เมื่อ   X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
       Σx   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  
 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใช้สูตร  ดังนี้   
 (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 106) ของแบบสอบถามความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model    
             
    S D   =    
    
        เมื่อ   S D แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X         แทนคะแนนแต่ละตัว 
      N แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม  
 

ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 คือผู้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์เก่ียวข้องกับการวิจัย จากข้ันตอนที่ 1  
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model โดยประเมินด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ด้านความเป็นไป
ได้ (Feasibility) และด้านความเหมาะสม (Propriety) ผู ้พัฒนานวัตกรรมนําข้อมูลท ี่ได้จากการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
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  คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับมาก  
 คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับปานกลาง  
 คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยในระดับน้อย  

   คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้นเห็นด้วยใน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)  คำนวณค่าตามสูตร    

      
N
R

IOC 
=  

     ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ 
    
          N   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00  

 

การเก็บข้อมูล  
    ประสานติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยผู้พัฒนานวัตกรรมติดต่อด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ยึดหลักตาม

เกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยเท่า 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่า 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่า 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่า 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่า 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 
 

 3.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105)   ของประเมิน
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model ดังนี้ 

         X  =   
𝛴𝑥

𝑁
 

            เมื่อ   X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
      Σx   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใช้สูตร  ดังนี้   
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 (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 106)ของแบบสอบถามความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model    
             
    S D   =    
    
        เมื่อ   S D แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X         แทนคะแนนแต่ละตัว 
      N แทนจำนวนคะแนนในกลุ่ม  
   

ระยะที่ 4 ประเมินแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ประชากร 

ประชากร คือ  การศึกษาคร ั ้งน ี ้ เป ็นการศึกษาเฉพาะโรงเร ียนบ้านจางวาง โดยผู ้ ให ้ข ้อมูล 
ประกอบด้วย หัวหน้างานบริหารวิชาการจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 8 คน และบุคลากรทางการศึกษา 
1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ   

  
 การเก็บข้อมูล  

    ประสานติดต่อครูและบุคลากรที่เป็นประชากร โดยผู้พัฒนานวัตกรรมติดต่อด้วยตนเองเนื่องจาก
เป็นบุคลากรในโรงเรียนบ้านจางวาง 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้พัฒนานวัตกรรมนําข้อมูลท ี่ได้จากการประเมินแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model โดยกําหนดเกณฑ์
ให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
 1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจตามวิธีของเบสท์  (Best  1986 : 
181 - 182) 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (บุญชม 
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ศรีสะอาด, 2535) ข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย  ดังนี้ 
    5    หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    4    หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
    3    หมายถึง    มีความพึงพอใจปากกลาง 
    2    หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
    1    หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิด
ของเบสท์  (Best 1986 : 195)  การให้ความหมาย  โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ  ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 
   4.51 - 5.00  พึงพอใจมากที่สุด 
   3.51 - 4.50  พึงพอใจมาก 
   2.51 - 3.50  พึงพอใจปานกลาง 
   1.51 - 2.50  พึงพอใจน้อย 
   1.00 - 1.50  พึงพอใจน้อยที่สุด  
 3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน ได้แก่  
  1) นางสาวนิษรา พรสุริวงษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
       2) นายชนะศักดิ์  ทันธิมา  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ     
                 3) นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพ เขต 2 เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษาท่ีใช้  และการประเมินที่
ถูกต้อง  และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives Congruence)  
(สมนึก  ภัทธิยธนี.  2546 : 220)  โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง( IOC)  
คำนวณค่าตามสูตร    

      
N
R

IOC 
=  

     ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ 
           N   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00  
 4.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105)   ของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   
ดังนี้ 
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          X  =   
𝛴𝑥

𝑁
 

            เมื่อ   X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
       Σx   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 5. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใช้สูตร  ดังนี้   
 (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 106)ของแบบสอบถามความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model    
             
    S.D.   =    
    
        เมื่อ   S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X         แทน  คะแนนแต่ละตัว 
      N แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม  

 
ระยะที่ 5 ประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครู

ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ประชากร 

ประชากร คือ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะโรงเรียนบ้านจางวาง โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
นักเรียนโรงเรียนบ้านจางวาง รวมทั้งสิ้น 134 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการ
เรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ข้อคำถามจำนวน 12 ข้อแยกเป็น 4 ด้าน 
ด้านและ 3 ข้อ   

  
 การเก็บข้อมูล  

    ประสานติดต่อผู้ปกครอง และนักเรียน โดยครูประจำชั้นเป็นผู้ติดต่อส่งแบบประเมินออนไลน์ผ่าน
ทางไลน์ห้องเรียน 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้พัฒนานวัตกรรมนําข้อมูลท ี่ได้จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model โดยกําหนดเกณฑ์ให้
คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
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 1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจตามวิธีของเบสท์  (Best  1986 : 
181 - 182) 
 2. สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย  ดังนี้ 
    5    หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    4    หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
    3    หมายถึง    มีความพึงพอใจปากกลาง 
    2    หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อย 
    1    หมายถึง    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิด
ของเบสท์  (Best 1986 : 195)  การให้ความหมาย  โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ  ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ 
   4.51 - 5.00  พึงพอใจมากที่สุด 
   3.51 - 4.50  พึงพอใจมาก 
   2.51 - 3.50  พึงพอใจปานกลาง 
   1.51 - 2.50  พึงพอใจน้อย 
   1.00 - 1.50  พึงพอใจน้อยที่สุด  
 3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน ได้แก่  
  1) นายนิติศาสตร์  พรมแสงใส   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 
       2) นางสาวนิษรา พรสุริวงษ์    อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ     
                 3) นางสาวศรีวรินทร์ สมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ภาษาที่ใช้  และการ
ประเมินที่ถูกต้อง  และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives 
Congruence)  (สมนึก  ภัทธิยธนี.  2546 : 220)  โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง( IOC)  
คำนวณค่าตามสูตร    

      
N
R

IOC 
=  

     ∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N   =   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00  
 4.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 105)   ของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   
ดังนี้ 

          X  =   
𝛴𝑥

𝑁
 

            เมื่อ   X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
       Σx   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 5. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใช้สูตร  ดังนี้   
 (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 106)ของแบบสอบถามความพึงพอใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model    
             
    S.D.   =    
    
        เมื่อ   S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X         แทน  คะแนนแต่ละตัว 
      N แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model 
ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  และจัดทำร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ โดย ใช้โดยแนวทางการบริหารแบบ HAPPINESS Model 
 ระยะที่ 2 ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS 
Model 
 ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื ้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 4 ประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 5 ประเมินแบบสอบถามเพื่อแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
จัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ผลการศึกษาระยะที่ ๑  สภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 ๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์  เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

แบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีประเด็นสำคัญ ในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ประเทศท่ีมีความสำคัญในการจัดการศึกษา และผลการศึกษาพบดังตารางที่ 5  
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

139 

 
ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบนโยบายและวิธีจัดการศึกษา และความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ (Learning 
expectations) ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ 

ประเทศ นโยบายและวิธีจัดการศึกษา 
(Educational policy / approaches) 

ความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations) 

แคนนาดา 1.ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นักเรียนจะมี
ทางเลือกว่าจะเข้าเรียนในลักษณะบางเวลา 
(part-time basis) หรือไม่ โดยเริ่มในระยะที่ 
3 ของแผนงานการกลับเข้าเรียน (phase 3 
of school returnplan) (รัฐบาล British 
Columbia) 
2.บางโรงเรียนยังคงถูกสั่งให้ปิดทำการตลอด
ปีการศึกษา 
3. ครูและนักเรียนอาจจะพบปะกันได้ใน
ลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ หรือพบในลักษณะตัวต่อ
ตัวเพ่ือการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
รวมทั้งโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดคลีนิคให้
คำปรึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
การจัดให้มีการบริการทางด้านจิตบำบัด 
4.หากโรงเรียนจะเปิดทำการอีกครั้ง สำหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยจัดเป็นการเรียนรู้รายบุคคล (In-person 
learning) ในปีการศึกษา 2020/2021 
 

1. ครูยังคงดำเนินการจัดการเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมของผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็กจะ
ขึ้นอยู่กับอายุและความสามารถของเด็กและ
เวลาที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กจะสามารถเข้า
มาม ีส ่ วนร ่วมก ับโรงเร ียนต ่อหน ึ ่ งภาค
การศึกษา 
2. การจัดการเรียนรู้ขึ ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของโรงเร ียนรวมทั ้งการติดต่อสื ่อสารกับ
ผู้ปกครอง 
3. กระทรวงศ ึกษาธ ิการร ่วมทำงานกับ
โรงเร ียนและคร ูในการจ ัดโครงการตาม
หล ักส ูตรการสอนเสร ิม (supplemental 
curriculum program) สู่การปฏิบัติ โดยผ่าน 
วิธีการเรียนทางไกล 
4. มีการใช้ Tele-Quebec ซึ ่งเปิดทำการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ทางโทรทัศน์ เมื่อ
วันที่ 13 เมษายน โดยมีเนื้อหาการสอนทั้งใน
ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา และ ระดับ 
มัธยมศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสำหรับผู้ปกครอง
ด้วยเช่นกัน 
5. การเปิดโรงเรียน (L'Ecole Ouverte/ The 
Open School) เป็นการให้ทางเลือกโดยใช้
คำว่า "Choose yourown adventure" 
6. การใช้เครื่องมือในการเรียนแบบทางไกล
จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ไม่ได้เป็นการบังคับ 

ประเทศ
ฟินแลนด์ 

1 .ปฐมว ั ย แล ะกา รศ ึ กษ า ร ะด ั บ ก ่ อ น
ประถมศึกษารัฐบาลฟินแลนด์ได้แนะนำ ว่า 
หากเป็นไปได้เด็ก ๆ ควรจะได้รับการดูแลที่
บ้าน 
2. การศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นสถานที่เรียนจะทำการปิด
ทำการจนถึง 13 เมษายน 2020 

1. การเรียนการสอนและการให้คำปรึกษา
สามารถจัดได้อย่างหลากหลายวิธี เช่น
รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการ
ศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่หลากหลายรวมถึงการเรียนรู้แบบอิสระ แต่
ทั้งนี้ ตองอยู่ในการควบคุมดูแลจากโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับ 
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ประเทศ นโยบายและวิธีจัดการศึกษา 
(Educational policy / approaches) 

ความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations) 

ฟินแลนด์ 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั่วไประดับอาชีวศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
และการศึกษาแบบเสรีสำหรับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาในระดับดังกล่าว จะถูกปิด
ทำการ 
  

2.เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งยังคง
มีการสอบเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบเพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำที่ทำให้
ม ั ่ น ใ จ ว ่ า ก า ร ส อ บ จ ะ ถ ู ก จ ั ด ข ึ ้ น ใ น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
3. รัฐบาลประเทศฟินแลนด์ในช่วงต้น ๆ จะ
เป ็นการให ้คำปร ึกษาแนะนำในการจัด
การศึกษาทางไกลรวมทั้งแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยจากการติดเช ื ้อทั ้งนักเร ียนและ
บุคลากรในโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงม
โรงเรียนที่เปิดสอนในระหว่างสถานการณ์ด้วย
ความระมัดระวัง จึงทำให้รัฐบาลจึงต้องสร้าง
แนวปฏิบัติที่รัดกุมให้กับโรงเรียน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

1 .ปฐมว ั ย แล ะกา รศ ึ กษ า ร ะด ั บ ก ่ อ น
ประถมศึกษารัฐบาลฟินแลนด์ได้แนะนำ ว่า 
หากเป็นไปได้เด็ก ๆ ควรจะได้รับการดูแลที่
บ้าน 
2. การศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นสถานที่เรียนจะทำการปิด
ทำการจนถึง 13 เมษายน 2020 
 

1.การเผยแพร่แนวทางการป้องกันและควบคุม 
COVID-19 ในโรงเรียนอนุบาลโดยสำนักงาน
การศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
2.การจัดการเรียนการสอนสดแบบออนไลน์
ห้ามมิให้ใช้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 
ขวบเนื่องจากอาจเกิดปัญหาในด้านสุขภาพ 
การสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้โดยการผนวกการเล่นกับการให้
ความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน 
3.ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยผู้บริหารได้จัดตั้งกลุ่ม เป็นเครื่องมือใน
การประกาศแนวทางหรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายรวมทั้งใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนกับเด็กในกลุ่ม 

สิงคโปร์ 1.การจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลักแบบเต็มรูปแบบ(HBL) ได้เริ่ม
ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  8 เมษายน 2020 นักเร ียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การเตรียม
เข้ามหาวิทยาลัย และสถาบันการเร ียนรู้
ระดับสูง (IHL) รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (SPED) 

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้านเป็น
หลักแบบเต็มรูปแบบ (HBL) โรงเรียนได้มีการ
จัดเตรียมนักเรียน ผู้ปกครอง และครูสำหรับ
การทำงานแบบ HBL 
2.การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรยีน
แบบเผช ิญหน ้าและการเร ียนโดยใช ้  e-
Learning เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรของ 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 

                                                                                                                                                   HAPPINESS Model 
 

141 

ประเทศ นโยบายและวิธีจัดการศึกษา 
(Educational policy / approaches) 

ความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations) 

สิงคโปร์ 2.โรงเรียนระดับปฐมวัยทุกโรงได้ปิดทำการ
ชั่วคราวสำหรับนักเรียนทั่วไป อย่างไรก็ตาม 
ย ังคงเป ิดให ้บร ิการอย ่างจำก ัดสำหรับ
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการเพ่ือ
ดูแลลูกหลานของตนได้น ับตั ้งแต่ว ันที ่ 8 
เมษายน 2563 ถ ึงว ันท ี ่  4 พฤษภาคม 
2563 
3.การทดสอบระดับชาติรวมถึงการทดสอบ 
GCE O และการทดสอบ A-Level Mother 
Tongue Language examinations ในเดือน
มิถุนายน และการสอบไล่ปลายปีการศึกษา 
และการสอบออกจากชั้นประถมศึกษายังคง
ดำเนินต่อไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมด้วย
มาตรการการป้องกันที่สำคัญ 
 

สถาบันการศึกษาชั้นสูง (IHLs) 
3. ความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations)ง า น แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนอื่น ๆ ตามท่ีสามารถทำได้ 
4. ครูจะพัฒนาการเรียนรู ้แบบสำเร็จรูปให้
นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านได้(learning at 
home packages) ซ ึ ่ ง ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ
สำเร็จรูปอาจแตกต่างกันสำหรับนักเรียนแต่
ละคน ซึ่งอาจเป็นใบงาน ใบกิจกรรมที ่เป็น
ชิ้นงานหรือใบงานที่ผ่านอิเล็คทรอนิกส์ 

ไทย 1. กระทรวงศ ึกษาธ ิการจ ึงประกาศให้
โรงเรียนในสังกัดและในกำกับ เลื่อนการเปิด
ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป 
และให้เปิดเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 โดยกำหนดเวลาเร ียน 100 วัน 
พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
เพ่ือไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อ
โอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียน 
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เตร ียมความพร ้อมในด ้านอาคาร
สถานที่ การจัดการเรียนการสอน และภารกิจ
อื ่น ๆ เพื ่อรองรับการเปิดภาคเร ียนต้อง
สื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
3. กำหนดหลักสูตรตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้ 
 

1.รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล หรือ
รูปแบบอื ่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดย
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้นสุขภาพของ
นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนมี 5 รูปแบบ  
รูปแบบที ่ 1 On - site : การจัดการเรียน
การสอนแบบปกติที่โรงเรียน สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing)  
รูปแบบที่ 2 On - air : การจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบโทรทัศน์ 
รูปแบบท่ี 3 On - demand  การจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ
ไชต์ DLTV (www.dltv.ac.th), Youtube 
และแอพลิเคชัน Line เป็นต้น 
รูปแบบที่ 4 Online : การจัดการเรียนการ
สอนแบบถ ่ า ยทอดสดผ ่ าน เ ค ร ื อ ข ่ า ย
อินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื ่องมือต่าง ๆ เช่น
Google Meet, Microsoft Teams, Zoom  
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ประเทศ นโยบายและวิธีจัดการศึกษา 
(Educational policy / approaches) 

ความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations) 

ไทย  Meeting, AcuLeam, WebEx, Braincloud, 
VRoom, Line, Facebook เป็นต้น 
รูปแบบ 5 On-hand 
การจ ัดการเร ียนการสอนด้วยการนำส่ง
เอกสารที ่บ ้านเร ียนและทำด้วยตนเอง มี
ผู ้ปกครองช่วยดูแล สำหรับนักเรียนที ่ไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับ  การเรียน
การสอนทางไกล 

 จากตารางที่ 11 เปรียบเทียบนโยบายและวิธีจัดการศึกษา และความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning expectations) ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ พบว่ามีข้อมูลนโยบายและวิธีจัด
การศึกษา(Educational policy / approaches)จุดร่วมเดียวกันสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาอยู่ 5
ประเด็น ได้แก่ 1) ปิดโรงเรียนชั่วคราวหรือตลอดภาคเรียนกรณีการระบาดมีความรุนแรง 2) ครูและนักเรียน
อาจจะพบปะกันได้ในลักษณะกลุ่มเล็กๆ ๓) ใช้การเรียนการสอนแบบทางไกลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ๔) ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน  5) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน  
 ผลของการศึกษาเอกสารการจัดการเรียนการสอนซึ่งแยก รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
มี 5 รูปแบบ ได้แก่ On – site On - air  On - demand Online และ On-hand  หรืออาจมีการจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน (Blended) ระหว่าง 5 รูปแบบมีดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบที่ 1 On - site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
 รูปแบบท่ี 2 On - air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 
 รูปแบบท่ี 3 On - demand  การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไชต์ DLTV 
(www.dltv.ac.th), Youtube และแอพลิเคชัน Line เป็นต้น 
 รูปแบบที่ 4 Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ลักษณะการสื ่อสารสองทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื ่องมือต่าง ๆ เช่นGoogle Meet, Microsoft Teams, 
Zoom Meeting, AcuLeam, WebEx, Braincloud, VRoom, Line, Facebook เป็นต้น 
          รูปแบบ 5 On-hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้านเรียนและทำด้วยตนเอง 
มีผู้ปกครองช่วยดูแล สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับ  การเรียนการสอนทางไกล 
 

1.2 ศึกษาแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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ตารางท่ี 12 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 106 โรงเรียน 
 
ที ่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 On – site  2 1.89 
2 On - air   18 16.98 
3 Online  41 38.68 
4 On - demand 57 53.77 
5 On-hand   104 98.11 

 

จากตารางที่ 12 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 106 โรงเรียน โดยภาพรวมมีการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด
คือ รูปแบบ  On-hand   จำนวน 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.11  รองลงมาคือ รูปแบบ On – 
demand จำนวน 57 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.77 ตามด้วยรูปแบบ  Online จำนวน 41 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 38.68  ถัดไปคือรูปแบบ On - air  จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.98 และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่น้อยท่ีสุดคือรูปแบบ  On-site จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.89 
 
 1.3 จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามรูปแบบออนไลน์ การจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอโป่งน้ำร้อน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
2564 โดยสรุปผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน  2564 ตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 สรุปผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอำเภอโป่งน้ำร้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 25 โรงเรียน 
ที ่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 On – site  0 0.00 
2 On - air   4 16.00 
3 Online  10 40.00 
4 On - demand 16 64.00 
5 On-hand   25 100.00 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุดคือ รูปแบบ  On-hand   จำนวน 
25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ รูปแบบ On – demand จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
64.00 ตามด้วยรูปแบบ  Online จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00  ถัดไปคือรูปแบบ On - air  
จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น้อยที่สุดคือรูปแบบ  On-
site ซึ่งไม่มีโรงเรียนจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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1.4 ศึกษาแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของรูปแบบของโรงเรียนบ้าน
จางวางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

ตารางท่ี 14 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของโรงเรียนบ้านจางวางภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวนนักเรียน 134 คน 
 

ที ่ ชั้น จำนวน
นักเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 

On – 
site  

คิดเป็น
ร้อยละ On - 

air   

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

Onlin
e 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

On - 
dem
and 

คิดเป็น
ร้อยละ On-

hand   

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 อ.2 12 0 0 0 0 0 0 12 8.96 12 8.96 
2 อ.3 18 0 0 0 0 0 0 18 13.43 18 13.43 
3 ป.1 21 0 0 0 0 0 0 21 15.67 21 15.67 
4 ป.2 19 0 0 0 0 0 0 19 14.18 19 14.18 
5 ป.3 13 0 0 0 0 0 0 13 9.70 13 9.70 
6 ป.4 16 0 0 0 0 0 0 16 11.94 16 11.94 
7 ป.5 19 0 0 0 0 0 0 19 14.18 19 14.18 
8 ป.6 16 0 0 0 0 0 0 16 11.94 16 11.94 

รวม 134 0 0 0 0 0 0 134 100 134 100 
 

จากตารางที่ 14 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลทั้ง 5 รูปแบบของโรงเรียนบ้านจางวาง สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 134 คน โดยภาพรวมมีการจัดการเรียนการ
สอนสูงที่สุดคือ รูปแบบ  On-hand และรูปแบบ On – demand  จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ส่วนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online  On - air  On-site ไม่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
 1.2 รวบรวมข้อมูล นำไปข้อมูลได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิต
ใหม่ โดย ใช้โดยแนวทางการบริหารแบบ HAPPINESS Model 
  1. ผลการศึกษาระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยความจำเป็นของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งนี้มีความรุนแรง ขยายตัวใน
วงกว้างและรวดเร็วมากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านจางวางอยู่ในพื้นที่สีแดง ดังนั้น เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนส่งผลกระทบต่อโอกาสในการ
เรียนรู้และสิทธิของนักเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับโรงเรียนในสังกัดให้
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เหมาะกับข้อจำกัดด้านความปลอดภัยไว้ด้วยเช่นกัน โดย "โรงเรียนที ่อยู ่ในพื ้นที ่สีแดงเข้ม" จะสามารถ
ดำเนินการได้เพียง 4 รูปแบบเท่านั้น ห้ามให้มีOn - site อย่างเด็ดขาดตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแนวการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการ
สอนทางไกลแบบ 100%ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องกำหนดรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยยึด
แนวทาง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั ้นพื ้นฐาน ร่วมกับ
การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนร่วมด้วยเพ่ือนำครู นักเรียนและผู้ปกครอง นำไปสู่วิถีการเรียนรู้ใหม่ เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ การออกแบบนวัตกรรมนี้ ได้พัฒนามาจากแนวคิด
การบริหารคุณภาพ โดยรวม (Total Quality Management) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TQM โดย มุ่งความสำคัญไป
ที่ความรับผิดชอบต่อการผลิต หรือการให้บริการที่มีคุณภาพ ร่วมกัน และการกระตุ้นให้ทุกคนแต่ละฝ่าย  มุ่ง
พัฒนาคุณภาพของงาน หลักการบริหารนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม แนวคิดของ TQM 
คือกระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P - D - C – A การออกแบบนวัตกรรมนี้ ได้พัฒนามาจาก
แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) โดยมุ่งความสำคัญไปที่ความรับผิดชอบ
ต่อการผลิต หรือการให้บริการที่มีคุณภาพร่วมกัน และการกระตุ้นให้ทุกคนแต่ละฝ่ายมุ่งพัฒนาคุณภาพ ของ
งาน หลักการบริหารนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม แนวคิดของ TQM คือกระบวนการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P - D - C – A ตามทัศนะของ Deming ดังนี้  P  = plan  การร่วมกัน
วางแผน D  = Do  การร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนC  = Check  การร่วมมือกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน A  
= Act  การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น กระบวนการทำงานเชิงระบบด้วย PDCA (Plan - Do - Check - 
Act) ถือเป็น วงจรบริหารงานคุณภาพซึ ่งในการบริหารได้นำวงจรการทำงานเชิงระบบด้วย PDCA มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป
วิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงก็จะ ถูกจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานซึ่งจะทำให้การทำงานมีการพัฒนา
อย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้อาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มี ความซับซ้อน
มาก นวัตกรรมนี้ยังได้พัฒนามาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ซึ่งสามารถ
นำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นได้ 

การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)  มี 3 ขั้นตอน คือ 

1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาการการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2) ประชุมคณะครูเพื่ออภิปรายกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับสภาพและการปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3) นำผลการศึกษาจาก 1 - 2 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือให้ได้รูปแบบการ
การบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บน
พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดย ใช้โดยแนวทางการบริหารแบบ HAPPINESS Model 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศจากประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศข้างต้น ผู้พัฒนานวัตกรรม
ได้นำเข้าสู่การอภิปรายรายกลุ่มเฉพาะเพื่อทำการSWOT Analysis โดยการวิเคราะห์  จุดแข็ง (ศักยภาพของ
สถานศึกษา) จุดอ่อน (ข้อขัดข้องภายในสถานศึกษา) โอกาส (ปัจจัยภายนอกที่เอื ้อ) และอุปสรรค (ปัจจัย
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ภายนอกที่ไม่เอื้อ) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศต่อไป 
  

 
 
ภาพที่ 8 ประเด็นในการทำ SWOT Analysis ด้านการสภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระ
ระบาดโควิด-19 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระระบาดโควิด-19สามารถสรุปได้ดังนี้    

1) จุดแข็ง 
 1. ครูได้รับการส่งเสริมมีการพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นทักษะการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทำให้เกิดชุมชน
การเรียนรู้ 
  2. มีการวางแผนที่ดีในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระระบาดโควิด-19 

 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลอยู่เสมอ 
 2) จุดอ่อน 

1. สถานการณ์ของโรงเรียนเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให้ยากลำบากในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนบางคนไม่มีเครื่องมือสื่อสารในการเรียน ทำให้ครู
นักเรียน ผู้ปกครองต้องปรับตัวเองอยู่เสมอ 

2.บางคนเท่านั ้นที่ได้รับการอบรมนวัตกรรม และในการอบรมของครูบางคนไม่สามารถ
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

สภาพการจดัการ
เรียนรูใ้นสถานการณ์
การแพรร่ะระบาดโค

วดิ-19

การ
วางแผน

การมุง่
ผลส าเรจ็

พฒันา
บคุลากร

การมีสว่น
รว่ม

นวตักรรมวิถีชีวิตใหม่

ประเมินผล

นิเทศ
ติดตาม

แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้
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  3. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญในการวัดและประเมินผล 
 3) โอกาส 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ครูมี
โอกาสการได้พัฒนาตนเองทางการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
  2. นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น 
  3. ผู้บริหารสะดวกในการนิเทศติดตามการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นช่องทางออนไลน์ 
 4) อุปสรรค 
  1. ด้านการวัดผลประเมินต้องใช้เวลานาน หากนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์สื่อสารในการ
เรียนหรือใช้ร่วมกับผู้ปกครอง บางกิจกรรมไม่สามารถทำตามวันเวลาที่กำหนด 
  2. โรงเรียนมีนักเรียนกัมพูจำนวนมากทำให้ยากในการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ทางไกล 
 
 2) นำผลการศึกษาจาก 1 - 2 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อให้ได้รูปแบบการ
การบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บน
พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดย ใช้โดยแนวทางการบริหารแบบ HAPPINESS Model 
  
 ขั้นที่ 1 โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สรุปประเด็นสำคัญแนว
ทางการบริหารแบบ HAPPINESS Modelได้ ดังนี้    
 ขั้นที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS Model 
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ภาพที่ 9 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
         โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS Model  
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 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแนวทางในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย
นวัตกรรม HAPPINESS Model  ดำเนินงานตามวงจรของเดมมิ่ง (PDCA) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แนวทางในการดำเนินการการบริหารจัดการตามรูปแบบ HAPPINESS Model  
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รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

ภาพที่ 11 แนวคิด HAPPINESS Model 
(HAPPY PLAN - H)     คือ การวางแผนสร้างความสุข  

    (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ 
    (PEOPLE - P)     คือ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม 
   (PARTICIPATION -P)    คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    (INNOVATION - I)        คือ การใช้นวัตกรรม 
 (NEW NORMAL - N)    คือ วิถีชีวิตใหม่  
 (EVALUATION - E)     คือ การประเมินผล 
 (SUPER VISION - S)    คือ นิเทศติดตาม 
   (SHARE – S)             คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
1. ขั้นการวางแผน Plan : 
    องค์ประกอบที ่ 1 : (HAPPY PLAN - H ) คือ การวางแผนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างมีความสุข 
    องค์ประกอบที่ 2: ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจการบริหารการจัดการ

เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่
ด้วย    

 องค์ประกอบท่ี 3 :  (PEOPLE - P)   คือ การพัฒนาครูสู ่ความเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู ้เร ียนมีให้
ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
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2. ขั้นการนำไปปฏิบัติ (Do-D)  
องค์ประกอบที่ 4 : (PARTICIPATION  -P) คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
ในการทำงานและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบที่ 5 : (INNOVATION - I)   คือ  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ 

3. ขั้นการติดตาม (Check-C) 

   องค์ประกอบท่ี 6 :  (New Normal - N)    คือ  สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 องค์ประกอบที่ 7 : (EVALUATION - E)    คือ  มีการประเมินผล ใช้วิธีที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

4. ขั้นการดำเนินการ (Action -A) 

    องค์ประกอบที่ 8   (SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรง
ให้กำลังใจ 

 องค์ประกอบท่ี 9  (SHARE – S)  คือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปสู่ 
เป้าหมายขององค์กรโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLCและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ขั้นการวางแผน Plan โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 : ขั้นการวางแผน (HAPPY PLAN - H ) คือ การวางแผนในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างมี
ความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จึงได้นำแนวคิด 7 Cs ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการ
ทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมีโดยการนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการมดังนี้    

1.1 วางแผนโครงสร้างของคณะทำงานให้มีความสุข (Construction)  
 เพ่ือการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวทางที่ดี มีการกำหนดโครงการสร้างการทำงาน ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องอาศัยคนที่มีจิตอาสาอยากเห็นคนทำงานในองค์กรมีความสุข ดังนั้นคนที่จะช่วย
ขับเคลื่อนงานได้สำเร็จ ต้องเป็นคนคอยประสานงาน มีความสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จะนำมาใช้ใน
การทำงาน การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน แสวงหาแนวคิดในการทำให้คนทำงานมีความสุขจากการให้
โครงสร้างของคณะทำงาน จึงควรประกอบด้วยทีมที ่ปรึกษา ทีมวิชาการทีม  ทีมสนับสนุน ประสานงาน
เครือข่าย โดยการดำเนิน ดังนี้ 

  1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
วางแผนดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ร่วมกันเพื่อหาแนวทาง และการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

 2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินบริหารการจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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1.2 วางแผนการทำงานเหมาะสมในบริบทเชิงพื้นที่ (Context)  
 เป็นการวิเคราะห์บริบทในด้านทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาที่จะหนุน

เสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบท และตามศักยภาพที่แท้จริง  โดยการ
ดำเนิน ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดจันทบุรี ภาพรวม
ของประเทศ และ ของโลกและการประกาศปิดโรงเรียนทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเดิม
นั้นเป็นวันกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในห้วงเวลาที่ปิดเรียน ตามที่ สพฐ.
กำหนดดังนี้วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.  
  2. ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือทราบสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  และปัญหาจากจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-
19) ระลอกท่ี1 และระลอกที่ 2 เพ่ือให้วางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบให้เหมาะสม
กับผู้เรียน และพ้ืนที่ ได้แก่  
     1.1 On Site คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ ไม่ใช่สีแดง แต่ต้องเว้นระยะ
หรือลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง สำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียว สามารถ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
ตามปกติ แต่ต้องรับการอนุญาตจาก ศบค.จังหวัดจันทบุรี อนุญาตเท่านั้นจึงจะเปิดเรียนได้  
     1.2 On Air คือ การออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการ
สอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูได้ทั้ง รายการที่ออกตามตาราง 
และรายการท่ีดูย้อนหลัง  
     1.3 Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่าน เครื่องมือที่ทางโรงเรียน
กระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน มากที่สุด  
     1.4 On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้
ร่วมกัน  
     1.5 On Hand หากจัดในรูปแบบอื่นๆ ที่กล่าวมาไม่ได้ ให้โรงเรียนจัดแบบ On 
Hand คือจัดใบงานให้กับ นักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเอง
ที่บ้าน โดยมีครู ออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียน
สามารถ เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ 
  3. วิเคราะห์ แนวทางหรือมาตรการในด้านต่าง ๆ จัดทำแผนงาน เช่น เพื่อเฝ้าระวังใน
โรงเรียนและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
รับ-ส่งงานของนักเรียนดังนี้  
   - การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย การอยู่เวรยาม ตามเวรประจำวันที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงเรียน 
     - มาตรการความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการติดต่อของโรค โดยการสวมหน้ากาก 
อนามัยตลอดเวลาในการพบปะหรือรับการติดต่อ  
   - การตรวจวัดไข้ /การส่งต่อ  
     - การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/การล้างมือบ่อยๆ  
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1.3 วางแผนการทำงานในแนวคิดองค์กรแห่งความสุขบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ (Conception)  
  เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าองค์กรแห่งความสุข มีที ่มาจากไหน 
หมายถึงอะไร ทำเพื่อใคร ทำไมต้องทำ ทำอย่างไร ทำที่ไหน หรือทำเมื่อไร คณะทำงานต้องทำความเข้าใจให้
ชัดเจนและหาคำตอบร่วมกันพร้อมจะเป็นผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงโดยเริ่มนำแนวคิดดีหรือฐานคิดนี้ไปใช้
กับองค์กรของตนก่อนแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคกรต่อไป โดยการดำเนิน ดังนี้ 
  1. หาแนวคิดการทำงานด้านบริหารจัดการเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียนปัญหาร่วมกับของ
คณะครูในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมา 2 ระลอก  
  2. วิเคราะห์ปัญหาจากการประชุมผู้ปกครอง และการพูดคุยกับนักเรียนในด้านการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
  3. จัดทำแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)  
   3.1 วางแผนด้านหลักสูตรศึกษาหลักสูตรที ่ควรรู ้ และหลักสูตรที ่ต ้องร ู ้  ใน
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
   3.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน คณะครู และผู้ปกครอง 
เครื่องมือและ สถานการณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ 
   3.3 ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรม และส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความพร้อมด้านใช้สื่อและการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้
ทางไกลโดย 

 
1.4 วางแผนด้านการติดต่อประสานงาน เพื่อความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  (Contact& 

Contribution) 
  ต้องค้นหาแหล่งทุนที่จะมาหนุนเสริม ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุน

ทางปัญญา ต้องอาศัยแรงใจและแรงความคิดที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา และการที่จะเกิดความยั่งยืน
ในการทำให้องค์กรมีความสุขนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยการดำเนิน ดังนี้ 
   1. วางแผนหาแหล่งทุนในการสนับสนุนการซื ้ออุปกรณ์การป้องกันตนเอง  และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  
   2. วางแผนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการช่วยเหลือกรณี เช่น การให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวโค
วิด-19 การพ่นฆ่าเชื้อในโรงเรียน การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน และการฉีดวัคซีนให้กับคณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือทำให้พร้อม และปลอดภัยในการรับส่งงานการจัดการเรียนการสอน 
   3. วางแผนด้านหน่วยงานที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) และนักเรียนที่ต้องกักตัว 
   4. วางแผนร่วมกับเทศบาลให้การส่งมอบเงินอาหารกลางวัน และนมให้กับโรงเรียน
เพ่ือนำส่งให้นักเรียนได้รับเงินอาหารกลาง และนมทุกคน 

 
1.5  วางแผนการติดตามประเมินผลภายใน (Control) 
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   เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร ในการดำเนินการประเมินผลภายในโครงการ โดยการดำเนิน ดังนี้ 

  1. ประชุมคณะครูเพ่ือเตรียมแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. วางแผนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู 
  3. เตรียมการประเมินความพึงพอในการจัดการเรียนสอนทางไกลของครูเป็นระยะๆ 
    

1.6 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuity)  
     สิ่งสำคัญท่ีจะนำไปสู่ความสุขในองค์กรที่ยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากการพัฒนาและการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับนนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงานในองค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรที่
กำหนดไว้ชัดเจนสรุป จะต้องสร้างสมุดลของการทำงานเป็นการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่
การเป็นองค์กรคุณภาพ โดยการดำเนิน ดังนี้ 

     1. กำหนดนโยบาย และจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียรับทราบเพ่ือนำไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

     2. ให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนร่วมกัน และนำมา
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่เป็นระยะๆ 

   
     องค์ประกอบท่ี 2: การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จ
ตามภารกิจการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จากการศึกษาแนวคิดการบริหารมุ่งผลสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์นั้น ได้นําเสนอหลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ ปฏิบัติตามแนวทาง RBM ของ Canadian International Development Agency 
(CIDA) ไดน้ำหลักการของ RBM ไว้ 4 ประการมาปรับใช้ให้เหมาะในการดำเนินการบริหารจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
  1. การมีส่วนร่วม (Partnership) การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ดังนี้ 
   1.1  ด้านผู ้บริหาร ดำเนินการแจ้งแนวทาง นโยบายการจัดการเรียนรู ้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ให้คณะครู 
นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
   1.2 ด้านครูจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้ ตารางเรียน สื ่อการสอน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่บ้านให้มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูดูแลให้คำแนะนำนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้กับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
   3.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
เช่น โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

  3.3 นักเรียนเข้าเรียนตามตาราง ส่งงานตามครูมอบหมาย และสามารถสอบถามครู 
หรือปรึกษาผู้ปกครองเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน 
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2. ความรับผิดชอบ (Accountability)  
                               2.1 ด้านผู้บริหารมีความรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำเอกสาร
สำหรับนักเรียนและอำนวยความสะดวกกับครูในเรื่องสื่อการสอน ใบงาน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปด้ วยความประหยัด 
คุ้มค่า และความต้องการจำเป็นของครูและนักเรียน และนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู   
   2.2 ด้านครูต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเวลา และครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ ตามตารางสอนจะเรียนวันละ 2 วิชา ติดตามการส่งงาน และตรวจประเมินผลการเรียน ของนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
   2.3 ผู้ปกครองรับผิดชอบการเข้าเรียนของนักเรียน และกำกับดูแลให้นักเรียนได้
เรียน พร้อมทั้งการติดตามส่งงาน 
   2.4 นักเรียนเข้าเรียนตามตาราง และส่งงานตามครูมอบหมาย และสามารถ
สอบถามครู หรือปรึกษาผู้ปกครองเมื่อมีปัญหาด้านการเรียน 
  3. ความเรียบง่าย (Simplicity) 
   3.1 ด้านผู้บริหารมีโนบายในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่เข้าใจง่ายขั้นตอนไม่มาก มี
ช่วงเวลาคลายเครียดให้นักเรียน และผู้ปกครองได้พักเพื่อติดตามงานนักเรียน และครูมีเวลาตรวจงานและ
พัฒนาสื่อการเรียน การสอน 
   3.2 ด้านครูจัดการเรียนรู้โดยที่มีการมอบหมายงานให้กับนักเรียนที่ไม่ยาก และไม่
มากเกินไป 
   3.3 ผู้ปกครองสามารถปรึกษาคุณครู หรือสอบถามผู้อำนวยการในเรื่องที่สงสัยได้
ทางไลน์ห้องเรียน หรือไลน์โรงเรียนได้โดยสะดวกและง่ายดาย 
   3.4 นักเรียนเมื่อปัญหาด้านการเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถปรึกษา
ครูได้โดยตรงตลอดเวลา 
   4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing)  
   2.1 ด้านผู้บริหารมีการประชุมคณะครูเพื่อถอดบทเรียน พัฒนา และปรับปรุงเป็น
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งนิเทศการสอน โดยผ่านช่องทางติดต่อทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา 
   2.2 ด้านครูพัฒนา ปรับปรุงจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ เหมาะกับสถานการณ์ 
และผู้เรียน โดยการสอนได้ทกุท่ี ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องมาสอนที่โรงเรียนอย่างเดียว 
   2.3 ผู้ปกครอง เป็นผู้ช่วยครูในการดูแล และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุก
ที่ ทุกเวลาที่สะดวก 
   2.4 นักเรียนเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ครู
จัดขึ้น โดยการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

   
 องค์ประกอบที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม (PEOPLE - P)  คือ การพัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมีให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักการของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาโดยนำ 3 วิธีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนว
ทางการบริหารการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ดังนี้    
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   5.1 พัฒนาตนเอง ผู้บริหารพัฒนาตนเองจนมีความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ICT และให้คณะ
ครูศึกษาหาข้อมูลการจัดการเรียนรู้ด้วยตนทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เอง ศึกษาเองคิดเอง ปฏิบัติเอง อาจศึกษา
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ 
  5.2 พัฒนาเป็นกลุ่มโดยให้ผู้บริหาร และครูร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคการสอนออนไลน์ และ
การจัดทำสื่อออนไลน์ร่วมกัน   
  5.3 พัฒนาคณะครูโดยผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาครูด้านทักษะดิจิทัลและเทคนิค
การสอน Online ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
  
2. ขั้นการนำไปปฏิบัติ (Do-D) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   องค์ประกอบที่ 4 : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(PARTICIPATION  -P) คือ การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการเรียนรู้ ในการทำงานและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีข้างต้น โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการผู้พัฒนานวัตกรรมได้ สังเคราะห์ประเด็น สรุป
สาระสำคัญเพ่ือนำมาปฏิบัติได้ 4 ข้อ คือการมีส่วนร่วมในการเตรียม การวางแผน การดำเนินงาน และการ
ประเมินผล โดยดำเนินงานดังนี้ 
   4.1  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาครูด้านทักษะดิจิทัลและเทคนิคการสอน Online ซึ่ง
จัดโดยคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และให้ผู้บริหารและครู
ร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคการสอนออนไลน์ และการจัดทำสื ่อออนไลน์โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม  PLC ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานและแก้ปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันและวางแผนร่วมกันในการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความพร้อมในการช่วยจัดการเรียนรู้ที่บ้านให้กับนักเรียน ให้วางแผน
ร่วมกันจัดการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน 

4.2 ประสานงานกับเทศบาลหนองตาเพ่ือหาแนวทางการให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากท่ีได้จัดหานมยูเอสที่ให้กับนักเรียน  

4.3 ประสานงานในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข นายอำเภอ ผู้นำชุมชน 
และศบค.จังเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
  4.4 ครูจัดการเรียนการสอนโดยสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ ระหว่างนักเรียน
และผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ทางไกลในระบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งเรียน 
Online เรียน On hand และOn demand ตามความพร้อม และผู้เรียนในเรื่องโทรศัพท์ โทรทัศน์และ Internet 
  4.5 ผู ้บริหาร หัวหน้าวิชาการและครูประจำชั้นกำกับติดตามการจัดการสอนใน รูปแบบที่
เหมาะสมของครูกับเด็ก ผู้เรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
  4.6 ประสานโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขในการฉีดซีนและตรวจหาเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.7 ประสานหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ยารักษาโควิด-19 หรือมูลนิธิศุภนิมิต เพ่ือส่งมอบถุง
ยังชีพเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน และครอบครัว 

 
  องค์ประกอบที่ 5 : การใช้นวัตกรรม (INNOVATION - I)   คือ  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ จากแนวคิดของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา(2549, น. 6)  ได้ให้ขอบข่ายเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
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เทคนิค วิธีการการสอนแบบคละชั้นการจัดทำหลักสูตร เทคนิควิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการ
สอนแบบใหม่ ๆ ที่เน้นนักเรียนี้เป็นสำคัญ วิธีการวัดและประเมินผล  โดยผู้พัฒนานวัตกรรมนำปรับใช้ในการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บน
พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ดังนี้ 
   5.1 จัดหา รวบรวมแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่ให้โรงเรียนสำหรับ
ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น webstie โรงเรียน  Line กลุ่มผู้ปกครอง Line กลุ่มห้องเรียน เพจโรงเรียน และc
และจัดทำห้องเรียน Googlesite  หมวดหมู่ไว้ตามระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้บริการ ให้แก่ 
นักเรียนและผู้ปกครอง  
   5.2 การจัดให้มีการประชุม Google Meet ในขณะที่ครูทำงานอยู ่ที ่บ้านโดยได้
สอบถาม ถึงปญัหาต่าง ๆ ที่ประสบขณะทำการสอน หรือการสั่งงานตามแบบที่ครูเลือกนั้น ๆ 
   5.3 การให้ครูลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์  ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดทำ
ขึ้น  
   5.4 การเข้าตรวจงานนักเรียนในแฟ้มงานกลุ่มไลน์ของงานวิชาการโรงเรียน พร้อม
ทั้งให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างนั้น  
   5.5 ช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน อำเภอโป่งน้ำร้อนมีผู้ป่วยโควิด-19 
สูงถึง 60 ราย ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อ มีนักเรียนบางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยงทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
จางวาง Learn from home 100% ไม่มาสามารถรับส่งใบงาน ครูให้การจัดใบงานจาก Live sheet  และ
Google Form ซึ่งประหยัดกระดาษ และประหวัดเวลาในตรวจงานและลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกด้วย 
       
3. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Check-C) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

    องค์ประกอบที่ 6: วิถีชีวิตใหม่ (New Normal - N) คือ สร้างพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ในการ
บริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำคำแนะนำขององค์การยูเนสโกแนะนำแก่โรงเรียนช่วยให้
ครูประสบความสำเร็จมาปรับใช้ ดังนี้ 

    6.1 เมื่อโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้ ครูนักเรียน และผู้ปกครอง
ต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% รูปแบบดังกล่าวเหมาะกับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านระบบการ เรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
ผู ้เรียนมีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์  และผู ้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน 
และอินเทอร์เน็ต 

   6.2 พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นเสมือนผู้ช่วยครู ที่ต้องทำงานร่วมกับครูในการดแูล
การศึกษาของเด็ก ในการจัดการเรียนรู้ และครูมีหน้าที่ตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองทางด้านการ
เรียน 
   6.3 ผู้บริหารการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ของโควิด-19 และสอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น
ต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียน และบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 
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องค์ประกอบที่ 7 : การประเมินผล (EVALUATION - E) คือ  มีการประเมินผล ใช้วิธีที่
หลากหลาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยยึดหลักกการการประเมินทางการศึกษาแบ่งตามจุดประสงค์ของ
การประเมิน คือ 1) การประเมินก่อนเรียนหรือการประเมินพื้นฐาน (Basic Evaluation)   2) การประเมินเพ่ือ
พัฒนา หรือการประเมินย่อย (Formative Evaluation) และ3) การประเมินเพ่ือตัดสินหรือการประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้วหรือเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผล
การจัดการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  7.1 ครูมีการเข้าตรวจงานนักเรียนในแฟ้มงานกลุ่มไลน์ของงานวิชาการโรงเรียน พร้อม
ทั้งให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้น 
           7.2 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการกำหนด
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  7.3 ครูผู้สอนแต่ละวิชาดำเนินการตรวจงานเด็กและ ผู้เรียนพร้อมบันทึกคะแนนรายงาน
หัวหน้าวิชาการผู้บริหารทราบ 
  
4. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Action -A) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
      องค์ประกอบที่ 8 : การนิเทศติดตาม (SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะ
ในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ จากศึกษาแนวคิดการนิเทศการศึกษาข้างต้นโดยนำมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการนิเทศการศึกษาการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ดังนี้ 
 8.1 นิเทศการจัดการเรียนรู้ และการบริหารงานวิชาการในภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
  1. ผู้อำนวยการ และหัวหน้าวิชาการติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูในผ่านทางไลน์
ห้องเรียนแต่ชั้น พร้อมให้คำชี้แนะในการปรับปรุง  
  2. มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ทุกวันที่มีการเรียนการสอน และสรปผลรายสัปดาห์ 
เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 8.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโดยวิธีการต่าง ๆ  
  1. ตรวจสอบแฟ้มงานวิชาการรายงานการจัดการเรียนรู้ และทำอัลบั้มงานของครู 
  2. สอบถามปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ให้กำลังครูทุกท่านในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมใหม่ๆ   
 8.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์การอื่น ๆ 
       1. ส่งเสริมให้คณะครูพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และไป
นำเสนอในโครงการ IFTE ที่จัดโดยศึกษาธิการจังหวัด 
         
 องค์ประกอบที่ 9  (SHARE – S)  คือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพ่ือการพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายขององค์กรโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLCและแก้ปัญหา การจากศึกษาข้างต้น สามารถนำ
แนวคิดในการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความสำคัญในด้านการพัฒนางาน การพัฒนาคน การสร้างองค์ความรู้
และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้   
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 9.1 ด้านการพัฒนางาน 
    นำบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนรู้ มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กันในระดับชั้นเดียวกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับโรงเรียน นำมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  

 9.2 การพัฒนาคน  
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง นำข้อดี ข้อเสีย
มาปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ นำมาเป็นประเมินผล และสรุปผล และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสุขในการเรียน
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
 9.3 การสร้างองค์ความรู้ 
  นำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่มีทั้งนวัตกรรมที่คิดขึ้นใหม่ทั้ งหมดและนวัตกรรม
ส่วนเพิ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
 9.4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  
   จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง การร่วมคิดร่วมทำที่นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODELร่วมกัน รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น และการที่บุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อ
กัน 

 
ระยะที ่2 ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
ของผู้เชี ่ยวชาญโดยใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็น สอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  

 2.1 หาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหา
ค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL ของผู้เชี ่ยวชาญโดยใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็น สอบถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
ประเมินเท่ากับ 0.67 - 1.00 
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  2.2 ผู้เชี ่ยวชาญความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS Model และนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  
   

จากตาราง 15 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 

HAPPINESS MODEL โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (�̅�=4.50 , S.D.= 0.50 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด คือองค์ประกอบด้าน (INITIATIVE - I) และองค์ประกอบด้าน (SUPER 

VISION - S)  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่สูงที่สุด (�̅�=5.00 , S.D.= 0.00 ) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือองค์ประกอบด้าน  (New Normal - N)   มีค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นที่สูงที่สุด (�̅�= 4.67 , S.D.= 0.58)  และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่น้อยที่สุด (�̅�=4.00 ,S.D.= 1.00 ) 
คือองค์ประกอบด้าน (SHARE – S)   ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 จากการสังเกตองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างรูปแบบมีหลายตัวทำให้อยากมีหลายขั้นตอนทำให้ยุ่งยาก 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  3.1 หาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  
ของผู้เชี่ยวชาญโดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหาค่า 
IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การ

ข้อที่ 
 

องค์ประกอบ HAPPINESS MODEL �̅� S.D. แปลผล 

1 (HAPPY PLAN - H)      คือ การวางแผนสร้างความสุข 4.67 0.58 มากที่สุด 
2 (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ 4.33 0.58 มาก 
3 (PEOPLE - P)       คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม 4.33 0.58 มาก 
4 ((PARTICIPATION -P)  คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4.33 0.58 มาก 
5 (INNOVATION - I)      คือ การใช้นวัตกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 (NEW NORMAL - N)   คือ วิถีชีวิตใหม่  4.67 0.58 มากที่สุด 
7 ((EVALUATION - E)    คือ มีการประเมินผล 4.33 0.58 มาก 
8 (SUPER VISION - S)    คือ นิเทศติดตาม 5.00 0.00 มากที่สุด 
9 (SHARE – S)             คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.00 1.00 มาก 

เฉลี่ย 4.50 0.50 มากที่สุด 
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วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS Model   ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็น สอบถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ
ประเมินเท่ากับ 0.67 - 1.00 
  3.2 ผู้เชี่ยวชาญความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS Model  และนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 16  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  

ข้อที่ รูปแบบHAPPINESS Model �̅� S.D. 
 

แปลผล 

1 ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL   

4.93 0.06 มากที่สุด 

1.1 การวางแผนสร้างความสุข(HAPPY PLAN - H) 4.33 0.58 มาก 
1.2 การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - A) 4.33 0.58 มาก 
1.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม(PEOPLE - P)  5.00 0.00 มากที่สุด 
1.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน((PARTICIPATION -P)  5.00 0.00 มากที่สุด 
1.5 การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I)  5.00 0.00 มากที่สุด 
1.6 วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N)  5.00 0.00 มากที่สุด 
1.7 มีการประเมินผล(EVALUATION - E)    4.67 0.58 มากที่สุด 
1.8 นิเทศติดตาม(SUPER VISION - S)  5.00 0.00 มากที่สุด 
1.9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้(SHARE – S)              4.67 0.58 มากที่สุด 

2 ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

4.63 0.45 มากที่สุด 

2.1 การวางแผนสร้างความสุข(HAPPY PLAN - H) 4.33 0.58 มาก 

 
2.2 การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - A) 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม(PEOPLE - P)  4.67 0.58 มากที่สุด 
2.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน((PARTICIPATION -P)  4.67 0.58 มากที่สุด 
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จากตาราง 16 พบว่า โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิต
ใหม่ด้วย HAPPINESS Model อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.70, S.D.= 0.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด คือด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.93 , S.D.= 
0.06 )  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม(PEOPLE - P)  การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน((PARTICIPATION -P)  การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I) วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N) 
และนิเทศติดตาม(SUPER VISION - S) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือ1.1 
การวางแผนสร้างความสุข(HAPPY PLAN - H) และการมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - 
A) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.33, S.D.= 0.58)  รองลงคือด้านความเหมาะสม (Propriety) มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.70 , S.D.= 0.38 ) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านการมุ่ง
ผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - A) และมีการประเมินผล(EVALUATION - E) ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือองค์ประกอบด้านการวางแผนสร้างความสุข
(HAPPY PLAN - H)  การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้(SHARE – S)  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (�̅� =4.33, S.D.= 0.58)  เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่น้อยที่สุดความเป็นไปได้ (Feasibility) 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.70 , S.D.= 0.38 ) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ การมุ่งผลสำเร็จ

ข้อที่ 
 

รูปแบบHAPPINESS Model 
 

�̅� S.D. 
 

แปลผล 

 

2.5 การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I)  4.33 0.58 มาก 
2.6 วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N)  4.67 0.58 มากที่สุด 
2.7 มีการประเมินผล(EVALUATION - E)    5.00 0.00 มากที่สุด 
2.8 นิเทศติดตาม(SUPER VISION - S)  4.67 0.58 มากที่สุด 
2.9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้(SHARE – S)              4.33 0.58 มาก 

3 ด้านความเหมาะสม (Propriety) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL   

4.70 0.38 มากที่สุด 

3.1 การวางแผนสร้างความสุข (HAPPY PLAN - H) 4.67 0.58 มากที่สุด 
3.2 การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ (ACHIEVEMENT MISSION - A) 5.00 0.00 มาก 
3.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม (PEOPLE - P)  4.67 0.58 มากที่สุด 
3.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PARTICIPATION -P)  5.00 0.00 มากที่สุด 
3.5 การใช้นวัตกรรม (INNOVATION - I)  4.67 0.58 มากที่สุด 
3.6 วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N)  4.33 0.58 มาก 
3.7 มีการประเมินผล (EVALUATION - E)    4.67 0.58 มากที่สุด 
3.8 นิเทศติดตาม (SUPER VISION - S)  5.00 0.00 มากที่สุด 
3.9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SHARE – S)              4.33 0.58 มาก 

เฉลี่ย 4.70 0.30 มากที่สุด 
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ตามภารกิจ (ACHIEVEMENT MISSION - A) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PARTICIPATION -P) และนิเทศ
ติดตาม (SUPER VISION - S) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือ
องค์ประกอบวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SHARE – S) อยู่ในระดับมาก (�̅� 
=4.33, S.D.= 0.58)                 

  
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  

 

4.1 หาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  
ของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหาค่า 
IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบประเมินเท่ากับ 0.67 - 1.00 

 

4.2 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
และนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4   
ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจางวางที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  

 
ข้อที ่

รายการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS 

MODEL 

�̅� S.D. แปลผล 

1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสุข 
 

4.50 0.53 มากที่สุด 

2 ด้านการมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจในการจัดการเรียนรู้ 4.30 0.48 มาก 
3 ด้านการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมี

ให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑21 
4.40 0.52 

มาก 

4 ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้
กระบวนการกลุ่ม PLC ในการ ทำงานและแก้ปัญหา เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ 

4.20 0.42 
 

มาก 
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จากตารางที่ 17 โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินความพึง
พอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x ̅=4.51 , S.D.= 0.50)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการนิเทศติดตาม
ให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ มีข้อคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x ̅=4.90 , S.D.= 
0.32 )  รองลงมาคือด้านการสร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพ่ือการพัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร มีระดับความ
คิดเห็นเมากที่สุด (�̅�=4.70 , S.D.= 0.48 )  และระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้กระบวนการกลุ ่ม PLC ในการ ทำงานและแก้ปัญหา เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20 , S.D.= 0.42 )   

 
 

ขั้นตอนที่ 5 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   

 

5.1 หาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  
ของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและนำมาคำนวณหาค่า 
IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ

 
ข้อที ่

รายการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS 

MODEL 

�̅� S.D. แปลผล 

5 ด้านการมีคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ 

4.40 0.52 
มาก 

6 ด้านการสร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.70 0.48 มากที่สุด 

7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4.40 0.52 
มาก 

 
8 ด้านการนิเทศติดตามให้ข้อชี ้แนะในการปฏิบัติงาน และ

เสริมแรงให้กำลังใจ 
4.90 0.32 มากที่สุด 

9 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

4.70 0.67 มากที่สุด 

10 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ HAPPINESS Model 4.60 0.52 มากที่สุด 
 

เฉลี่ย 4.51 0.50 มากที่สุด 
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นักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบประเมินเท่ากับ 0.67 - 1.00 

5.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   ตารางที่ 18     
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจางวางที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  

 

ตารางที่ 18  แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   

ข้อ รายการ x ̅ S.D. แปลผล 
ด้านครูผู้สอน 4.16 0.63 มาก 
1 การชี้แจงการจัดการเรียนการสอน 4.23 0.59 มาก 
2 การใช้ภาษาเพ่ือการถ่ายทอดเนื้อหาและการสื่อสาร 4.17 0.60 มาก 
3 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.08 0.70 มาก 

ด้านเนื้อหา 4.04 0.64 มาก 
1 การเรียงเนื้อหาเป็นลำดับจากง่ายไปยาก 3.99 0.64 มาก 
ข้อ รายการ x ̅ S.D. แปลผล 
2 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.05 0.62 มาก 
3 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวิธีการจัดการเรียนการสอน 4.10 0.61 มาก 
4 ปริมาณของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมเพียงใด 4.01 0.67 มาก 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 4.06 0.66 มาก 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด 4.09 0.72 มาก 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.02 0.49 มาก 
3 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.02 0.76 มาก 
4 มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม 4.11 0.67 มาก 

ด้านผู้เรียน 3.75 0.80 มาก 
1 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์มากน้อยเพียงใด 3.80 0.82 มาก 
2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์มากน้อย

เพียงใด 
3.66 0.73 มาก 

3 ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนแบบออนไลน์และการส่ง
งานที่ได้รับ 

3.80 0.85 มาก 

รวม 4.01 0.68 มาก 
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ตารางที่ 18  โดยภาพรวมนักเรียนที่มีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้
ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.01 , S.D.= 0.68 )  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านครู มีผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.16, S.D.= 0.63 ) และประเด็นที่นักเรียนมีมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ การชี้แจงการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ มาก (�̅�=4.23, S.D.= 0.59)  และประเด็นที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก(�̅�=4.08, 
S.D.= 0.70) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาอันดับที่ 2 คือด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาก มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06, S.D.= 0.66 ) และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (�̅�=4.11, S.D.= 0.67) และประเด็นที่
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.02, S.D.= 
0.49)และ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก(�̅�=4.02, S.D.= 4.02) ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาอันดับที่ 3 คือด้านเนื้อหามีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.07, 
S.D.= 0.64 ) และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.10, S.D.= 0.61) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
การเรียงเนื้อหาเป็นลำดับจากง่ายไปยาก อยู่ในระดับมาก(�̅�=3.99, S.D.= 0.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือด้านผู้เรียน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=03.75, S.D.= 0.80) และประเด็นที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก ( �̅�=3.80, S.D.= 
0.82) และผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนแบบออนไลน์และการส่งงานที่ได้รับอยู่ในระดับมาก(�̅�=3.80, 
S.D.= 0.85) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ อยู่
ในระดับมาก(�̅�=3.66, S.D.= 0.73)  
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บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ผู้พัฒนา
นวัตกรรมได้ดำเนินการ สามารถสรุปผลการพัฒนานวัตกรรมได้ดังนี้  

1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ SWOT โดยผู้พัฒนานวัตกรรมทำการ
วิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด
แล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปแล้วจึง
นำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  
นำมายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL ประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบคือ การ
วางแผนสร้างความสุขในการเรียนทางไกล การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน การใช้นวัตกรรม วิถีชีวิตใหม่ การประเมินผล นิเทศติดตาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำไปจัดทำร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  
 2.ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL โดย
ใช้แบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบที่จัดทำขึ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมี
ข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  โดยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ นำมาแปลผลเป็นระดับความคิดเห็น จากนั้นนำข้อเสนอแนะที่ได้มาดำเนินการแก้ไข และ
ปรับปรุง  

พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.50 , S.D.= 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสูด คือองค์ประกอบด้าน (INITIATIVE - I) และองค์ประกอบด้าน (SUPER VISION - S)  มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นที่สูงที่สุด (�̅�=5.00 , S.D.= 0.00 ) ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือองค์ประกอบด้าน  (New Normal - N)   มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่สูงที่สุด (�̅�= 
4.67 , S.D.= 0.58)  และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่น้อยที่สุด (�̅�= 4.00 , S.D.= 1.00 ) คือองค์ประกอบ
ด้าน (SHARE – S)   ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยจัดทำแบบ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบที่จัดทำขึ ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยนํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อซึ่งประเมินคุณภาพของรูปแบบด้าน
ความเป็นประโยชน์ (Utility) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเหมาะสม (Propriety) และทำ
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การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ นำมาแปลผลเป็นระดับความคิดเห็นในด้านคุณภาพของรูปแบบแต่ละ
ด้าน 

พบว่าโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิต
ใหม่ด้วย HAPPINESS Model โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิต
ใหม่ด้วย HAPPINESS Model อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.70, S.D.= 0.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด คือด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.93 , S.D.= 
0.06 )  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม(PEOPLE - P)  การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน((PARTICIPATION -P)  การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I) วิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N) 
และนิเทศติดตาม(SUPER VISION - S) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือ1.1 
การวางแผนสร้างความสุข(HAPPY PLAN - H) และการมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - 
A) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.33, S.D.= 0.58)  รองลงคือด้านความเหมาะสม (Propriety) มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.70 , S.D.= 0.38 ) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านการมุ่ง
ผลสำเร็จตามภารกิจ(ACHIEVEMENT MISSION - A) และมีการประเมินผล(EVALUATION - E) ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือองค์ประกอบด้านการวางแผนสร้างความสุข
(HAPPY PLAN - H)  การใช้นวัตกรรม(INNOVATION - I) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้(SHARE – S)  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (�̅� =4.33, S.D.= 0.58)  เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่น้อยที่สุดความเป็นไปได้ (Feasibility) 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.70 , S.D.= 0.38 ) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ การมุ่งผลสำเร็จ
ตามภารกิจ (ACHIEVEMENT MISSION - A) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PARTICIPATION -P) และนิเทศ
ติดตาม (SUPER VISION - S) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.00, S.D.= 0.00) และน้อยที่สุดคือ
องค์ประกอบวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL - N) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SHARE – S) อยู่ในระดับมาก (�̅� 
=4.33, S.D.= 0.58)                 

  
4) ประเมินแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรูปแบบการ

บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  จัดทำขึ้นโดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของและ
นำมาคำนวณหาค่า IOC โดยใช ้ด ัชน ีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence)  ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป ปรับปรุง
แก้ไขแล้วจึงนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจางวาง 
โดยจำแนกเป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการจำนวน 1 คน ข้าราชการครูจำนวน 8 คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นำมาแปลผลเป็นระดับความความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL   
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 พบว่า โดยภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 (x ̅=4.51 , S.D.= 0.50)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการนิเทศติดตามให้ข้อ
ชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ มีข้อคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅=4.90 , S.D.= 0.32 )  
รองลงมาคือด้านการสร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร มีระดับความ
คิดเห็นเมากที่สุด (�̅�=4.70 , S.D.= 0.48 )  และระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้กระบวนการกลุ ่ม PLC ในการ ทำงานและแก้ปัญหา เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20 , S.D.= 0.42 )   

 5)ภาพรวมนักเรียนที่มีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้ของครู
ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.01 , S.D.= 0.68 )  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านครู  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.16, S.D.= 0.63 ) และประเด็นที่นักเรียนมีมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
การชี้แจงการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ มาก (�̅�=4.23, S.D.= 0.59)  และประเด็นที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก(�̅�=4.08, S.D.= 0.70) 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาอันดับที่ 2 คือด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาก มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06, S.D.= 0.66 ) และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการ
วัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (�̅�=4.11, S.D.= 0.67) และประเด็นที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.02, S.D.= 0.49)และ มี
การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก(�̅�=4.02, S.D.= 4.02) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาอันดับที่ 3 คือด้านเนื้อหามีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.07, S.D.= 0.64 ) 
และประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวิธีการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.10, S.D.= 0.61) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือการเรียงเนื้อหา
เป็นลำดับจากง่ายไปยาก อยู่ในระดับมาก(�̅�=3.99, S.D.= 0.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้าน
ผู้เรียน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=03.75, S.D.= 0.80) และประเด็นที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.80, S.D.= 0.82) 
และผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนแบบออนไลน์และการส่งงานที่ได้รับอยู่ในระดับมาก( �̅�=3.80, S.D.= 
0.85) และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับ
มาก(�̅�=3.66, S.D.= 0.73)  
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อภิปรายผล 
 

จากการพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื ้นฐานวิถีช ีว ิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบสผมผสานปฏิบัติการมีดังนี้    
่ ผลการวิจัยพบว่า ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยมีความเหมาะสม และเผยแพร่ได้ ด้วยความ
ภาคภูมิใจ ผลงานมีคุณค่าสามารถนำไปใช้ในการบริหารในสถานการณ์จำเป็นหรือสถานการณ์ปกติได้ ทั้งนี้
เนื่องจากนวัตกรรมนี้สามารถทำให้ครูจัดการเรียนรู้ได้ตามตัวชีวัดที่กำหนด สามารถประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ได้โดยไม่ต้องสอนในห้องเรียน นอกจากนี้ได้รับประโยชน์จากผลงานคือ ได้กระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการในการการจัดการศึกษาทางไกล โดยการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal) และนำนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการมาใช้ในการจัด
การศึกษาทางไกลได้ด้วยความภาคภูมิใจ ส่วนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมพร้อมทั้งวิธีการที่ทันสมัย และ
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามเนื้อหาและตัวชี้วัดที่กำหนดด้วยความสามารถของเด็กและผู้เรียนตลอดจน
ความร่วมมือของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้ความร่วมมือที่ดีระหว่างครู เด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนที่จะ
ช่วยกันจัดการศึกษาให้กับเด็กและผู้เรียน ในสถานการณ์ที่จำเป็นพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal)ด้วย
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้ รูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ของโรงเรียนบ้านจางวางในครั้งนีมี้สำเร็จมีประสิทธิภาพได้เกิดจากปัจจัย ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ครูบางส่วนได้จัดทำแผนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอนไว้ล่างหน้า สามารถนำมาปรับ 
ใช้ในสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ครูสนใจในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้ใ นการจัด
กิจกรรมการสอน 

3. ครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เน้นการสื่อสารการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4.  ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้กำลังใจ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ Google Meet ใช้ 
การติดตามผ่าน Application Line และวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5.  ผู้ปกครอง เด็ก และผู้เรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเรียนรู้การส่งใบงาน การ 
วัดผลประเมินผล และการตอบแบบสอบถาม 
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บทเรียนที่ได้รับ (lesson Learned) 
       ข้อสรุปของการบริหารจัดการ ถ้าผู้บริหารมีความรู้ความสนใจ มองเห็นความสำคัญของการ จัด

การศึกษา จะช่วยกระตุ้น ช่วยส่งเสริมให้ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ใน  สถานการณ์
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงเพียงใดก็ตามผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ และทุกคนต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความจำเป็นพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal) 
 
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังท่ีเป็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้  

1) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับผุ้ใต้บังคับ
บัญชาได้ ใช้นวัตกรรมการศึกษาท่ีทันสมัยได้ดี  

2) ครูผู ้สอน ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องพัฒนาตนในการศึกษาหาความรู ้ด้านเทคโนโลยี และต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

3) ผู้ปกครองต้องสละเวลา และต้องให้ความสนใจในการดูแลเรื่องการเรียนทางไกล ต้องพยายาม
ศึกษาเก่ียวกับการใช้ Application ที่สำคัญต่างๆ ในสมาร์ทโฟนเพื่อสนับสนุนการเรียนของผู้เรียนได ้ 

4) ผู้เรียนต้องมีความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ รับผิดชอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ครูสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการนำ ผลงานไปใช้หรือดำเนินการต่อ  
๑) ผู้บริหารอาจจะพัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยให้ครูใช้สื่อที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น 

การทำ วีดีโอการสอนในแต่ละเรื่อง บันทึกลงใน Youtube ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัดได้และ
จัดทำ Live Sheet เพ่ือประหยัดกระดาษ ลดการสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการรับส่งใบงานอีกด้วย 

๒) ผู ้บริหารกระตุ ้นให้ครูสร้างช่องทางการเรียนรู ้ที ่ทันสมัยมากขึ ้น เช่น  Line Meeting ZOOM 
Google Meet เป็นต้น  

 
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

 การเผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model นี้ ได้เผยแพร่ใน กลุ่ม
ไลน์ ของโรงเรียน ในกลุ่มไลน์ของเพื่อนผู้บริหาร กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพจโรงเรียนบ้าน
จางวาง และwww. banjangwangschool.ac.th  
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ภาคผนวก 
1.  นวัตกรรม 
2.  เคร่ืองมืออื่น ๆ ที่ใช้ในรายงาน  

  3.  รายชื่อผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  4.  ภาพประกอบ 
  5.  อื่น ๆ  
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กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวตักรรม HAPPINESS MODEL 
 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODEL 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
วิถีชีวิตใหม่(New normal) และตวัช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2564  
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

นโยบายของรัฐบาล, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สพฐ., นโยบาย สพท. 
หลักสตูรแกนกลางสู่การปฏิบัติ / เน้นการมสี่วนร่วม HAPPINESS MODEL 

    (HEART- H)         คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษา วางแผน มีเป้าหมายร่วมกัน     
 (APPLICATION - A)  คือ เตรียมความพร้อมในบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    (PEOPLE - P)          คือ การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมีให้ศักยภาพพร้อม   
                                         ก้าวสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (PARTICIPATION  -P)   คือ การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLC ในการ    
                                         ทำงานและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
    (INITIATIVE - I)       คือ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา     
                                          องค์กรให้มีคุณภาพ 
    (New Normal - N)    คือ  สร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
    (EVALUATION - E)   คือ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
    (SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ 
    (SHARE – S)           คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพ่ือการพัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

การบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
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แนวทางในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื ้นฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่ด ้วยนวัตกรรม 
HAPPINESS MODELดำเนินงานตามวงจรของเดมมิ่ง (PDCA) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดัง
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การบริหารจัดการตามรูปแบบ HAPPINESS MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่ภายใต้

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชวีิต

ใหม่ 
 

-สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
- หลักสูตรตัวชีว้ัดและ
สาระการเรียนรู้  
-แนวทางการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 สำนักงาน

 
คุณภาพผู้เรียน และครู 
ในการจัดการเรียนรู ้

ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บน

พื้นฐานวิถีชวีิตใหม ่
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รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แนวคิด HAPPINESS Model 
     (HAPPY PLAN - H)     คือ การวางแผนสร้างความสุข  
    (ACHIEVEMENT MISSION - A) คือ การมุ่งผลสำเร็จตามภารกิจ 
    (PEOPLE - P)     คือ การพัฒนาบุคลากรให้พร้อม 
   (PARTICIPATION -P)    คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    (INNOVATION - I)        คือ การใช้นวัตกรรม 
 (NEW NORMAL - N)    คือ วิถีชีวิตใหม่  
 (EVALUATION - E)     คือ การประเมินผล 
 (SUPER VISION - S)    คือ นิเทศติดตาม 
   (SHARE – S)             คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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แบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
 
 

คำชี้แจง 
 

ผู้พัฒนานวัตกรรมขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ สาระ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินองค์ประกอบ
ของของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODELการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการวิจัยเท่านั้นผู้พัฒนา
นวัตกรรม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น สิ่งที่ได้รับจากท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODEL 

 
ผู้พัฒนานวัตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ขอกราบ 

ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี 
 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
(นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
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แบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อที่ องค์ประกอบ HAPPINESS MODEL 
ระดับคะแนน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1  (HEART- H) คือ มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษา วางแผน มีเปา้หมาย
ร่วมกัน     

     

2 (APPLICATION - A) คือ สำรวจความพร้อม พร้อมใน
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

     

3 (PEOPLE - P) คือ การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
และส่งเสริมผู้เรียนมีให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 
๒๑ 

     

4 (PARTICIPATION -P) คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม  
PLC ในการทำงานและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

     

5 (INITIATIVE - I) คือ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาการ 

     

6  (New Normal - N)    คือ  สร้างความปกติในรูปแบบ
ใหม่ในการบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ ปัจจบุัน  

     

7 (EVALUATION - E)    คือ  มีการประเมินผล ใช้วิธีที่
หลากหลาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

     

8   (SUPER VISION - S)  คือ นิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะใน
การปฏิบัติงาน และเสริมแรงให้กำลังใจ 

     

9 (SHARE – S) คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
ร่วมกันเพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร 
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แบบประเมินแบบประเมินประเมินคุณภาพของ 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODEL 
 
คำชี้แจง 
 
 

ผู้พัฒนานวัตกรรมขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้สาระ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODELการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการวิจัยเท่านั้นผู้พัฒนา
นวัตกรรม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น สิ่งที่ได้รับจากท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยนวัตกรรม HAPPINESS MODEL 
  

 ผู้พัฒนานวัตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
ขอกราบ ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี 
 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
(นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
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แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL   
 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ข้อที่ รูปแบบHAPPINESS MODEL 
ระดับคะแนน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู ้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว ร ั ส โ ค โ รน า  2019 (Covid-19) บน
พ ื ้นฐานว ิถ ีช ี ว ิตใหม ่ด ้วย HAPPINESS 
MODEL  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

   

  

2 ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) รูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่
ด้วย HAPPINESS MODEL  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

  

3 ด้านความเหมาะสม (Propriety) รูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่
ด้วย HAPPINESS MODEL  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ที.ได้จากการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ด้าน มีความเหมาะสมต่อ
การการบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี

ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
คำชี้แจง 
 
 

ผู้พัฒนานวัตกรรมขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้สาระ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื ้นฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่ด ้วย HAPPINESS MODELการตอบ
แบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ทางการวิจัยเท่านั้นผู้พัฒนานวัตกรรม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาในการ
แสดงความคิดเห็น สิ่งที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย
นวัตกรรม HAPPINESS MODEL 
  

 ผู้พัฒนานวัตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
ขอกราบ ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี 
 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
(นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการบริหารการจดัการเรยีนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)บนพื้นฐานวิถีชีวติใหมด่้วย 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
      กรณุาทําเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง  
   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ  
  ชาย  
  หญิง  

 2. อายุ  
  30-40 ปี  
  41-50 ปี  

    51 ปี ขึ $นไป  
 3. วุฒิการศึกษา  

  ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก  

 4. ประสบการณ์การทำงาน  
  1-5 ปี  
  มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป  

 
ตอนที ่2 ข้อความการประเมินคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 
  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน

 การนําไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL  

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
ข้อที ่ รายการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

ระดับคะแนน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 ด้านมุ่งมั่นตั้งใจ วางแผน ศึกษาและมีเป้าหมายร่วมกัน          
2 ด้านเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้

ห้องเรียนเป็นฐาน 
   

  

3 ด้านการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพและส่งเสริมผู้เรียนมี
ให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑21 

  
   

4 ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดโดยการใช้
กระบวนการกลุ่ม PLC ในการ ทำงานและแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  
   

5 ด้านการมีคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ 

  
   

6 ด้านการสร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

   
  

7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ      

8 ด้านการนิเทศติดตามให้ข้อชี ้แนะในการปฏิบัต ิงาน และ
เสริมแรงให้กำลังใจ 

   
  

9 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

   
  

10 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ HAPPINESS MODEL      
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถี
ชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อที ่
รายการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่
ด้วย HAPPINESS MODEL 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนท่ี 3 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 ด้านมุ ่งมั ่นตั ้งใจ วางแผน ศึกษาและมีเป้าหมาย
ร่วมกัน          

2 ด้านเตรียมความพร้อมในบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน    

  

3 ด้านการพฒันาครูสู่ความเปน็ครูมืออาชีพและสง่เสริม
ผู้เรียนมีให้ศักยภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21      

4 ด้านการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัด
โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม PLC ในการ ทำงานและ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

  
   

5 ด้านการมีคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ 

  
   

6 ด้านการสร้างความปกติในรูปแบบใหม่ในการบริหาร
จัดการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน    

  

7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ    

  

8 ด้านการนิเทศติดตามให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน 
และเสริมแรงให้กำลังใจ    

  

9 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร    

  

10 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ HAPPINESS MODEL      
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model   

ข้อ รายการ ระดับคะแนน 
มากที่สุด 

(5) 
มากที่สุด 

(5) 
มากที่สุด 

(5) 
มากที่สุด 

(5) 
มากที่สุด 

(5) 
ด้านครูผู้สอน      
1 การชี้แจงการจัดการเรียนการสอน      
2 การใช้ภาษาเพ่ือการถ่ายทอดเนื้อหาและการสื่อสาร      
3 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้      

ด้านเนื้อหา      
1 การเรียงเนื้อหาเป็นลำดับจากง่ายไปยาก      
2 การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
3 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวิธีการจัดการเรียนการสอน      
4 ปริมาณของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมเพียงใด      

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน      
1 กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด      
2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ      
3 มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย      
4 มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม      

ด้านผู้เรียน      
1 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์มากน้อยเพียงใด      
2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์มากน้อย

เพียงใด 
     

3 ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนแบบออนไลน์และการส่ง
งานที่ได้รับ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บน
พื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC  แปลผล 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  
1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
 
      ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)   

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC  แปลผล 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  
1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
7 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
17 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
18 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
24 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
25 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

 
      ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL  โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)   

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC  แปลผล 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  
1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
  
       ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS Model  โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC)   

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC  แปลผล 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3  
1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

  
       ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS Model มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00 
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ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า 
 

ชื่อ    นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง 
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
สถานที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านจางวาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.2545   ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
ปี พ.ศ.2556  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
ประวัติการทำงาน 
10 มิถุนายน 2553   ครูผู้ช่วย    โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  
10 มิถุนายน 2555   คร ู    โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  
15 มิถุนายน 2559   ครชูำนาญการ         โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  
1 มีนาคม 2562   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจางวาง  
21 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน บ้านจางวาง   
 
ผลงานรางวัล 

1. ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

2. รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" สายครูผู้สอน เนื่องในวันครู ประจำปี 
2557 

3. รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 
4. ครูผู้สอนที่มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ (Problem solving) ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 
5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปี 2564 
6. รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 
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คณะที่ปรึกษา 
 

  1) นายชนะศักดิ์  ทันธิมา    รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ     
  2) นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส         รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                                                 จันทบุรี เขต 2 
        3) นางสาวนิษรา พรสุริวงษ์    อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

4) นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์     ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
       กรุงเทพ เขต 2 
5) นางสาวศรีวรินทร์ สมทัพย์     ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
       จันทบุรี เขต 2 
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ภาพประกอบ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านจางวาง 
ที่ พิเศษ/25๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) 

…………………………………………………. 

 
 

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้  พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ       
ต้นสังกัดกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกตินั้น  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติโดยคำนึงถึง     
ความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019         
(covid -19) ดังต่อไปนี้  

   

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำกำกับ       
ให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

1.1  นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง  ผู้อำนวยการ      ประธานกรรมการ  
1.2  นางวิลาวัณย์ นรากร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการ  
 
2. คณะกรรมการวางแผน มีหน้าที่ ประชุมวางแผน เตรียมความพร้อม กำหนดรูปแบบ         

การจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยสาธารณสุข และด้านอาคารสถานที่ 
ประกอบด้วย  

2.1  นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว   ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาวจงใจ สุดขุนนา  กรรมการ 

  2.3  นายสิทธิพงษ์ โพธิทักษ์  กรรมการ 
  2.4  นางสาวชลันดา ฟองสมุทร  กรรมการ 
  2.5  นางสาวสรวีรรณ ศิรธินศาสตร์  กรรมการ 
  2.6  นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติ  กรรมการ 
  2.7  นางสาวอารยา       อิ่มใจ   กรรมการ 

2.8  นางสาวบุษยา บัวสาคร   กรรมการ 
2.9 นางวิภาดา  โพธิทักษ์  กรรมการ 

  2.10 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการจัดรูปแบบการเรียนการสอน มีหน้าที่ กำหนดอัตราการสอนของคุณครู การ
จัด ประเมินผล และจัดตารางสอนตามรูปแบบ ที่กำหนดขึ้น ประกอบด้วย  

3.1  นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว   ประธานกรรมการ 
3.2  นางวิลาวัณย์  นรากร   กรรมการ 

  3.3  นางสาวจงใจ สุดขุนนา  กรรมการ 
  3.4  นายสิทธิพงษ์ โพธิทักษ์  กรรมการ 
  3.5  นางสาวชลันดา ฟองสมุทร  กรรมการ 
  3.6  นางสาวสรวีรรณ ศิริธนศาสตร์  กรรมการ 
  3.7  นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติ  กรรมการ 
  3.8  นางสาวอารยา       อิ่มใจ   กรรมการ 

3.๙  นางสาวบุษยา บัวสาคร   กรรมการ 
3.๑๐ นางวิภาดา โพธิทักษ์  กรรมการ 

  3.1๑ นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการนิเทศ มีหน้าที่ กำกับติดตามการดำเนินงานการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอน ให้ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง ประกอบด้วย 
    4.1  นางภัทรภรณ์        คงกระจ่าง  ประธานกรรมการ 
  4.2  นางวิลาวัณย์   นรากร   กรรมการ 
  4.3  นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์  กรรมการ 

4.4  นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 
5.คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ สรุป และรายงาน การจัดรูปแบบการเรียนการสอน  

ประกอบด้วย  
5.1 นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว    ประธานกรรมการ  
5.2 นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติ   กรรมการ 
5.3 นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์   กรรมการ 
5.2 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์   กรรมการและเลขานุการ  
 
ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

เป้าหมาย    อย่างมีประสิทธิภาพทุกประการ 
 
  สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 
 

ลงชื่อ 
      (นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
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ท่ี ศธ 04031.024/159                                                  โรงเรยีน บ้านจางวาง 77 หมู ่2 

ตําบลหนองตาคง อําเภอโป่งน้ําร้อน  
จังหวัดจันทบุรี  22180   
     

                                                               16  สิงหาคม  2564 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ 
เรียน      ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ทุกท่าน  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   1. รายงานรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ   
                        ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL      
                          จํานวน  1  ชุด 
  2. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารจัดการ                จํานวน  1 ฉบับ 

3. แบบประเมินผลงานทางทางด้านการบริหารจัดการ                จํานวน  1 ฉบับ 
4. QR-Code เอกสารประกอบ แบบประเมิน และช่องทางติดต่อส่ือสารทางออนไลน์ 

                 จํานวน  1  ชุด 
                    ด้วยนางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ  วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านจางวาง ตําบลหนองตาคง อําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2  ได้เผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารจัดการซึ่งได้รับรางวัลขนะเลิศ ในการคัดเลือก
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL เป็น
นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี ( Best Practice) ระดับจังหวัดโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๔  ด้านการบริหาร
จัดการ บัดนี้การดําเนินงานดังกล่าวได้สําเร็จลุล่วงแล้ว 

ในการนี้ โรงเรียนบ้านจางวาง ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ในการเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การบริหารจัดการดังกล่าว และได้โปรดตอบรับผลงานทางทางด้านการบริหารจัดการ  ตามหนังสือตอบรับท่ีแนบ
มาพร้อมนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทาง การบริหารจัดการศึกษา ดังกล่าว  จะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
และทางด้านการบริหารจัดการ เรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในสถานศึกษาของท่านต่อไป     

  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

                ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
                                                             (นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง) 
                        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจางวาง 
โรงเรียนบ้านจางวาง   โทรศัพท์ 039-447-990  
มือถือ 061-479-9956  Facebook : บ้านจางวาง โป่งน้ําร้อน  

  รักสะอาด มารยาทดี มีวินัย ใ ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง   
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QR-Code เอกสารประกอบ แบบประเมิน และช่องทางติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ 
 

1. QR-Code รายงานรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. QR-Code แบบประเมินรายงานรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วย HAPPINESS MODEL    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. QR-Code ทางช่องทางติดต่อทางไลน์ส่วนตัวของผู้พัฒนานวัตกรรม 
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