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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ�าเป็นของการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 2) เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรู้วิถใีหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 วิธีด�าเนินการวิจัย แบ่ง
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�านวน 253 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และประเมินแนวทางโดยผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน สภาพทีพ่งึประสงค์ของการจดัการเรยีนรูว้ถีิใหม่ของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาด
ความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 15 ตัวบ่ง
ชี้ และมีแนวทางการพัฒนา 27 แนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้
ในการน�าไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract

This research aims to; 1) study current conditions, desirable conditions, and the 
necessity of learning management in a new way for opportunity expansion school in  
Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 2 2) to study guidelines  
management of New normal learning in educational opportunity expansion schools under 
the Mahasarakham Primary 2 by using research and development methods. The research 
method was divided into 2 phases: Phase 1 was to study the current conditions, desirable 
conditions, and necessity of learning management in a new way for opportunity expansion 
school. The samples were 253 school administrators and teachers under the Mahasarakham 
Primary Educational Service Area Office 2 selected through the stratified random sampling. 
The research instrument was scaling questionnaire. Phase 2 was to develop New normal 
learning in educational opportunity expansion school in Mahasarakham Primary Educational 
Service Area Office 2 and evaluating the guidelines management of New normal learning 
by 5 experts selected through the purposive sampling technique. The research instruments 
were interview form and evaluation form on appropriateness and possibility of the programs 
to develop new approaches to learning management. The data were analyzed by using 
mean, standard deviation and need index.

The results showed that. 1) The current stage of the learning management in a 
new way for opportunity expansion school was overall in the moderate level. The highest 
average aspect was the design of learning management in accordance with the needs of 
learners. The desirable conditions of the learning management in a new way for opportunity 
expansion school was overall in the high level. The highest average aspect was helping  
students who lack of readiness for learning management. 2) guidelines management of new 
normal learning in educational opportunity expansion schools under the Mahasarakham Primary 
2 consists of 5 components, 15 indicators, and 27 development guidelines. The results of 
overall development approach were the most appropriate level. The possibility of applying to 
develop guidelines management of new normal learning in educational opportunity expansion 
schools under the Mahasarakham Primary 2 was the highest level.

Keywords: Development Guidelines, Development of New Learning Management  
Approaches

บทนำา

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน มุง่มัน่ในการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เป็น 

“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น
ความปลอดภัย ส่งเสริมโอกาสศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสทิธภิาพสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที ่บรหิาร
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จดัการโรงเรยีนขยายโอกาสทาง ให้ได้รบัการศกึษา
อย่างมคีณุภาพ สนบัสนนุการพฒันานวัตกรรมการ
ศกึษา และเพิม่ความคล่องตวัในการบรหิารและการ
จดัการ (อมัพร พนิะสา, 2563) ผูบ้ริหารคือดัชนบ่ีงช้ี 
ความส�าเรจ็ของการบรหิาร บทบาทหน้าทีข่องการ
บรหิารสถานศกึษาจะเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้การจดัการ
ศึกษาส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีผูบ้รหิารเป็นเสาหลกัที่
มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่อผู้ใต้บังคับ
บัญชา และผลงานอันเป็นส่วนรวมคุณภาพและ
บทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้
ชดิกบัคณุภาพของสถานศกึษา รวมทัง้มผีลสะท้อน
ต่อผลงานและวธิปีฏบิตังิานของสถานศกึษาแต่ละ
แห่งเป็นอนัมาก เพราะสถานศกึษาเป็นระบบย่อย
ของระบบการศึกษาและระบบสังคม การจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวม
ท้ังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารยังต้องเป็น
ผู้ช�านาญทางการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ (กาญจน์ เรื่องมนตรี และ 
ธรินธร นามวรรณ, 2554)

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
มหาสารคาม เขต 2 สภาพแวดล้อมภายในม ี
จุดแขง็มากกว่าจดุอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอก
มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค จึงเร่งรัด
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ใช้
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการ
พฒันา มุ่งสูม่าตรฐานวชิาชพี ( สพป. มหาสารคาม
เขต 2, 2564) ผลกระทบในระหว่างวิกฤติ และ
หลังวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอนลดลง เนือ่งจากปัจจยัและ
ข้อจ�ากดัหลายประการโดยเฉพาะในโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยัง 
ไม่สามารถปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบใหม่ ท�าให้คุณภาพในการจัดการศึกษาลดลง
จงึมคีวามจ�าเป็นทีผู่บ้รหิารและบคุลากรของสถาบนั
การศึกษาต้องปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนแนวคิด
จากที่เคยท�างานแบบเดิม ต้องปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง COVID-19 ยังแพร่ระบาด
หรอืยตุลิง ครคูวรมีการเปลีย่นแปลง และออกแบบ
อนาคตของการศึกษาใหม่ที่ให้ความส�าคัญต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียน การพฒันาทักษะชวีติทีส่ามารถ
ยืดหยุ่นปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 เนื่องจากการปรับตัว
ทางการศึกษาในอนาคต น�าไปสู่การพัฒนาครู
ในการออกแบบการศึกษาใหม่ น�าแบบไปปฏิบัติ  
มีการประเมินผลต่อเน่ือง ซึ่งการปรับตัวสถาบัน
การศกึษาโดยผูบ้รหิาร และทมีงานต้องตระหนกัถงึ 
ภาวะวกิฤตทิีต้่องปรบัแนวคดิในการพฒันาตนเอง
รปูแบบใหม่ทีม่ลีกัษณะยดืหยุน่บนพ้ืนฐานทางการ
สาธารณสขุทีด่แีละการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มเีป้าหมาย 
ให้เป็นพลเมืองที่ดี (Smart Citizen) และมีอาชีพ
มั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ 
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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วิธีดำาเนินการวิจัย

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการในลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) 
มีขั้นตอนและวิธีการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการจดัการ
เรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด
นโยบายการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานตาม
บริบทที่เหมาะสม

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2 จ�านวน 253 คน โดยใช้ตารางของเคซี่  
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553) จากกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ระยะท่ี 2 กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
ผูบ้รหิารได้มาโดยคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ�านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ระยะที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ

ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีเสริมสร้างการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

ระยะที ่2 ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุิ 
แบบประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปแบบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยข้อมูลทุติยภูมิจาก
ข้อมลูสถติกิารจัดการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 วิจัยจากข้อมูล
ปฐมภูมิด้วยแบบสอบถาม และศึกษาถึงแนวทาง
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาน�ามาสรุปและอภิปรายผล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดล�าดับความส�าคัญ  
(Modified Priority Needs Index: PNI

modified
)  

น�าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรยีนรูว้ถีิใหม่ 
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ระยะที ่2 วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน และแปลความหมายความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ 
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ดังตาราง 1 
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จากตาราง 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่นระดบั
ปานกลางทกุด้าน ส่วนสภาพทีพ่งึประสงค์ของการ
จดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการพัฒนา
ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ การสร้างสือ่การ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้รยีน ออกแบบการประเมนิผลทีห่ลากหลาย 
และการช่วยเหลอืผู้เรยีนทีข่าดความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการ
เรยีนรูว้ถิใีหมโ่รงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน

แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้วิถีใหม่
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 3.40 0.584 ปานกลาง 4.50 0.68 มาก

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เรียน

3.44 0.74 ปานกลาง 4.53 0.62 มากที่สุด

3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.28 0.69 ปานกลาง 4.49 0.63 มาก

4. ออกแบบการประเมินผลที่หลากหลาย 3.32 0.64 ปานกลาง 4.68 0.47 มากที่สุด

5. การช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดความพร้อมด้าน 
การจัดการเรียนรู้

3.40 0.584 ปานกลาง 4.50 0.68 มาก

รวม 3.44 0.74 ป�นกล�ง 4.53 0.62 ม�กที่สุด

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นปรับปรุง (PNI

modified
) และล�าดับความต้องการจ�าเป็นโดยรวม

ก�รจัดก�รเรียนรู้วิถีใหม่ D I PNI
modifled

ลำ�ดับคว�มต้องก�รจำ�เป็น

1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 3.40 4.50 0.32 4

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน

3.44 4.53 0.32 4

3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.28 4.49 0.37 3

4. ออกแบบการประเมินผลที่หลากหลาย 3.32 4.68 0.41 2

5. การช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดความพร้อมด้าน 
การจัดการเรียนรู้

3.26 4.70 0.44 1
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จากตาราง 2 พบว่า ล�าดับความต้องการ
จ�าเป็นเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การช่วย
เหลอืผูเ้รยีนทีข่าดความพร้อมด้านการจดัการเรยีนรู้  
ออกแบบการประเมินผลที่หลากหลาย การสร้าง
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 
คนทีม่แีนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทีเ่ป็นทีย่อมรบั 
และเป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดีมาสังเคราะห์เพื่อน�าไป
สู่การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 2 ดังภาพประกอบ

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลาโดยใช้สื่อ Social media ช่วยสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้ 
ได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้เรียนและผู้สอน 
มีปฏิสัมพันธ์กัน

การพัฒนา
ระบบการ

เรียนการสอน
ออนไลน์

ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย

1. เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

2. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งรูปแบบ Online และ on demand

ครูต้องมีร่องรอยการจัดกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมร่วม
กับผู้เรียน
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1. มีการประเมินความพร้อมด้านเครื่องมือในการเรียนรู้  
ว่าเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใดที่ผู้เรียนสามารถ 
เข้าถึงได้ทุกคน

2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
มีความยืดหยุ่นเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้กับสภาพบริบท ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ออกแบบหลักสูตร
ที่ตอบสนองต่อ
สังคมและความ
ต้องการของผู้เรียน

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบผสม
ผสานมีความ 
หลากหลาย

ด้านการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้อง

กับความ
ต้องการของ 

ผู้เรียน

จัดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้

มีนโยบายที่ชัดเจนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 
และหลักสูตรฐานสมรรถนะ รับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับ 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา

1. มีการสนับสนุน มอบความไว้วางใจให้กับครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานและมีความเชื่อมั่นในทีมงานว่าจะสามารถ
ท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

2. มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดที่ชัดเจนสามารถน�า
ไปปฏิบัติได้ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู และผู้
ปกครอง

3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้

1. มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามหลักสูตรไปสู่ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนผู้เรียนเลือก
ใช้ได้สะดวกตามความพร้อม

2. มีการนิเทศติดตามการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ครู
ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถรับชมย้อนหลัง
ได้

สื่อการเรียนรู้มี
ความหลากหลาย

ใช้เทคโนโลยีผลิต
สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย

ด้านการ 
สร้างสื่อ 

การเรียนรู้ที่
หลากหลาย

สื่อการเรียนรู้เข้า
ถึงง่าย

1. ส่งเสริมให้ครูน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาบทเรียนส�าเร็จรูป เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยพื้นฐานของผู้เรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

2. มีระบบสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้ากรณี
เกิดปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัด สามารถตอบ
สนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้สอนน�า
ไปใช้ได้สะดวก
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1. ส่งเสริมการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินจาก 
ร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้รายบุคคลทั้งผ่านระบบออนไลน์
และ on demand รวมถึงวางระบบการก�ากับติดตาม 
การเก็บภาระงานของนักเรียน

2. ส่งเสริมการบูรณาการการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อลด
ภาระงานของผู้เรียน มีความยืดหยุ่นในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

วัดและประเมิน
ผลเพื่อติดตาม
พัฒนาการ

วางแผนในการ
ประเมินอย่างเป็น
ระบบ

ด้านออกแบบ
การประเมิน
ผลที่หลาก

หลาย

ใช้เทคโนโลยีในการ
วัดและประเมินผล

1. ใช้วิธีการประเมินผลที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (K), ด้านทักษะกระบวนการ (P), 
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

2. ส่งเสริมการประเมินตนเองของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
เน้นทักษะชีวิตที่ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้และต่อยอดจาก 
บทเรียนได้ 

มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ในการบันทึก 
ผลการประเมินของผู้เรียน

ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ด้วยตนเอง 
อย่างประหยัด มีความยืดหยุ่นปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณ์จริง

ใช้เทคโนโลยีสร้าง
การมีส่วนร่วม

ใช้ความสัมพันธ์
กับชุมชนสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ศึกษา 

ด้านการช่วย
เหลือผู้เรียน
ที่ขาดความ

พร้อมด้านการ
จัดการเรียนรู้

วิเคราะห์ปัญหาพื้น
ฐานในการจัดการ
เรียนรู้

1. ส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า
หากเกิดปัญหาในการจัดการศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ต่อเนื่อง

2. จัดให้มีการพบปะผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เพื่อรับทราบปัญหา และติดตามพัฒนาการ

1. สถานศึกษาควรมีการส�ารวจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด

2. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เกี่ยวกับช่องทางการเรียน
รู้ และมีการช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้เรียนที่เรียนรู้ไม่ได้ด้วย
ตนเองเป็นรายกรณีผ่านช่องทางออนไลน์

ภ�พประกอบ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางมาปรับปรุง ตามข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 
คน ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทาง
การจดัการเรยีนรูว้ถิใีหมข่องโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้วิถีใหม่
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 4.80 0.26 มากที่สุด 4.67 0.42 มากที่สุด

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน

4.77 0.35 มากที่สุด 4.73 0.35 มากที่สุด

3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.80 0.26 มากที่สุด 4.52 0.54 มากที่สุด

4. ออกแบบการประเมินผลที่หลากหลาย 4.92 0.18 มากที่สุด 4.84 0.29 มากที่สุด

5. การช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนรู้

4.92 0.18 มากที่สุด 4.84 0.29 มากที่สุด

โดยรวม 4.84 0.13 ม�กที่สุด 4.72 0.18 ม�กที่สุด

จากตาราง 3 พบว่า ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า มคีวามเหมาะสม
และมคีวามเป็นไปได้ในการน�าไปใช้อยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.84 และ 4.72 ตามล�าดบั 

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจบุนัของการจัดการเรยีนรูว้ถีิ
ใหม่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยรวม อยู่
ในระดับ ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการจ�าเป็นใน
การพัฒนาล�าดับสูงสุดคือ การช่วยเหลือผู้เรียนที่
ขาดความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาจ�าเป็นต้องช่วยเหลือ
นกัเรยีนทีข่าดความพร้อมในการจดัการเรยีนรูโ้ดย
เฉพาะเคร่ืองมือที่ใช้ในการเรียนรู้ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผูเ้รยีนโดยไม่ทิง้ผูเ้รยีนทีข่าดความพร้อม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล 
(2563) กล่าวว่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ในสภาพปรกติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ผูส้อนควรเร่งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการออกแบบการ
เรยีนรูใ้ห้หลากหลายและตอบสนองธรรมชาตแิละ
ความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สวุมิล มธุรส (2564) 
ได้ท�าการศกึษาการจดัการศกึษาในระบบออนไลน์
ในยคุ New normal Covid-19 โดยศกึษาถงึบรบิท
การบรหิารจดัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัความปกติ
ใหม่ ผูบ้รหิารจงึต้องมแีนวทางในการบรหิาร ได้แก่ 
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การเตรียมความพร้อมในการเรยีนการสอนออนไลน์ 
ออกแบบหลักสูตรโดยค�านึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคน 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่

2.1 ด้านการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ พบว่าการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบออนไลน์ผูเ้รยีนต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
สงู ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองเพือ่ให้
เกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้สูงสุด สอดคล้องกับ
แนวคดิของ จกัรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวว่า 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สิ่งส�าคัญคือ 
“ระบบสือ่สาร” ต้องมคีวามเข้าใจทีต่รงกนัระหว่าง 
“ผู้บริหารกับครูผู้สอน” “ผู้สอนด้วยกันเอง” และ 
“ผู้สอนกับผู้เรียน” 

2.2 ด้านการออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน พบว่าผูเ้รยีน
แต่ละคนมปัีจจยัพืน้ฐานในการเรยีนรูแ้ตกต่างกันไป
ตามบริบทและความพร้อม ผู้สอนจึงควรประเมิน
ความพร้อมของผูเ้รยีนเพือ่ออกแบบแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้เรียนมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของเทื้อน  
ทองแก้ว (2563) กล่าวว่า การออกแบบหลักสูตร
เป็นเรื่องส�าคัญ ควรเป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อ
สังคมในอนาคต และความต้องการของผู้เรียน 

2.3 ด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย พบว่าสือ่การเรียนรู้คอืกุญแจส�าคญัในการน�า
ผู้เรยีนให้เข้าถงึบทเรยีน การออกแบบสือ่การเรยีนรู ้
ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่จึงควรเป็นสื่อที่ผู้เรียน
สามารถบูรณาการและสร้างชิ้นงานของตนเองได้ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
และแก้ปัญหาที่พบได้จริง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กาญจนา บุญภักดิ์ (2563) กล่าวว่า ไม่ว่า

จะเป็นการสอนแบบเดิม หรือแบบ New normal  
เป้าหมายยังคงเดิม ผู้สอนอาจเพิ่มสื่อต่างๆ  
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูเ้รยีนด้วยกนั หรอืผูส้อน
กบัผูส้อน แต่ทัง้นีผู้ส้อนต้องพจิารณาวฒุภิาวะผูเ้รยีน
ด้วยว่าวธิไีหนถงึจะเหมาะสมทีส่ดุกบัแต่ละช่วงวยั 

2.4 ด้านออกแบบการประเมนิผลท่ีหลาก
หลาย พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ต้อง
มคีวามยดืหยุน่ในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียน ควรประเมินจากร่องรอยหลักฐานการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน สอดคล้องกบัแนวคดิของ ไพศาล 
สวุรรณน้อย (2563) กล่าวว่า เปลีย่นการประเมิน
ผลการเรยีนรูเ้ป็นการประเมนิตลอดระยะเวลาของ
การเรยีนรู ้จากรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นไปแต่ยงั
คงมุง่เน้นผลลพัธ์การเรยีนรู ้(Learning outcome) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาเหมือนเดิม 

2.5 ด้านการช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดความ
พร้อมด้านการจดัการเรยีนรู ้พบว่าผูเ้รยีนแต่ละคน
มีความพร้อมในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ผู้สอน
จงึควรยดึปัจจยัพืน้ฐานในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีม่ี
ความพร้อมน้อยทีส่ดุเป็นหลกัเพือ่ให้ทกุคนสามารถ
เรียนรู้ไปพร้อมกันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
มารุต พัฒผล, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และคณะ 
(2564) กล่าวว่า ผูส้อนควรให้ความช่วยเหลอืทาง
วชิาการแก่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูไ้ม่ได้ด้วยตนเองเป็นราย
กรณีตามความเหมาะสมและปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้
วิถีใหม่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่ขาดความพร้อมด้านการจดัการ
เรยีนรูม้ค่ีาเฉลีย่ระดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัต�า่กว่า
ทุกด้าน ดังนั้นควรมีระบบดูแลช่วยหลือผู้เรียนที่
เกี่ยวกับช่องทางการเรียนรู้ ช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ผู้เรียนที่เรียนรู้ไม่ได้ด้วยตนเองเป็นรายกรณี  
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มีความยืดหยุ่นปรับตัวอยู่ได้ในสถานการณ์จริง มี
การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรู้
เพือ่ออกแบบการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจบุนั มแีนวทางในการแก้ไขปัญหาการจดัการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1.2 การจัดการเรยีนรูว้ถิใีหม่ ผูบ้รหิาร ครู 
ผูป้กครอง ต้องมกีารสือ่สารท�าความเข้าใจอยูเ่สมอ
กบัสภาพแวดล้อมของชมุชนทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกฝ่าย
ต้องท�าความเข้าใจ และออกแบบแนวทางในการ
จดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากผู้

เรยีนแต่ละคนมคีวามพร้อมในการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
กันไป ผู้สอนจึงควรยึดปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้
ของผูเ้รยีนทีม่คีวามพร้อมน้อยทีส่ดุเป็นหลกัเพือ่ให้
ทุกคนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่
ในโรงเรยีนประถมศกึษาเพือ่พฒันาต่อยอดแนวทาง
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อการจดัการ
ศกึษาวถิใีหม่ของโรงเรยีนทกุระดบัในส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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