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การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ 3) ประเมินความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ บุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 3 คน และตัวแทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กตปน. 2 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
ประกอบการใช้รูปแบบ และแบบประเมินรูปแบบ ส าหรับการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการประเมินผลการใช้
รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 188 คน และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 27,342 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร แบบวัด
ทักษะชีวิต แบบวัดทักษะอาชีพ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
     1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรียกว่า รูปแบบ 
PIRMA โมเดล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน



ข 
 

ตามรูปแบบ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน ซึ่งขั้นตอน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน า
รูปแบบไปใช้ (I : Implementation) ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) ขั้นตอนที่ 4 การก ากับ
ติดตาม (M: Monitoring) และขั้นตอนที่  5 การประเมินผล (A: Assessment ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก 

2.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2   

     2.1 ผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตรของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 64.76 และ
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           

    2.2 ผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 82.57 และจ านวนนักเรียนที่มีทักษะ
ชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 70 ทุกระดับชั้น 
    2.3 ผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากข้ึนไปร้อยละ 86.03 และจ านวนนักเรียนทีม่ีทักษะ
อาชีพอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 

  2.4 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 88.07 และ
จ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น  
            2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
( X =4.49, S.D.=0.47) 
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ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปลายปี 2562 จากเมืองหวู่ฮ่ันจนถึงปัจจุบัน (11 กันยายน 
2564) ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งต่อมา WHO ได้ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการส าหรับเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus Disease 2019” หรือโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 และต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การ
ระบาดนี้เป็นโรคระบาดทั่วไป ปัจจุบัน (11 กันยายน 2564) มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วทั่วโลก จ านวนทั้งสิ้น 
224,614,354 คน เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้ว จ านวน 4,629,925 คน ขณะที่มีผู้หายป่วยแล้ว จ านวน 
201,152,574 คน ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 นอกประเทศจีน 
พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 
จ านวน 1,368,144 คน จ านวนผู้เสียชีวิต 14,079 คน และผู้ป่วยที่มีการรักษา และหายแล้ว จ านวน 
1,216,112 คน (วิกพีิเดีย, 2564)  

ส าหรับการแพร่เชื้อของไวรัสชนิดนี้มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดย
ผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ ส าหรับการสัมผัสผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสจะมีอาการแสดงโดยทั่วไป  
5 วัน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีระยะการฟักตัวก่อนแสดงอาการได้ถึง 14 วัน ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อ
โดยทั่วไปที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอแห้ง ๆ ไม่มีเรี่ยวแรง ไอแบบมีเสมหะ อยู่ระหว่างร้อยละ 38 - 88 และ
การหายใจล าบาก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว และหนาวสั่น อยู่ระหว่างร้อยละ  11-18 การรักษา    
มุ่งเป้าไปที่การจัดการกับอาการและการรักษาแบบประคับประคอง และส าหรับมาตรการป้องกันคือ การ
ล้างมือ การอยู่ห่างจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะกับบุคคลที่ป่วย ส าหรับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการติด
เชื้อต้องกักตัวห่างจากบุคคลอ่ืน ๆ เป็นเวลา 14 วัน ส าหรับค่าระดับการติดเชื้อพ้ืนฐาน ระหว่างมนุษย์สู่
มนุษย์ของไวรัสอยู่ที่ประมาณ 2.13 ถึง 4.82 ซึ่งคล้ายกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจ 
เฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) ส าหรับการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีระยะตั้งแต่การ
พัฒนาการของโรคจนถึงแก่ชีวิต จะอยู่ระหว่าง 6-41 วัน ซึ่งบุคคลที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี และนอกจากนั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด 
(Pornphol & Chittayasothorn, 2020) 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ท าให้ 
สถานศึกษาเกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดการเรียนการสอน ข้อมูลของ  UNESCO (World Economic 
Forum, 2020) พบว่า มีจ านวนนักเรียน 1.38 พันล้านคน ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่เด่นชัดที่สุด คือ การเรียน
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การสอนที่ต้องด าเนินงานต่อ มิให้หยุดชะงัก เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน นั่นก็คือคุณภาพของ
ประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมทางความคิด มีรูปแบบใหม่
ทางการเรียนการสอน จากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ แต่สามารถเรียนได้ แนวคิดทางการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ จึงระดมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการสอน การท างานก็
เช่นเดียวกัน ทั้งครูและพนักงานก็ท างานที่บ้าน ช่วงระบาดหนัก แต่ไม่สามารถด าเนินงานได้สมบูรณ์ 
เพราะทางโรงเรียนและนักเรียนบางส่วนไม่สามารถหาเครื่องมือทางการเรียนได้ครบ เช่น สมาร์ทโฟนที่มี
คุณภาพดี ผู้ปกครองก็เดือดร้อนเพราะระบบเศรษฐกิจ หยุดชะงัก คนตกงานจ านวนมาก ซึ่งถือว่ารุนแรง 
อาจจะรุนแรงกว่าเกิดสงครามโลก เพราะมีคนเสียชีวิตจ านวนมาก และติดเชื้อระบาดกระจายเป็นทวีคูณ 
ผลกระทบต่อทางการศึกษาครั้งนี้ มีผลโดยตรงต่อนักศึกษาซึ่งจะเป็นก าลังของชาติในอนาคต และส่งผล
กระทบในระยะยาว ท าให้เกิดระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ สถาบันการศึกษา ทุกระดับต้อง
ปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องเตรียมเพ่ืออนาคต (เท้ือน ทองแก้ว,2563 :1) 

วิกฤติ COVID-19 ท าให้การศึกษาได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน วิกฤติ COVID-19 ได้เป็นโอกาสให้สร้างแนวคิดใหม่ทางการเรียนรู้ หรือการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการใหม่ นวัตกรรมใหม่ เช่น ท างานที่บ้าน เรียนที่บ้าน ในช่วงระบาดหนัก ทุกคนอยู่บ้าน 
ท างานที่บ้าน พอสถานการณ์คลี่คลายลง ก็มีการเรียนสลับกัน ทั้งที่โรงเรียนและบ้าน พบว่า นวัตกรรม
ทางการเรียนที่เหมาะสมที่สุดในช่วงระบาด คือ การเรียนแบบผสมผสาน (Schwenger, 2018) เป็นวิธี
สอนในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ของผู้สอนและความสามารถของ
ผู้เรียน เช่น การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกับสาระการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ผสมผสาน
กับวิธีการของ Web-Based Technology ผสมผสานกับวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกับเทคโนโลยี
ทางการสอนกับการสอนในชั้นเรียนปกติ และการใช้เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนิยม
ใช้กันมาก แต่ก็มีผลกระทบในลักษณะเป็นข้อสังเกตว่า การสอนในระบบออนไลน์อย่างเดียวได้ผลน้อย 
เพราะนักเรียนอาจไม่สนใจ หรือไม่มีวินัยในตนเอง การสอนแบบนี้ต้องใช้ระบบติวเตอร์มาช่วยเสริมการ
เรียนรู้ด้วย (เท้ือน ทองแก้ว,2563 :3) 
            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่มีความ
รุนแรงและขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็วมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ระบาดในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดหรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม ท าให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 ต้องเลื่อนการเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด และเพ่ือไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อ
โอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของนักเรียน โรงเรียนต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาก และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
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เขต 2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้ได้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 
   2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

3. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
   ขอบเขตด้านประชากร   
  1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 188 คน  
  2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน 27,342 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
    1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
                2. ตัวแปรตาม ได้แก่  ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
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นิยำมศัพท์                                             
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
ซึ่งมีชั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้        

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) เป็นขั้นตอนวางแผนการเตรียมการก่อนด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 4Ms ดังนี้ 
   1.1. Man -การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน  

1.2. Material -การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
            1.3. Money –การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4. Management –การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนตามสภาพความ
พร้อมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) เปน็การน ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) เป็นการสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใช้กระบวนการ PLC ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม (M: Monitoring) เป็นการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้การนิเทศแบบ E-Supervision  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ทั้งการประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งท า
การประเมินใน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

2. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ผสมผสานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยให้สถานศึกษาใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นหลัก และผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On 
Demand ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (On Air)  
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รูปแบบที่ 2 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต  (Online)  
รูปแบบที่ 3 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 

(On-Demand)  
รูปแบบที่ 4 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (On Air) และ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) 
รูปแบบที่ 5 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (On Air) และ กับ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ (On-
Demand)  

รูปแบบที่ 6 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) 
และเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ (On-Demand)  

รูปแบบที่ 7 เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ผสมผสานกับ เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (On Air) เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) และ เรียนผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆ (On-Demand)  

 3. การสานพลัง หมายถึง การร่วมมือรวมพลังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ พลังเขตพ้ืนที่การศึกษา พลัง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา พลังสถานศึกษา และพลังผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

4. ความรู้ตามหลักสูตร หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพ       
สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ 

5. ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพ
สังคมปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมพร้อมส าหรับ
การปรับตัวในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด 
ความสามารถ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
        6. ทักษะอาชีพ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ และการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือ
สร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดกับตัวนักเรียนเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
           7. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความรู้และความสามารถของนักเรียนในการเข้าถึง เข้าใจ 
ประเมินและการประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรค การรักษาโรคและการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  8. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง ความรู้นึกนึกคิดของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอดคล้องกับบริบท 

2. สถานศึกษาน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้ PIRMA โมเดลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
3. แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
4. แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิต 
5. แนวคิดเก่ียวกับทักษะอาชีพ 
6. แนวคิดเก่ียวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องมีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ในครั้งนี้มีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้าง
อย่างรวดเร็วมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดและในก ากับเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป พร้อมทั้งได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของ
นักเรียน โดยให้ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืน ๆ เ พ่ือรองรับการเปิดภาค
เรียน ต้องสื่อสาร และท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทางไกล หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ส าหรับการวางแผนการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ต้องเป็นการหารือ วางแผนและประสานงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นการสร้างทางเลือกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้เลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ตาม
ความสมัครใจ โดยพิจารณาจากความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัว รวมทั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ของนักเรียนเป็นส าคัญ แต่ไม่ว่าจะเลือกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ใดก็ตาม ทุกโรงเรียนต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามระดับของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของพ้ืนที่ตั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนใดในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่สีแดงและพ้ืนที่ควบคุมหรือ
พ้ืนที่สีส้ม ประสงค์จะด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้โรงเรียน
แห่งนั้น ด าเนินการประเมินความพร้อมตามระบU Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้อง
ผ่านข้อก าหนดทั้ง 44 ข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ืออนุญาตให้
โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริ หาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนดอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
โดยให้โรงเรียนหารือและวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุด
ตามบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ 

นอกจากนี้ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (ออนไลน์, 2564) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในโรงเรียน 
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาในโรงเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติ และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังครอบครัวและ
ชุมชนของตนเอง เพ่ือลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรค ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีระบบความคิด การเตือน
ตนเอง และการมีคุณธรรม เพ่ือสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ผ่านรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในภาวะปกติ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในกรณีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในวง  
จ ากัด และการจัดการเรียนรู้ที่บ้านในกรณีที่มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างหรือรุนแรง 

ความหมายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้ให้ค านิยามของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 On - site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน  

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
อย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือมีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน
ทางไกลไม่เพียงพอ เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง เป็นต้น 

2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 
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3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ตามข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล ตามข้อ 2) 
4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5) โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลาง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัด ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ On – site นั้น สามารถด าเนินการ ดังนี้ 
แบบที่ 1 มาโรงเรียนทุกระดับชั้น  หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดกลางที่สามารถให้

นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ตามเงื่อนไขในข้อ 5) และรวมถึงโรงเรียนขนาดอ่ืนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 แบบที่ 2 แบ่ง 1 กลุ่ม มาเช้ากับมาบ่าย หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ทั้งรูปแบบ On – site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) อ่ืนๆ 
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ในระดับชั้นเรียน หรือรายห้องเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียนแต่ต้อง
เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด โดยสลับเวลามาเรียนในรอบเช้าและรอบบ่าย เช่น ถ้ามีนักเรียนต่อห้อง จ านวน 30 คน 
ให้มาเรียนในรอบเช้า 15 คน รอบบ่าย 15 คน ส าหรับนักเรียนที่รอรอบเข้าเรียนหรือหลังจากเข้าเรียนในชั้น
เรียนแล้ว โรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
 แบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน วันเว้นวัน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) อ่ืนๆ  โดยแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน วันเว้นวัน แล้วให้มา
เรียนทุกชั้นเรียนสลับกันไป หรือแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงชั้น แล้วให้มาเรียนสลับกันไป เช่น ชั้น
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนวันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มาเรียนวันอังคาร เป็นต้น 
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้าน ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความ
เหมาะสม 

แบบที่ 4  แบ่ง 3 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วัน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Leaning) อ่ืน ๆ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน วันเว้น 2 วัน แล้วให้มาเรียนทุกชั้นเรียน
สลับกันไป หรือแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงชั้น แล้วให้มาเรียนสลับกันไป เช่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 
มาเรียนวันจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4 มาเรียนวันอังคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 มาเรียนวันพุธ เป็นต้น 
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้าน ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความ
เหมาะสม 
 แบบที่ 5 รูปแบบอ่ืน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ทั้งรูปแบบ On - site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Leaning) อ่ืน ๆ โดยนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาทั้ง 4 รูปแบบ โดยทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นส าคัญ ในแต่ละรอบ
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หรือแต่ละวัน นักเรียนที่มาเรียนต้องมีจ านวนที่นั่งในห้องเรียนแต่ละห้องจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด
ในกรณีนักเรียนบางห้อง เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วมีจ านวนนักเรียนเกินมาตรการที่ก าหนด ให้เลือกห้องเรียนที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น เช่น ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น 
 รูปแบบท่ี 2 On - air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์  

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ ใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) ระบบ
เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ระบบ Application TV และระบบ IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV 
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 รูปแบบท่ี 3 On - demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV 
(www.dltv.ac.th), Youtube (DLTV 1 Channel - DLTV 12 Channels, Application DLTV, DLIT 
(www.dlit.ac.th), ติวฟรี.com, Application DLIT, OBEC Content Center บนเว็บไซต์ / Smart Phone / 
Tablet หรือระบบท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 รูปแบบท่ี 4 Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด  

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็น 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom 
Meeting, AcuLearn, WebEx, Braincloud, VRoom, Line, Facebook เป็นต้น 
 รูปแบบท่ี 5 On - hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน 

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ
สอนทางไกลในรูปแบบอื่น โดยการน าหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไปให้นักเรียนได้
เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้ 

บทบาทและภารกิจของครูในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบต่าง ๆ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2564) ได้กล่าวถึงบทบาทและ

ภารกิจของครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
1. รูปแบบ On - site : การจดัการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) 

1.1 โรงเรียนต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศบค.จังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องภายในพ้ืนที่ และน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแนวทางดังกล่าว 

1.2 โรงเรียนต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์
เจลและน้ ายาท าความสะอาด เป็นต้น ไว้อย่างเพียงพอในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดหาให้กับนักเรียนได้ 

1.3 จัดท ามาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันในกรณีการเดินทางไปโรงเรียนโดยพาหนะโดยสาร
ประจ าทาง เช่น เดินทางด้วยรถไฟ รถยนต์ รถโดยสารประจ าทาง หรือ ทางเรือ โรงเรียนจะต้องมีการก าหนด
มาตรการร่วมกับผู้ให้บริการโดยสารอย่างครอบคลุมและชัดเจน 
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1.4 ครูให้ค าแนะน า ก ากับติดตามขณะที่นักเรียนมาโรงเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. 
ก าหนด (Social Distancing) 

1.5 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการก าหนดเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1.6 ครูและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
2. รูปแบบ On - air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 

2.1 ครูให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที่บ้านให้มีความเหมาะสมใน
การเรียนรู้ เช่น จัดสถานที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไป ไม่มีเสียงดังรบกวนและดูแลให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เป็นต้น 

2.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตจัดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.3 ครูให้ค าแนะน านักเรียนและผู้ปกครองขณะเรียน On - air ผ่านระบบโทรทัศน์ เช่น Ku-Band 
เคเบิลทีวี ระบบ Application TV ระบบ IPTV และ Youtube เป็นต้น โดยต้องมีการประสานงานแจ้ง
ตารางเวลาเรียนตามรายวิชาที่มีการออกอากาศให้ผู้ปกครองทราบ 

2.4 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการก ากับ ดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบโทรทัศน์ได้ตาม
ตารางเรียนที่ก าหนด 

2.5 ครูและผู้ปกครองร่วมกันจัดตารางและนัดหมายวันและเวลาในการ รับ - ส่งใบงาน แฟ้มงาน
ของนักเรียน หรือสามารถส่งทางระบบออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ได้นัดหมาย พร้อมทั้งสื่อสารกับผู้ปกครอง
เพ่ือรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชา ตามช่องทางต่าง ๆ 

2.6 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการก าหนดเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.7 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
3. รูปแบบ On - demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 ครูให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการเรียนรู้ที่บ้านให้มีความเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น จัดสถานที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มากไปและไม่น้อยไป ไม่มีเสียงดังรบกวน 
และดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

3.2 ผู้ปกครองต้องเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและจัดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ครูให้ค าแนะน านักเรียนและผู้ปกครองขณะในการเรียนแบบ On - demand ผ่านระบบ
โทรทัศน์ เช่น Ku-Band เคเบิลทีวี ระบบ Application TV ระบu IPTV และ Youtube เป็นต้น หรือให้
ค าแนะน าในกรณีรับชมย้อนหลัง โดยมีการประสานงานแจ้งตารางเวลาเรียนตามรายวิชาที่มีการออกอากาศให้
ผู้ปกครองทราบ 
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3.4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV, Youtube, 
Application, OBEC Content Center บu Smart Phone / Tablet เป็นต้น 

3.5 ครูประสานกับผู้ปกครองในการให้ค าปรึกษา ชี้แนะในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    3.6 ครูประสานกับผู้ปกครองให้ช่วยก ากับติดตามในการท าเอกสาร และส่งแฟ้มงานนักเรียนตามที่

ครูก าหนด 
3.7 ครูประสานกับผู้ปกครองในการแจ้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ 

          3.8 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการก าหนดเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          3.9 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
4. รูปแบบ Online : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) 

4.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสารสองทางเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน (นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meeting, 
AcuLearn, WebEx, Braincloud, VRoom, Line, Facebook เป็นต้น หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามการนัดหมาย 

4.2 ครูตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนตามรูปแบบการก าหนดเวลาเรียนของโรงเรียนในช่วง
ก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 

    4.3 ครูติดตามให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 
4.4 ครูติดตามการรบั-ส่งแฟ้มงานนักเรียนทางระบบออนไลน ์และช่องทางการสื่อสารตามการนัดหมาย 
4.5 ครูวางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการก าหนดเครื่องมือ

การวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4.6 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

5. รูปแบบ On - hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน 
5.1 ครูด าเนินการรับ-ส่งแฟ้มงานนักเรียน และสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยก าหนดวัน 

เวลา และสถานที่อย่างชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถ รับ - ส่งแฟ้มงานนักเรียนได้ ตามนัดหมาย อาจใช้ระบบ
ขนส่งทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งของเอกชน ในการอ านวยความสะดวก 

5.2 ครูประสานกับผู้ปกครองในการให้ค าปรึกษา การจัดท าเอกสาร ใบงาน การติดตามแฟ้มงานที่
ครูจัดส่งให้แก่นักเรียน 

5.3 ครูประสานกับผู้ปกครองคอยก ากับ ติดตามการส่งแฟ้มงานของนักเรียนให้ตรงตามก าหนดนัดหมาย 
5.4 ครูร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีการก าหนดเครื่องมือการวัด

และประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
5.5 ครูและผู้ปกครองร่วมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้เลื่อนเปิดเทอมเนื่องด้วยสถานการณ์ ของ
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ โดยก าหนดการจัดการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ คือ Online On-Air On-Demand On-Hand 
On-Site เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน โดย On site ต้องผ่านการประเมินความพร้อมของระบบ Thai 
Stop COVID Plus (TSC+) และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นแนวทางเดียวกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid  - 19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวถึงทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2564) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มีนโยบายส าคัญให้เป็นแนวปฏิบัติดังนี้  
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลและเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทางไกล แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
 ในการเตรียมความพร้อมระยะที่ 1 นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 ด าเนินการ
ส ารวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน ด าเนินการขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลจาก กสทช. เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจาก
ห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ด าเนินการจัดท าสื่อวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรวบรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในโปรแกรม 
ส าหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Tutor ติวฟรี.com, e-Book เป็นต้น รวมถึงการเตรียม 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ 
Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล  
 ในการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ด าเนินการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านช่องรายการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) 
ระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเนื้อหา
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ตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอน ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมและบริบทของ
สถานศึกษา รวมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะน า
ช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  
 ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  
 ในการเตรียมความพร้อมระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 มีการวางแผน
ไว้ เพ่ือรองรับทั้งสถานการณ์ ดังนี้ สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไม่คลี่คลาย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
ระบบทางไกล ผ่าน DLTV และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิดีทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบ
ออนไลน์ด้วย เครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา สถานการณ์ที่ 2 กรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คลี่คลาย ด าเนินจัดการเรียนการสอน
ปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีแผนเตรียมการเพ่ือรองรับ
สถานการณฉ์ุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน  
 ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ  
 ในการเตรียมความพร้อมระยะที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม  2564 ด าเนินการ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS, GAT, PAT) และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการทดสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยพัฒนาครูบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางไกล โดยจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนทางไกลส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง DLTV และ OBEC Channel มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับครูและผู้ปกครอง จ านวน 
1 ฉบับ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04005/ว11 ลงวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2564 โดยปรับปรุงจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับครูและผู้ปกครอง เผยแพร่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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 ภาพที่ 13 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษาจ าแนกออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
On – Air,  Online, On – Demand, On - Hand  และ On – Site  โดย  
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  ณ ปัจจุบัน ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          4.1.1 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก าหนดจัดการเรียนรู้ได้ 4 รูปแบบได้แก่  On – Air, Online, On – Demand  On – Hand   
           4.1.1.1 การเรียนการสอนผ่านทีวี (On – Air)  
                       1) ระบบดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 200  
                2) ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
                3) ระบบ IPTV  
      4.1.1.2 การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) 
                  1) เรียนผ่านระบบ Video Conference 
   2) เรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
   3) เรียนผ่านระบบอ่ืนตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระบบของโรงเรียนได้
จัดเตรียมให้ 
      4.1.1.3 การเรียนการสอนผ่าน Application (On–Demand) 
                     1) เว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)      
      2) Youtube (DLTV  Channel 1 – DLTV Channel 15)  
       3) Application DLTV บน Smart Phone /Tablet 
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       4.1.1.4 การเรียนการสอนแบบ On - Hand ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
การรับชม โดยการน าหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง 
         4.1.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผ่านทางระบบ Video 
Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ของโรงเรียน หรือระบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้เตรียมไว ้
 4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี พ้ืนที่อยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์ บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ให้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติ (On - Site) โดยยึดค าสั่งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
และให้ความสะดวกแก่สถานศึกษา 
 การด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 
ระลอกใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับเสียงสะท้อนความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเรียนปกติในชั้นเรียนได้ เกรงว่านักเรียน
จะเรียนได้ไม่เต็มที่ อาจส่งผลถึงการสอบในระดับต่างๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เป็นในในทิศทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจ 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาในการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และตัดสินผลการเรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา ให้น าคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค ตาม
สัดส่วนที่สถานศึกษาก าหนด 
 
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการน ารูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศทั้งด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการ
กระจายความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการจัดการศึกษานั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอน 
การน าบริการต่างๆ ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ เวิลด์ไวด์เว็บมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในทุกระดับ
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ (anytime 
anywhere) เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และส่งข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบ
ของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทีก้าวไกล
เกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning)” เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอน
หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล  (Distance Learning) ผ่านระบบ
เครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า( Face to Face ) ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้จะให้ความส าคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 

ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
  การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  สมาคมสโลน (Allen & Seaman, 2005) ให้ค าจ ากัดความของการเรียนแบบผสมผสานว่ามีสัดส่วน
ของเนื้อหาที่น าเสนอออนไลน์ระหว่างร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 79 ค าอธิบายของการเรียนแบบผสมผสาน คือ 
การเรียนที่ผสมการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ใช้การ
อภิปรายออนไลน์และมีการพบปะกันในชั้นเรียนบ้าง และมีส่วนที่น่าสนใจว่าการอภิปรายออนไลน์ถือเป็นการ
ส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ เช่นกัน ส าหรับการเรียนในรูปอื่นๆ อย่างเช่น การเรียนแบบปกติจะไม่มีการส่งผ่าน
เนื้อหาออนไลน์ การเรียนแบบใช้เว็บช่วยสอนจะมีการส่งผ่านเนื้อหาออนไลน์ร้อยละ 1 – 29 และการเรียน
ออนไลน์มีการส่งผ่านเนื้อหาร้อยละ 80 – 100 
  Charles R. Graham ( Graham , 2012 ) มหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า เป็นระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  Michael B. Horn and Heather Staker ( Horn & Staker , 2011 ) แห่ง Innosight Institute ได้
นิยามเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานของผู้เรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมวล
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยนักเรียนสามารถควบคุมตัว
แปรทางการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง 
  Radames Bernath ( Bernath , 2012 ) สรุปว่า การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended Learning 
หมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning 
กับการสอนในชั้นเรียน 
  เว็บวิกิพีเดีย (Wikipedia, 2007) ให้ความหมายของการเรียนแบบผสมผสานว่า เป็นการรวมการ
เรียนรู้หลายรูปแบบ การเรียนแบบผสมผสานจะสมบูรณ์ได้ด้วยการใช้การผสมผสานระหว่างทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่อเสมือนจริง และทรัพยากรทางกายภาพ เช่น การรวมเอาสื่อที่ต้องใช้เทคโนโลยีกับการเรียนใน
ห้องเรียนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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จากนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสาน
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้เป็นส าคัญ การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอน สามารถใช้วิธีการสอน สองวิธีหรือ
มากกว่า ในการเรียนการสอน  

การเรียนแบบผสมผสาน สามารถน ามาสรุปได้เป็น 3 มิติ ตาม Graham, Allen and Ure (2003) 
กล่าวไว้คือ การผสมผสานการสอนผ่านสื่อการสอน การผสมผสานวิธีการเรียนการสอน และการผสมผสาน
ระหว่างการสอนแบบเผชิญหน้ากับการสอนออนไลน์ 

ลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Types and Models ) 
Blended Learning เป็นการบูรณาการ online learning และ face-to-face meetings เข้าด้วยกัน

ข้อสมมติของชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ คือ 
  1) ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกันที่ลึกซ้ึงขึ้น 
  2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มที่มีการจัดวางการท างาน
กลุ่มเป็นอย่างดี ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก่อน และ/หรือหลังจากมี face-to-face learning แล้ว ก็ได้ 
ซึ่งอาจจะรวมถึง pre-event activities เพ่ือ warm-up ก่อนมีการประชุมเป้าหมายก็เพ่ือการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในระหว่างผู้เรียน สร้างความรู้สึกการเป็นทีมร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็วใน
การท างานกลุ่ม อาจมีการปฐมนิเทศ แนะน า ชี้แจง ก่อนเรียนทาง Web conferences, online discussions, 
และ conference ซึ่งจะท าให้มีการเปิดใจกว้าง ที่จะเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน ถ้าหากสุดท้าย
ผู้เรียนจะต้องมาพบกันในชั้นเรียนแบบเดิมหรือในอีกกรณีตัวอย่างหนึ่ง คือการให้มี Follow-up learning 
community หลังจาก มี face-to-face eventแล้ว ชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ อาจด้วยการให้ผู้เรียนท า 
group projects, discussing research findings, และ mentoring peers เป็นต้น หรอืลักษณะ end-to-
end communities ที่รวมทั้ง pre-event และ follow-up learning activities ด้วย ผู้เรียนบางคนอาจชอบ 
end-to-end community มากกว่า เพราะ face-to-face meeting แบบปกติ มักเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม ที่จะมาร่วมมือกันท างาน ตัวอย่างเช่น ครูอาจใช้ ice-breaker community ส าหรับ prework 
และแนะน า เรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ใช้ face-to-face experiential workshop ในการให้ความชัดเจนเรื่อง
จุดประสงค์การเรียนของแต่ละคน และใช้ follow-up community ในการ coaching และ mentoring 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 

การเรียนแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) ตามมโนทัศน์ ( Concepts ) ที่ก าหนดนั้นจะเป็น
ลักษณะของการผสมผสานการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ ( Oliver and Trigwell ,2005 ) 
  1. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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2. การผสมผสานในรูปแบบหรือวิธีการที่เน้นเชิงวิชาการในการสร้างผลผลิตทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นโดย
ปราศจากเทคโนโลยีเพ่ือการสอนอื่นๆ เข้ามาช่วย 
  3. การผสมผสานรูปแบบวิธีการทางเทคโนโลยีทางการสอนผ่านหลักสูตรเฉพาะและ / หรือการ
ฝึกอบรม 
  จากรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานข้างต้น เห็นได้ว่าการน าเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสาน
มาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ประเด็นส าคัญคงต้องค านึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้หลายประการที่จะ
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับใช้การเรียนรู้ในลักษณะนี้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ บริบทและความพร้อมทุก
ด้านเพื่อเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุดของการประยุกต์ใช้ 
  องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน (5 Keys Ingredients ) 
  ภายใต้สถานการณ์ของการเรียนแบบผสมผสานนั้น จะประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ส าคัญ 5 ประการ 
ต่อไปนี้ที่บ่งบอกถึงสภาพการณ์ของการเรียนแบบ Blended Learning ได้แก่ (Carman , 2005 ) 
  1. เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน ( Live Events ) เป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่
เรียกว่า “การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous)” จากเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลองที่สร้างขึ้น
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน เชน่เหตุการณ์ในการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เรียกว่า 
“ห้องเรียนเสมือน ( Virtual Classroom )” เป็นต้น 
  2. การเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ (Online Content) เป็นลักษณะการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตามสภาพความพร้อมหรืออัตราการเรียนรู้ของแต่ละคน ( Self-paced Learning ) รูปแบบการ
เรียนเช่นการเรียนแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ( Interactive ) การเรียนจากการสืบค้น ( Internet-Based ) หรือการ
ฝึกอบรมจากสื่อ CD-ROM เป็นต้น 
  3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Collaboration) เป็นสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารข้อมูลร่วมกันกับผู้อ่ืนจากระบบสื่อออนไลน์ เช่น e-Mail ,Chat , Blogs เป็นต้น 
  4. การวัดและประเมินผล (Assessment) การเรียนลักษณะดังกล่าวต้องมีการประเมินผล
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระยะนับตั้งแต่การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-assessment ) การ
ประเมินผลระหว่างเรียน ( self-paced evaluation ) และการประเมินผลหลังเรียน (Post-assessment) เพ่ือ
นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป 
  5. วัสดุประกอบการอ้างอิง (Reference Materials) การเรยีนหรือการสร้างงานในการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานนั้นต้องมีการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูลเพื่อเพ่ิมคุณภาพทางการเรียนให้สูงขึ้น ลักษณะดังกล่าวนี้อาจเป็นลักษณะของการสืบค้นข้อมูลใน
ระบบ Search Engine จาก PDA , PDF Downloads เหล่านี้เป็นต้น 
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 
  ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้นั้น นัก
ออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) ต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของการเรียนที่ก าหนดไว้ 
ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการคิดของผู้เรียนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการประเมินผลการเรียน 
จากจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ท าให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
และเพ่ือนผู้เรียนคนอ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนใกล้ชิดกันมากขึ้นท าให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและเคารพเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับผลป้อนกลับจากการเรียนได้โดยทันที 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพที่ผู้เรียนแต่ละคนมี มีผู้เสนอ
แนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ดังนี้ The Training Place เสนอแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยพัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning)ประกอบด้วย 
   1.1. การวิเคราะห์ผู้เรียน การปฏิบัติการ องค์กรรูปแบบการเรียน และความต้องการของ
ระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   1.2. วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
   1.3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การวางแผน การน าไปใช้ การทดสอบ และการ
ประเมินผล 
   1.4. การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการท างานการน าไปใช้ในภาพรวม เพื่อน าไปสู่การสสร้าง
วงจรในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานที่วางไว้ 
   1.5. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร 
  ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Solutions)ประกอบด้วย 
   2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (objectives) 
   2.2 การออกแบบให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (personalization) 
   2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) 
   2.4 การออกแบบบริบทที่เกี่ยวข้อง (local context ) ได้แก่ บ้าน การท างาน (on-the-job) 
การฝึกปฏิบัติ (practicum) ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ แ ละการเรียนรู้ร่วม กัน (collaboration) 
   2.5 การออกแบบผู้เรียน (Audience) ได้แก่ การเรียนด้วยการน าตนเอง (self-directed) 
การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (peer-to-peer) การเรียนแบบผู้ฝึกสอนและผู้เรียน(trainer-learner) และการ
เรียนแบบผู้ให้ค าปรึกษากับผู้เรียน(mentor-learner) 
  ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)ประกอบด้วย 3องค์ประกอบ ดังนี้ 
   3.1 องค์ประกอบแบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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กระดานข้อความ เวทีเสวนาและการสนทนาแบบปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการเรียน (EPSS) ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือนิพนธ์เว็บ บราวเซอร์ ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน บทความ เว็บฝึกอบรม การติดตามงาน
ที่มอบหมาย การทดสอบ การทดสอบก่อนเรียนการส ารวจ การชี้แนะแบบมีส่วนร่วม เครื่องมืออ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และการประชุมที่มีการบันทึกเสียงและฟังซ้ าได้ 
   3.2 องค์ประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) ได้แก่ การประชุมผ่านเสียง การประชุม
ผ่านวีดีทัศน์ การประชุมผ่านดาวเทียม ห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ ห้องเรียนเสมือน การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ และการอภิปรายออนไลน์ 
   3.3 องค์ประกอบแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ได้แก่ ห้องเรียนแบบดั้งเดิม ห้องปฏิบัติการ 
การเผชิญหน้าการประชุม การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุน 
และการแนะน าในการเรียน 
  ขั้นที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation)ในการน าระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสานไปใช้ 
ต้องก าหนดประเด็นแนวทางการน าไปใช้ การวางแผนการน าไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการ
วางแผนในประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมสานไปใช้ ได้แก่ ผู้เรียน เพ่ือนร่วมเรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา เกิดการยอมรับและมีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)การวัดและการประเมินผลส าหรับการจัดการเรียนการสอนบน
เว็บแบบผสมสาน ท าโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achieve objectives) ของผู้เรียนโดยเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) หมายถึง การบริหารโดยให้บุคคลใน

องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ การตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ ในการ
บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบริหารงานมีความส าคัญของการ บริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง และกระบวนการการ ตัดสินใจสามรถ
รองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้เป็นหลักการของ การบริหารงานที่ผล
ต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจได้ ลดช่องว่างของระบบการ สื่อสารในองค์กรและขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง (นันทกิตติ แก้วกล้า,2553: 16) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจ 
ร่วมกันในการบริหารโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม จึงท า ให้เกิดประโยชน์ได้แก่ 
(ประสาน พรหมณา,2552 : 64) 
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1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดระดมความความคิดท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่า การคิด
และตัดสินใจเพียงบุคคลคนเดียว  

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากข้ึน  
3. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน ร่วมกัน 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
4. การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการตัดสินใจมีคุณภาพและท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มาก

ขึ้นด้วย  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลผู้บริหารใช้การจูงใจให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคล 

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนา งานที่
ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงสุด3 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานไม่
ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจตลอดจน การประเมินผลให้
ทุกฝ่ายได้ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร  

การที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย 
ด าเนินงาน การประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์ เพ่ือเป็นการสร้างความมุ่งมั่นผูกพันระหว่าง บุคคลผู้
ที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร การร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์กร การที่ปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ โดยมีกลยุทธ์ในการท างานด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญ
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง การท างานเป็นทีม การสนับสนุนปัจจัย การติดต่อ สื่อสารรวมทั้งการให้ขวัญ
และก าลังใจ5 การที่บุคคลผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้เข้ามา เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้วย
ความสมัครใจด้วยความเป็นมิตร หรือด้วยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ ร่วมกันทั้งบุคคล ผู้บริหาร และสมาชิก
หรือกลุ่มสมาชิกที่จะปฏิบัติงานร่วมกันคิด ตัดสินใจสร้างสรรค์งาน โดยมีการประสานงานจากบุคคล ผู้บริหาร
ทุกเรื่องไม่ใช่การชี้น าให้ปฏิบัติตามหรือประสานงานร่วมกัน เฉพาะบางงาน แต่เป็นการร่วมกันอย่างอิสระใน
ความคิดในการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน ในผลประโยชน์ ตามเป้าหมายที่วางไว้และร่วมเผชิญต่อผลการ
ประเมินงานจนเกิดการยอมรับ  

การแบบมีส่วนร่วม เป็นการจูงใจให้บุคคลผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วม
รับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ งานของ
องค์กรควรประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ (จันทรานี สงวนนาม,2551:166) คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกขององค์กรย่อมมีความผูกพันกับองค์กร ที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ และความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กร แม้เพียงได้รับฟัง ความคิดเห็นก็ท า
ให้มีความรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรแล้ว  

2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นให้ให้สมาชิกแสดง ความคิดเห็น
และช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก ท าให้สมาชิกทั้งองค์กร มีเป้าหมายเดียวกัน
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะมีทั้งการยอมรับ การสนับสนุนจะมีผล ต่อการปฏิบัติอย่างเต็มที่  
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3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความคิด เห็น 
และยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้บุคคลผู้ร่วมงาน หรือบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาเข้ามา มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจอันเป็นการให้ความส าคัญต่อบุคคล 
และการ สนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ต้องการให้ความส าคัญต่อบุคคลและเป็นการ
สนองตอบ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องการได้มีส่วนร่วม  

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลผู้บริหารในองค์กรเปิดโอกาสให้สมาชิก เข้า
มามีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อันเป็นการสร้าง
แรงจูงใจความรับผิดชอบในหน้าที่ของสมาชิกที่ได้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ร่วม
วางแผนโครงการ ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลองค์กรภายใต้พ้ืนฐานของความเป็น ประชาธิปไตยที่
จะเป็นที่ยอมรับ ลดความขัดแย้งภายในองค์กร และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดของ
องค์กร  

ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นความส าคัญท่ีบุคลากรและกลุ่มงานให้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน

การบริหารที่มีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย บุคคลผู้บริหารนิยมมอบหมาย และกระจาย
อ านาจของตนสู่บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ จึงเป็นการช่วยลดภาระหน้าที่ของบุคคล ผู้บริหารลง และ
สามารถใช้เวลาในเรื่องส าคัญอ่ืนๆ ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้งานในระดับล่าง มีความหมายและท้าทาย
มากขึ้น  

เนื่องจากบุคคลระดับปฏิบัติสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ลักษณะของการบริหารแบบมี ส่วนร่วมนั้น
เกิดจากบุคคลผู้น าแบบประชาธิปไตยที่บริหารงานด้วยโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการมี ส่วนร่วมเปิดโอกาส
ให้บุคคลมีส่วนร่วมไม่ว่าจะให้ความร่วมมือในการตัดสินใจหรือ มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนในกระบวนการ บริหาร อันได้แก่ การวางแผน การ
สั่งการ และการควบคุม ย่อมสร้างความภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วม แก่บุคคล จะน ามาซึ่งความผูกพันและ
ความยินยอมรับผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากการมีส่วนร่วมนั้นๆ โดยปราศจากข้อโต้แย้งซึ่งนักวิชาการ นิภา 
อินทะวงศ์ (2548 : 12) ได้เสนอแนะในการแบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสิน (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ และ
ปฏิบัติการ  

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ด้านทรัพยากร การ
บริหาร และประสานความร่วมมือ  

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation)10  
ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็นยอมรับว่าได้ผลในเชิงปฏิบัติมาก อุทัย บุญ

ประเสริฐ (2547 : 15) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ  
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1. การปรึกษาหารือ (Consulting Management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้บุคคล 
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ (Committee) เช่น 
คณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รูปแบบอย่างนี้เป็นกรกระจายอ านาจการ
บริหารและการตัดสินใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการด้วย ระบบการ
ปรึกษาหารือนี้เหมาะสมส าหรับใช้กับบุคคลผู้บริหาร ระดับต้นขึ้นไป โดยการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
คณะท างาน ประธานโครงการ ประธานคณะ กรรมการหรือกรรมการ เป็นต้น  

2. กลุ่มคุณภาพ (QC Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้บุคคลผู้บริหารได้มีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติงานแบบของกลุ่มบุคคล 3 – 10 คน ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้ เหมาะส าหรับใช้
กับบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้บุคคล ผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสท างานร่วมกัน เพื่อค้นปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง ซึ่งมีกระบวนการ
ในการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ P (Plan) การวางแผน, D (DO) การปฏิบัติ, C (Cheek) การ
ตรวจสอบ, และ A (Act) การปรับปรุงแก้ไข หรือ P D C A นั่นเอง  

อย่างไรก็ตาม ระบบกลุ่มคุณภาพจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค QC และ การใช้
กระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคล ผู้ร่วมงานต้องอยู่
ในเกณฑ์สูงจึงจะสามารถน าระบบกลุ่มคุณภาพนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่ได้ผล
มากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่วๆ ไปที่มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือผู้รับฟัง
ความคิดเห็นเท่านั้นกล่าวคือ รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือ ผุ้เกี่ยวข้องกรอก
ตามแบบที่ก าหนด เช่น ปัญหาที่พบคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร วิธีการ แก้ปัญหามีอะไรบ้าง และ
ผลที่คาดหวังจะได้รับนี้เป็นอย่างไร ส าหรับแบบฟอร์มที่ก าหนดนี้อาจแตกต่าง กันไปตามความต้องการของแต่
ละหน่วยงาน แต่มีหลักการปฏิบัติเดียวกันคือ จะมีคณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอแนะมีหน้าที่ในการประเมิน
ข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์มต่างๆ นั้นว่าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพียงใด ความเป็นไปได้ทางปฏิบัติมาก
น้อยแค่ไหนและสมควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่ แจ้งน าเสนอบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  

4. ระบบส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของกิจการ รูปแบบนี้ พบมาก ในการ
บริหารกิจการของบริษัทหน่วยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจโดยการส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับมีส่วน
ร่วมการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท หรือบริษัทอาจจ่ายเป็นส่วนหนึ่ง เป็นทุนเรือนหุ้นใน
แต่ละปีจะช่วยให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการเองและมีความรู้สึก ผูกพันในการปฏิบัติงาน
เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ในรูปแบบนี้บุคคลผู้บริหารอาจน ามาประยุกต์ โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พึงพอใจที่จะมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
อีกประการหนึ่ง  

อุทัย บุญประเสริฐ (2547) ยังได้เสนอกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการมี
ส่วนร่วมในแบบจริงจัง (High – involvement) ว่าเป็นการบริหารให้สมาชิกทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการ
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ก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาและการสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กร ซึ่งต้องอาศัยการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) สู่ระดับกลางขององค์กรอย่างทั่วถึงในสิ่งที่ต่อไปนี้  

1. สารสนเทศ (Information) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีอ านาจ ในการ
ตัดสินใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ระบบงาน ระดับและชนิดของผลงาน ที่ต้องการ  

2. ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skills) ได้แก่ ความรู้และทักษะในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานและความส าเร็จขององค์กร  

3. อ านาจ (Power) ได้แก่ อ านาจบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกระบวนการก าหนด 
นโยบายและกลยุทธ์การปฏิบัติงานและการประเมินผล  

4. รางวัล (Rewards) ได้แก่ สิ่งที่ก่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมท าให้องค์กรประสบ 
ความส าเร็จลักษณะและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมที่บุคคลผู้บริหารเปิด
โอกาส ให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนร่วมในการผลประโยชน์ และ 
ส่วนร่วมการประเมินผล โดยรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมควรเป็นการมีส่วนร่วมแบบกลุ่มงาน หรือใน
รูปคณะกรรมการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เหมาะสม จนเป็น
ที่ยอมรับและเห็นชอบจากทุกฝ่าย ลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้น พิจารณาได้หลายมุมมอง แต่ลักษณะโดยรวม
ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองค์กร การปฏิบัติ การบริหาร  
การสื่อสาร และการ ประเมินผล ซึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมทางอ้อมทั้งในระดับ
ของการมีส่วนร่วม เพียงบางส่วนหรือมีส่วนร่วมทั้งหมด  

สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการบริหารแบบประชาธิปไตยที่บุคคล 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยรูปแบบการบริหาร ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การปรึกษาหารือ กลุ่มคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะ และระบบส่งเสริมให้บุคคลผู้ปฏิบัติงาน มี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นลักษณะเน้นการกระจายอ านาจให้สมาชิกทุกคนในองค์กรได้มี ส่วนร่วมใน
การก าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศ ที่สนับสนุน ในการ
ตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีการให้รางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจเป็นการให้ความ ส าคัญกับสมาชิกในการได้
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมในผลประโยชน์ และร่วมในการ ประเมินผลแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความส าเร็จให้แก่องค์กร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้ าสมัยของเทคโนโลยี การสื่อสาร ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคม
จะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เอง ได้ส่งผล
กระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว 
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั้งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหา
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สุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่
ประสบความส าเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครูจึงต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบง าความคิด
ของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่ากัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2554 :1 ) 

ความหมายของทักษะชีวิต 
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน 

และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554:1-9) ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส าคัญ 

ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ พร้อมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังและตัวชี้วัดทักษะชีวิตในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้.  

องค์ประกอบทักษะชีวิต พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง และตัวชี้วัด 
ระดับประถมศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนัด ความสามารถ รู้จุดเด่นจุด
ด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. รู้ความชอบ ความถนัด และ 
ความสามารถของตนเอง 

1.1 บอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและภาคภูมิใจ 
1.2 แสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

2. ค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 2.1 บอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
2.2 เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผู้อื่น 

ยอมรับในความแตกต่างทางกาย ทางความคิด ความรู้สึก และ 
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 

4. มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
5. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 5.1 ใช้สิทธิของตนเองในโอกาสต่าง ๆ 

5.2 ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
6. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

6.1 ชื่นชมในความส าเร็จของตนเองและผู้อื่น 
6.2 แสดงความรู้สึกรักตนเองและผู้อ่ืน 
6.3 ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 



27 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหา
และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง 
รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. รู้จักสังเกต ตั้งค าถาม และแสวงหา 
ค าตอบ 

1.1 ตั้งค าถามที่น าไปสู่ค าตอบที่เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1.2 มีทักษะในการสังเกต และมีแนวทางหาค าตอบ 
2. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ข่าวสารได้สมเหตุสมผล 
วิเคราะห์จ าแนกแยกแยะข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์
ต่าง ๆ รอบตัวด้วยเหตุผลที่เชื่อถือได้ 

3. ประเมินสถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

คาดคะเนความเสี่ยงจากสถานการณ์ท่ีเผชิญใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล 

4. มีจินตนาการและมีความสามารถในการ 
คิดเชื่อมโยง 

สร้างผลงานและแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยง
และจินตนาการ 

5. รู้จักวิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
สารสนเทศที่ถูกต้อง 

วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักการเหตุผลและใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องสนับสนุน 

6. รู้จักวิธีการและขั้นตอนการตัดสินใจและ 
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแก้ไขปัญหาได้
หลากหลายวิธี และตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง เหมาะสมและ สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 

7. มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ผู้อื่น 

7.1 แสดงออกในสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจอย่างเหมาะสม 
7.2 บอก/บรรยาย/เล่าความดีหรือความภาคภูมิใจของเพ่ือน ให้

ผู้อื่นรับรู้ 
8. มีความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น 8.1 กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระท าของ 

ตนเองด้วยความมั่นใจ 
8.2 ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระท าที่ดีของผู้อื่น 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้

สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 
 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง 1.1 จ าแนกอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
1.2 แสดงอารมณ ์ความรู้สึกของตนเองได้เหมาะสมกับ 

สถานการณ์ต่าง ๆ 
2. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม จัดการกับอารมณ์ตนเองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
4. มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด 

ให้กับตนเอง 
ผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสร้างสรรค์ 

5. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ก าหนดแนวทางหรือวิธีการสร้างก าลังใจให้กับตนเอง 
6. ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยสันติวิธี เสนอทางออกของข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยเหตุผลและ 

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและใช้วิธีเชิงบวก 
7. รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง 7.1 วิเคราะห์และเลือกวิธีการ/กิจกรรม ที่ท าให้ตนเองมี 

ความสุขได้อย่างเหมาะสม 
7.2 มีอารมณ์ขัน 

 
องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูด
และภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. เป็นผู้ฟังที่ด ี 1.1 ฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการ ของ
ผู้พูด 

1.2 รักษาความลับของเพื่อน 
2. ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมใน ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ที่ท าให้ผู้อ่ืนผ่อนคลาย สบายใจ ไม่ก่อให้ 
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การ สื่อสาร เกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงได้ 

3. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แสดงออกหรือสะท้อนความรู้สึกหรือการกระท าของตนเอง 
ที่แสดงว่าเข้าใจและใส่ใจผู้อ่ืน 

4. รู้จักแสดงความคิด ความรู้สึก 
ความชื่นชม และการกระท า ที่
ดีงามให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

4.1 ชื่นชมความส าเร็จ ความสามารถ และการกระท าที่ดีของ เพ่ือน
ด้วยค าพูด ภาษากาย หรือสัญลักษณ์ได้ 

4.2 กล้ายืนยันความคิด ความรู้สึก และเหตุผลที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 
5. รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยง 

5.1 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของตนเอง 
5.2 ปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธได้โดยไม่เสียสัมพันธภาพ หรือ เสีย

น้ าใจ 
5.3 ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตได้ 

6. ให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

6.1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย 
6.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ราบรื่นและมีความส าเร็จหรือมีผลงาน 

จากการสร้างสรรค์ร่วมกัน 
7. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ

ระเบียบของ สังคม 
ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 

 
ระดับมัธยมศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ความถนัดความสามารถ รู้จุดเด่นจุด
ด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
และผู้อ่ืน มีเป้าหมายชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. รู้จักความถนัด ความสามารถและ บุคลิกภาพของ
ตนเอง 

1.1 วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถ ของตนเองได้ 
1.2 วิเคราะห์ลักษณะส่วนตน อุปนิสัย และค่านิยม
ของตนเองได้ 

2. รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 2.1 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้ 
2.2 ก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและ 
ผู้อื่น 

ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก สะท้อนมุมมองที่ดีของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
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5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 5.1 แสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่นได้ 
5.2 น าเสนอคุณลักษณะที่ดีมีคุณค่าของตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน 6.1 แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดี
ของตนเองและผู้อื่น 
6.2 แสดงความสามารถและความดีงามที่ตนเอง
ภาคภูมิใจ ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 

7. มีความความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อ่ืน 7.1 กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการ
กระท าของตนเองด้วยความมั่นใจ 
7.2 ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระท าที่ดี
ของผู้อ่ืน 

8. เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 8.1 เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย 
8.2 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเอง 

9. มีทักษะในการก าหนดเป้าหมายและ 
ทิศทางสู่ความส าเร็จ 

9.1 ก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายหรือความส าเร็จที่ตนเองคาดหวังได้ 
9.2 ปฏิบัติตามแผนการด าเนินชีวิตที่ก าหนดไว้และ

ปรับปรุง ให้มีโอกาสประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
 
องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่
ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและ รู้เท่า
ทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของข้อมูลข่าวสาร
เลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารเพื่อสร้างภูมิความรู้และการ
ตัดสินใจเมื่อเผชิญ สถานการณ์รอบตัว 
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2. ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญ 
อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ 

2.1 ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญด้วยข้อมูล
และเหตุผลที่ถูกต้อง 
2.2 ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญด้วยทาง 

เลือก ที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
3. แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่าง 

เป็นระบบ 
3.1 แก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตอย่าง
ไตร่ตรองตามข้ันตอนหลักการแก้ปัญหา 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบและหาทางป้องกันหรือ

แก้ปัญหาที่เกิด จากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
3.3 วางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4. มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานและแสดงพฤติกรรมได้เป็นที่ยอมรับ 
5. มองโลกในแง่ดี 5.1 บอกสิ่งที่มองเห็นหรือมุมมองด้านดีในบรรยากาศ

หรือสภาพเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้ 
5.1 มีความยืดหยุ่นทางความคิด 

6. มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูล 
ให้เป็นประโยชน์ 

แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่มี 
ประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืน 

7. ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิต 
ของตนเอง 

ประเมินและสรุปผลการกระท า การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์คับขันจากประสบการณ์ที่ดี
ของตนเองและผู้อื่น เป็นบทเรียนชีวิตของตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้
สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. ประเมินและรู้เท่าทันสภาวะ
อารมณ ์ที่เกิดข้ึนกับตนเอง 

1.1 ส ารวจและประเมินอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 
ตนเองได้ 

1.2 เลือกวิธีการจัดการหรือควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสม 
2. จัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ด้วย
วิธีที่เหมาะสม 

2.1 เลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.2 ยุติความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสันติวิธี 

3. คลายเครียดด้วยวิธีการที่ มีวิธีการคลายความเครียดที่ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและ 
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สร้างสรรค ์ ผู้อื่น 

4. รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเอง
และผู้อ่ืน 

4.1 มีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับ 
เหตุการณ์ 

4.2 ปรับความคิด ความรู้สึก อารมณ ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ต่าง 
ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือความเครียด ได้ด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของ
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือ
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

1. รู้จักปฏิเสธเพ่ือนในสถานการณ์
เสี่ยงและ รู้จักเตือนเพ่ือนให้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง 
ที่ถูกต้อง 

1.1 ปฏิเสธเพ่ือนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน การ
ปฏิเสธ 

1.2 เตือนเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในสถานการณ์ ต่าง 
ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอนทักษะการเตือน 

2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์

กล้าแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลด้วยวิธีการสื่อสารที่ดี 

3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยได้ 
อย่างราบรื่น 

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น อาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนด้วย
การสื่อสารเชิงบวก 

มีวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความ 
สุภาพและเป็นมิตร 

6. เคารพกฎกติกาของสังคม ปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคมอย่างเต็มใจทุกสถานการณ์ 
7. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น และผู้อ่ืนสามารถน าไป 

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับทักษะอาชีพ 
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพเป็นการเปิดและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสและทดลองท างานที่

ตนเองสนใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานท า รวมทั้ง เป็นการสร้าง
โลกทัศน์ทางปัญญาสร้างมุมมองที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ได้
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการด าเนินการด้านอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่หลากหลาย
เพ่ือให้บุคคลประกอบอาชีพเลี้ยงตนให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพจึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อ วิถีชีวิตและโลกของงาน
อาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ซึ่งเป็นรอยต่อส าคัญของการตัดสินใจที่เชื่อมต่อกับอาชีพในอนาคต 

ความหมาย 
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (WORK   Experience) หมายถึง  กระบวนการด าเนินการให้

นักเรียนได้ส ารวจ รู้จัก และค้นพบตนเองและอาชีพเข้าสู่โลกของการท างานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ/
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือเรียนรู้โลกของอาชีพสร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน 

แนวทางการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพสามารถด าเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในชั้นเรียน หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ 
ส ารวจและรู้จักตนเองเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมทั้ง 
บุคลิกภาพโดยการเสริมทักษะอาชีพผ่านหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย การใช้กระบวนการ 
และกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เช่น แบบวัดความสนใจในอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพ และแบบวัดความถนัด 
เป็นต้น 

2. การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพนอกชั้นเรียน หมายถึง สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้สัมผัสโลกของการท างานตามสภาพจริงจากครอบครัว/สถานประกอบ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การส ารวจโลกของอาชีพ เสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะการท างาน เช่น การสัมผัส
งาน การเยี่ยมชมสถานประกอบการ เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การฝึกงาน เป็นต้น 
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พัฒนาการทาง
อาชีพตามช่วงวัย 

ระดับชั้น (ตัวอย่าง) การสร้างเสริมประสบการณ์
อาชีพ 

เรียนเล่นเป็นอาชีพ ป.1 อาชีพที่ฉันฝัน 
ป.2 อาชีพที่ฉันใกล้ชิด  
ป.3 อาชีพที่ฉันค้นหา 

1. ช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท างานในบ้าน 
2. ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว 
3. กิจกรรมในโรงเรียน เช่น กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ชมรม 
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
สู่อาชีพฯลฯ 

จัดกลุ่มอาชีพ และฝึก
ตามความสนใจ 

ป.4 อาชีพที่ฉันค้นพบ  
ป.5 อาชีพที่ฉันท าเป็น  
ป.6 อาชีพที่ฉันเก่ง 

1. ฝึกอาชีพในครอบครัว 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม shopping Course  
3. ฐานการเรียนรู้อาชีพ 

รู้ สนใจ ถนัด ชัด 
เรื่องอาชีพ 

ม.1 อาชีพที่ฉันฝึกในโรงเรียน 
ม.2 และ ม.3 อาชีพที่ฉันฝึก
ประสบการณ์ ในสถาน
ประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ผู้รู้สู่
อาชีพ ที่ฉันช านาญ 

1. รายวิชาเพ่ิมเติม Block Course และ 
shopping Course 
2. ศึกษา ฝึกประสบการณ์อาชีพใน
แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ  
3. ฝึกอาชีพในชุมชน หน่วยงานใน
ท้องถิ่นใกล้บ้าน 
4. ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ 

 
กรอบแนวคิดในการเสริมทักษะอาชีพ 
การเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน มุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ การฝึกทักษะ เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ 

และสมรรถนะที่เกิดกับตัวนักเรียนเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และทักษะจ าเป็นส าหรับอาชีพเข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2561: 
9-10) 
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กรอบแนวคิด เป้าหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 

1.ส ารวจและวิเคราะห์ 
งานอาชีพที่นักเรียน 
สนใจ 

นักเรียนส ารวจ วิเคราะห์โลก ของอาชีพ 
และค้นพบ ความสนใจ ความถนัดและ 
เลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง 

- นักเรียนได้ส ารวจงานอาชีพที่นักเรียน 
สนใจ 
- ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกัน 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความสอดคล้องกับ 
ตลาดงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
- นักเรียนใช้เครื่องมือประเมิน บุคลิกภาพ 
ความสนใจ และความถนัด ของนักเรียนที่
สอดคล้องกับอาชีพ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้รวบรวมเครื่องมือ แบบวัดแวว
ต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ 
www.obeccareer.com 

2.ประสานความ 
ร่วมมือจาก ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการร่วม
ก าหนด ความรู้ ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็น 

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือ 
กับผู้ที่เก่ียวข้องก าหนดความรู้ทักษะ 
อาชีพ คุณลักษณะและขอบข่ายอาชีพ 
ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ โดยจัดท ารูปแบบการ
เรียนรู้ บูรณาการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตามความถนัด
และความสนใจ 

- สถานศึกษาประสานและร่วมมือกับ 
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ/ แหล่ง
เรียนรู้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ใน
การจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะ และ
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
ระยะเวลารวมทั้งการจัดเสริมทักษะอาชีพ 
การใช้สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานที่ 
ฝึกประสบการณ์ 

http://www.obeccareer.com/


 

 

 
 

กรอบแนวคิด เป้าหมายการจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรม 
3.น าไปใช้เป็นส่วน 
หนึ่งของหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร 
สถานศึกษาในการเสริมทักษะ และ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น รายวิชา 
พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน รวมถึงการปลูกฝัง 
ลักษณะนิสัยในการท างานให้นักเรียน 
พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประชุม
วิเคราะห์ จัดท าแผนกลยุทธ์ และ 
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 
เสริมทักษะอาชีพร่วมกัน 
- สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดเสริมทักษะ 
อาชีพ ก าหนดเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะ การสร้าง 
คุณลักษณะที่จ าเป็น สอดคล้องกับอาชีพ 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา 
- นักเรียนได้ค้นหา ความถนัด ความ 
ต้องการ ค้นพบตัวตน วางแผนเส้นทาง 
การศึกษาต่อและการมีงานท า 
- ครูน าแผนการจัดเสริมทักษะอาชีพลงสู่ 
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

4.ก าหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผล 

มีการวัดและประเมินผลการเสริมทักษะ 
และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับ 
นักเรียน 

- สถานศึกษา และผู้ประกอบการ มีการ
ร่วมกันก าหนดแนวทางการวัด และ
ประเมินผลในการสร้างเสริม ประสบการณ์
อาชีพของนักเรียน 
- สถานศึกษาจัดท าแนวทาง/เครื่องมือ 
วัดผลด้านความรู้ ทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสภาพจริง 
- ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจ 
กับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
ในการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
รบัรองการเรียนอาชีพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
Nutbeam (2008) ใด้ก าหนดนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า หมายถึง ทักษะทางปัญญา และ

ทักษะทางสังคม ที่ชี้น าก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของแต่ละบุคคลให้เข้าถึงเข้าใจและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในวิถีทางเพ่ือการส่งเสริมและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้นิยามนี้
สอดคล้องกับการนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพของ 

WHO (1998) ที่ได้ก าหนดนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า หมายถึง กระบวนการทางปัญญา 
(cognitive skill) และทักษะทางสังคม (social skill) ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจจเจก
บุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและด ารงรักษาสุขภาพท่ีดี 

คณะกรรมการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือกิจการทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมการแพทย์
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (American Medical Association, 1999) ให้ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ว่า หมายถึง กลุ่มทักษะที่รวมถึงความสามารถ (ability) พ้ืนฐานในการอ่านข้อความและการค านวณ
ตัวเลข เพื่อการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

Ratzan and Parker (2000) ให้ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า หมายถึง ระดับความสามารถ 
(ability) ของแต่ละบุคคลที่จะเข้าถึง มีวิธีการ และท าความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพและบริการที่
จ าเป็นเพื่อการตัดสินใจทางสุขภาพที่เหมาะสมของตนเอง 

Sorensen (2013) ให้ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า หมายถึง เป็นการรู้หนังสือ (literacy) ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ที่จ าเป็น แรงจูงใจ และสมรรถนะ (competences) ในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเพ่ือการตัดสินใจในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการคงอยู่ในการดูแลสุขภาพตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอด 

กระทรวงสาธารณสุข (2560) ให้ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า หมายถึง ความรอบรู้และ
ความสามารถด้านสุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมินและตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข (อ้างถึงใน อังศินันท์ อินทรก าแหง, 
2560 :15) 

จากนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเแบ่ง ออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ทักษะทางปัญา และทักษะทางสังคม โดยมีรายละเอียดของทักษะ (skills) และความสามารถ 
(ability) ทางด้านสุขภาพของบุคคล ประกอบด้วยความสามารถในการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ 
ประเมินตัดสินใจในการน าข้อมูลด้านสุขภาพไปใช้ดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น Nutbeam (2000) เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความรอบรู้ขั้นพ้ืนฐาน (basic/functional literacy) คือ 
ทักษะพ้ืนฐาน (basic skills) ด้านการอ่านและเขียนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความ
รอบรู้ขั้นปฏิสัมพันธ์ (communicative/interactive literacy) คือ ทักษะทางปัญญาและความรอบรู้ขั้นที่
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สูงขึ้น รวมถึงทักษะทางสังคม ที่พบในชีวิตประจ าวันได้แก่ การรับและแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการ
สื่อสาร และการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  3) ความรอบรู้ขั้นวิจารณญาณ 
(critical literacy) คือทักษะทางปัญญาที่สูงขึ้น รวมถึงทักษะทางสังคม ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ข้อมูลในการควบคุมเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้มากขึ้น ส่วน Manganello (2008) 
ท าการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น โดยพัฒนาแนวคิดของ  Nutbeam (2000) จากเดิม 3 
ประเภท เพ่ิมเป็น 4 ประเภท ซึ่ง Manganello มองว่าในปัจจุบันวัยรุ่นมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาก จึงได้
เสนอประเภทความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ิมอีก 1 ประเภทคือ ระดับรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เป็น
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากสื่อสารมวลชน 

องค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (dimensions of health literacy) 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ  Intrakamhang & 

Kwanchuen (อ้างถึงใน อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2560 :16-19) ได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบการวัด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสร้างเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของ คนไทยอายุ  15 ปีขึ้นไป 
และสรุปการก าหนดองค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักวิชาการไว้ดังนี้ 

Kickbusch (2001) เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
เข้าถึงข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 2) ความสามารถในการใช้ภาษาในการกรอกแบบแสดงความยินยอม
ด้วยความสมัครใจ 3) ทักษะการเจรจาต่อรองเพ่ือจะได้มีทางเลือกในการรักษาที่ห่างไกลจากความเสี่ยง 

Lee, Arozullah and Cho (2004) เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ความรู้เรื่องโรคและการดูแลตนเอง 2) พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 3) การดูแลป้องกันและการ
ตรวจสุขภาพ และ 4) การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 

Zarcadoolas Pleasant and Greer (2005) เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้พ้ืนฐาน 2) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 3) การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน 
และ 4) ความรู้ทางวัฒนธรรม 

Rootman and Ronson (2005) ; Rootman (2009) เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพแบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การรู้หนังสือทั่วไป (genneral literacy) เช่น สมรรถนะ ในการ
อ่าน ค านวณ การพูด การฟัง การท าความเข้าใจ การต่อรอง การวิพากษ์ และการตัดสินใจ  2) การรู้
หนังสือด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสื่อต่างๆ เป็นต้น 

Nutbeam (2008) ได้พัฒนาแนวคิด “conceptual model of health literacy as a risk”.โดย
เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล (access) 2) 
ความรู้ความเข้าใจ(cognitive) 3) ทักษะการสื่อสาร (communication skill) 4) การจัดการตนเอง (self 
management) 5) การรู้ เท่าทันสื่อ (media literacy) และ 6) ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) 
แนวคิดนี้พัฒนามาจากสองประเด็นที่ต่างกันในการดูแลรักษาทางคลินิก (clinical care) และการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน (public health) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง "ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค" ในกรณีบุคคลมี
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพต ่า จะส่งผลต่อการปฏิบัติตัวและการจัดการทางสุขภาพ โดยแนวความคิดนี้มี
รากฐานมาจากการวิจัยการรู้หนังสือ (literacy) ที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการส่งเสริมสุขภาพ จะ
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่ส่งผลให้บุคคลมี การควบคุมสุขภาพ และปรับเปลี่ยน
ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  

Chin et al. (2011) ได้พัฒนาแนวคิด Process-Knowledge Model of health literacy ซึ่ง
เสนอว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
(processing capacity) คือปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถ เช่น ความจ า  2) ความรู้ทั่วไป (general 
knowledge) คือความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ  3) ความรู้เฉพาะเรื่อง (specific 
health knowledge)  

Edward, Wood, Davies and Edward (2012)  ไ ด้ พัฒนาแนว คิ ด  The health literacy 
pathway model แบ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ทางสุขภาพ 
(Health knowledge) 2) การสืบหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างกระตือรือร้น (active information 
seeking and use) 3) การสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างกระตือรือร้น (actively communicating 
with health professionals) 4) ทักษะการจัดการตนเอง (self-management skills) 5) การแสวงหา
และ การเจรจาต่อรองทางเลือกในการรักษา (seeking and negotiating treatment options) 6) การ
ตัดสินใจ (decision making) และ7) ผลลัพธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy outcome)  

 Sorensen (2013) เสนอกรอบการน าความรอบรู้ด้านสุขภาพไปใช้กับขอบเขตงานด้าน
สาธารณสุขด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นตาราง เมทริกซ์ที่ใช้ใน
การสร้างข้อค าถามของแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพยุโรป The European Health Literacy (HLS-
EU) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขอบเขตงาน
สุขภาพ  

การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ  

การเข้าใจใน
ข้อมูลสุขภาพ  

การประเมิน
ข้อมูลสุขภาพ  

การน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
ดูแลสุขภาพ  

การดูแลสุขภาพ 
(Health care)  

ความสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและ
บริการทาง
การแพทย์
สถานการณ์การ
เจ็บป่วย  

ความสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูล
ทางการแพทย์
และเข้าใจ
ความหมายที่
ถูกต้อง  

ความสามารถ
ในการตีความ
และประเมิน
ข้อมูลทาง
การแพทย์  

ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกเชื่อและ
ใช้บริการบน
สถานการณ์การ
เจ็บป่วยและดูแล
สุขภาพ  
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ขอบเขตงาน
สุขภาพ  

การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ  

การเข้าใจใน
ข้อมูลสุขภาพ  

การประเมิน
ข้อมูลสุขภาพ  

การน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
ดูแลสุขภาพ  

การป้องกันโรค 
(Disease 
prevention)  

ความสามารถ
เข้าถึงข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ  

ความสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูล
ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและเข้าใจ
ความหมายถูกต้อง  

ความสามารถ
ในการตีความ
และประเมิน
ข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ 

ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกเชื่อหรือ
กระท าการดูแลสุขภาพ
บนฐานข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ  

การส่งเสริม
สุขภาพ (Health 
promotion)  

ความสามารถใน
การเพ่ิมความรู้ที่
ทันสมัยด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
ทางสังคมที่เป็น
ตัวก าหนดปัญหา
สุขภาพประชาชน  

ความสามารถท า
ความเข้าใจข้อมูล
ด้านสภาพ 
แวดล้อมทาง
กายภาพและทาง
สังคมท่ีก าหนด
ปัญหาสุขภาพ
และเข้าใจ
ความหมายที่
ถูกต้อง  

ความสามารถ
ในการตีความ
และประเมิน
ปัจจัยด้าน
สภาพแวด-  
ล้อมทาง
กายภาพและ
ทางสังคมที่เป็น
ตัวก าหนด
ปัญหาสุขภาพ  

ความสามารถในการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ปัจจัย  
ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทาง
สังคมท่ีเป็นตัวก าหนด
ปัญหา  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ณัฐกร สงคราม (2555: 7-11) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานมีความพึงพอใจต่อเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.64) 

เอกชัย เนาวนิช และปณิตา วรรณพิรุณ (2555 : 121-134) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิ่ง เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงตรรกะ สาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีข้ันตอนการศึกษามี 3 ขั้น คือ 1) การเตรียมการก่อนการ
เรียนการสอน 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผลการเรียนการสอน ผลการประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม 
มีความเหมาะสมระดับมาก 
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กุลธวัช สมารักษ์ (2556: 113-115) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลจากการ
วิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการรูปแบบ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 2) นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มี
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศรัณยา อินทรภิรมย์ (2556: บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างห้องเรียนปกติและบนเครือข่ายสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT “เรื่อง ระบบการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมี
คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนเรียนที่
เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจระดับมาก  3) ผลการประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

กชนันท์ โนรินทร์  (2557: บทคัดย่อ) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ หลักการของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลรูปแบบ  โดย
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการปฐมนิเทศ     
และขั้นการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1.ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์ 2. ขั้น
เรียนรู้ 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นน าไปใช้ 5. ขั้นวัดและประเมินผล 2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษา มีคะแนนทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนท าการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่
ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2557: 250-251) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อการ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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สาวิตรี เถาว์โท (2558: บทคัดย่อ) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่อื สารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ  5 ประการ 
คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนื้อหา 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย และ 5) การวัด
และประเมินผล ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้อยละ 75 2) การรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และสูงกว่าร้อยละ 75 3) การรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 4) ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

นิติธาร ชูทรัพย์ (2559: 147-152) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 8 องค์ประกอบ คือ ชื่อ
รูปแบบ ที่มาและความส าคัญของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 2) กระบวนการเรียนการสอนมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face to Face Learning) และ 2) การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online Learning) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ 4) นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรู้สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนรู้
แบบผสมผสานมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสามารถตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยอยู่ในระดับมากขึ้นไป และมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโคน่า 2019 



 บทท่ี 3   
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มีความเหมาะสมแก่การน าไปใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

ระยะที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จากการน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้  

รายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยในแต่ละระยะมีดังต่อไปนี้   
ระยะที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 2 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินรูปแบบ ได้แก ่บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน 
กตปน. 2 คน  

วิธีด ำเนินกำร 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
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 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยการท าวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ มี 3 ประเด็นคือ 
  1) พัฒนาระบบการนิเทศก์โฉมใหม่แบบ E-Supervisor โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัยและ
สร้างคลังความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอน 
  2) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ง 5  รูปแบบอย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา 
  3) ปฏิรูปการบริหารจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โดยการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยจัดหาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือจัดท าศูนย์รวม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนให้มีคุณภาพภายใต้การน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. น าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ประเด็นมาสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมีส่วนรวม  

4. ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินที่คณะกรรมการร่วมในการก าหนดมาตรฐานการ
ประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) เป็น
ผู้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน (Stufflebeam.2000: 447- 448) ดังนี้  

   1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจว่า      
การประเมินนั้นจะให้สารสนเทศที่จ าเป็นตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 

   2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจว่า     
การประเมินนั้นจะสอดคล้องความเป็นจริง สามารถปฏิบัติได้จริง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
ประหยัด 
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  3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจว่า การ
ประเมินนั้นจะด าเนินการถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตามหลักจริยธรรม และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน 

  4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจว่า การประเมิน
นั้นจะต้องมีความเปิดเผย และมีการใช้เทคนิควิธีการที่ให้สารสนเทศเพียงพอเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ก าหนด       
ความคุ้มค่าหรือคุณค่าของโครงการที่ถูกประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 
1. คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2   

2. แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตั้งแต่มีความเป็นประโยชน์/ ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องมากที่สุด จนถึงมีความเป็น
ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องน้อยที่สุด มีข้อค าถามรวม 15 ข้อ และมีข้อ
ค าถามปลายเปิด 1 ข้อ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 มีข้ันตอนการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
1. คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  มีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมีส่วนรวม 
   2) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการท าวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ มี 3 ประเด็นคือ 
   2.1 พัฒนาระบบการนิเทศก์โฉมใหม่แบบ E-Supervisor โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัยและ
สร้างคลังความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอน 
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  2.2  พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ง 5  รูปแบบอย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา 
   2.3 ปฏิรูปการบริหารจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัยจัดหาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือจัดท าศูนย์รวมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนให้มีคุณภาพภายใต้การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3) น าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ทัง้ 3 ประเด็นมาสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้ PIRMA โมเดล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ        

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) เป็นขั้นตอนวางแผนการเตรียมการก่อนด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 4Ms ดังนี้ 
          1.1. Man -การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน  

1.2. Material -การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
          1.3. Money –การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.4. Management –การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนตามสภาพความ
พร้อมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) เปน็การน ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) เป็นการสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใช้กระบวนการ PLC ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม (M: Monitoring) เป็นการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้การนิเทศแบบ E-Supervision  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ทั้งการประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งท า
การประเมินใน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                4) จัดท าคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและความส าคัญของรูปแบบ วัตถุประสงค์ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ แนวปฏิบัติในการประเมิน
ผู้เรียน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

    5) น าคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา จ านวน 5 คน 
ประเมินรูปแบบ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด        

    6) จัดท าคู่มือประกอบการใช้รูปแบบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ต่อไป 
2. แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

  1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมิน 
  2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมีส่วนรวม 
  3)  เขียนข้อค าถามของแบบประเมินให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด  
  4) น าแบบประเมินไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) 

โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 2 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ
ประเมินว่าครบถ้วนหรือไม่ ส านวนข้อความและภาษามีความเหมาะสมหรือไม่ 

  5) น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น 
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยได้คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ โดยพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.6-1.0 จากนั้นได้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบประเมินมีความสมบูรณ์และน าไปใช้ประเมินต่อไป 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียน

การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมีส่วนรวม มาสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมทั้งจัดท าคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ 

2. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 2 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน กตปน. 2 คน ท าการประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป

ตาราง และความเรียง 
ระยะที่ 2 ประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
           กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
    1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 188 คน  
      2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน 27,342 คน 

วิธีด ำเนินกำร 
ขั้นที่ 1 ประชุมชี้แจงการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล กับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 188 โรง ด้วยระบบออนไลน์ 

 ขั้นที่ 2 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 188 โรง  

ขั้นที่ 3 ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายมีนิเทศก ากับติดตามการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล  

ขั้นที่ 4 ท าการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ดังนี้ 

2.1 ด้านความรู้ตามหลักสูตร ให้ครูผู้สอนท าการประเมินผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเอง 

2.2 ด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินโดยใช้แบบวัดทีส่ร้าง
และพัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2.3 ด้านความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ประเมินโดยการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ  
          ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการใช้รูปแบบ 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 
        1) แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร มีลักษณะเป็นตารางบันทึกข้อมูล

ผลการเรียนของนักเรียนรายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        2) แบบวัดทักษะชีวิต  จ านวน 3 ฉบับ 
          3) แบบวัดทักษะอาชีพ จ านวน 3 ฉบับ 
                  4) แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 3 ฉบับ  
แบบวัดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

เครื่องมือ จ ำนวนข้อ ลักษณะเครื่องมือ 
แบบวัดทักษะชีวิต เป็นแบบวัดระดับ

พฤติกรรมหรือระดับ
การปฏิบัติ ให้
นักเรียนประเมิน
ตนเอง โดยใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 

ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 20 
ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 20 
ฉบับที่ 3 แบบวัดทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 20 

แบบวัดทักษะอาชีพ 
ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 20 
ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 20 
ฉบับที ่3 แบบวัดทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 20 

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ฉบับที่ 1 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับนักเรียน 
ระดับชั้น ป.1-3 

20 

ฉบับที่ 2 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ป.4-6 

20 

ฉบับที่ 3 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.1-3 

20 

 
  5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

        ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และแบบเติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
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        ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบ มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด จนถึงมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด มีข้อค าถาม
รวม 13 ข้อ 

        ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 1 ข้อ 
 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 มีข้ันตอนการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบบันทึกข้อมูล 
    2) ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ     
สุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงมีลักษณะเป็นตารางบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายชั้น  

    3) น าแบบบันทึกข้อมูลไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face 
validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของแบบบันทึก
ข้อมูลว่าครบถ้วนหรือไม่ ไม่ 

   4) ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์แบบบันทึก
ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

2. แบบวัดทักษะชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมิน 
   2) การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมี
ส่วนรวม 

   3) ก าหนดสิ่งที่จะประเมินเพ่ือสร้างแบบวัดทักษะชีวิต จ านวน 3 ฉบับ คือ  
ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 
ฉบับที่ 3 แบบวัดทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 

        แบบวัดที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น  ซึ่งลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ คือ 
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5  หมายถึง  มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    4) น าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น
ของแบบประเมินว่าครบถ้วนหรือไม่ ส านวนข้อความและภาษามีความเหมาะสมหรือไม่ 

    5) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัด ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจน และสามารถสื่อความได้ง่าย แล้วน าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  3 กลุ่ม คือ  

    กลุ่มท่ี 1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จ านวน 124 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับที่ 1  
    กลุ่มท่ี 2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จ านวน 149 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับที่ 2               

กลุ่มท่ี 3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จ านวน 152 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับที่ 3 
น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Correlation) แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และท าการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ผลปรากฏว่า แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ดังนี้  

         ฉบับที่ 1 ค่าอ านาจจ าแนก 0.39 - 0.72 และค่าความเชื่อมั่น 0.92 
         ฉบับที่ 2 ค่าอ านาจจ าแนก 0.44 - 0.70 และค่าความเชื่อมั่น 0.93 

           ฉบับที่ 3 ค่าอ านาจจ าแนก 0.44 - 0.78 และค่าความเชื่อมั่น 0.95 
    6) จัดพิมพ์แบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
3. แบบวัดทักษะอาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัด 
    2) การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมี
ส่วนรวม 

    3) ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน เพ่ือสร้างแบบวัดทักษะอาชีพ จ านวน 3 ฉบับ คือ  
ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
ฉบับที่ 2 แบบวัดทักษะอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 
ฉบับที่ 3 แบบวัดทักษะอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 
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        แบบวัดที่สร้างขึ้นครอบคลุมทักษะอาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ซึ่งลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มีทักษะอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีทักษะอาชีพ อยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีทักษะอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีทักษะอาชีพ อยู่ในระดับน้อย 
2 หมายถึง  มีทักษะอาชีพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    4) น าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น
ของแบบประเมินว่าครบถ้วนหรือไม่ ส านวนข้อความและภาษามีความเหมาะสมหรือไม่ 

    5) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัด ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจน และสามารถสื่อความได้ง่าย แล้วน าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  3 กลุ่ม คือ  

    กลุ่มท่ี 1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จ านวน 137 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 1  
    กลุ่มท่ี 2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จ านวน 127 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 2               

กลุ่มท่ี 3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จ านวน 90 คน ทดลองใช้แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 3 
น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Correlation) แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และท าการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ผลปรากฏว่า แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ดังนี้  

    ฉบับที่ 1 ค่าอ านาจจ าแนก 0.30 - 0.75 และค่าความเชื่อมั่น 0.926 
    ฉบับที่ 2 ค่าอ านาจจ าแนก 0.41 - 0.74 และค่าความเชื่อมั่น 0.934 

      ฉบับที่ 3 ค่าอ านาจจ าแนก 0.30 - 0.71 และค่าความเชื่อมั่น 0.927 
   6). จัดพิมพ์แบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
4. แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมิน 
   2) การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมี
ส่วนรวม 

  3) ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน เพ่ือสร้างแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน 3 ฉบับ คือ  
ฉบับที่ 1 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 
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ฉบับที่ 2 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 
ฉบับที่ 3 แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 

        แบบวัดที่สร้างขึ้นครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ การป้องกันโรค และดูแลการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งลักษณะ
ของแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4) น าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น
ของแบบประเมินว่าครบถ้วนหรือไม่ ส านวนข้อความและภาษามีความเหมาะสมหรือไม่ 

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบวัด ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจน และสามารถสื่อความได้ง่าย แล้วน าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  3 กลุ่ม คือ  

   กลุ่มท่ี 1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จ านวน 101 คน ทดลองใช้แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ   
ฉบับที่ 1  

   กลุ่มท่ี 2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จ านวน 125 คน ทดลองใช้แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ฉบับที่ 2                

   กลุ่มท่ี 3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จ านวน 137 คน ทดลองใช้แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ฉบับที่ 3 

น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ด้วยวิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Correlation) แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และท าการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ผลปรากฏว่า แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ดังนี้  

       ฉบับที่ 1 ค่าอ านาจจ าแนก 0.53 - 0.78 และค่าความเชื่อมั่น 0.96 
       ฉบับที่ 2 ค่าอ านาจจ าแนก 0.41 - 0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.96 

         ฉบับที่ 3 ค่าอ านาจจ าแนก 0.25 - 0.71 และค่าความเชื่อมั่น 0.93 
    6) จัดพิมพ์แบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

   1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
   2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมสี่วนรวม 
   3) เขียนข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 

   4) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นด้านความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นของแบบสอบถามว่าครบถ้วนหรือไม่ ส านวนข้อความและภาษามี
ความเหมาะสมหรือไม่ 

5) น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็น 
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) โดยได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ โดยพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.8-1.0  

6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายละเอียดของค าถาม
ให้มีความชัดเจน และสามารถสื่อความได้ง่าย แล้วน าแบบวัดไปทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน  30  คน  เพ่ือวิเคราะห์หา
คุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 

    6.1 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) แล้วคัดเลือกข้อค าถาม  
ที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปปรากฏว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดย มีค่าอ านาจจ าแนก 
อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.90  

     6.2  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
alpha coefficient)  ผลปรากฏว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95  

6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 
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แบบแผนกำรวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดผลหลังท าการ
ทดลอง (One-group posttest design) (ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพัฒน์, 2551: 42) ดังนี้ 

 
 X          T2     

 

เมื่อ       X          หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

T2     หมายถึง ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ 
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบ 

ภาพประกอบ 4  แบบแผนการวิจัย 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าบันทึกข้อความเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ 
PIRMA โมเดลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   

2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเกี่ยวกับการใช้น ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA 
โมเดลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   

3. น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ที่สร้างขึ้นไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 188 โรง  

4. นิเทศ ก ากับติดตามการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

5. หลังการจัดการเรียนการสอนท าการประเมินนักเรียน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

6. ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง และความเรียง  
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

                    1.1 ค่าความตรงด้านเนื้อหา (Item Objective Congruence Index) ของแบบประเมิน
รูปแบบ แบบวัดทักษะชีวิต แบบวัดทักษะอาชีพ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ  (อนุวัติ คูณแก้ว, 2560)  

N
R

IOC    

เมื่อ         IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 

   R แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 1.2 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด และแบบสอบถามรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกันคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใช้สูตร (อนุวัติ 
คูณแก้ว, 2560)     

 
 

     เมื่อ      r      แทน      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
   n      แทน     จ านวนคู่  
   X      แทน     ค่าของตัวแปรชุดที่ 1  

               Y       แทน     ค่าของตัวแปรชุดที่ 2  
 

 1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach,1990)   

   2
tS

2
1S

-1   
1k

k
αk



















  

       เมื่อ     α k         แทน   คา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
   k          แทน   จ านวนข้อทั้งหมดในแบบสอบถาม 

  S2
1 แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 

          S2
t        แทน   ความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
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 2.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 2.1 ค่าร้อยละ(%) ใช้สูตร    
               

                                          

 
 2.2  ค่าเฉลี่ย  ( X )  ใช้สูตร (อนุวัติ คูณแก้ว, 2560) 
 

    
n
XX   

 
    เมื่อ X  แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 

  X แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
  n แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ใช้สูตร  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) 
 

                        
  

1)n(n

2X2XnS.D


 
  

 
                             เมื่อ        S.D     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X    แทน ผลรวมของคะแนน 

 X2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
n   แทน จ านวนข้อมูล 
 

        
 



 บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  และเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ผู้วิจัย ได้แบ่งการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

   1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

   1.2 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

ตอนที่ 2 ผลประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

  2.1 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

   2.2 ผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร 
   2.3 ผลการประเมินทักษะชีวิต 
   2.4 ผลการประเมินทักษะอาชีพ 
   2.5 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
   2.6 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีตอ่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการแปลผล ดังนี้ 
 n     หมายถึง จ านวนตัวอย่าง 
 X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
     ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวคิดการมี
ส่วนรวม มาสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แนวคิดการสานพลัง ได้แก่ พลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา พลังของศูนย์
เครือข่ายการศึกษา พลังของสถานศึกษา และพลังของครอบครัว ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ดังนี้          
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามรปูแบบ     
          ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีดังนี้        

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) เป็นขั้นตอนวางแผนการเตรียมการก่อนด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 4Ms ดังนี้ 
  1.1. Man -การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน  
                 1.1.1 ส ารวจและวิเคราะห์ความพร้อมของนักเรียน เป็นการส ารวจและวิเคราะห์ความ
พร้อมของนักเรียนรายบุคคลว่านักเรียนแต่ละคนพร้อมที่จะเรียนรู้ในรูปแบบใด โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของนักเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร หรือสัญญาณการติดต่อสื่อสาร  

       1.1.2 วิเคราะห์ความพร้อมของครูผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การผลิตและการใช้สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  1.2. Material -การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
  1.3. Money -การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) 

1.4. Management –การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) เปน็การน ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ On Hand เป็นหลัก และผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On Demand 
ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 On Hand ผสมผสานกับ On Air  
รูปแบบที่ 2 On Hand ผสมผสานกับ Online  
รูปแบบที่ 3 On Hand ผสมผสานกับ On Demand 
รูปแบบที่ 4 On Hand ผสมผสานกับ On Air และ Online  
รูปแบบที่ 5 On Hand ผสมผสานกับ On Air และ On Demand 
รูปแบบที่ 6 On Hand ผสมผสานกับ Online และ On Demand 
รูปแบบที่ 7 On Hand ผสมผสานกับ On Air, Online และOn Demand 
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ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) เป็นการสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้กระบวนการ PLC ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม (M: Monitoring) เป็นการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้การนิเทศแบบ E-Supervision ดังนี้ 

4.1  การนิเทศก ากับติดตาม โดยผู้บริหารโรงเรียน ใช้กระบวนการของการนิเทศภายใน
โรงเรียน เช่น การนิเทศผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 

4.2  การนิเทศก ากับติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษาด้วยการนิเทศ
ทางไกลหรือการนิเทศด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Supervision) การนิเทศผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้ปกครอง ทั้งการประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลหลังการจัดการเรียนการสอน ซึ่งท า
การประเมนิใน 4 ด้าน คือ  

5.1 ความรู้ตามหลักสูตร 
5.2 ทักษะชีวิต 
5.3 ทักษะอาชีพ 
5.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1.2 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

    ผู้วิจัยน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ท าการประเมินรูปแบบใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได ้(Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และ
ความถูกต้อง (Accuracy) ปรากฏผลดังตาราง 1 

 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
ด้านความเป็นประโยชน์ 4.53 0.45 มากที่สุด 
1. รูปแบบที่สร้างข้ึนมีประโยชน์ต่อการการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2. โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้ 

4.80 0.45 มากที่สุด 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
3. ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ตาม

หลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.20 0.84 มาก 

ด้านความเป็นไปได้ 4.50 0.35 มากที่สุด 
4. รูปแบบที่สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
5. รูปแบบที่สร้างข้ึนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4.40 0.55 มาก 

ด้านความเหมาะสม 4.36 0.27 มาก 
6. โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของ

รูปแบบ วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมใน
การใช้รูปแบบ แนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน และเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน มีความเหมาะสม 

4.20 0.45 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
8. บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ มีความเหมาะสม 4.60 0.55 มาก 
9. แนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
10. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
ด้านความถูกต้อง 4.40 0.42 มาก 
11. คู่มือการใช้รูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม 4.60 0.55 มากที่สุด 
12. มีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบอย่างชัดเจน 4.40 0.55 มาก 
13. มีการอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบอย่าง
ชัดเจน 4.40 0.55 มาก 

14. มีการอธิบายแนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียนอย่างชัดเจน 4.20 0.84 มาก 
15. เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในรูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม 4.40 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.45 0.24 มาก 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ในภาพรวม รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล มีความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X =4.45, S.D.= 0.24) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53, S.D.= 0.45) 



  
63 

รองลงมาเป็นด้านความเป็นไปได้ ( X =4.50, S.D.= 0.35) ด้านความถูกต้อง ( X =4.40, S.D.= 0.42)  และ
ด้านความเหมาะสม ( X =4.36, S.D.= 0.27) ตามล าดับ โดยเรียงล าดับคะแนนการประเมินจากสูงสุดไปหา
ต่ าสุด พบว่า   

ด้านความเป็นประโยชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ( X =4.80, S.D=0.45)  
รูปแบบที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( X =4.60, S.D.=0.55) และช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( X =4.20, S.D.= 0.84) 
ตามล าดับ 

ด้านความเป็นไปได้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้
จริง ( X =4.60, S.D.=0.55) รูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( X =4.40, S.D.=0.55) ตามล าดับ 

ด้านความเหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ มีความ
เหมาะสม ( X =4.60, S.D.=0.55) แนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน มีความเหมาะสม และขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามรูปแบบ มีความเหมาะสม ( X =4.40, S.D.=0.55) ตามล าดับ 

ด้านความถูกต้อง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า คู่มือการใช้รูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม 
( X =4.60, S.D.=0.55) มีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบอย่างชัดเจน มีการอธิบายบทบาท
ของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบอย่างชัดเจน และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในรูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม 
( X =4.40, S.D.=0.55) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดลของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 2.1 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

 จากการน ารูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ให้สถานศึกษาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยใช้ On Hand เป็นหลัก และผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On Demand 
ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 On Hand ผสมผสานกับ On Air  
รูปแบบที่ 2 On Hand ผสมผสานกับ Online  
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รูปแบบที่ 3 On Hand ผสมผสานกับ On Demand 
รูปแบบที่ 4 On Hand ผสมผสานกับ On Air และ Online  
รูปแบบที่ 5 On Hand ผสมผสานกับ On Air และ On Demand 
รูปแบบที่ 6 On Hand ผสมผสานกับ Online และ On Demand 
รูปแบบที่ 7 On Hand ผสมผสานกับ On Air, Online และOn Demand 

ปรากฏผลดังตาราง 2 
ตาราง 2 รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

โดยใช้ PIRMA โมเดลของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ระดับชั้น 
จ านวน 
รร. 

(โรง) 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4  รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6  รูปแบบที่ 7 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 186 10 5.38 53 28.49 17 9.14 0 0.00 3 1.61 91 48.92 12 6.45 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 7 3.78 55 29.73 17 9.19 1 0.54 3 1.62 87 47.03 15 8.11 

ประถมศึกษาปีที่ 3 185 6 3.24 56 30.27 13 7.03 0 0.00 3 1.62 90 48.65 17 9.19 

ประถมศึกษาปีที่ 4 188 3 1.60 57 30.32 12 6.38 5 2.66 4 2.13 95 50.53 12 6.38 

ประถมศึกษาปีที่ 5 184 5 2.72 59 32.07 9 4.89 4 2.17 2 1.09 92 50.00 13 7.07 

ประถมศึกษาปีที่ 6 184 3 1.63 47 25.54 11 5.98 4 2.17 2 1.09 100 54.35 17 9.24 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 0 0.00 11 23.91 2 4.35 0 0.00 1 2.17 28 60.87 4 8.70 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 47 0 0.00 10 21.28 3 6.38 0 0.00 1 2.13 28 59.57 5 10.64 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 47 0 0.00 8 17.02 4 8.51 0 0.00 0 0.00 32 68.09 3 6.38 

รวม  34 2.72 356 28.43 88 7.03 14 1.12 19 1.52 643 51.36 98 7.83 

 
จากตาราง 2 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบที่ 6 On Hand ผสมผสาน

กับ Online และ On Demand มากที่สุด (ร้อยละ 51.36) รองมากเป็นรูปแบบที่ 3 On Hand ผสมผสาน
กับ On Demand (ร้อยละ 28.43) และรูปแบบที่ 7 On Hand ผสมผสานกับ On Air, Online และOn 
Demand (ร้อยละ 7.83) ตามล าดับ 
 
          2.2 ผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร 

     ผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตรของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ปรากฏดังตาราง 3-11 
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ตาราง 3 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 47 165 181 274 336 519 502 1872 2893 74.26 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 20 172 186 340 369 529 606 1847 2982 73.29 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 24 228 239 358 481 624 590 1669 2883 68.43 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 24 276 238 424 541 623 603 1458 2684 64.10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 37 336 361 430 477 600 536 1198 2334 58.72 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 17 338 369 453 511 636 548 1196 2380 58.51 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 83 160 105 114 109 131 85 207 423 42.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 117 196 99 95 82 124 112 234 470 44.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 21 136 66 101 90 129 107 231 467 53.01 

รวม 27342 390 2007 1844 2589 2996 3915 3689 9912 17516 59.69 

  

  จากตาราง 3  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 
59.69 และจ านวนนักเรียนมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น ยกเว้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตาราง 4 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 41 159 135 244 310 451 524 2032 3007 77.18 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 23 186 193 272 319 520 602 1954 3076 75.60 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 15 280 252 370 432 591 574 1699 2864 67.98 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 32 349 337 450 503 587 579 1350 2516 60.09 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 41 506 379 500 484 575 472 1018 2065 51.95 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 17 523 439 545 514 549 471 1010 2030 49.90 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 119 240 93 129 95 84 77 157 318 31.99 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 116 222 115 106 104 128 84 184 396 37.39 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 29 178 82 115 109 132 77 159 368 41.77 

รวม 27342 433 2643 2025 2731 2870 3617 3460 9563 16640 54.87 

 
 จากตาราง 4  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 
54.87 และจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น ยกเว้นระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตาราง 5 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 68 164 139 202 299 523 541 1960 3024 77.62 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 25 212 162 326 378 538 652 1776 2966 72.89 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 23 284 233 376 464 623 646 1564 2833 67.24 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 22 315 313 444 572 682 627 1212 2521 60.21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 31 374 362 496 547 624 531 1010 2165 54.47 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 17 365 354 541 550 635 548 1058 2241 55.09 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 104 185 59 114 135 124 106 167 397 39.94 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 105 203 104 140 104 122 87 194 403 38.05 
มัธยมศึกษาปีที ่3 881 29 133 115 110 83 132 84 195 411 46.65 

รวม 27342 424 2235 1841 2749 3132 4003 3822 9136 16961 56.91 

 
 จากตาราง 5  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ 56.91 และจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น ยกเว้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตาราง 6 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 27 84 127 201 272 466 596 2123 3185 81.75 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 21 103 126 228 322 517 571 2181 3269 80.34 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 23 131 162 292 389 657 697 1862 3216 76.34 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 22 179 210 362 415 667 663 1669 2999 71.63 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 39 258 274 444 486 615 601 1258 2474 62.24 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 17 239 258 414 548 669 615 1308 2592 63.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 82 125 113 107 106 158 112 191 461 46.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 77 120 120 143 121 136 104 238 478 45.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 20 106 76 106 101 103 107 262 472 53.58 

รวม 27342 328 1345 1466 2297 2760 3988 4066 11092 19146 64.57 

 
 
 จากตาราง 6  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 64.57 และจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุก
ระดับชั้น ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปน้อยกว่า
ร้อยละ 50 
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ตาราง 7 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 22 63 61 145 183 406 481 2535 3422 87.83 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 17 77 92 144 191 332 537 2679 3548 87.20 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 13 96 102 178 279 515 584 2446 3545 84.14 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 18 107 106 203 306 534 572 2341 3447 82.33 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 23 136 126 218 321 527 614 2010 3151 79.27 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 14 143 161 330 336 550 566 1968 3084 75.81 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 91 98 49 47 50 142 138 379 659 66.30 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 88 127 35 57 49 143 121 439 703 66.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 25 45 28 37 38 113 128 467 708 80.36 

รวม 27342 311 892 760 1359 1753 3262 3741 15264 22267 78.85 

 
 จากตาราง 7  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ 78.85 และจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น  
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ตาราง 8 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 22 63 68 175 246 493 562 2267 3322 85.27 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 27 84 86 148 246 422 648 2408 3478 85.48 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 12 80 87 183 299 548 628 2376 3552 84.31 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 17 172 159 215 362 589 676 1997 3262 77.91 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 29 230 169 277 362 578 671 1659 2908 73.16 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 18 304 222 285 360 549 566 1764 2879 70.77 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 95 158 69 93 81 126 137 235 498 50.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 97 136 64 102 114 130 122 294 546 51.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 25 79 48 78 67 117 133 334 584 66.29 

รวม 27342 342 1306 972 1556 2137 3552 4143 13334 21029 71.65 

  

 จากตาราง 8  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 71.65 และ
จ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น 
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ตาราง 9 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 25 67 70 146 214 489 524 2361 3374 86.60 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 20 66 62 174 205 420 515 2607 3542 87.05 
ประถมศกึษาปีที่ 3 4213 14 93 103 217 346 590 622 2228 3440 81.65 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 19 124 119 212 297 585 652 2179 3416 81.59 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 32 201 148 267 339 516 631 1841 2988 75.17 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 16 234 166 307 373 543 609 1820 2972 73.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 80 78 66 118 113 143 105 291 539 54.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 92 138 52 64 73 122 140 378 640 60.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 27 49 53 86 78 89 143 356 588 66.74 

รวม 27342 325 1050 839 1591 2038 3497 3941 14061 21499 74.06 

 

 จากตาราง 9  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 
74.06 และจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น 
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ตาราง 10 ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 35 169 185 237 411 614 532 1713 2859 73.38 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 32 172 207 297 442 562 572 1785 2919 71.74 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 17 258 243 338 465 594 594 1704 2892 68.64 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 25 368 294 419 429 629 543 1480 2652 63.34 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 33 498 365 463 449 596 492 1079 2167 54.52 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 16 538 428 519 459 653 477 978 2108 51.82 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 97 217 89 101 107 135 87 161 383 38.53 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 99 166 106 119 99 117 98 255 470 44.38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 15 137 89 88 101 118 102 231 451 51.19 

รวม 27342 369 2523 2006 2581 2962 4018 3497 9386 16901 57.50 

 

 จากตาราง 10  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ 57.50 และจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้น ยกเว้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ไปน้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตาราง 11 สรุปผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 3896 390 2007 1844 2589 2996 3915 3689 9912 17516 59.69 
คณิตศาสตร์ 4069 433 2643 2025 2731 2870 3617 3460 9563 16640 54.87 
วิทยาศาสตร์ 4213 424 2235 1841 2749 3132 4003 3822 9136 16961 56.91 
สังคมศึกษา ฯ 4187 328 1345 1466 2297 2760 3988 4066 11092 19146 64.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3975 311 892 760 1359 1753 3262 3741 15264 22267 78.85 
ศิลปะ  4068 342 1306 972 1556 2137 3552 4143 13334 21029 71.65 
การงานอาชีพ 994 325 1050 839 1591 2038 3497 3941 14061 21499 74.06 
ภาษาต่างประเทศ 1059 369 2523 2006 2581 2962 4018 3497 9386 16901 57.50 

รวมเฉลี่ย 881 365 1750 1469 2182 2581 3732 3795 11469 18995 64.76 

 

 จากตาราง 11  สรุปผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงมัธยมศึกษาปีที ่3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 64.76 และ

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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2.3 ผลการประเมินทักษะชีวิต 
ตาราง 12 ผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนที่
ประเมิน

(คน) 

จ านวนของนักเรียนที่มีทักษะชีวิต (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก 

 ขึ้นไป 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 1750 1535 510 81 20 3285 84.32 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 1917 1554 504 86 8 3471 85.30 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 1879 1652 599 78 5 3531 83.81 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 1686 1714 679 98 10 3400 81.20 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 1645 1593 637 91 9 3238 81.46 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 1668 1610 684 96 10 3278 80.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 376 358 214 42 4 734 73.84 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 454 404 176 20 5 858 81.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 432 350 81 17 1 782 88.76 

รวม 27342 11807 10770 4084 609 72 22577 82.57 

 
จากตาราง  12 ผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากข้ึนไปร้อยละ 82.57 และจ านวน
นักเรียนทีมี่ทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 70 ทุกระดับชั้น  
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2.4 ผลการประเมินทักษะอาชีพ 
ตาราง 13 ผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนที่
ประเมิน

(คน) 

จ านวนของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ (คน) จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก 

 ขึ้นไป 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 1821 1463 517 72 23 3284 84.29 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 2018 1454 529 54 14 3472 85.33 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 2055 1556 525 68 9 3611 85.71 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 2035 1554 529 49 20 3589 85.72 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 1962 1495 416 86 16 3457 86.97 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 2123 1421 450 65 9 3544 87.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 429 377 140 39 9 806 81.09 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 566 394 75 14 10 960 90.65 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 478 321 70 10 2 799 90.69 

รวม 27342 13487 10035 3251 457 112 23522 86.03 

 
จากตาราง 13  ผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 86.03 
และจ านวนนักเรียนที่มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น  
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2.5 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ตาราง 14 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนที่
ประเมิน

(คน) 

จ านวนของนักเรียนที่มี 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (คน) 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ
มาก 

 ขึ้นไป 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3896 2125 1324 374 56 17 3449 88.53 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4069 2263 1332 385 75 14 3595 88.35 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4213 2337 1344 449 69 14 3681 87.37 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4187 2452 1241 414 68 12 3693 88.20 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3975 2372 1144 365 72 22 3516 88.45 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4068 2453 1101 421 69 24 3554 87.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 994 583 277 79 45 10 860 86.52 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1059 656 285 92 19 7 941 88.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 881 578 212 68 17 6 790 89.67 

รวม 27342 15819 8260 2647 490 126 24079 88.07 

 
จากตาราง 14  ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม มีจ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากข้ึนไป
ร้อยละ 88.07 และจ านวนนักเรียนทีมี่ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80   
ทุกระดับชั้น  
 

2.6 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 

     ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ปรากฏดัง
ตาราง 15 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยใช้ PIRMA โมเดล  (n = 127 คน) 

 

รายการ X  S.D.  ความหมาย 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) 4.51  0.43 มากที่สุด 

1) การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน 4.66 0.48 มาก 
2) การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.47 0.59 มาก 

3) การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 4.33 0.47 มาก 
4) การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน 4.58 0.54 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) 4.54 0.41 มากที่สุด 
5) การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

4.56 0.52 มากที่สุด 

6) การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นหลัก และ
ผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On Demand ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

4.52 0.50 มากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) 4.49 0.42 มาก 
7) การสะท้อนผลจากการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC 
ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

4.38 0.49 มาก 

8) การน าการสะท้อนผลไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอน 4.59 0.47 มากที่สุด 
ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม (M: Monitoring) 4.46 0.58 มาก 
9) ผู้บริหารโรงเรียน มีการนิเทศก ากับติดตาม โดยใช้กระบวนการของ
การนเิทศภายในโรงเรียน  

4.58 0.50 มากที่สุด 

10) ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษา มีการนิเทศก ากับติดตาม 
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Supervision) ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 

4.34 0.70 มาก 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) 4.44 0.45 มาก 
11) การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง 4.39 0.48 มาก 
12) การประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลหลังการเรียนการสอน 4.52 0.50 มากที่สุด 
13) การประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ตามหลักสูตร 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

4.42 0.49 มาก 

ภาพรวม 4.49 0.47 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า  ในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ว่า
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( X =4.49, S.D.=0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ 2 ขั้น
น ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54, S.D.=0.41) รองลงมา
เป็นขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) ( X =4.51, S.D.=0.43) และขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: 
Reflection) ( X =4.49, S.D.=0.42) ตามล าดับ  
  



  บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้วิจัย ได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
    วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 
       2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

3. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
      วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
     ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
     กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และตัวแทนผู้ทรง 
คุณวุฒิใน กตปน. 2 คน  

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  ระยะที่ 2 ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
           กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
    1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 188 คน  
      2.  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 27342 คน 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตร  
แบบวัดทักษะชีวิต แบบวัดทักษะอาชีพ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลด้วย Google form และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     สรุปผลการวิจัย 

    1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรียกว่า รูปแบบ PIRMA 
โมเดล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงานตาม
รูปแบบ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน ซึ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบ
ไปใช้ (I : Implementation) ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม 
(M: Monitoring) และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ 
PIRMA โมเดล มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 

2.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   

     2.1 ผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตรของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 64.76 และ
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           
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    2.2 ผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 82.57 และจ านวนนักเรียนที่มีทักษะ
ชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 70 ทุกระดับชั้น 
  2.3 ผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากข้ึนไปร้อยละ 86.03 และจ านวนนักเรียนทีม่ีทักษะ
อาชีพอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 

  2.4 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 88.07 และ
จ านวนนักเรียนทีม่ีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น  
            2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
( X =4.49, S.D.=0.47) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

  1. จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามรูปแบบ บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน ซึ่ง
ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) ขั้นตอนที่ 2 ขั้น
น ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) ขั้นตอนที่ 4 การ
ก ากับติดตาม (M: Monitoring) และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลักการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ จะต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของการเรียนที่ก าหนดไว้ ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความ
แตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการคิดของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการประเมินผลการเรียน ซึ่งจุดเด่นของการเรียน
การสอนแบบผสมผสานคือ ท าให้เกิดความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและเพ่ือน
ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนใกล้ชิดกันมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและเคารพเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับผลป้อนกลับจากการเรียนได้โดยทันที ซึ่ง
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เป็นการส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพที่ผู้เรียนแต่ ละคนมี 
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ On Hand เป็นหลัก และผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On Demand ตาม
สภาพความพร้อมของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยใน
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ได้พัฒนามาจากระบบการเรียนการสอน ADDIE ที่
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning) ขั้นที่ 2 
การออกแบบ (Design Solutions) ขั้นที่  3 การพัฒ นา (Development)  ขั้ นที่  4 การน าไป ใช้ 
(Implementation) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) อีกท้ังผู้วิจัยมีการน าแนวคิดการมีส่วนร่วม
มาใช้ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน เรียกว่า การสานพลัง ได้แก่ พลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา พลังของ
ศูนย์เครือข่ายการศึกษา พลังของสถานศึกษา และพลังของครอบครัว ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ซึ่งหลักการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน ร่วมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน อันจะน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
ที่สร้างขึ้น มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติธาร ชูทรัพย์ (2559: 147-152) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานสาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 8 
องค์ประกอบ คือ ชื่อรูปแบบ ที่มาและความส าคัญของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 2) กระบวนการเรียนการ
สอนมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face to Face Learning) 
และ 2) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

2.  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
               2.1 จากผลการประเมินความรู้ตามหลักสูตรของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ พบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 64.76 และ
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ใช้ PIRMA โมเดล มีการวางแผนการเตรียมการก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ 
4Ms คือ 1) Man -การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน มีการส ารวจและวิเคราะห์ความพร้อมของ
นักเรียนรายบุคคลว่านักเรียนแต่ละคนพร้อมที่จะเรียนรู้ในรูปแบบใด โดยพิจารณาจากความพร้อมของ
นักเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร หรือสัญญาณการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งมีการเตรียมความ
พร้อมของครูผู้สอน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การผลิต
และการใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน และแอปพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในการ
วัดและประเมินผล 2) Material -การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) Money -การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน(Blended Learning) 4) Management –การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน 
แล้วน าผลที่ได้จากการวางแผนมาใช้จัดการเรียนการสอน โดยเลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ตามสภาพความพร้อมของนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
และหลังการจัดการเรียนรู้มีการสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC 
ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ท าให้ให้ทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
จ านวนนักเรียนที่ผลการเรียนระดับ(เกรด) 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศรัณยา อินทรภิรมย์ (2556: บทคัดย่อ) ทีไ่ด้วิจัยศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานระหว่างห้องเรียนปกติและบนเครือข่ายสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT “เรื่อง 
ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กุลธวัช สมารักษ์ (2556: 113-115) ที่ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    2.2 จากผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า จ านวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากข้ึนไปร้อยละ 82.57 และจ านวนนักเรียนที่มีทักษะ
ชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 70 ทุกระดับชั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนได้ 
ดังนั้น โรงเรียนแต่ละแห่งจึงต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน  โดยให้นักเรียน
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เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก มีการยืดหยุ่นเวลาเรียนตามความเหมาะสม และครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการกับทักษะชีวิตของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนมีเวลาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตจากผู้ปกครอง
มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 70 ทุกระดับชั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กชนันท์ โนรินทร์  (2557:  บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนตาม
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษา มีคะแนนทักษะชีวิต
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2.3 จากผลการประเมินทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่า จ านวนนักเรียนที่มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 86.03 และจ านวนนักเรียนที่มี
ทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน
ได้ นักเรียนจึงต้องเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก นักเรียนจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง
มากข้ึน อีกทั้งนักเรียนยังมีเวลาในการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 

  2.4 จากผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า จ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 88.07 
และจ านวนนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น ทั้งนี้
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นโรคอุบัติใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ 
จึงมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การป้องกันและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรค อีกทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (ออนไลน์ : 2564) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาในโรงเรียน ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสิ่งที่ควรให้
ความส าคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในโรงเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถ
ส่งต่อข้อมูลไปยังครอบครัวและชุมชนของตนเอง เพ่ือลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรค ควรมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีระบบความคิด การเตือนตนเอง และการมีคุณธรรม เพ่ือสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในภาวะปกติ การจัดการเรียนรู้แบบ



  
85 

ผสมผสานในกรณีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในวงจ ากัด และการจัดการเรียนรู้ที่บ้านในกรณีที่มีการแพร่ระบาด
ขยายวงกว้างหรือรุนแรง 

   2.5 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
( X =4.49, S.D.=0.47) ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายโครงสร้างของรูปแบบ 
และรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน ท าให้โรงเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่งผลให้
ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ว่าเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐกร สงคราม (2555: 7-11) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานมีความพึงพอใจต่อเรียนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.64) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 สถานศึกษาควรน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดลไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง 

    1.2 ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องยึดรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนรายบุคคล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   
              1.3 ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

    1.4 การสานพลังจากทุกภาคส่วน จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประสบผลส าเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการสร้างคลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีใหม่ (New 

normal) ในยุค Next Normal  
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
  

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งและควำมเชี่ยวชำญ 
1. ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังเต่ำ  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผล 
2. นำงวันเพ็ญ ชูโชต ิ
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมังคลำรำม มหำวิทยำลัยทักษิณ  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดและประเมินผล 

3. นำงวิยะดำ ไกรสร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผล 

4. นำงโชคดี จันทร์ทิพย์ 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ 

5. นำงกำญจนำ จิตส ำรวย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ 

 
รายนามผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบรูปแบบ 

ชื่อ-สกุล        ต ำแหน่ง 
1. ดร.สุชำติพงษ์ ทรงทอง ตัวแทนผู้บริหำรกำรศึกษำ 
2. นำยอัมพร ภำระพันธ์ ตัวแทนผู้บริหำรกำรศึกษำ 
3. ดร.สมพงศ์ จินำ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร กตปน. 
4. นำยเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร กตปน. 
5. ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
6. นำงวันเพ็ญ ชูโชต ิ
 

ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ค าชี้แจง  จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล ให้ท่านพิจารณาว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องมากที่สุด ให้ตอบ 5 
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องมาก   ให้ตอบ 4 
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องปานกลาง  ให้ตอบ  3 
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องน้อย    ให้ตอบ  2 
มีความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ ความเหมาะสม/ ความถูกต้องน้อยที่สุด  ให้ตอบ 1 

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ด้านความมีประโยชน์ 
1. รูปแบบที่สร้างข้ึนมีประโยชน์ต่อการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     

2. โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 

     

3. ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ตามหลักสูตร ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

     

ด้านความเปน็ไปได ้
4. รูปแบบที่สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง      
5. รูปแบบที่สร้างข้ึนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     

ด้านความเหมาะสม  
6. โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ บทบาทของ
ผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ แนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน และเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน มีความเหมาะสม 

     

7. ขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบ มีความเหมาะสม      
8. บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบ มีความเหมาะสม      



 

97 

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
9. แนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียน มีความเหมาะสม      
10. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีความเหมาะสม      
ด้านความถูกต้อง 
11. คู่มือการใช้รูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม      
12. มีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามรูปแบบอย่างชัดเจน      
13. มีการอธิบายบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการใช้รูปแบบอย่างชัดเจน      
14. มีการอธิบายแนวปฏิบัติในการประเมินผู้เรียนอย่างชัดเจน      
15. เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในรูปแบบมีความชัดเจนและครอบคลุม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

เพ่ือให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรปรับปรุงแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมในประเด็นใดบ้าง 
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................ .......................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
......... ..................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
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แบบบันทึกผลความรู้ตามหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียน............................................................................................................... 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ
(คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่.............ปกีารศึกษา 2564 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย          
2. คณิตศาสตร์          
3. วิทยาศาสตร์          
4. สังคมฯ          
5. สุขศึกษาและพลศึกษา          
6. ศิลปะ           
7. การงานอาชีพ          
8. ภาษาต่างประเทศ          
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แบบวัดทักษะชีวิต ฉบบัที่ 1 

ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดบัการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

1 นักเรียนยินดีและชื่นชมกับความส าเร็จของผู้อ่ืน      

2 นักเรียนยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและยินดี
ปรับปรุงแก้ไข 

     

3 นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ      

4 นักเรียนเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความสามารถ      

5 นักเรียนเป็นมิตรกับทุกคนด้วยความจริงใจ           

6 นักเรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน   
ต่าง ๆ กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ  

          

7 นักเรียนเรียนรู้และใช้วิธีแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

8 นักเรียนรับผิดชอบการกระท าของตนเอง           

9 นักเรียนรับฟังค าแนะน าจากผู้อ่ืน           

10 นักเรียนเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของเพ่ือน
และบุคคลใกล้ชิด 

          

11 นักเรียนขอโทษเม่ือตัวเองท าผิดหรือแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

          

12 นักเรียนให้อภัยความผิดพลาดของตนเองและ
ผู้อื่น 

          

13 นักเรียนอดทนต่อสิ่งที่สร้างความร าคาญและ
ความเครียดได้ 

          

14 นักเรียนแสดงความสามารถให้ผู้อ่ืนเห็นได้           

15 นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลง  
ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ 

          

16 นักเรียนยอมรับสภาพความเป็นจริงด้านต่าง ๆ 
ของครอบครัว 

          

17 นักเรียนยินดีและปรับปรุงตนเองตามค าแนะน า
ของผู้อ่ืน 

          

18 นักเรียนค้นหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุงอยู่เสมอ 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

19 นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงให้พ้นจากปัญหาและ
ความเครียดต่าง ๆ 

          

20 นักเรียนยอมรับความผิดหวังและ 
ไม่เลิกล้มความตั้งใจ 

          

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดทักษะชีวิต ฉบบัที่ 2 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

1 นักเรียนแสดงความสามารถ ความถนัดของ
ตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

     

2 นักเรียนแสดงจุดเด่นจุดด้อยของตนเองให้ผู้อื่น
รับทราบด้วยความมั่นใจ 

     

3 นักเรียนยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคลอื่น 

     

4 นักเรียนมองตนเองและผู้อ่ืนเชิงบวก      

5 นักเรียนชื่นชมคุณค่าและความสามารถของ
ผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

          

6 นักเรียนอาสาท างาน/ท าประโยชน์ 
ที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือส่วนรวม 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

7 นักเรียนแสดงถึงความรู้สึก ความภาคภูมิใจใน
ความสามารถ ความดีงามของตนเองและผู้อื่น 

          

8 นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่าง
มั่นใจ 

          

9 นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

          

10 นักเรียนด าเนินชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้           

11 นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม           

12 นักเรียนไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองหรือ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

          

13 นักเรียนแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ถูกต้อง เหมาะสม 

          

14 นักเรียนควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

          

15 นักเรียนมีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเพ่ือนหรือการยั่วยุต่าง ๆ 

          

16 นักเรียนมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดให้กับ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

          

17 นักเรียนเลือกวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเอง
อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติได้จริง 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

18 นักเรียนอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อบุคคลอ่ืน ชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

          

19 นักเรียนสื่อสารกับผู้อ่ืนทั้งภาษาพูดและภาษา
กายด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 

          

20 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบ กฎ 
กติกา  ต่าง ๆ ของสังคมด้วยความเต็มใจ 

          

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดทักษะชีวิต ฉบบัที่ 3 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดบัการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

1 นักเรียนแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดและจุดเด่นจุดด้อยของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

     

2 นักเรียนยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

3 นักเรียนมองโลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

4 นักเรียนมีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ ชื่นชม และ
ยินดีในความรู้ความสามารถ และการกระท าดี
ของตนเองและผู้อื่น 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

5 นักเรียนเคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น และยอมรับความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืนอย่างมีเหตุผล 

          

6 นักเรียนมีความมุ่งม่ัน พยายามปฏิบัติตนเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 

          

7 นักเรียนรู้จักเลือกบริโภค แสวงหาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร อย่างรู้เท่าทัน 

          

8 นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น 

          

9 นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่แปลกใหม่ มี
คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น  

          

10 นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกและ
จัดการกับความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และเกิดผลดี 

          

11 นักเรียนสามารถเลือกวิธีคลายเครียดและสร้าง
ความสุขให้กับตนเองและผู้อ่ืนในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

          

12 นักเรียนกล้าและมีวิธีการปฏิเสธบุคคลอื่น เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นหรือการกระท านั้น ๆ ไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
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ข้อ ทักษะชีวิต 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 

13 นักเรียนชักชวน แนะน า เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด
ให้หลีกเลี่ยงจากการกระท าหรือเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 

          

14 นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลต่อการกระท า
หรือความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมของตนเอง 

          

15 นักเรียนสามารถปฏิบัตตินเพื่อท างานร่วมกับบุคคลอื่น
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและประสบความส าเร็จ 

          

16 นักเรียนเสียสละและช่วยเหลือบุคคลอ่ืนด้วย
ความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

          

17 นักเรียนปฏิบัติและแสดงออกต่อบุคคลอ่ืนด้วย
ความสุภาพทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

          

18 นักเรียนเป็นมิตรกับบุคคลอ่ืนด้วยความจริงใจ           

19 นักเรียนปฏิบตัิตามกฎ กติกา และข้อตกลงต่าง ๆ ด้วย
ความเตม็ใจเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

          

20 นักเรียนสามารถให้ค าแนะน าแก่เพ่ือน ผู้ใกล้ชิด
ด้วยความจริงใจและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

          

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 1 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนรักและภาคภูมิใจในอาชีพของผู้ปกครอง          
2 นักเรียนรู้ว่าอาชีพของผู้ปกครองมีประโยชน์

และมีความส าคัญ 
     

3 นักเรียนมีส่วนช่วยเหลืองานอาชีพของผู้ปกครอง      
4 นักเรียนช่วยผู้ปกครองจัดเก็บและดูแลรักษา

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
     

5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการ
ช่วยท างานอาชีพของผู้ปกครอง 

     

6 นักเรียนเต็มใจในการช่วยเหลืองานอาชีพของ
ผู้ปกครอง 

     

7 นักเรียนมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลืองานของ
ผู้ปกครอง 

     

8 นักเรียนมีก าลังใจในการท างานเมื่อได้รับค าชม
จากผู้ปกครอง 

     

9 นักเรียนเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ      
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ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
แต่ละอาชีพ       

10 นักเรียนต้องการประกอบอาชีพเหมือนบุคคลที่
นักเรียนชอบ 

     

11 นักเรียนเลือกประกอบอาชีพตามความสนใจ      
12 นักเรียนมั่นใจว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพ

สุจริตได ้
     

13 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
สุจริต 

     

14 นักเรียนคิดว่าทุกคนควรมีอาชีพสุจริต        
15 นักเรียนตระหนักว่าการประกอบอาชีพท าให้มี

รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
     

16 นักเรียนตั้งใจเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

     

17 นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
จากสื่อเทคโนโลยี 

     

18 นักเรียนเรียนรู้อาชีพที่ตนเองสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

     

19 นักเรียนคิดว่าความขยันหมั่นเพียรท าให้การ
ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ 

     

20 นักเรียนสามารถดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 

     

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 2 
ส าหรับนักเรียนระดับระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่4-6 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนรักและภาคภูมิใจในอาชีพของผู้ปกครอง      
2 นักเรียนรู้ว่าอาชีพของผู้ปกครองมีประโยชน์

และมีความส าคัญ  
     

3 นักเรียนมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลืองานอาชีพ
ของผู้ปกครอง        

     

4 นักเรียนช่วยผู้ปกครองจัดเก็บและดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ     

     

5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการ
ช่วยท างานอาชีพของผู้ปกครอง 

     

6 นักเรียนเต็มใจในการช่วยเหลืองานอาชีพของ
ผู้ปกครอง 

     

7 นักเรียนมีความรอบคอบในการช่วยท างาน
อาชีพของผู้ปกครอง 

     

8 นักเรียนมีก าลังใจเมื่อได้รับค าชมจากการ
ช่วยเหลืองานอาชีพของผู้ปกครอง 
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ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
9 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชน       
10 นักเรียนเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ

แต่ละอาชีพ     
     

11 นักเรียนมีการส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการ
เลือกอาชีพ  

     

12 นักเรียนต้องการประกอบอาชีพที่นักเรียนชอบ
และสนใจ 

     

13 นักเรียนมั่นใจว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพ
สุจริตได ้

     

14 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพสุจรติ      
15 นักเรียนคิดว่าทุกคนควรมีอาชีพสุจริต      
16 นักเรียนตั้งใจเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน 

การประกอบอาชีพ 
     

17 นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
จากสื่อเทคโนโลยี   

     

18 นักเรียนเรียนรู้อาชีพที่ตนเองสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

     

19 นักเรียนคิดว่าความขยันหมั่นเพียรท าให้การ
ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ 

     

20 นักเรียนสามารถดูแลตนเอง 
ให้ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 

     

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดทักษะอาชีพ ฉบับที่ 3 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1-3 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนมีส่วนช่วยเหลืองานอาชีพของผู้ปกครอง      
2 นักเรียนช่วยผู้ปกครองจัดเก็บและดูแลรักษา

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
     

3 นักเรียนมีความกระตือรือร้น  เต็มใจ  และตั้งใจ
ในการช่วยท างานอาชีพของผู้ปกครองด้วย
ความรับผิดชอบ 

     

4 นักเรียนมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลืองานอาชีพ
ของผู้ปกครอง 

     

5 นักเรียนมีก าลังใจเมื่อได้รับค าชมจากการ
ช่วยเหลืองานอาชีพของผู้ปกครอง 

     

6 นักเรียนต้องการประกอบอาชีพที่นักเรียนชอบและสนใจ      
7 นักเรียนมั่นใจว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพ

สุจริตได้อย่างภาคภูมิใจ              
     

8 นักเรียนตระหนักว่าการประกอบอาชีพท าให้มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
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ข้อ ทักษะอาชีพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
9 นักเรียนตั้งใจเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ      
10 นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ

จากสื่อเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     

11 นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองเพ่ือ
เลือกประกอบอาชีพได้ 

     

12 นักเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

     

13 นักเรียนเห็นความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ       
14 นักเรียนคิดว่าแหล่งเงินทุนมีความจ าเป็นต่อการ

ประกอบอาชีพ   
     

15 นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกันเมื่อไป
ประกอบอาชีพ  

     

16 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อไปประกอบอาชีพ           
17 นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้เมื่อไป

ประกอบอาชีพ    
     

18 นักเรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน์ มาเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  

     

19 นักเรียนมีทักษะในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ในการประกอบอาชีพ 

     

20 นักเรียนสามารถปรับตัวในการประกอบอาชีพ
ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฉบับที่ 1 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 5 1 
1 นักเรียนเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน      
2 นักเรียนแจ้งผู้ปกครองเมื่อมีอาการไข้       
3 นักเรียนทิ้งสารคัดหลั่ง น้ ามูก น้ าลาย ลงถังขยะ      
4 นักเรียนเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน 1-2 เมตร เมื่อ

ต้องอยู่ร่วมกัน 
     

5 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออก
นอกบ้าน 

     

6 นักเรียนล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์      
7 นักเรียนสังเกตอาการเจ็บป่วยเบื่องต้นของ

ตนเอง 
     

8 นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ
พ้ืนที่ ที่มีคนจ านวนมาก 

     

9 นักเรียนท าความสะอาดพ้ืนผิวที่สัมผัสร่วมกัน 
เช่น ที่จับประตู  ราวบันได 

     

10 นักเรียนอาบน้ า ทุกครั้งหลังจากกลับมาจาก
นอกบ้าน 
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ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 5 1 
11 นักเรียนไม่ใช้มือหยิบจับ อาหารโดยตรง      
12 นักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ      
13 นักเรียนบอกผู้ปกครองเมื่อตนเองหรือเพ่ือน

ใกล้ชิดมีอาการ ไข้ 
     

14 นักเรียนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการสอบสวนโรค 

     

15 นักเรียนกักตัวอยู่บ้าน ระหว่างรอผลการตรวจ
วินิจฉัยโรค 

     

16 นักเรียนรับประทานยาตามแพทย์สั่งและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดเมื่อมีอาการไข้ 

     

17 นักเรียนติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยโทรศัพท์หรือ
ทางออนไลน์  

     

18 นักเรียนแยกท าความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้
ส่วนตัว เครื่องนอนจากผู้อ่ืนเมื่อมีอาการไข้ 

     

19 นักเรียนบอกผู้ปกครองเมื่อมีอาการป่วยรุนแรง
ขึ้น   

     

20 นักเรียนแยกตัว แยกห้องนอนกับคนอ่ืนเมื่อมี
อาการไข้ 

     

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฉบับที ่2 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์

เพ่ือป้องกันตนเอง 
     

2 นักเรียนเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน      
3 นักเรียนแจ้งผู้ปกครองเมื่อมีอาการไข้       
4 นักเรยีนเว้นระยะห่าง  1-2 เมตร เมื่อต้องอยู่

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
     

5 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออก
นอกบ้าน 

     

6 นักเรียนล้างมือ ด้วยสบู่และน้ า หรือใช้
แอลกอฮอล์  

     

7 นักเรียนคัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการของตนเอง      
8 นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพืน้ที่เสี่ยง หรือ

พ้ืนที่ ที่มีกลุ่มคนจ านวนมาก 
     

9 นักเรียนท าความสะอาดพ้ืนผิวที่สัมผัสร่วม เช่น 
ที่จับประตู  ราวบันได  
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ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 
 

  

5 4 3 2 1 
10 นักเรียนอาบน้ า ช าระร่างกายทุกครั้งหลังจาก

กลับมาจากนอกบ้าน 
     

11 นักเรียนไม่ใช้มือหยิบจับ สัมผัสอาหารโดยตรง      
12 นักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ      
13 นักเรียนแจ้งผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเมื่อมีอาการไขห้รือสัมผัสใกล้ชิด
ผู้อื่นทีอ่าการไข้ 

     

14 นักเรียนให้ข้อมูลที่เป็นจริง ในขั้นตอนการ
สอบสวนโรค 

     

15 นักเรียนรับประทานยาตามแพทย์สั่งและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดเมื่อป่วย 

     

16 นักเรียนใช้วิธีการติดต่อกับบุคคลอ่ืนด้วย
โทรศัพท์หรือทางออนไลน์ เมื่อกักตัวหรือป่วย 

     

17 นักเรียนแยกท าความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้
ส่วนตัว เครื่องนอนจากผู้อ่ืนเมื่อป่วย 

     

18 นักเรียนแจ้งผู้ปกครองเมื่อมีอาการป่วยรุนแรง
ขึ้น   

     

19 นักเรียนแยกตัว กับคนอ่ืนเมื่อป่วย      
20 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อป่วย       

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1-3 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
         แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 
         โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
               ระดับ 5        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
              ระดับ 4        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
              ระดับ 2        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
              ระดับ 1        หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5 4 3 5 1 
1 นักเรียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสไกล้ชิดผู้อื่นที่มี

อาการไข้และไอจาม 
     

2 นักเรียนไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน      
3 นักเรียนเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือเมื่อ

มีความชื้น 
     

4 นักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อป่วย       
5 นักเรียนเว้นระยะห่าง  1-2 เมตร เมื่อต้องอยู่

ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
     

6 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่
พบปะกับผู้อ่ืน 

     

7 นักเรียนล้างมือ ด้วยสบู่และน้ า หรือ
แอลกอฮอล์  

     

8 นักเรียนคัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการตนเอง      
9 นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ

พ้ืนที่ที่มีกลุ่มคนจ านวนมาก   
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ข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5 4 3 5 1 
10 นักเรียนท าความสะอาดที่พักอาศัย อุปกรณ์ 

และพ้ืนผิวที่สัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ราว
บันได  

     

11 นักเรียนอาบน้ า ช าระร่างกายท าความสะอาด
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่นโทรศัพท์มือถือ หลังจาก
กลับมาจากทีน่อกบ้าน 

     

12 นักเรียนไม่ใช้มือหยิบจับ สัมผัสอาหารโดยตรง      
13 นักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ      
14 นักเรียนให้ข้อมูลที่เป็นจริง ในขั้นตอนการ

สอบสวนโรค 
     

15 นักเรียนรับประทานยาตามแพทย์สั่งและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 

     

16 นักเรียนติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยโทรศัพท์หรือ
ทางออนไลน์ เมื่อป่วย 

     

17 นักเรียนแยกการท าความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้
ส่วนตัว เครื่องนอนจากผู้อ่ืนเมื่อป่วย 

     

18 นักเรียนแจ้งผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทันทีเมื่อมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น   

     

19 นักเรียนแยกตัว กับคนอ่ืนเมื่อป่วย      
20 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อป่วย      

รวม      

รวมคะแนนทั้งหมด  

คะแนนเฉลี่ย  

การแปลความหมายคะแนน      
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ PIRMA โมเดล  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน     หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 

1. เพศ          1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ          1. 20-30  ปี    2. 31-40  ปี 

        3. 41-50  ป ี   4. ตั้งแต่ 51 ปี  ขึ้นไป 

     3.  ขนาดโรงเรียน 

 1. ขนาดเล็ก   

 2. ขนาดกลาง 

 3. ขนาดใหญ่  

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา  
ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ตอบ 5 
เห็นด้วยมาก    ให้ตอบ 4 
เห็นด้วยปานกลาง  ให้ตอบ  3 
เห็นด้วยน้อย     ให้ตอบ  2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้ตอบ 1 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P : Plan) 

1) การวิเคราะห์และการวางแผนจัดเตรียมคน      

2) การวางแผนจัดเตรียมทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

3) การวางแผนเตรียมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน      

4) การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ารูปแบบไปใช้ (I : Implementation) 
5) การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

     

6) การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นหลัก และ
ผสมผสานกับรูปแบบ On Air, Online หรือ On Demand ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

     

ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผล (R: Reflection) 
7) การสะท้อนผลจากการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC 
ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

     

8) การน าการสะท้อนผลไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอน      

 ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตาม (M: Monitoring) 
9) ผู้บริหารโรงเรียน มีการนิเทศก ากับติดตาม โดยใช้กระบวนการของ
การนิเทศภายในโรงเรียน  

     

10) ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายการศึกษา มีการนิเทศก ากับ
ติดตาม ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Supervision) ผ่านแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆ 

     

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (A: Assessment ) 
11) การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้ปกครอง 

     

12) การประเมินระหว่างเรียนและประเมินผลหลังการเรียนการสอน      

13) การประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ตามหลักสูตร 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อคณะผู้วิจัย 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุรทิน ทิพย์อักษร                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 
2. นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่   
                                                     การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2   
3. นายวิจัย ไกรสิทธิ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ  
                                         ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะนักวิจัย 
                 1  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ประธานกรรมการ 
 2  นายจ ารัส สุขเล็ก   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 3  นางพุทธชาติ ทวี   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 

 4  นายถาวร ปลอดชูแก้ว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 5  นายจ ารูญ หนูสังข์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 

           6  นางกาญจนา จิตรส ารวย  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 7  นางอรอนงค์ พรหมวิหาร  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 

 8  นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 9  นางกรุณา โชติวัน   ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 

           10  นางปรีดา สุทธิชาติ  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 11  นายนิติธร ปิลวาสน์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 12  นางกมลทิพย์ สินยัง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
 13 นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย   ผอ.รร.บ้านวังเต่า   กรรมการ 

 14 นางปนัสยา ชัยรักษา  ผอ.รร.บ้านไสส้าน  กรรมการ  
 15 นางรชยา สุโพธิ์   ผอ.รร.วัดโบราณาราม  กรรมการ 

 16 นางกมลทิพย์ สงค์ด า  ผอ.รร.บ้านเกาะขวัญ  กรรมการ 
 17 นางนันทรัตน์ สุมล  ผอ.รร.วัดไม้เรียง   กรรมการ 
 18 นางวันเพ็ญ ชูโชติ  ผอ.รร.วัดมังคลาราม  กรรมการ 

 19 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง  ผอ.รร.บ้านหนองท่อม  กรรมการ 
 20 นางโชคดี จันทร์ทิพย์  ผอ.รร.วัดวังรีบุญเลิศ  กรรมการ 
 21 นางกัลยา เกื้อกิ้ม   ครู รร.วัดมณีเจริญ  กรรมการ 
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 22 นางจุติมา พรหมศร  ครู รร.วัดท่ายาง   กรรมการ 
 23 นางสาววันเพ็ญ บุญชุม  ครู รร.วัดหน้าเขา  กรรมการ 
 24 นายณรงค์ศักดิ์ ก าเนิดทอง ครู รร.วัดกะเปียด  กรรมการ 
 25 นางเอมอร บุษบา  ครู รร.หมู่บ้านป่าไม้  กรรมการ 
 26 นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว  ครู รร.บ้านห้วยกลาง  กรรมการ 
 27 นางกัลยารัตน์ อุบลกาญจน์     ครู รร.วัดทุ่งนาใหม่  กรรมการ  
 28  นางบ าเพ็ญ หนูกลับ  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางบ าเพ็ญ หนูกลับ 
วันเดือนปีเกิด    17 กันยายน 2514 
สถานที่เกิด    อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  66/20 ถนนยุทธศาสตร์ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง                 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
สถานที่ท างานปัจจุบัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ประวัติการศึกษา           
 พ.ศ. 2537   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา  
    จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2540  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติการศึกษา  
    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวิชาการ 1.  ชุดฝึกอบรมการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิด 
 2.  รายงานผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการวัดและประเมินผล     

ตามสภาพจริงส าหรับครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 3.  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 4.  รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 5.  การนิเทศแบบ PDER เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 6.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
    ปีการศึกษา 2552-2561 

 7.  การถอดบทเรียนสถานศึกษาและครูที่ประสบผลส าเร็จ             
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 



 


