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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย โดยใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั ของการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
เชี ยงราย พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่ พึงประสงค์ของการ
จัด การเรี ย นรู ้ วิ ถีใหม่ ข องศู นย์การศึ กษาพิ เ ศษ ประจาจังหวัด เชี ย งราย พบว่า ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น ของการจัดการเรี ยนรู ้
วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น
สู งสุ ด คื อ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ วิถีใหม่ของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัด เชี ย งราย ในด้า นการวางแผน ด้า นการปฏิ บัติตามแผน ด้า นการตรวจสอบ และด้า นการ
ปรับปรุ งแก้ไข
คาสาคัญ: แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่,สภาพปัจจุบนั ,สภาพที่พึงประสงค์,
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Abstract
The purposes of this study aimed to present conditions, desirable condition as well as to
guidelines of learning management for special education centers of Chiang Rai. The questionnaires and
interviews were using to collect data. The results of the study revealed that on the present conditions of
learning management in a new way of special education centers the mean and the overall standard deviation
were showed at very high level. Next, on the desirable conditions the mean and the overall standard deviation
were showed at very high level lastly, on the priority index values for the needs of learning management in
a new way of special education centers. It has the highest priority index value, which is “on demand” learning
management and new approaches to learning management.
Keywords: New learning management approach, Current condition,Desirable condition, and Guidelines of
learning
บทนา
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดโรคอุบตั ิใหม่ที่มีการแพร่ เชื้อในวงกว้าง
ได้ประกาศให้เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International
Concern - PHEIC) การแพร่ ระบาดไปยังประเทศและดินแดนต่าง ๆ มากมาย ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอย
ละออง (Droplet) จากลมหายใจของผูต้ ิดเชื้ อและจากการที่ บุคคลสัมผัสพื้นผิวที่ มีเชื้ อไวรัสปนเปื้ อนอยู่แล้ว
ไปสัมผัสบริ เวณใบหน้าของตนอีกที การป้ องกันที่ ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การเว้นระยะห่ างทางสังคม ลดการ
รวมกลุ่มชุมนุม กักตัวอยูภ่ ายในบ้าน ใส่ หน้ากากอนามัยป้องกัน และล้างมือเป็ นประจา สภาวะการณ์ดงั กล่าว
เกิ ดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ อการดาเนิ นชี วิตในด้านสาธารณสุ ข เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง
การศึ กษา เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม จึ งจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อจากหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง ดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการอย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ ี ทุกหน่วยงานจึงต้องมีการจัดทา
มาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ตลอดจนต้องปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการ
บริ หารและจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2563)
การจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่เป็ นความท้าทายในการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิ บตั ิ สถานศึ กษาจะต้องปรับตัวรับมือกับการเรี ยนออนไลน์ หรื อสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสมและได้คุณภาพ จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 ครั้งนี้
ซึ่ งเป็ นโรคใหม่และได้สร้างระบบโลกแห่ งการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการบังคับให้การศึกษาต้องรู ้จกั ปรับตัวให้
เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีในช่ วงเวลาสั้นๆ รวมทั้งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเปลี่ ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส
ปฏิรูปการศึกษาที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นและเป็ นตัวเร่ งของการพัฒนาสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้หลากหลาย
ช่องทางและหลากหลายรู ปแบบ เพื่อสร้างระบบการพัฒนาการศึกษา (สมพร ปานดา, 2563 น. 3-4)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564) มีการเรี ยนในวิถีชีวิตใหม่ การเรี ยนการสอน
ก่อนสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่เกิดขึ้น
ที่ โ รงเรี ย น เรี ย นรู ้ จ ากห้อ งเรี ย น และนอกห้อ งเรี ย นในสถานที่ ต่ า ง ๆ ด้ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยน หรื อแม้แต่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกัน
เอง แต่เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคดังกล่าว ทาให้โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาในสังกัด ต้องจัดการเรี ยน
การสอนเฉพาะรู ปแบบการจัดการศึ กษาทางไกล โดยบางโรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษาที่ มีความพร้ อม และ
ประสงค์จะจัดการศึ กษาในรู ปแบบ On-Site หรื อเรี ยนที่ โรงเรี ยนได้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิ นความ
พร้ อมของระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+) และได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ
จังหวัดก่อน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ในวิกฤตการณ์ดงั กล่าว ปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนในวิถีชีวิตใหม่
การเรี ยนในวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 การ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่เกิดขึ้นที่โรงเรี ยน เรี ยนรู ้จากห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยนในสถานที่ต่าง ๆ ด้วย
วิธีการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง โดยมีการจัดการเรี ยนการสอน
5 รู ปแบบ ดังนี้ (1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-site (2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-air (3) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
Online (4) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-demand (5) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-hand (กวินทร์ เกียรติ นนธ์พละ,
2564)
การจัดการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดการศึกษาให้กบั บุคคลพิการ 9 ประเภท
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื่อนไหว หรื อสุ ขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางพฤติ กรรมหรื ออารมณ์ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิ การ (2552)
ศูนย์การศึกษาพิเศษแต่ละแห่ งต้องมีการดาเนิ นการจัดทามาตรการ การป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ตลอดจนต้องปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ เพื่ อป้ องกันการแพร่ เชื้ อ ลด
ผลกระทบของการระบาด และสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรคดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริ บท
โดยมี รูปแบบจัดการเรี ยนรู ้ สาหรั บเด็กที่ มีค วามต้องการพิ เศษที่ มีความบกพร่ องทางด้านพัฒ นาการทาง
ร่ างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา หรื อสติปัญญา และไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานในชี วิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ได้
เรี ยนรู ้ในวิถีใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพพึงประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ ของการศึกษา
ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
ผูว้ ิจยั คาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้

1. ด้านความรู ้
1.1 ทราบถึงความต้องการจาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดเชียงราย
1.2 ทราบถึ งแนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ วิถีใหม่ข องศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่ มตัว อย่า งในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นบุ ค ลากรของศู นย์การศึ กษาพิ เ ศษประจาจังหวัด เชี ย งราย
ผูอ้ านวยการ จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการ จานวน 1 คน ครู บุคลากร จานวน 54 คน ผูป้ กครอง ตามประเภท
ความพิการของแต่ละประเภทความพิการ จานวน 9 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 63 คน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึ กษาวิเคราะห์แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ วิถีใ หม่ข องศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัด
เชียงราย ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ มีการจัดการเรี ยนการสอน 5 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการเรี ยนรู ้
แบบ On-site 2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-air 3) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Online 4) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Ondemand และ 5) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-hand
วงจรคุณภาพ PDCA การจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ มี 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผน (P-Plan) 2. การ
ปฏิบตั ิตามแผน (D-Do) 3. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (C-Check) 4. การปรับปรุ งแก้ไข (A-Act)
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จัย นี้ ใช้ร ะเบี ย บการวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็ นวิ ธี ก ารวิ จัย ผสม
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1.ศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพพึงประสงค์ของการจัดการ
เรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่
ของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพพึงประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย เป็ นการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสารวจ และ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงรายเป็ นการ
วิจยั ในเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยกาหนดวิธีการดาเนิ นการวิจยั แต่ ละ
ขั้นตอนประกอบด้วย 1) รู ปแบบของการวิจยั 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 4)
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั 5) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 6) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
สถิ ติที่ใช้ ประกอบไปด้วย วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่า PNI และเนื้ อหาสาคัญ
นาเสนอในรู ปแบบตารางและความเรี ยง

สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึ กษาพิเศษศ ประจาจังหวัดเชี ยงราย
สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1.1 สภาพปั จจุ บนั ของการจัดการเรี ยนรู ้ วิถีใหม่ของศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย
พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-site อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.2 สภาพที่ พึ งประสงค์ข องการจัด การเรี ย นรู ้ วิถีใหม่ ข องศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัด
เชี ยงราย พบว่าค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.3 ค่ า ดัช นี ลาดับความส าคัญ ของความต้อ งการจาเป็ น (Priority Needs Index: PNI) การจัด การ
เรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย ในภาพโดยรวมมีค่า PNI = 0.04 เมื่อพิจารณา
พบว่า ด้านที่ มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คื อ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand
เนื่ องจากมีความเหมาะสาหรับผูป้ กครองที่มีความพร้อมด้านโทรทัศน์สามารถรับสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดย
ให้ครู จดั การเรี ยนการสอนผ่าน คลิป VDO ซึ่ งจัดทาคู่มือเพื่อเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แ ละ
ส่ งไปให้ผปู ้ กครองที่บา้ น ให้เด็กนาไปใช้ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ขณะอยูบ่ า้ นเป็ นระยะตามแต่ละสัปดาห์หรื อ
ตามระยะเวลาที่ เหมาะสม โดยมีข้ นั ตอนการบริ หารตามกระบวนการ PDCA คื อ มีการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ผ่าน Application Youtube บนอินเทอร์ เน็ต และการนิ เทศ กากับ ติ ดตามการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านระบบ
โปรแกรม Zoom โปรแกรมMeet ซึ่ งนาผลการนิ เทศ กากับ ติดตามการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อ
การจัดการเรี ยนที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย พบว่า
2.1 ด้านการวางแผน (Plan) สร้ างความตระหนักและสร้ า งความเข้าใจ และประชุ มรั บฟั งชี้ แ จง
วางแผนร่ วมกัน
2.2 ด้า นการปฏิ บัติ ต ามแผน (Do) จัด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยน กิ จ กรรมการการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับนักเรี ยน และจัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากร
2.3 ด้า นการตรวจสอบ (Check) นิ เ ทศติ ด ตามอย่างต่ อเนื่ องและวัด ผลประเมิ นผลด้วยวิ ธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4 ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (Act) สะท้อนปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง เพื่อ
รวบรวมปัญหาให้เป็ นข้อมูลในปี การศึกษาต่อไป และแบบประเมินความพึงพอใจ
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย มี
ประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การจัดการเรี ยนรู้ วิถีใหม่ ของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดเชียงราย
1.1 สภาพปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย พบว่า
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-site อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On-hand อยู่
ในระดับมากที่สุด ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ On-site มีระดับมากที่สุด เป็ นเพราะ
ครู ผสู ้ อนได้นดั หมายนักเรี ยนมารับบริ การที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจจังหวัดเชี ยงราย ตามวัน เวลาที่ได้
กาหนดไว้ มีมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด (โควิด-19) D-M-H-T-T-A และมีการฝึ กปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
ที่ได้กาหนดไว้ ร่ วมไปถึงทาให้นกั เรี ยน มีความสุ ข ร่ าเริ ง สดใสซึ่ งเหมาะกับนักเรี ยนที่มีความพร้อมตามแต่
ละบุคคล
1.2 สภาพที่ พึงประสงค์การจัดการเรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย
พบว่าค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand อยู่ในระดับมากที่ สุด ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand อยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องจากมีเหมาะสาหรับผูป้ กครองที่มีความพร้อมด้าน
โทรทัศน์สามารถรับสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยให้ครู จดั การเรี ยนการสอนผ่าน คลิป VDO หรื อ จัดทาคู่มือ
เป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และส่ งไปให้ผูป้ กครองที่ บา้ น เพื่อให้เด็กนาไปใช้ทากิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ขณะอยูบ่ า้ นเป็ นระยะตามแต่ละสัปดาห์หรื อ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
1.3 ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index: PNI) การจัดการ
เรี ยนรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย ในภาพโดยรวมมีค่า PNI = 0.04 พบว่า ด้านที่มี
ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คื อ จัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand (PNI = 0.07)
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ On demand มีความเหมาะสาหรับผูป้ กครองที่ มีความ
พร้อมด้านโทรทัศน์สามารถรับสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยให้ครู จดั การเรี ยนการสอนผ่าน คลิป VDO โดย
จัดทาคู่ มือเพื่ อ เป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แ ละส่ งไปให้ผูป้ กครองที่ บา้ น ให้เด็กนาไปใช้ทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ขณะอยูบ่ า้ นเป็ นระยะตามแต่ละสัปดาห์หรื อตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีข้ นั ตอนการ
บริ หารตามกระบวนการ PDCA คื อ มี ก ารวางแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ผ่ า น Application Youtube บน
อินเทอร์ เน็ต โดยการนิ เทศ กากับ ติดตามการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านระบบโปรแกรม Zoom โปรแกรมMeet และ
นาผลการนิ เทศ กากับ ติ ดตามการจัดการเรี ยนรู ้มาปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อการจัดการเรี ยนที่ มีหลากหลายมาก
ยิ่ งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของวิ ธิดา พรหมวงศ์ และคณะ (2564) เรื่ องสภาพปั จจุ บัน ปั ญหา และ
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ในช่ วงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู ้ในช่วง
การระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด -19 ของโรงเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรี ยบเที ยบจาแนกตาม
สถานที่ต้ งั พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 2) สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้
ในช่วงการระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเที ยบ

จาแนกตามสถานที่ ต้ งั พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ผลการเปรี ยบเที ยบ
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในช่วงการ
ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรี ยนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็ นไปได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ วิถีใหม่ ของศู นย์ การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย โดยรวม
พบว่ า
2.1 ด้ านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ วถิ ีใหม่ ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย (P)
2.1.1 สร้างความตระหนักและความเข้าใจ เนื่ องจากบุคลากรยังขาดความรู ้และความเข้าใจใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่ งเป็ นโรคอุบตั ิใหม่ที่มีการแพร่
เชื้ อในวงกว้างและมีความรุ นแรงอาจส่ งผลต่อนักเรี ยนของศูนย์การศึ กษาพิเศษประจาจังหวัดเชี ยงราย โดย
สอดคล้องกับ สุ รัตน์ ทธิ ชชั วาล (2555) กล่าวถึงระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุ งเป็ น
การลดช่ องว่างระหว่างสิ่ งที่ ตอ้ งการให้เป็ นกับสิ่ งที่ เป็ นอยู่จริ ง และกิ จกรรมการปรับปรุ งที่ มีประสิ ทธิ ผล
จาเป็ นต้องมีมุมมองที่ แม่นยาในทั้งสองสิ่ งเปรี ยบเสมือนการสร้างบ้านบนพื้นทราย ไม่ว่าจะออกความพยายาม
เพียงใดก็ตามถ้าภาพในมุมมองของสถานการณ์ที่ตอ้ งการและสถานการณ์ จริ งไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์
กลับมา ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการ
จาแนกปั ญหา การตั้งเป้ าหมาย เข้าใจถึ งข้อจากัดและขอบเขต รวมถึ งการนามาพิ จารณา มองถึง วิธีการ
ปรับปรุ งที่เป็ นไปได้ ตัดสิ นใจถึงแผนปฏิบตั ิการ กาหนดวิธีสาหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ที่ได้
2.1.2 ประชุมรับฟั งชี้ แจงวางแผนร่ วมกัน เนื่ องด้วยการทางานร่ วมกันในองค์กรภายใต้สถาน
กาณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรักษาระยะห่าง เลี่ยง
การพบปะ งดการแพร่ ระบาดของแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยวางแผน
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้ากับสถานการณ์ เข้ากับความเฉพาะของนักเรี ยนแต่ละบุคคล และตรง
ตามบริ บทของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งสอดคล้องกับ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ, 2545,น. 13) ที่กล่าวว่า การเตรี ยมการเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารและการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึ่ ง ควรมีการเตรี ยมการในเรื่ องต่าง ๆโดยการเตรี ยมการที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ
การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู ้ ทักษะ
2.2 ด้ านการดาเนินการ (D)
2.2.1 จัดระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตของนักเรี ย นให้มีค วามสมบู ร ณ์
พร้ อ มทั้ง ด้า นร่ า งกาย สติ ปั ญญา ความรู ้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการ
ดารงชี วิตที่ ดีน้ นั ควรนาระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริ บทซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรกฤต เถื่อนช้าง, (2563) พบว่า การดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนตลอดจนการจัดการ
เรี ยนการสอนนั้นเป็ นการส่ งเสริ ม การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชี วิตที่ดี ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
เราควรเปลี่ ยนให้ทุกๆที่ กลายเป็ นโรงเรี ย น เพราะการเรี ยนรู ้ ยงั ต้องดาเนิ นอยู่แ ม้นักเรี ย นไม่สามารถไป
โรงเรี ยนตามปกติโดยโรงเรี ยนต้องดาเนิ นตามหลักการ คือกาหนดมาตรการเปิ ด-ปิ ดโรงเรี ยนให้สอดคล้อง

และยืดหยุ่น ปรับปรุ งห้องเรี ยนให้เป็ นห้องเรี ยนปลอดภัย ห่ างไกล โควิด-19 สารวจความพร้อมการเรี ยน
ทางไกลของเด็ก จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ให้แก่ นักเรี ยนที่ มีความเสี่ ยงที่ จะเสี ยโอกาสจากการเรี ยนทางไกล ใช้
มาตรการทางสาธารณสุ ขและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด ในโรงเรี ยนที่เปิ ดการเรี ยนการ
สอน สื่ อสารให้ผูป้ กครองทราบความจาเป็ นของมาตรการเปิ ด-ปิ ดโรงเรี ยน รวมทั้งให้คู่มือสนับสนุ นเด็ก
สาหรับการเรี ยนทางไกล ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนควรมีการเตรี ยมการก่อนเปิ ดเรี ยนรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลคัด
กรองและการป้องกันและให้การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนด้วย
2.2.2 จัดกิจกรรมการการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรี ยนเนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอน
ในสถานกาณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)จาเป็ นต้องมีการปรับและยึด
หยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นและให้นักเรี ยนได้รับประโยชน์อย่างสู งสุ ดและตรงกับความต้องการ
จาเป็ นของแต่ละบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับทิ ศนา แขมมณี (2555, น.221) คานิ ยามของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน คือ สภาพของลักษณะของการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่ งได้รับการจัดไว้อย่าง
เป็ นระเบี ยบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิ ดหรื อความเชื่ อต่าง ๆโดยประกอบด้วยกระบวนการ
หรื อขั้นตอน13 สาคัญในการเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆที่สามารถช่วยให้สภาพ
การเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดที่ยึดถือรู ปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ทดสอบ
หรื อยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพสามารถใช้เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของ
รู ปแบบนั้น ๆ
2.2.3 จัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากร เนื่ องด้วยครู และบุคลากรทางการศึ กษา ถือเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการพัฒนาการศึ กษา โดยจัดฝึ กอบรมให้ครู มีความรู ้ มีทกั ษะในการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน
และเทคโนโลยีให้สามารถนา เทคโนโลยีจดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน และการสนับสนุนแพลตฟอร์ มที่ครู
สามารถนาไปจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งสภาวะปกติ การเรี ยนแบบ onsite การเรี ยนแบบ online ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของบันเย็น เพ็งกระจ่าง, (2561) พบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาครู ดา้ นการเรี ยน
การสอนใน ศตวรรษที่ 21ของโรงเรี ยนสารสาสนวิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัญหาและอุปสรรคการ
พัฒ นาครู ด ้า นการเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ครู ส่ วนใหญ่ ย งั ขาดการพัฒ นา และการฝึ กอบรมเช่ น
หลักสู ตร นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยี ใ หม่ จานวน 8 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.78 รองลงมา ขาดแคลน
งบประมาณในการสร้างสื่ อนวัตกรรมใหม่ๆ จานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 13.33 และครู ในแต่ละวิชายังมี
ความรู ้แต่ในตาราเรี ยน หรื อมีความรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ ยังน้อย ครู ที่มีประสบการณ์สูง ไม่ยอมช่วยเหลือครู ที่เข้า
ใหม่ ไม่เสนอแนะช่วยเหลือ จานวนนักเรี ยนใน 1 ชั้นเรี ยนมีจานวนมาก ไปจึงทาให้การตรวจสอบไม่ทวั่ ถึง
หากนักเรี ยนไม่เข้าใจในเนื้ อหา ครู อายุยงั น้อยกันมากจึ งขาด ความรั บผิดชอบ นโยบายของโรงเรี ยนไม่
สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของนักเรี ยนที่ ควร ได้รับทาให้ครู ทางานไม่ตรงกับที่ ได้เรี ยนมา และ
ด้านการประสานงานที่ไม่ค่อยตรงกันน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ2.2

2.3 ด้ านการตรวจสอบการปฏิบัตกิ าร (C)
2.3.1 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นเพราะว่าครู ตอ้ งการนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบเพื่อที่จะนาปั ญหาหรื อผลที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพัฒนางานของตนเองให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพต่อตนเองและองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ทธิ แดน พลวัติจรัสวัฒน (25664) พบว่า
กระบวนการนิ เทศการศึ กษาที่ ผสมผสานกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม และแนวคิ ดการ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานเกิดขึ้น กระบวนการนิเทศดังกล่าวมีชื่อว่า SM3 โดยที่ SM1 คือการนิเทศ ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ SM2 คือการนิเทศแบบพบกลุ่ม และ SM3 คือการนิเทศโดยการเปิ ดบ้านนวัตกรรม ซึ่ งกิจกรรมการ
นิ เทศถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการการ
ผ่ อ นปรนจากภาครั ฐ ผลการนิ เ ทศการพัฒ นานวัต กรรมการเรี ยนรู ้ จ ากการวิ จัย ในชั้ น เรี ยน ของครู
ประถมศึ กษา ผูร้ ั บการนิ เ ทศได้รั บการนิ เ ทศผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และการนิ เ ทศพบกลุ่ ม ทาให้ค รู มี
แนวทางในการในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ส่วนใหญ่มีความเห็ นว่าการใช้กระบวนการนิ เ ทศ
การศึกษาดังกล่าวทาให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และการเขียนรายงาน การ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่ งผลการนิ เทศดังกล่าวทาให้นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนจานวน 30 โรงเรี ยน ผ่าน
การคัด เลื อ กผลงานด้า นนวัต กรรมของโครงการโรงเรี ยนคุ ณ ภาพประจ าต าบล สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
2.3.2 การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนื่ องด้วยในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การวัดผล
ประเมินผลต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าเหตุการณ์ ยุคสมัยมีประสิ ทธิ ภาพและมีความถูกต้องแม่นยา แปลผล
ออกมาได้อย่างชัดเจนตามสภาพจริ งสภาพบริ บทที่อาศัยอยู่ซ่ ึ งสอดคล้องกับ แนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ และ
มารุ ต พัฒผล (2563, น.10) เรื่ องการเรี ยนรู ้ และการปรั บตัวของผูส้ อนในการเรี ยนรู ้ วิถีใหม่เพื่ อให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ในสภาพปรกติ ใหม่ (การเรี ยนรู ้วิถีใหม่) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในประเด็นพัฒนาทักษะ
การวัดและประเมินผลที่เสริ มพลัง ตามสภาพจริ ง เพราะผูเ้ รี ยนจะได้รับประโยชน์จากการประเมิน ตามสภาพ
จริ งมากกว่าการทาแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ท้ายบทเรี ยน
2.4 ด้ านการปรับปรุ งแก้ ไข (A)
2.4.1 สะท้อนปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่ องจากในการทางานร่ วมกัน
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทางาน ความร่ วมมือของคนในองค์กรเพื่อในการทางานมีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
สมสบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ Stephen Brookfield (1995 อ้างถึงใน การสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ , 2563) ได้
เสนอแนะมุมมองเพื่อความสาเร็ จในกระบวนการสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ 4 มุมมอง
1. มุมมองจากตนเอง เป็ นการสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยตัวครู เอง (self – reflective)
โดยใช้การสังเกตตนเอง (self – observation)และการประเมินตนเอง (self – assessment) เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ มุมมองจากตนเองจะช่ วยให้ครู บันทึกกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างละเอียดและครบองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่บริ หารจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง

2. มุ มมองจากผู ้เ รี ย น เป็ นการสะท้อนการจัด การเรี ย นรู ้ ของครู โ ดยให้ผูเ้ รี ย นให้ ข ้อ มู ล
ย้อนกลับ(feedback) การใช้ แบบสอบถาม(questionnaires) หรื อการอภิ ปรายกลุ่ม(group discussions) เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลซึ่ งใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ กระบวนการสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่ ได้จากมุมมอง ของ
ผูเ้ รี ย นจะช่ ว ยให้ค รู เ ข้า ใจปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จหรื อความล้มเหลวในการจัด การเรี ย นรู ้ มากขึ้ น
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยตรง การรับทราบและทาความเข้าใจ
ความรู ้ สึก ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ รี ยนจึ งนับเป็ นประโยชน์ยิ่งต่ อกระบวนการสะท้อนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดังนั้นครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สะท้อน
ผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. มุมมองจากเพื่อนครู เป็ นการสะท้อนการจัด การเรี ยนรู ้ของครู โดยเพื่อนครู ในลักษณะของ
การจับคู่พฒั นา หรื อการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ใน
กรณี ของการใช้กระบวนการกลุ่ม อาจจาแนกกลุ่มตามสาระการเรี ยนรู ้หรื อระดับชั้นการสะท้อนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยเพื่อนจะช่วยเพิ่ม มุมมองและแนวคิ ดในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ หลากหลาย
จากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน การสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้ ครู จึงควรเปิ ดใจ
กว้างรับฟั งความ คิดเห็นที่เพื่อนๆช่วยกันสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ของตนรวมทั้งแสดงการสะท้อนต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ของเพื่อนๆอย่างตรงไปตรงมาและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
4. มุมมองจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเป็ นการสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดย การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นกรอบในการตีความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นใน
การจัดการเรี ยนรู ้การสะท้อนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสาเร็ จจะต้องอาศัยประสบการณ์เป็ นตัวขับเคลื่อน
กระบวนการคิดประสบการณ์ที่ใช้อาจได้จากการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองหรื อจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการ
อ่านประสบการณ์ของผูอ้ ื่นซึ่ งสามารถน ามาประยุกต์ ถ่ายโอนเข้ากับการปฏิบตั ิของตนเองได้
2.4.2 รวบรวมปั ญหาให้เป็ นข้อมูลในปี การศึ กษาต่ อไปเนื่ องจากในการพัฒนางานต้องพบกับ
ปั ญหา อุปสรรค โดยต้องร่ วมกันสรุ ปปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อช่ วยกันแก้ไขปั ญหาและลดการเกิ ดปั ญหาที่ จะ
เกิ ดขึ้ นซ้ าๆซึ่ งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ด้านการปรับปรุ ง (Action) มีแนวทางดังนี้
(1) การปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง เป็ นการนาเอาผลที่ได้จากการ
บันทึ ก ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ว้แ ล้วมาพิ จารณาปรั บ ปรุ งแก้ไ ขผูเ้ รี ย นที่ มีค วามบกพร่ องให้ดี ยิ่ งขึ้ นอย่าง
ทันทีทนั ใดโดยจะต้องมีการวางแผนว่าจะต้องปรับปรุ งแก้ไขใครบ้าง อย่างไร เมื่อใด ที่ไหนโดยใคร หลังจาก
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนแล้วต้องบันทึกผลไว้ดว้ ย
2.4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็ นการทาแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้ทราบข้อดี ข้อเสี ย
ร่ วมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อของทางานและเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดแก่องค์กรและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องซึ่ งมีความสอดคล้องของ รุ่ งอรุ ณ กระแสร์ สินธุ์
และคณะ (2564) วิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อการจัด การเรี ย นการสอน แบบออนไลน์ ข อง คณะ
บริ หารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลการวิจยั พบว่าระดับความพึงพอใจปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้าน พบว่าทุกปั จจัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือปั จจัยด้าน
สถานที่ศึกษา รองลงมา คือ ปั จจัยด้านผูส้ อน ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านผลการเรี ยนรวมที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ปั จจัยด้านสถานที่ ศึกษา และปั จจัยด้านเทคโนโลยี
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านชั้นปี ที่ศึกษาที่แตกต่างกันมี ระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์ ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน และปัจจัยด้านผูส้ อน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรนาแนวทางการจัดการเรี ยรรู ้วิถีใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดเชียงรายไปทดลอง
ใช้ให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น
2. ควรมี การศึ กษาเกี่ ยวกับแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ วิถีใหม่ ในภาพรวมของศู นย์
การศึกษาพิเศษทัว่ ประเทศ เพื่อให้เกิดการวิจยั ที่กว้างมากขึ้น
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