
 

 

 
 
 
 

 
 

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
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ค าน า 
 

 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นการด าเนินการวิจัยจากการศึกษา
สภาพปัญหาและสถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาโดยใช้
รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ
ป้องกันและควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาครู กศน. ให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ 
มีความ สามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการ สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่ 
  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนับจาก นายวราวุธ  
พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง  
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุธิกานต์  แย้มนิล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอหัวหิน และนางสุนิช  บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 
นักศึกษา กศน. และผู้ที่เก่ียวข้อง ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการให้ข้อมูลและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
                              คณะวิจัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณะครูและ
บุคลากรสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางที่ให้ความรู้
ประสบการณ์ท่ีเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ นายวราวุธ  พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง นางสาวสุธิกานต์  แย้มนิล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหัวหินและนางสุนิช  บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่กรุณาตรวจแก้ไขและ
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ต าบลและนักศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร 
กศน. ครู กศน.ต าบลและนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านที่ช่วย
ให้ความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out)  เป็นไปด้วยดี 
 สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นแรงบันดาล
ใจให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังความใฝ่รู้ในการศึกษา พร้อมทั้งให้ก าลังใจ ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่
คณะผู้วิจัยจนประสบผลส าเร็จ 
 

คณะวิจัย 
 

 



 

 

ค 

ชื่องานวิจัย การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัย นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก 
  นางวิภารัตน์  ชาแจ้ง ครูช านาญการพิเศษ 
  นางสาวณัฐกฤตา  ทับทิม ครู 
  นางสาวทิพวรรณ  ริยาพันธ์ ครูผู้ช่วย 
  นางสาวปิยภรณ์  พูลน้อย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ปีที่เผยแพร่ พ.ศ. 2563 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 
ครู กศน. จ านวน 103 คน และนักศึกษา กศน. จ านวน 375 คน สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 5 ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (3) ด้านการวัดและประเมินผล (4) ด้านการพัฒนาสื่อ และ (5) ด้านบุคลากร  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านหลักสูตร ส่วนด้านการพัฒนาสื่อมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตร 
มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านการพัฒนาสื่อ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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บทท่ี 1 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก าลัง
อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปแบบก้าวกระโดด ท าให้ประชาชนทั่วโลก
ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากมาย หน่วยงานทางการศึกษาจึงควรจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกและประเทศ ที่ผ่านมาส านักงาน กศน.  
ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ. 2560–2579) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21” ก าหนดจุดเน้น “ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนและสังคม” โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเป็นกลไกในการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาครูให้เป็นผู้จัดการ
ศึกษาและการเรียนรู้มืออาชีพ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนากระบวนการคิดและการวิจัย มีเป้าหมาย
หลักในหน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการ
การศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ประกอบกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  หรือโคโรนาไวรัส ที่ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่วิถี
ชีวิตใหม่และการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของส่วนตัว ครอบครัว การงาน รวมไปถึงการประกอบ
ธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ มีการน าค าว่า “New Normal” มาใช้กันมากมาย ซึ่งราชบัณฑิตยสภา
ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพ่ิมเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศ
ศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทาง Facebook : Malee Boonsiripunth เอาไว้ว่า New 
Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่าง
จากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่าง
เป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่
คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการการใช้
ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้
มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต 
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค าว่า "New Normal" ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยค านี้ก าเนิด
ขึ้นในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติ ได้
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กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไปและถูกน ามาใช้ในบริบทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นและ
ความเปลี ่ยนแปลงของฤดูกาล ส่วน "New Normal" ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
“COVID-19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก จนกลายเป็น
ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิต
รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการ
ด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่ เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย 
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด 
เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม 
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2563 : ระบบออนไลน์) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันและตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2563 ให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ จ าเป็นต้องหารูปแบบ
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมในสภาวะการณ์ดังกล่าว ตลอดจนนโยบายการจัด
การศึกษาของส านักงาน กศน. จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ควรมีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น โดยการน า
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ส านักงาน กศน. จึงได้มีแนวทางในการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ กศน. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการเน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
ในกรณีที่ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเครื่องมือ และรูปแบบออฟไลน์ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่มีความพร้อมด้าน
เครื่องมือ ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการ สื่อและนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้น การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาสื่อ และ
พัฒนาบุคลากร น่าจะเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กศน. และนักศึกษา 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
   1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 7 คน 
   1.1.2 ครู กศน.  จ านวน 137 คน 
   1.1.3 นักศึกษา กศน. จ านวน 5,780 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กศน. และ
นักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
   1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน เนื่องจากคนน้อยจึงไม่ใช้วิธีการสุ่ม 
   1.2.2 ครู กศน. จ านวน 103 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น วิธีการคัดเลือกแบบก าหนด
โควต้า 
   1.2.3 นักศึกษา กศน. จ านวน 375 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น วิธีการคัดเลือกแบบก าหนดโควต้า 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์  5 ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (3) ด้านการวัดและประเมินผล (4) ด้านการพัฒนาสื่อ และ (5) ด้านบุคลากร 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 
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 2. สถานศึกษามีแนวทางในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์  
 3. ครู กศน. สามารถน าแนวทางการจัดการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่  
 4. นักศึกษา กศน. ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. สภาพการจัดการศึกษา หมายถึง สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 2. การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาที่สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (3) ด้านการวัดและประเมินผล (4) ด้านการพัฒนาสื่อ และ (5) ด้านบุคลากร  
 3. วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หมายถึง การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนในรูปแบบใหม่   
ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ห้องเรียน Google Classroom Zoom Meeting ไลน์กลุ่ม เป็นต้น ใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น 
VTR/ VDO Clip รายการสอนออกอากาศสถานี ETV/DLTV ช่องดิจิทัล กศน. หนังสือเรียน e-Book 
Platform การเรียนรู้ เป็นต้น 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 5. ครู กศน. หมายถึง ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. ครูประจ ากลุ่ม ที่ปฎิบัติหน้าที่สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 6. นักศึกษา กศน. หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียน 
ที ่1 ปีการศึกษา 2563 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษา 
ในยุคดิจิทัลตามแนวทาง 
วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 

สภาพการจัดการศึกษา 
ของครู กศน.ในยุคดิจิทัลตามแนวทาง 

วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่

ของครู กศน. 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแผนการศึกษา 
  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     1.4 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  2.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  2.3 ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ 
  2.4 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
  2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางกาเย่ (Gagne) 
  2.6 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 
 3. แนวคิดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
  3.1 ความหมาย ความส าคัญของการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
  3.2 การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล : Thailand 4.0 
  3.3 การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
  3.4 เป้าหมายการพัฒนา “คน” การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล : Thailand 4.0 
  3.5 แนวทางการพัฒนาการการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล : Thailand 4.0 
  3.6 ทักษะชีวิตส าหรับวัยรุ่นในศตวรรษท่ี 21 
 4. แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  4.1 ความหมายของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  4.2 การจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  4.3 นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 5. หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโอเน่ (ONIE MODEL) 
 7. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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 1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น 
เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0 การจัดท าแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการ
ส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเตรียมพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์
ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือเติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
จิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนร่วม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อม
ของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) เป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้อง
กัน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: ออนไลน์) 
 1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่ง
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ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม
สูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนา
ประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  วิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
4 ประการ คือ (1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ   
(3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) เพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ออนไลน์) 
 1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ คือ 
  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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  หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่ งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และ (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษา 
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 
  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 
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(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
  มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : ออนไลน์) 
 1.4 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตร 9 วรรคหนึ่ ง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง 
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หมวด 3 จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : ออนไลน์) 
 
2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 2.1 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Needs) 
   มาสโลว์กล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนต่างพยายามดิ้นรนเพ่ือต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของตนเอง 
แต่เนื่องจากการที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะได้รับการตอบสนองถึงขั้นไหนย่อมขึ้นอยู่
กับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   จากรูปแบบที่แสดงล าดับขั้นความต้องการพ้ืนฐานของมาสโลว์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดับความต้องการ
ปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก ่ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย 
   ขั้นที่ 2  ความต้องการความม่ันคงและความปลอดภัย (Security and Safety Needs) 
เช่น ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกต่ า การถูกข่มขู่จากบุคคลอ่ืน 
และการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น  
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   ขั้นที่ 3  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการการยอมรับ
การเข้าเป็นสมาชิก การให้ความรัก การให้อภัย และความเป็นมิตร เป็นต้น 
   ขั้นที ่4  ความต้องการการยอมรับนับถือและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม (Esteem 
or Ego Needs) มาสโลว์ ได้ให้ความหมายไว้ 2 ประการ คือ  
         ประการที ่1  ความต้องการการยกย่องนับถือ  
         ประการที ่2  ความต้องการที่เกี่ยวกับการมีชื่อเสียง 
   ขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จ (Actualization Needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุด
ของมนุษย์ เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนับถือตนเองรวมกับความต้องการและ
ความส าเร็จของตนเอง ซึ่งมาสโลว์เรียกว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs)  
   มาสโลว์ได้กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเกิดเป็นล าดับขั้น และจะไม่มี
การข้ามข้ัน ถ้าข้ันที ่1 ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในล าดับขั้นที่ 2-5 ก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ การ
ตอบสนองที่ได้รับในแต่ละขั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับทั้ง 100% แต่ต้องได้รับบ้างเพ่ือจะได้เป็นบันได
น าไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในล าดับขั้นต่อไป  
   สรุปทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
การสร้างประสิทธิภาพในการจูงใจได้ โดยให้แนวคิดว่า ก่อนที่จะจูงใจบุคคลให้เกิดพฤติกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใดนั้น ควรค านึงถึงล าดับขั้นของความต้องการของบุคคลก่อน ดังนั้นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ประชาชนให้เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 
 2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
   ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) หรือที่นักการศึกษาทั่วไปมัก
เรียกกันว่า Andragogy ซึ่งมีความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยความเป็นมาของค าว่า Andragogy ในการ
เรียนการสอนผู้ใหญ่ ต่อมา โนลส์ (Knowles) จึงน าค าดังกล่าวมาใช้ในแถบอเมริกา มีความหมายว่า 
The Art and Science of Teaching Adults หรือศาสตร์และศิลป์ในการสอนผู้ใหญ่แต่โดยในทาง
ปฏิบัติแล้วการสอนในความหมายนี้ครูจะไม่เป็นผู้สอนหรือผู้แสดงฝ่ายเดียว แต่จะมีบทบาทเป็น  
“ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator)” หรือเป็น “ผู้ร่วมกิจกรรม (Member)” 
นั่นคือ ครูเป็นผู้ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึงทักษะ 
พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติด้วย ซึ่งครูจะไม่สอนผู้ใหญ่โดยตรงในสิ่งต่าง ๆ แต่ครูจะช่วยเหลือให้
ผู้ใหญ่เรียนรู้และตกผลึกเองดังนั้น Andragogy จึงหมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ 
(The Art and Sciencemof Helping Adults Learn) อาชัญญา รัตนอุบล (อ้างถึงใน ปิยะ ศักดิ์เจริญ, 
2558  : ออนไลน์) 
   โนลส์ได้ให้นิยามค าว่า Andragogy ไว้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการช่วยให้ผู้ใหญ่
เรียนรู้ (the Art and Science of Helping Adults Learn) เพ่ือให้แตกต่างจากค าว่า Pedagogy หรือ
ศาสตร์ และศิ ลป์ ในการสอนเด็ ก  ( the Art and Science of Teaching Children)  รวมถึ ง ได้
ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ (Adult Learner) ขึ้นเป็นครั้งแรกจ านวน 
5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ได้หลุดพ้นจากการพ่ึงพาไปสู่ความเป็นอิสระที่สามารถชี้น าตนเอง
ได้รวมไปถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เอง  
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   2. ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่สามารถดึงประสบการณ์ชีวิตของพวกเขามาช่วยในการเรียนรู้ได้
ทันท ี
   3. ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทใหม่ทางสังคม 
หรือบทบาทของชีวิต 
   4. ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางและต้องการเรียนรู้สิ่งที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทันที 
   5. ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่มีแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้มากกว่าปัจจัย
ภายนอก 
   สรุปศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ครูจะไม่เป็นผู้สอนหรือผู้แสดงฝ่ายเดียว แต่
จะมีบทบาทเป็น “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator)” หรือเป็น “ผู้ร่วม
กิจกรรม (Member)” ครูเป็นผู้ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไป
ถึงทักษะ พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติด้วย 
 2.3 ทฤษฎีการสอนผู้ใหญ่ 
   มัลคอล์ม โนลส์ เป็นนักการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทฤษฎีการเรียนรู้
ที่ผ่านมานั้น เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือการเรียนรู้ของเด็ก 
Knowles จึงได้ศึกษาค้นคว้าและเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ขึ้น เรียกว่า “แอนดราโกจี” 
(Andragogy) ค าว่า “Andragogy” หมายถึง ศาสตร์หรือศิลปะในการช่วยผู้ ใหญ่ในการเรียนรู้   
ส่วน Pedagogy หมายถึง กระบวนการสอนที่ใช้กับเด็ก Knowles ได้น าความแตกต่างของการสอนเด็ก 
(Pedagogy) กับการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy) เป็นหลักในการเปรียบเทียบว่าวิธีสอนผู้ใหญ่แตกต่างไป
จากการสอนเด็ก ดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2556) 
   1. ความเข้าใจตนเอง (Self-concept) ผู้ใหญ่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง และน า
ตนเองได้ (Self-directing) แต่เด็กจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อย อนาคตของเด็กมักขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ใหญ่ แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความคิดจะเปลี่ยนแปลงไปคือ ไม่ต้องการให้ชีวิตของ
ตนเองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ แต่มีความต้องการที่จะรับผิดชอบชีวิตตนเอง ผู้ใหญ่จะมอง
ตนเองว่าไม่ได้อยู่ในสถานภาพเด็กอีกแล้วแต่จะอยู่ในสถานะผู้ผลิตหรือมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและมัก
ถือคติว่าความส าเร็จส าคัญของชีวิตคือการประสบความส าเร็จในการงาน อาชีพการได้ยอมรับนับถือ
และการมีสถานภาพในสังคม ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่มาเรียน และถูกครูปฏิบัติกับเขาเหมือนเด็ก ๆ เช่น ครู
บอกให้เขาท าอย่างนั้น อย่างนี้ หรือถูกครูสอนว่าควรจะท าอะไร หรือไม่ควรจะท าอะไร เขาจะรู้สึกอาย
เหมือนตนเองถูกลงโทษ และจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของครู และการต่อต้านการเรียนภายใต้
เงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของตนเอง แต่ถ้าผู้ใหญ่ได้รับการยอมรับจากครู และได้มีโอกาส
รับผิดชอบในสิ่งที่เรียนด้วยตนเองและมีวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องการ 
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น 
    จากแนวคิดเรื่อง ความเข้าใจตนเอง (Self-concept) Knowles จึงได้ให้หลักการ
สอนผู้ใหญ่ “แอนดราโกจี” (Andragogy) ดังต่อไปนี้ 
    1) บรรยากาศของการเรียน (Learning Climate) คือการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
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     1.1) บรรยากาศด้านกายภาพ คือการจัดอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เช่น อาคารสถานที่ ทั้งบริเวณภายนอกและภายใน มีความสะดวก 
สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี มุมอ่าน
หนังสือเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
     1.2) พฤติกรรมของครู ครูจะต้องสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้รู้ว่า
เขาได้รับการยอมรับนับถือและส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีอิสระในการแสดงออกโดยไม่ต้องกลัวถูก
ลงโทษ ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ จะชอบบรรยากาศของความเป็นมิตร และมีความเป็นกันเองมากกว่ามี
พิธีรีตอง ครูจะต้องแสดงความสนใจและยอมรับและเคารพในเหตุผลของนักศึกษาผู้ใหญ่ และท าความ
รู้จักเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนทุกคน 
    2) การวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) เนื่องจากผู้ใหญ่มีความเป็นตัว
ของตัวเอง และไม่ชอบให้บอกว่าให้ท าอะไรอย่างเด็ก ๆ ดังนั้นจึงเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับผู้ใหญ่โดยใช้กระบวนการที่ให้ผู้ใหญ่วิเคราะห์ความต้องการของตนเอง (Self- Diagnosis of 
Needs) ครูอาจสร้างสถานการณ์หรือรูปแบบ (Model) ขึ้นมาเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
ผู้ใหญ่ ในการวิเคราะห์ความต้องการของตนเองและการที่นักศึกษาผู้ใหญ่ได้ทราบความต้องการและ
ความสามารถของตนเองจะท าให้เขาเกิดแรงกระตุ้นที่จะปรับปรุงตนเอง (Self-improvement) 
    3) กระบวนการวางแผน (Planning Process) ทฤษฎี “แอนดราโกจี” (Andragogy) 
ได้เสนอแนะกระบวนการวางแผนการเรียนด้วยตัวเอง คือครูจะต้องให้ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้การแนะแนว 
    4) การจั ดประสบการณ์การ เรี ยนรู้  (Conducting Learning Experience) 
เนื่องจากผู้ใหญ่มี Self - directing ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงควรเป็นลักษณะให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียน ครูมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา (Facilitator) 
    5) การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation of Leaning) ทฤษฎี “แอนดราโกจ”ี 
(Andragogy) มีหลักการว่าการเรียนจะต้องมีการประเมินผลตนเอง (Self – evaluation) ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของครูที่จะต้องหารูปแบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้นักศึกษาผู้ใหญ่ได้ประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองได้ 
 
 
 
   2. ประสบการณ์ (Experience) 
    2.1 ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเด็ก เนื่องจากมีอายุมากกว่าเด็ก 
มีอาชีพการงาน มีบทบาททางสังคม ท าให้ผู้ใหญ่รู้เรื่องต่าง ๆ ของชีวิตและมีปัญหามากกว่าเด็ก จึงท า
ให้ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากเด็กในด้านการเรียนรู้ ดังนี้ 
      2.1.1 ผู้ใหญ่สามารถน าประสบการณ์ของตนมาเป็นแหล่งความรู้ (Resource) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 



14 
 

 

     2.1.2 ผู้ใหญ่สามารถน าประสบการณ์ในอดีตมาสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
     2.1.3 ผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเด็ก จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและ
ปัญหาชีวิต จึงท าให้เขาเป็นผู้ที่สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ขณะเดียวกันก็จะแสวงหารูปแบบ 
และพฤติกรรมที่ตนเองต้องการด้วย 
    2.2 การจัดการเรียนการสอน Knowles ได้ให้หลักการสอนผู้ใหญ่ โดยการน า
ประสบการณ์ (Experience) ของผู้ใหญ่ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
     2.2.1 เทคนิคการทดลอง (Emphasis on Experimental Techniques)  
การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 
     2.2.2 เน้นการน าความรู้ไปใช้ (Emphasis on Practical Application) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด ดังนั้นกิจกรรม 
การเรียนรู้จึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
     2.2.3 เน้นการเรียนรู้จากได้ประสบการณ์ด้วยตนเอง (Unfreezing and Learning 
to Learn from Experience) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนรับผิดชอบในเรื่องที่เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง และจะต้องแสวงหาค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเองวิธีเรียนแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจ
ตนเองมากขึ้นเพราะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์มากขึ้น 
   3. ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness to Learn) 
    ผู้ใหญ่มีสภาวะทางร่างกายและวุฒิภาวะทางจิตซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
สร้างความพร้อมในการเรียน และมีบทบาททางสังคม เช่น เป็นลูก คู่ครอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลูกจ้าง 
พลเมือง เพ่ือน สมาชิกของ องค์กร ศาสนา และผู้ใช้เวลาว่าง บทบาททางสังคมเหล่านี้มีผลต่อการสร้าง
ความพร้อมในการเรียน เช่น การที่ผู้ใหญ่เป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ  
ท าให้เขาจะต้องฝึกทักษะที่จ าเป็นในการท างาน เพ่ือพัฒนาอาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น เขาจึงมี
ความพร้อมที่จะเรียนวิชาชีพ  
    Knowles ได้ให้หลักการสอนผู้ใหญ่ “แอนดราโกจี” (Andragogy) ในสร้างความ
พร้อมให้แก่ผู้เรียน ดังนี้ 
    3.1 เรื่องที่เรียนควรสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
    3.2 การจัดกลุ่มผู้เรียน ควรพิจารณาถึงความสนใจ และประสบการณ์ ซึ่งอาจจัด
ผู้เรียนเป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่นมีประสบการณ์และสติปัญญาคล้ายคลึงกัน หรือจัดใน
ลักษณะของกลุ่มที่ไม่ค านึงถึงองค์ประกอบที่แตกต่างกันของผู้ใหญ่ เช่น อายุ สถานภาพและเพศ 
   4. เป้าหมายของการเรียนรู้ (Orientation to Learning) 
    ผู้ใหญ่มาเรียนเพ่ือสนองความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดหลักสูตรจึงมุ่งให้
ผู้ใหญ่ได้น าความรู้และทักษะไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้ การเรียนจึงเน้นน าปัญหาเป็นแกน
(Problem-centered) ขณะที่ผู้เรียนที่เป็นเด็กเรียนแบบวิชาเป็นแกน (Subject - centered) Knowles 
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ได้ให้หลักการสอนผู้ใหญ่"แอนดราโกจี” (Andragogy) ในด้านเป้าหมายของการเรียนรู้(Orientation to 
Learning) ดังนี้ 
    4.1 ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยเน้นกิจกรรมการสอนแบบ
บุคคลเป็นแกน (Person centered) 
    4.2 การจัดหลักสูตรควรเน้น Problem centered เพ่ือให้ผู้ใหญ่ได้ใช้ประสบการณ์
ที่มีอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหา 
    4.3 การเรียนควรเริ่มต้นที่ “ปัญหา” ของผู้ใหญ่และสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการรู้ 
 2.4 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical Connectionism) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้  ธอร์นไดค์ (ค.ศ.1814 - 1949) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and 
error) ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด
เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะ
พยายามใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์สรุป
ได้ดังนี้ (Hergenhahn and Olson, 1993 : 56 – 57 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2550 :  51 – 52) 
   1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
   2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความ
เข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวรและ
ในที่สุดอาจลืมได้ 
   3. กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ง
เร้ากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น หากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ หากไม่มีการ
น าไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ 
   4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเรียนรู้ 
   หลักการจัดการศึกษา การสอน 
   1. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง (เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่
ถึงกับเสียเวลามากเกินไปและไม่เป็นอันตราย) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา 
จดจ าการเรียนรู้ได้ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   2. การส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ ต้อง
กระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน  
การเชื่อมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้พ้ืนฐานเพ่ือดูว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 
   3. หากต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเรื่อง
นั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระท าสิ่งนั้นบ่อย ๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับซ้ าซาก จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
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   4. เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้ผู้เรียนฝึกการน าการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ 
   5. การให้ผู้เรียนได้รับผลที่ตนพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 
การศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวัลที่ผู้เรียนพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
 2.5 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย่ (Gagne) 
   จากทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางกาเย่ (Gagne) (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2552: 36) 
สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งอาศัยสมมติฐานเบื้องต้น 5 ประการคือ 
   ประการที่ 1 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน มุ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนนี้ จึงไม่ได้มุ่งที่คนกลุ่มใหญ่คือ มุ่งให้ความรู้และทัศนคติแก่คนใน
สังคมรวม ๆ แต่จะมุ่งให้กับแต่ละบุคคลที่ร่วมกันอยู่ในสังคมนั้น ๆ 
   ประการที่ 2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ท าได้ทั้งระบบสั้นและยาว คือเป็นทั้ง
การจัดรูปแบบหรือวางแผนการสอนในแต่ละชั่วโมง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยตลอด
ในบทเรียนหรือ ในรายวิชานั้นทั้งหมด  ซึ่งอาจท าโดยครูแต่ละคนหรือครูช่วยกันท าเป็นคณะก็ได้ 
   ประการที่ 3 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบจะมีผลต่อพัฒนาการของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
   ประการที่ 4 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรจัดท าเชิงระบบ 
   ประการที่ 5 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ต้องอยู่บนรากฐานความรู้ที่ว่า มนุษย์
เรามีการเรียนรู้อย่างไรคือต้องการรู้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2.6 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 
   เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประสบการณ์ใหม่ 
/ความรู้ใหม่ + ประสบการณ์เดิม/ความรู้เดิม = องค์ความรู้ใหม่ ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) 
ได้ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการ
ด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหล
เข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้นโดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์  
ที่ได้รับสังเกตว่าในขณะที่เราสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่าง ตั้งใจเราจะไม่ลดละความพยายาม เราจะ
คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจนได้ สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้นจากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เป็นหลักการต่าง  ๆ  
ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้ดังนี้ 
   1. หลักการที่ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
Constructionism คือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่าง
ความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกการเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่า
ผู้เรียนเข้าใจในตนเองมองเห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้
ใหม่กับความรู้เก่า(รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา 
   2. หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมีทางเลือก  



17 
 

 

ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรู้
ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอ านวยความสะดวก 
   3. หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมหลักการนี้เน้นให้เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ร่วมกัน (Social value) ท าให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ 
การสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก 
ถ้าผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้ส าคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เมื่อเขาจบออกไปก็จะ
ปรับตัวได้ง่ายและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการรู้จักแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ด้วยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน “เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn how 
to Learn)” ธีระยุทธ โพธิ์ทอง (2563: ออนไลน์) 
   สรุปได้ว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนคือการวางแผนการเรียนการสอนที่เป็น
ระบบ กล่าวคือ เป็นการก าหนดภาพรวมของการเรียนการสอน ที่จะด าเนินการให้เห็นถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจจะเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น การจัดรายวิชา การออกแบบระยะยาว 
หรือในระบบย่อย ๆ เช่นระดับการสอนในแต่ละชั่วโมง  
 
3. แนวคิดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 3.1 ความหมาย ความส าคัญของการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
  เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (อ้างถึงใน วิจารณ์  พานิช, 2563 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง 
การศึกษายุคดิจิทัลหรือการศึกษา Thailand 4.0 เพ่ือสร้างนวัตกรรมในทุกงาน ทุก Sector ทุกระดับ
สังคม คนทุกคน ทุกอายุเป็น “ผู้ท างานด้วยความรู้” (Knowledge worker) มีการเรียนรู้ณ ทุกจุด
ของชีวิต ทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ (learning skill) แต่ละคนเป็นเจ้าของ รัฐจัดอ านวยความสะดวก 
โดยจัด e-Learning Tools ให้เป็นการเรียนรู้แบบ “ประชาธิปไตย” โดยประชาชนของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนเพ่ือประเทศไทย 4.0 และใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพ่ือ Creative Economy & 
Creative Society รัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจาก Command & Control เป็น Empowerment เพ่ือ
เปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมแบบ Disruptive Change 
  เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (อ้างถึงใน วิรัช  ปัณฑ์ศิริโรจน์ (2563 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง 
Education 4.0 คือการเรียน การสอนที่สอนให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม 
  สุขุม  เฉลยทรัพย์ (2563 : ออนไลน์) การศึกษาในยุคดิจิทัล (Digital Education) 
หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนให้ได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายท างาน เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจ  มีส่วนร่วม ความสนใจ และจัดระเบียบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผลการ
เรียน และนิสัยการท างานดีขึ้น ตลอดจนมีทักษะการค้นหาข้อมูล และการสื่อสารที่ดีข้ึน 
  สรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล หมายถึง การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา ในยุคดิจิทัลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือช่วยยกระดับและปรับปรุงการเรียนหรือผลการเรียนของตนเอง เน้นการใช้
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เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้สร้างสถานการณ์ จ าลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์และมีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไลน์และ
ส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากขึ้น 
 3.2 การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 
  อติพร  เกิดเรือง (2563 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล เป็นแนวคิดกลวิธีและแนวทางการจัดการเรียนรู้  เพ่ือหาทางออก
ให้แก่การพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
และ ครอบครัวในยุคต่อไปที่ก าลังมาถึงพร้อมเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ก าลังเป็นนโยบายหลักในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต การเสนอแนวทางพัฒนาองค์ความรู้หรือชุด
โปรแกรมทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนั้น ควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับการรู้หนังสือ (Literacy)  
เป็นส าคัญ ดังเช่น การรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณ ความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการแก้ปัญหา การรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สารสนเทศ และเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์ความรู้เสมือนจริง และความตระหนัก
ต่อตนเองและสังคมโลก ขณะเดียวกันควรเน้นการพัฒนาในเรื่องการคิดสร้างสรรค์การปรับตัว  
การจัดการปัญหาที่ซับซ้อน การควบคุมตนเอง การจัดการความเสี่ยง การคิดใช้เหตุผล การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและสังคม หากเยาวชนมีความรู้เจตคติและทักษะเหล่านี้แล้ว จะสามารถน าไปสู่ผลิตผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนในการเพ่ิมศักยภาพ โดยเฉพาะความสามารถในการวางแผน การสรุปการใช้ทักษะควบคุม
เครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนการใช้กระบวนการทางปัญญาในการด าเนินชีวิตองค์ประกอบดังที่
กล่าวมานี้จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษา แบบเป็นพลวัตรและแปรเปลี่ยนไปตามความผันแปรของ
สถานการณ์โลกท าให้คนไทยเกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็น
การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้ตระหนักต่อการเตรียมความพร้อมในการด ารงสถานะของ
สถาบันการศึกษาและด าเนินไปควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงการตระหนักคิดเชิง
ปรัชญาที่เป็นฐานคติในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่นับวันจะก้าวสู่
สั งคมดิจิทัลทุกขณะ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป จึงควรอย่างยิ่ งที่
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาใหม่ ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และรวมถึงการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบใน
อนาคต เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับสังคมในยุคดิจิทัล แนวทางที่ส าคัญในการขับเคลื่อน  
ดังกล่าวคือ การน า Digital Age Education เข้ามาเป็นแนวคิดเชิงปรัชญาในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 
  เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (อ้างถึงใน ยืน ภู่วรวรรณ, 2557 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ในอนาคต
คนเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ แสวงหาความรู้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีท างาน และ
โครงสร้างองค์กร ท าให้ทุกคนเป็น Global citizen การศึกษาต้องปรับตัวเอง ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 
Behaviorism Cognitivism Constructivism Connectivism ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัช  ปัณฑ์ศิริโรจน์ 



19 
 

 

(2563 : ออนไลน์) กล่าวถึง ยุค Thailand 4.0 ควรให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้บนโลกมาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย  คือ Internet ความคิดสร้างสรรค์ 
การปฏิสัมพันธ์กับสังคม ให้นักเรียนมีโอกาสสร้างนวัตกรรม  สอดคล้องกับ ฟาฏินา  วงศ์เลขา (2563 
: ออนไลน์) กล่าวว่ายุคดิจิทัล เป็นยุค "โลก คือห้องเรียน" มีการน าสื่อเทคโนโลยี ในการถ่ายทอด
ความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่เรียนรู้สนุกสนาน กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้มากขึ้น ครูมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และชี้แนะแนวทางเพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย จึงต้องมีคุณลักษณะที่
เรียกว่า e-Teacher 
  เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (อ้างถึงใน เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว, ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน์ และ
ไกรยส  ภัทราวาท สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2563 : ออนไลน์) สรุปว่า อนาคต “ระบบการศึกษาไทย
ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนรวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Thailand 
Economy 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้เท่าเทียมกันแก่เด็กเยาวชนทุกคนในประเทศ ฝึกฝนทักษะที่ตลาดแรงงาน
ต้องการในอนาคตมากกว่าทักษะการท างานช้า ๆ (Routine Skills) ส่วนแรงงานที่ต้องการยกระดับ
ศักยภาพการท างานควรมุ่งพัฒนาทักษะที่เทคโนโลยี Non-Routine Skills” และปรับตัวของผู้เรียน
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 
  เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (อ้างถึงใน วิจารณ์  พานิช, 2560 : 2-3) กล่าวถึง วิธียกระดับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างง่ายสู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0 คือควรตั้งความหวังและส่งเสริมให้สูง 
(High Expectation High Support) ลงทุนที่ห้องเรียน แก้ปัญหาเด็กออกกลางคันปรับเปลี่ยนวิถีการ
เรียนรู้ใหม่ ดังนี้  
  1. เรียนโดยลงมือท าเพ่ือให้เกิดทักษะ (Learning By Doing) 
  2 สุดยอดทักษะ 4 ประการ (3ร 1ว) : แรงบันดาลใจ/ไฟ (Inspiration Skill) เรียนรู้ 
(Learning Skills) ร่วมมือ (Collaboration Skill) วินัย (ในตน) (Self-Discipline Skills)  
  3. เรียนโดยการลงมือท าเป็นทีม แล้วร่วมกันไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไรต้องการเรียน
อะไรต่อ/เพ่ิม 
  สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ควรเป็นการศึกษาเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน เป็นการศึกษาเพ่ือสังคม หันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง
และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
เพ่ือสร้างคนที่สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 3.3 การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
  กรองได  อุณหสูต (2563 : ออนไลน์) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนรู้เป็นการ
ออกแบบที่มีเป้าหมายความเข้าใจในการเรียนรู้ ผู้ออกแบบหรือผู้สอนจึงต้องคิดอย่างนักประเมิน
ตระหนักถึงหลักฐานของความเข้าใจซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการอธิบาย 
2) ความสามารถในการแปลความ  3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้  4) ความสามารถในการมองมุม 
ทีห่ลากหลาย 5) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 6) ความสามารถในการเข้าใจตนเอง 
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  การออกแบบระบบการเรียนมีความจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนจากการใช้เทคโนโลยีแบบพกพา 
(Mobile Learning) ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมกันทั่วไปในปัจจุบัน สอดคล้องกับ กูกัลก้า 
ฮูล์ม และแทร็กเลอร์ (Kukulska-Hulme and Traxler 2013,244-257) ในเรื่องของการออกแบบ
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ดังนี้ 
  การออกแบบเนื้อหา (Design of Content) โดยการออกแบบจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
  1. การออกแบบเนื้อหาส าหรับผู้เรียน (Learner-Centre Content) จะเน้นไปใน
สร้างสรรคใ์ห้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
  2. การออกแบบเนื้อหาส าหรับบุคคลทั่วไป (Personalized Content) ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นถึงการออกแบบเนื้อหาส าหรับบุคคลทั่วไปว่าการออกแบบเนื้อหาส าหรับคนทั่วไปนั้นไม่เน้น
รายละเอียดที่เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการมากนักแต่เน้นการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
  3 ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันของเนื้อหา (Update Content) จะต้องมีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 
  4. การจัดแบ่งช่วงเวลาการใช้เนื้อหา (Time or Scheduled Content) ควรค านึงถึง
การจัดแบ่งช่วงเวลาของการใช้เนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน 
  5. การสื่อสารเชิงวนเนื้อหา (Aural Content) ควรใช้ภาษาเขียนมาท าการเรียบเรียง
ให้เป็นภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสม ไม่ยืดเยื้อจนหาเนื้อหาความรู้ไม่ได้ 
  6. ความยืดหยุ่นของเนื้อหา (Flexible Content) ควรใช้เนื้อหาที่มีความเหมาะสมไม่ตึง
เครียด ควรเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นได้ และการออกแบบเนื้อหา 
ไม่ควรมีแค่ตัวอักษรอย่างเดียวแต่ควรมีภาพหรือสีที่แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจมากขึ้น  
 
  การออกแบบกิจกรรมทางการเรียน (Design of Activities)  
  1. พฤติกรรมทางการเรียน (Behaviorist Learning) หมายถึง ความสนใจในเนื้อหา
การแสดงออก หรือลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงออกให้เห็นต่อกิจกรรมหรือเนื้อหา 
ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมทางการเรียนจะต้องค านึงถึงช่วงอายุของผู้เรียนเพราะผู้เรียนแต่ละช่วง
อายุมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
  2. การสร้างสรรค์ทางการเรียน (Constructivist learning) การออกแบบกิจกรรมใน
การเรียนรู้ควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมมากข้ึน 
  การออกแบบกระบวนการสื่อสาร 
  1. การออกแบบกระบวนการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญของการออกแบบการเรียนการ
สอนในยุคดิจิทัล เพราะในบางครั้งอาจจะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนทั้งหมดแต่จะเน้นเป็น
รูปภาพ การตอบโต้กันผ่านทางจอภาพ ซึ่งผู้สอนจะต้องออกแบบของเนื้อหากระบวนการสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดได้ 
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  2. มีระบบการจัดการเก็บรวบรวมสารสนเทศทั้งในรูปแบบของภาพและเสียง เพ่ือให้
กระบวนการเรียนรู้นั้นมีความน่าสนใจ น่าติดตามไม่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ 
  สรุป องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ส่วนที่
ส าคัญ คือ การออกแบบเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการออกแบบการสื่อสารซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนในสังคมยุคที่ทุกคน
ต่างเรียกว่า สังคมไร้สาย ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก หรือสังคมแห่งยุคดิจิท ั(Digital Age) 
 3.4 เป้าหมายการพัฒนา “คน” ในการศึกษายุคดิจิทัล Thailand 4.0  
  เป้าหมายการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 เป็นการเตรียมพร้อมสร้าง
คนไทยยุคใหม่สู่โลกอนาคต สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2563 : ออนไลน์) สรุปเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 3-17) ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 2560-2574 เพ่ือการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต้องปฏิรูปการศึกษาใน 5 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา ด้านความเท่าเทียมคุณภาพ ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ด้านความ
มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์สุดท้ายคือสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง อนุชาติ  พวงสาลี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน, 2559 : 14-15) ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย 
ของการศึกษา คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของความ
เป็นมนุษย์ และวิจารณ์  พานิช (2555: 16-21) และ เดลินิวส์ (2559 : ออนไลน์) ได้สรุปทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
  1. องค์ความรู้ส าคัญ ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business 
and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี  (Civic Literacy) ความรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
  2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21 คือ
การเรียนรู้ 3R × 8C 3R คืออ่านออก (Reading) เขียนได้ (W)Riting และคิดเลขเป็น (A)(Rithemetics) 8C 
คือ 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3) ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 4) ทักษะด้าน
ความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 
Literacy) 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) 7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และ 8) มีคุณธรรม 
มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) 
  ไกรยส  ภัทราวาท และก าจร  ตติยกวี (ไทยโพสต์, 2559) กล่าวถึง รายงานเวที
เศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ถึง 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการในปี 2020 
ดังนี้ 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดการ
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บุคคล 5) การท างานร่วมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ์ 7) รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรัก
บริการ 9) การเจรจาต่อรอง 10) ความยืดหยุ่นทางความคิดสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ
แรงงานของนายจ้าง คาดหวังให้พนักงานมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  (Critical Thinking) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจะต้องมีทักษะการคิด สามารถ
คิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล เข้าใจและต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ครูจะต้อง
แสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม 
  สรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนา “คน” ในการศึกษายุคดิจิทัล  Thailand 4.0 
การขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายของการศึกษา คือ การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์  มีทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R X 8C ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ ระบบการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมายที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง 
 3.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 
  นโยบายนายกรัฐมนตรีปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 9) ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
คือจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือลงสู่การปฏิบัติ รัฐบาลจึงก าหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวง 
ศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและกระบวนการยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการทดสอบการประเมิน 3) การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4) ยุทธศาสตร์ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
5) ยุทธศาสตร์ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และก าหนดภารกิจ
เร่งด่วน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารในสถานศึกษา  และในระดับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบาย 11 นโยบาย คือเร่งปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ยกระดับความ
แข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพ เร่งสร้างระบบให้เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดปรับปรุง
โรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สร้างระบบการควบคุมเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพเร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งสร้างพลเมืองดี
น าการศึกษาไปแก้ไขปัญหาสังคม และทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  การจัดการศึกษาจึงไม่ใช่หน่วยงานที่แยกส่วน แต่สังคมทุกส่วนต้องร่วมกันตระหนัก 
มีบทบาทและพัฒนาร่วมกัน สอดคล้องกับหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่น าไปสู่
ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1) หลักพอประมาณ 5 ประการ คือ พอดี
ด้านจิตใจ พอดีด้านสังคม พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอดีด้านเทคโนโลยี พอดี
ด้านเศรษฐกิจ 2) หลักความมีเหตุผล 5 ประการ คือยึดความประหยัด ยึดถือการประกอบอาชีพ 
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ด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี 3) หลักของความมี
ภูมิคุ้มกัน 2 ประการ คือ ภูมิปัญญา หมายถึง มีความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และภูมิธรรม หมายถึง 
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและแบ่งปัน การด าเนินการในสถานศึกษา ได้แก่ วางระบบบริหารจัดการใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  พาสนา  จุลรัตน์ (2563 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาและครูผู้สอนควร
ต้องจัดการศึกษา/จัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เมื่อใดที่ผู้เรียนมี
ความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และคิดว่าสิ่งใดยิ่งยากสิ่งนั้นยิ่งท้าทาย นั่นแสดงว่าการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติประสบความส าเร็จแล้ว “การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0” 
โดยแยกหัวข้อให้เห็นชัดเจน ดังนี้  
  1. การเตรียมหลักสูตรการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูป เพ่ือให้
สอดคล้องกับ บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือหลักสูตรในยุค Thailand 
4.0 ควรมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลผลิต โดยครูต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการใช้ความจ า 
ไม่เน้นการสอน/การเรียนแบบท่องจ าไม่เน้นการสอบเพ่ือให้ได้คะแนนสูง ๆ ครูผู้สอนควรเลิกการ
บรรยายเป็นส าคัญ แต่ควรให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และใช้สถานการณ์ปัญหา เป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem Base Learning) และใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
ลักษณะเหล่านี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีขั้นตอน ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์และ เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
  2. บทบาทของครูผู้สอนในยุคThailand 4.0 ครูควรเป็นผู้ที่มีบทบาทในการหล่อ
หลอม ให้เกิดทักษะที่ส าคัญแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่เป็น “ผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้” หรือเรียกว่า “กระบวนการ (facilitator)” 
  3. ทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 การจะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากการปรับปรุงเรื่องของหลักสูตร ต ารา และบทบาทของ
ครูผู้สอนแล้ว เราก็ควรจะต้องส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนด้วย เพราะเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในอนาคต ซึ่งทักษะที่ส าคัญเหล่านี้ ได้แก่ 
ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ Internet ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และทักษะด้านจิตสาธารณะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์, 2563 : ออนไลน์) 
   3.1 ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills) ทักษะที่จ า เป็น
ส าหรับเด็กไทย คือทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ซึ่งเป็นทักษะทางสมองที่
เด็กใช้ควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือก ากับตนเองให้สามารถท างานจน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ EF จะช่วยให้เด็กคิดเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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   3.2 ทักษะการใช้ Internet ( Internet Skills) Internet เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Internet มีประโยชน์และ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กหรือผู้เรียนก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เด็กในปัจจุบันจะอยู่กับ 
Internet เกือบตลอดเวลา เด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับ Social Media รวมทั้งเรียนหนังสือกับ 
Youtube การใช้ Internet ก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน คือ มีท้ังข้อดีและข้อเสีย 
   3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skills) การสร้างคนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก เพราะบุคคลที่รู้จักคิดวิเคราะห์ จะเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตและ
เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถ ในด้านต่าง ๆ 
เหนือกว่าบุคคลทั่วไป 
   3.4 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นความสามารถทางการคิดที่ช่วยให้บุคคลไตร่ตรอง พิจารณา ประเมินข้อมูลและสิ่งต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน รู้ที่มาที่ไปเข้าใจเหตุและผล ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่บุคคลสามารถพัฒนานวัตกรรมได้เอง จ าเป็นที่เด็กหรือ ผู้เรียน
ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้ที่ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ต้องรู้จักคิด
อย่างรอบด้านสามารถประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด  
ทั้งทางกว้าง ทางลึก และไกล ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลได้ 
   3.5 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่ง ประเทศชาติจะไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม
ของตนขึ้นมาได้ ถ้าทรัพยากรบุคคลไม่มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตัวผู้เรียนจ าเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มีทักษะนี้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.6 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) นักวิชาการอธิบายว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองระดับสูงที่คิดได้กว้างไกล หลายทิศทาง หลายแง่มุม 
หรือที่เรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ประกอบด้วย ความคิดย่อย ๆ  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนความคิดของคนทั่วไป 
รวมทั้งสามารถคิดดัดแปลงความคิดเดิมให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณประโยชน์และได้รับการยอมรับ
จากสังคม (Socially valued idea) 
   3.7 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relationship  
Skills) การเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะด้านอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของสังคมและท างานร่วมกันในสังคมได้ ไม่ว่าในสังคมไทยด้วยกันเอง หรือการติดต่อสัมพันธ์
กันกับชาวต่างชาติก็ตาม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและมี 
ความส าคัญในการด าเนินชีวิตทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจึงเป็นการ
สร้างพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เป็นทักษะทางสังคมที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ในบริบททาง 
การศึกษา ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านนี้ให้แก่ผู้เรียน   
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ซึ่งครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ฝึกการสื่อสาร โดย สลับการเป็นผู้ฟังและ 
ผู้พูดที่ดี (2) ฝึกการแสดงน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการให้และการรับ (3) ฝึกการให้เกียรติผู้อ่ืน
อย่างจริงใจ เพราะจะช่วยให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกที่ดีตอบแทนมา (4) ฝึกการชมเชย 
และให้ก าลังใจผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
   3.8 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English skills) ทักษะภาษาอังกฤษเป็นหัวใจส าคัญ
ในการสื่อสารกับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้าขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 
ในยุค Thailand 4.0 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) จึงนับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาษาอังกฤษจะช่วยให้เด็กไทยสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการด้านต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก  
   3.9 ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics Skills) ความสามารถทางคณิตศาสตร์
เป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการสร้างองค์ความรู้ และศึกษาหาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 
   3.10 ทักษะด้านจิตสาธารณะ (Public Mind Skills) ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระแสความเจริญ
อย่างรวดเร็วนี้จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย เช่น มีการแข่งขันกันสูงมีการให้
คุณค่าของวัตถุสิ่งของมากกว่าความดีงาม มีการแก่งแย่งชิงดีกัน เอาเปรียบคนที่ด้อยกว่า  มีความเห็น
แก่ตัว และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม การจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะเป็นหน้าที่ที่ครูผู้สอนทุกคนพึงตระหนักและต้องร่วมมือกัน ปลูกฝังให้เกิดแก่
ผู้เรียน โดยการสอดแทรกไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองสอนแต่ละครั้ง หรืออาจจะ
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะ
โดยผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) จากวิธีการที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไป อย่าเร่งรีบจนเกินไป 
  สรุปได้ว่า การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน เพ่ือก้าวเข้าสู่ 
“การศึกษา 4.0” อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับการสอน
ให้มี “ความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21” ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ 
Internet ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน  
คณิตศาสตร์ และทักษะด้านจิตสาธารณะ 
 
 3.6 ทักษะชีวิตส าหรับวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 
  ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว 
การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอาใจใส่ผู้อ่ืน และสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้เป็น
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อย่างดี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ดังนี้ (มูลนิธิยุวพัฒน์, 2563 : 
ออนไลน์) 
  1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าของตนเอง 
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการ
ตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็น
ปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้ 
  3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในทางความคิด 
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาทางเลือก
ต่าง ๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
  4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถช่วยให้วัยรุ่นตระหนักและประเมินผลสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมของตนเอง เช่น การรู้จักคุณค่าในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากเพ่ือน ๆ หรือ
การรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
  5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น
ความสามารถในการใช้ค าพูดและท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
ต้องการ การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ 
  6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal relationship) เป็น
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว  
  7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self-awareness) เป็นความสามารถในการค้นหา 
รู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดีข้อด้อยของตนเอง รู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และทักษะนี้ยังเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ เช่นการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน 
  8. ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว 
อาชีพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่า หรือ
ได้รับความเดือดร้อน 
  9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับ
อารมณ์โกรธและความโศกเศร้า ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
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  10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถใน
การรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด  และแนวทางในการควบคุมระดับ
ความเครียดเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
  สรุปได้ว่า ทักษะชีวิตทั้ง 10 ทักษะนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน 
ซึ่งผู้เรียนต้องพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุข และต้องฝึกฝนให้มีทักษะการ
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง  
 
4. แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 4.1 ความหมายของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพ่ิมเข้ามา โดย ศ.นพ.สุรพล อิสร
ไกรศีล (2563 :  ออนไลน์ ) นายกราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย โดยได้บัญญัติศัพท์และให้นิยามค าว่า 
"New Normal" และ "New Norm"  ค าว่า New Normal เป็นวลีและเป็นส านวน ซึ่ง Oxford 
Dictionary ได้ให้ค านิยามว่า "A previously unfamiliar or atypical situation that has become 
standard,usual, or expected." หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ 
ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน 
  สอดคล้องกับรศ.มาลี บุญศิริพันธ์ (2563 : ออนไลน์) คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทาง เฟซบุ๊ก Malee Boonsiripunth อธิบาย
ความหมายค าว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่
คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้
หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ
และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถี
ดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต 
  "New Normal" ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วงปลาย 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง  
จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก จนกลายเป็นความ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอด
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยมีการปรับหาวิถีการด ารงชีวิต
แบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย 

https://c.lazada.co.th/t/c.bV03P7?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fnew-normal-i975482966-s2091416880.html&sub_aff_id=new+normal&sub_id1=swenn
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การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนใน
ที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ท าให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม 
  พฤติกรรมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  (บดินทร์ ชาตะเวที. 2563 : ออนไลน์) 
เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต และก าลังจะกลายเป็นวิวัฒนาการใหม่ของ
สังคมมนุษย์และระบบสังคมใหม่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 
เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชากรทั่วโลก ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน  
การด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทุกคนต้องมีการปรับตัว
เป็นอย่างมากในการดูแลตนเอง รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ
และการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต ซึ่งสิ่งที่จะเกิดข้ึนล้วน
เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและการ ใช้ชีวิตที่คาดว่าน่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด กล่าวคือ 
  1. หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันตัวเอง 
เป็นที่ต้องการและผู้คนมีการใช้กันมากข้ึนจนเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นวิธีการป้องกันตัวจากความเสี่ยง
จากการติดเชื้อโรค และการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอ่ืน 
  2. distancing ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วย ความเชื่อใจกันที่เคยแสดงออกมา
ผ่าน Human Touch จะน้อยลง 
  3. การให้ความส าคัญกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และ
มีความสะอาด โดยเน้นอาหารที่มาจากธรรมชาติ หรือ ออร์แกนิค มากขึ้น 
  4. การออกก าลังกายมากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใส่ใจตนเอง และ
รักตัวเองมากข้ึน 
  5. ลดการพบปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิตและท างานที่บ้าน มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวมากขึ้น ท าให้มองเห็นแนวทางที่จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็น
แนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 
  6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยไม่จ าเป็น วัฒนธรรมในการทักทายของผู้คนโดยเฉพาะ
หลาย ๆ ชาติในตะวันตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกัน จะเปลี่ยนแปลงไป 
  7. ดิจิทัลจะกลายเป็นความส าคัญหลักในการด ารงชีวิต ไม่ใช่แค่คน Gen C แต่คือ 
คนทุกรุ่น ทุกวัย จะสามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย 
  8. เทคโนโลยีจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน ทั้งการ work from home, 
food delivery, shopping online หรือการเรียนออนไลน์ 
  9. เงินกระดาษ หรือ เหรียญที่หมุนเวียนอยู่ ในระบบจะถูกใช้น้อยลงเรื่อย ๆ 
 จนกลายเป็น สังคมไร้เงินสด โดยสมบูรณ์ในไม่ช้า 
  10. คนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย หรือการค านึงถึงสุขอนามัย 
  11. ระบบสาธารณสุขจะมีแพลทฟอร์มด้านสุขภาพเป็นบริการพ้ืนฐาน และการ
ป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความส าคัญมากยิ่งข้ึน 
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  สรุปความหมายของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” จนท าให้แบบ
แผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้   
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทุกคนต้องมีการปรับตัวเป็น
อย่างมากในการดูแลตนเอง รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ
และการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 4.2 การจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  "New Normal" ด้านการศึกษาไทย พบว่าเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนใหม่สะท้อน "New Normal" ที่ไม่ค่อยจะสะดวกท้ังกับผู้ปกครองและกับตัวเด็กเอง นั่นคือ 
“เรียนออนไลน์” ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม DLTV และเรียนผ่านแอพฯ เว็บไซต์ และช่อง youtube 
ของ DLTV ได้เช่นกัน แต่ปรากฏว่าเด็ก ๆ ประสบปัญหาการเรียนออนไลน์มากมายหลายอย่าง เช่น 
การจูนหาสัญญาณช่องไม่เจอ การโหลดแอปฯ ไม่ได้ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องอุปกรณ์อย่าง แล็ปท็อป 
มือถือ แท็ปเล็ต และการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 
  การเรียนรู้ใหม่ในวิถี New Normal ต้องเผชิญกับภาวะของการปรับตัว การเรียนรู้
แบบออนไลน์ก าลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยมากขึ้น และการเรียนรู้แบบออนไลน์
ไม่ใช่แค่การสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่การเรียนรู้วิถีใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเรียนรู้ 
จากพ้ืนที่สาธารณะสู่พ้ืนที่ส่วนบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสอน ท าให้สามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จาก  
ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การเปลี่ยนพ้ืนที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการสอน
ที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมาย
ของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่ แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ และใน
การศึกษาแบบวิถีใหม่นี้ การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่ “การประเมินผล
เพ่ือการเรียนรู้” เป็นการวัดผลลัพธ์เพ่ือให้เข้าใจว่าผู้เรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่จะ
สามารถเติมทักษะที่คาดหวังได้ การประเมินผลในวิถีการศึกษาใหม่จึงเป็นการท าความเข้าใจ ไม่ใช่การ
ตัดสิน 
  New normal การศึกษาไทยกับ 4 รูปแบบใหม่การเรียนรู้ 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก 
ส่งผลให้การเรียนรู้ออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญ การเรียนออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด
ของการศึกษาไทย  โรงเรียนต่าง ๆ ต้องก าหนดแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ โดยในมุมมองของ Globish รูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 
จะมี 4 รูปแบบ (วันเพ็ญ พุทธนันท์, 2563 : ออนไลน์) ที่สอดคล้องกับ New normal ประกอบด้วย  
  1. การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% รูปแบบนี้เหมาะกับโรงเรียนที่มีความพร้อม
ทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรส าหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  
รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเลต สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต 
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ขณะที่การเรียนการสอนจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนให้มีความน่าสนใจ และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ที่ผ่านมา 
มีหลายโรงเรียนน าร่องเปิดการเรียนแล้ว เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูสามารถปรับตัว 
  2. การเรียนในห้องเรียน เหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนไม่มาก และพ้ืนที่
มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social distancing เพ่ือรักษาระยะห่าง และการดูแล
สุขอนามัยของนักเรียนได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัด ควบคู่กับการให้นักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากาก
อนามัย และหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรค 
ทุกจุดในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซ้ า 
  3. การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ เหมาะส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีจ านวนนักเรียนมาก และไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อน ดังนั้นจึงควร
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือสลับวันให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มละ 2 วันต่อสัปดาห์ 
ในขณะที่ 3 วันที่เหลือให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้วันที่นักเรียนมา
เรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างได้ รวมทั้ง
สามารถดูแลสุขอนามัยของนักเรียนอย่างเข้มข้น และเพ่ิมการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผล แนะน าให้
โรงเรียนเลือกวิชาที่มีการปฏิบัติหรือต้องท างานร่วมกันมาจัดการเรียนในห้องเรียน ในขณะที่วิชาอ่ืนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
  4. การเรียน Home School การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะมีเพ่ิมข้ึนในประเทศไทย 
เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บ มลพิษ
มลภาวะ และภัยคุกคามอ่ืน โดยผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชาเข้ามาสอนบ้าง 
ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ของลูกมาประยุกต์กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียน 
Home School เหมาะกับกลุ่มเด็กมีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาโรคประจ าตัวที่มีความเสี่ยง  
หากต้องออกไปเรียนที่โรงเรียน โควิด-19 คือตัวแปรส าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้คนในทุกเพศ
ทุกวัย และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการเรียนรู้ เนื่องจากในวิกฤตครั้งนี้ได้น าพาผู้คนเข้าถึง
โลกออนไลน์มากขึ้น เกิดการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท างานและ
การเรียนจากท่ีบ้าน 
  จากวิกฤติ โควิด-19 เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา  
แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง กับความท้าทายของโลก (การศึกษา)  
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่นี้ และส่งผลกระทบการศึกษาใน
ระยะยาวตามประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  1. ครู-นักเรียน ปรับตัวสู่โหมด “ออนไลน์” การเปลี่ยนมาสอนออนไลน์ได้นั้นต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการสอน ที่ส าคัญที่สุดคือห้องเรียนออนไลน์ยังทดแทน 
"ห้องเรียนออฟไลน์" หรือห้องเรียนจริง ๆ ไม่ได้ คือ "ปฏิสัมพันธ์” 
  2. วิกฤติ คือ โอกาส การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจ ากัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล
มากมาย โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่คุณครูก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ 
นักเรียนก็ไม่มีอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผน  
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อย่างจริงจังว่าจะสนับสนุนคุณครูนับแสนคนอย่ างไร ต้องประเมินความพร้อมอย่างรอบด้าน  
เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา ก็คือการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง 
การมีปฏิสัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่าการเรียนออนไลน์จะมีข้อจ ากัดและอุปสรรคบ้าง แต่  วิกฤติในครั้งนี้ท า
ให้สถาบันการศึกษา ทั้งผู้เรียนผู้สอนได้ปรับตัวให้ชินกับการเรียนออนไลน์ หลายวิชาเริ่มเห็นทิศทาง
ความเป็นไปได้ในการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สถานศึกษาพยายามสนับสนุนมาโดยตลอด และ
เป็นโอกาสในการต่อยอดการศึกษาในอนาคต” 
  3. คาดการณ์การศึกษาในอนาคต 
   3.1 การเรียนออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีท าให้การศึกษาเกิด
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ 
   3.2 เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ 
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั่วคราวเพ่ือแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
ของจีนจัดตั้ง รวบรวมหน่วยงานหลายองค์กรมาร่วมกันท าแพลตฟอร์มการเรียนทั้งแบบออนไลน์และ
ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ รวมทั้งพัฒนาระบบพื้นฐานที่เอื้อกับการเรียนรู้อื่น ๆ เสริมเข้าไปด้วย 
   3.3 ความเหลื่อมล้ าที่ เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียม  
การเรียนออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาอย่างเร็ว และท าได้จริงมากที่สุด ประเทศนั้นต้องมีโครงการ
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่ดีและราคาถูกทุกคนเข้าถึงได้ แต่ในประเทศที่ยังไม่พัฒนา และประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ยังไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเรียนออนไลน์ยิ่งท าให้เด็กยากจนและผู้ที่เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยี ถูกละทิ้งและมองข้ามไป 
  ทั้งนี้การคาดการณ์ต่าง ๆ เพียงเพ่ือให้อุดรอยรั่ว กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษา 
การศึกษาจะคงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการปรับตัว ทักษะ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ โควิด-19 อาจจะไม่โหดร้ายต่อการศึกษาเสมอไป  แต่เป็นการเตือนให้ เราเกิดการตั้งรับ 
ตื่นตัว สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี ยืดหยุ่นกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือโรคระบาดที่จะเกิดข้ึน 
ให้เกิดการสมดุล ในอนาคตสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราได้แต่คาดการณ์ แต่การเรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ไม่ว่าการศึกษาจะเป็นรูปแบบใด สิ่งที่เราทุกคน และทุกประเทศ 
หนีไม่พ้นเลยก็คือ “การเปลี่ยนแปลง” เราทุกคนต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะเริ่มต้น 
และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 
  สรุปการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้การเรียนรู้ออนไลน์เข้า
มามีบทบาทส าคัญ  โรงเรียนต่าง ๆ ต้องก าหนดแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ รูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ การปฏิบัติตามนโยบาย Social distancing เพ่ือรักษาระยะห่าง และการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัด ควบคู่กับการให้นักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และหมั่น
ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรคทุกจุดในโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซ้ า  มีการเรียนแบบผสมผสาน
ออนไลน์และออฟไลน์ มีการเรียน Home School ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจะคงอยู่ได้และมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการปรับตัว ทักษะ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 
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 4.3 นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน. ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Norma 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
แพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัย  
ในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวจึง มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (2563 : 1) ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ 
ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุ
พิเศษดังกล่าว หากมีความจ าเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดแนวทางแก้ปัญห าทั้งนี้   
ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็น
ทางออนไลน์ 
  ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการ
จัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.) ว่าการจัดการเรียนการสอนของ กศน. ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรของ กศน.อย่างสม่ าเสมอ 
โดยจัดอบรมครูผู้สอนทางระบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอาชีพ และมีการส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ และเผยแพร่ทางดิจิตอลทีวี 
ช่อง 52 และยังมี ETV เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ พร้อมส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ ส่วนในเรื่องการ
ด าเนินงาน กศน.ต าบล 5 ดีพรีเมี่ยม มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังต าบล เพ่ือที่จะท าให้ต าบลนั้น
ได้มีการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะมีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แล้ว จะต้องท าให้
ประชาชนในทุกช่วงวัยที่มาใช้บริการมีความประทับใจ และยั่งยืนควบคู่กัน 
  นอกจากนั้น ส านักงาน กศน. มีการเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” 
ตอบโจทย์จัดการศึกษาออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนต้องปรับตัวอย่างมากในการ
ด ารงชีวิต จึงได้เกิดค าว่า “New Normal” หรือ“ชีวิตปกติวิถีใหม่” ขึ้นมา ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ 
มีส านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้าถึงบริการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ ที่ผู้คนต้องอยู่กับบ้านเพ่ือ
ป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีของการศึกษา
ทางไกล หนึ่งในภารกิจของส านักงาน กศน. ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาทางไกล จะเป็นภารกิจที่
สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ
พัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
การแพร่ระบาดของ Covid-19 จ าเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งเนื้อหา
สาระของแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1. กศน.ออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส าหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 
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  2. กศน.เพ่ืออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ โดยน าเสนอหลักสูตรเพ่ือการเรียนการ
สอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพ่ือส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล 
  3. กศน.ตลาดออนไลน์ โดยเปิดพ้ืนที่ช่องทางการบริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ E-Commerce ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับรูปแบบการ
เรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ส านักงาน กศน. ได้ตอบรับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดในจัดการศึกษา คือ 
“สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม” ผ่านการใช้ “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์”  
ซึ่งมั่นใจว่าผู้สนใจและนักศึกษา กศน. จะได้เข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่
ไกลกัน สามารถจัดการศึกษารองรับในช่วงการแพร่ระบาด โควิด -19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมด้านเนื้อหาวิชา ที่มีทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง อาชีพ และตลาดออนไลน์  
รวมทั้งสามารถรองรับอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Tablet Smartphone คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะท าให้จัดการศึกษาออนไลน์ครั้งนี้ มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตของประชาชน และประเทศอย่างยั่งยืน 
  ส านักงาน กศน.(2563 : 1) แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ดังนี้ 
 
  1. การเตรียมความพร้อม 
   1.1 ก าหนด Timeline การรับสมัคร การเปิดเรียน การสอบ 
   1.2 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 
   1.3 ปรับปรุงรายการออกอากาศสถานี ETV 
   1.4 จัดท ารายการการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาอาชีพเ พ่ือ
ออกอากาศทางทีวีระบบดิจิทัล 
   1.5 ปรับระบบการเบิกจ่ายที่เอ้ือต่อการสอนออนไลน์ 
   1.6 พัฒนาครูและบุคลากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   1.7 รวบรวมสื่อออนไลน์ และจัดท า Platform การเรียนรู้ 
  2. การจัดการเรียนการสอน 
   2.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน. (ภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 
ตุลาคม 2563) 
   2.2 การศึกษาต่อเนื่อง (ปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์) 
  3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   3.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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    3.1.1 การเรียนการสอน 
     1) การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดับชั้นในรูปแบบ
ออนไลน์ 
     2) การจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (1) ห้องเรียน 
Google Classroom ( 2 )  ห้ อ ง เ รี ย นกลั บ ท า ง  ( Flipped Classroom)  www. classstart. org  
(3) Zoom Meeting (4) ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 
    3.1.2 สื่อการเรียนการสอน (1) VTR/VDO Clip (2) รายการสอนออกอากาศ
สถานี ETV/DLTV ช่องดิจิทัล กศน. (3) หนังสือเรียน (4) e-Book (5) Platform การเรียนรู้ ฯลฯ 
    3.1.3 การประเมินผล 
     1) ประเมินจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
     2) การพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์ 
    3.1.4 การวัดผล 
     1) ผ่านระบบ e-Exam 
     2) เข้าห้องสอบ 
 
  ส านักงาน กศน.(2563 : 2) การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ (ส าหรับผู้เรียนมีความ
พร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้) 
  หน่วยงาน/สถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2. สถานศึกษาจัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
  3. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
ตรวจสอบ ประเมินการจัดกิจกรรม พร้อมเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในแต่ละ
ภาคเรียน และรายงานผลให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ทราบ 
  4. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษา 
  5. ให้ใช้กรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส านักงาน กศน. (ตามหนังสือส านักงาน 
กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว 3780 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561) 
  ครู กศน. 
  1. ออกแบบเนื้อหาการจัดกิจกรรม 
  2. ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
  3. จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เช่น Google form 
  4. จัดกิจกรรมระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google classroom 
Google Site Zoom meeting Google Meet Facebook Line 
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  5. ใช้ Social Media น าเข้าเนื้อหา คลิปวีดิโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง และใช้สื่อสาร
โต้ตอบในการจัดกิจกรรมได้เพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ 
  6. ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google form 
  นักศึกษา กศน. 
  1. มีเครื่องมือใช้ในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ 
ที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต 
  2. มีทักษะในการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
  3. ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
  4. เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ก าหนด 
  5. จัดท าและส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ประเมิน 
  หมายเหตุ 
  1. การเบิกจ่ายตามค าสั่ง สป.ที่ 669/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561  
  2. ผู้ลงทะเบียนผ่าน Google Form เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  นอกจากนี้ ส านักงาน กศน.จัดท าคู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19 
ก าหนดข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด - 19 โดยมีค าแนะน าส าหรับผู้บริหารควร
พิจารณาการจัดให้ผู้เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสม
ตามบริบทอย่างต่อเนื่อง กรณีปิดสถานศึกษาให้มีการเรียนทางไกลออนไลน์ 
  สรุปนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอน
เป็นทางออนไลน์  ส านักงาน กศน.มีการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและ
บุคลากรของ กศน.โดยจัดอบรมครูผู้สอนทางระบบออนไลน์ มีแอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์ นักศึกษา 
กศน.เข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังมีความ
ปลอดภัย นอกจากนั้นส านักงาน กศน.มีการแจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความ
พร้อม ก าหนด Timeline การรับสมัคร การเปิดเรียน การสอบ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเป็นระบบออนไลน์ เช่น  ลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดับชั้นในรูปแบบออนไลน์ การจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางออนไลน์ และการวัดและประเมินที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ อีกทั้งจัดท าคู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.เพ่ือรับมือโควิด-19 ให้กับสถานศึกษาน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด - 19 ด้วย  
 
5.  หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.1 หลักการ 
   หลักการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการ 
ดังนี้ 
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   1.1 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และ
ชุมชน สังคม 
   1.2 ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   1.4 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 5.2 จุดหมาย 
   หลักการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงก าหนดจุดหมาย 
ดังนี้ 
   2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
   2.2 มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   2.3 มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 
และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   2.4 มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.5 มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมั่น
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.6 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.7 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้  สามารถเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้ และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5.3 โครงสร้าง 
   เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้  
ที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ก าหนด
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
   1. ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
    1.1 ระดับประถมศึกษา 
    1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
   2. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้ 
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    2.1 สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่ง
เรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย 
    2.2 สาระความรู้พ้ืนฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.3 สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคง 
    2.4 สาระทักษะการด าเนินชีวิต เป็นสาระเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ 
    2.5 สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวชุมชน สังคม 
   3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
   4. มาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    4.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
    4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   5. เวลาเรียน ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอน
ผลการเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
   6. หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   7. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประกอบด้วย 
    ข้อ 1. สาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู้  ความรู้ พ้ืนฐาน การ
ประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม 
 
 
    ข้อ 2. จ านวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ มีดังนี้ 
    2.1 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต 
และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาเลือกบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี  
8 หน่วยกิต 
    2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ  
40 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
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    2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 
44  หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต  
    ข้อ 3. ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
 5.4 การจัดหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ที่สถานศึกษา น าไปใช้จัดการเรียนรู้นั้น ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสร้างหลักสูตร
ได้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตในแต่ละระดับ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งผู้เรียนทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับ
ตามที่ก าหนด ส าหรับวิชาเลือกให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ ตามแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ/หรือกลุ่ม 
โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรู้หนึ่ง หรือหลายสาระการเรียนรู้ ให้ครบจ านวนหน่วยกิต ตามโครงสร้าง
หลักสูตรในแต่ละระดับ ตามความต้องการของผู้เรียน 
 5.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1. สาระทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วย 
       ตนเอง 
    มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการใช้ 
       แหล่งเรียนรู้ 
    มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ 
    มาตรฐานที่ 1.4  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการคิดเป็น 
    มาตรฐานที่ 1.5  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยอย่างง่าย 
   2. สาระความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและ 
       การสื่อสาร 
    มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มองเห็น 
       ช่องทางและตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ 
       และศักยภาพของตนเอง 
    มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
    มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
    มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง 
   4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ  
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       พอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
       ได้อย่างเหมาะสม 
    มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีเกี่ยวกับการดูแล  
       ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
    มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับศิลปะ  
       และสุนทรียภาพ 
   5. สาระการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับ 
       ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง  
       สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
    มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนาวัฒนธรรม 
       ประเพณี เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ 
       เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
    มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของหลักการพัฒนา 
       และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม 
    หมายเหตุ  สาระการเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ 
                                      ทักษะ พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ซึ่งภาษาในมาตรฐานนี้  
                                      หมายถึง ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

 

 5.6 วิธีการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ 
  1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดแผนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากภูมิปัญญา ผู้รู้ และสื่อต่าง ๆ 
  2. การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนมาพบกัน โดยครู
เป็นผู้ด าเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
  3. การเรียนรู้แบบทางไกล เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียน และครู 
จะสื่อสารกันทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ หรือถ้ามีความจ าเป็นอาจพบกันเป็นครั้งคราว 
  4. การเรียนรู้แบบชั้นเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนก าหนดรายวิชา เวลา
เรียนและสถานที่ ที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่มีเวลามาเข้าชั้นเรียน 
  5. การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความต้องการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจากการฝึกปฏิบัติตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน าความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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  6. การเรียนรู้จากการท าโครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดเรื่อง โดย
สมัครใจตามความสนใจ ความต้องการ หรือสภาพปัญหา ที่จะน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง ลงมือ 
ปฏิบัติจริงและมีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้ 
  7. การเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ ครูผู้สอนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
อ่ืน ๆ ได้ตามความต้องการของผู้เรียน 
  วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันก าหนดวิธีเรียน 
โดยเลือกวิธีเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต และการท างานของผู้เรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการสอนเสริมได้ทุกวิธีเรียน 
เพ่ิมเติมเต็มความรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 
 5.7 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษา
นอกโรงเรียน “คิดเป็น” โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์
ความรู้ส าหรับตนเอง และ ชุมชน สังคม ซึ่งก าหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สังคม ให้เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้เรียนท าความเข้าใจกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการนั้น ๆ แล้วก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  2. แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม โดยศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ รวบรวม ข้อมูลของตนเอง ชุมชน สังคม และวิชาการ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายมีการสะท้อนความคิด ระดมความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุป
เป็นความรู้ 
  3. ปฏิบัติ โดยน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับ
สังคม และวัฒนธรรม 
  4. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมิน ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง และ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้ 
 5.8 สื่อการเรียนรู้ 
   ในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้เรียน ครู สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่าย เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

5.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 
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  การวัดและประเมินผลการเรียน มีหลักการดังนี้ 
  1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 
การเรียนของผู้เรียน 
  2. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน 
  3. ให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ด าเนินการาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยต้องด าเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายให้สอดคล้องกับระดับการศึกษา 
และธรรมชาติรายวิชา 
  5. สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและ
รูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
  6. การวัดและประเมินผลจะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555 : …….) 
   การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงการพัฒนา ความก้าวหน้า ความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เกิดทักษะกระบวนการและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบ 
และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
   1. การวัดและประเมินผลรายวิชา  เป็นการประเมินผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพียงใด และต้องการมีการประเมินผลรวม เพื่อทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น การวัดและประเมินผลจึงต้องใช้เครื่องมือ 
และวิธีการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการประเมินสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือ
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 
และผลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   3. การประเมินคุณธรรม เป็นการประเมินสิ่งที่ต้องการปลูกฝังในตัวผู้เรียน โดย
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรมการพัฒนาตน การพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และ
กิจกรรมในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
   4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สถานศึกษาต้องจัดให้
ผู้เรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในภาคเรียนสุดท้ายของทุกระดับ
การศึกษา ในสาระการเรียนรู้ ที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบผลการเรียนของ



42 
 

 

ผู้เรียนส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบต่อไป การ
ประเมินดังกล่าว ไม่มีผลต่อการได้หรือตกของผู้เรียน 
 5.10 การจบหลักสูตร 
   ผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในแต่ละรับการศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ดังนี้ 
   1. ผ่านการประเมิน และได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ และได้ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
   2. ผ่านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 
ชั่วโมง 
   3. ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม 
   4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
 5.11 การบริหารหลักสูตร 
   สถานศึกษาที่จะน าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปใช้ ควรด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. วางแผน สถานศึกษาชี้แจง สร้างความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานโดย ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมจัดการศึกษา วางแผนเกี่ยวกับ
บุคลากร งบประมาณ หลักสูตร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   2. อบรมครู สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมครูเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3. ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข่าวสาร ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
   4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้สถานศึกษาประสานงาน ชี้แจงท าความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5. รับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้เรียน สถานศึกษาและหรือภาคีเครือข่าย ด าเนินการรับ
สมัครและขึ้นทะเบียนผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
   6. แนะแนวการเรียน เมื่อรับสมัครผู้เรียนแล้ว สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการ 
แนะแนวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   7. เทียบโอน สถานศึกษาจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียน หรือ เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ ์
   8. วางแผนการเรียน สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ ความต้องการ ความจ าเป็นในการศึกษา และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนแต่ละบุคคล/กลุ่ม
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ติดตาม และประเมินผู้เรียน 
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   9. ลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
รายบุคคล/กลุ่ม โดยให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา 
   10. จัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียน ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนตามปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน 
   11. วัดและประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
วัดและประเมินผลที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 
   12. จบหลักสูตร  การจบหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
6.  การจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบโอเน่ (ONIE MODEL) 
 การจัดกระบวนเรียนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้สอนควรให้ผู้ เรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้แบบโอเน่ (ONIE MODEL) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก าหนดสภาพปัญหาความต้องการในการเรียนรู้  (O : Orientation)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 
  1.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะได้ 
มาจากสถานการณ์ในขณะนั้น หรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือเป็นประเด็นที่ก าลังขัดแย้ง และ
ก าลังอยู่ในความสนใจในชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่คิดจะหาทางออกของปัญหา 
หรือความต้องการนั้น ๆ 
  1.2 ท าความเข้าใจกับสภาพ ปัญหา ความต้องการในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ โดยดึงความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนความคิดและอภิปราย 
โดยให้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 
  1.3 วางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดสามารถเห็นแนวทาง
ในการค้นพบความรู้หรือค าตอบได้ด้วยตนเอง 
 2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้  (N: New Ways of Learning) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 
  2.1 ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กระบวนการกลุ่ม ศึกษาจากผู้รู้/ภูมิปัญญา และวิธีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
  2.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปความรู้เบื้องต้น โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดในการชวนคิด ชวนคุย เป็นเครื่องมือ ด้วยกระบวนการการระดมสมอง สะท้อนความคิดและ
อภิปราย ซึ่งจะได้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
  2.3 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ วิธีต่าง 
ๆ เช่น การทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบกับผู้รู้ 
 3. ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปใช้ประยุกต์ใช้ (I: Implementation) ประกอบด้วย 
2 ขั้นตอนย่อย คือ  
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  3.1 ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกับวิถีชีวิต โดยสังเกตปรากฏการณ์ จด
บันทึกผลการน าไปใช้ 
  3.2 ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง สรุป จัดท ารายงานและรวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน 
 4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ (E: Evaluation) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ 
  4.1 ครู และผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงาน และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติมาสรุปเป็นองค์ความรู้ 
ใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณชน โดยประเมินคุณภาพการเรียนรู้ ได้แก่ ประเมินผลการเรียนรู้ 
กระบวนการปฏิบัติงาน แหล่งเรียนรู้ และสารสนเทศที่น ามาใช้ 
  4.2 ครู ผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพการเรียนรู้ 
  4.3 ครู ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันประเมิน พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพการเรียนรู้ 
 
7.  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาทั้ง ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ดังนี้ (ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, 2554) 
 1. เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้  ปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Video Teleconference) 
และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น ระบบเหล่านี้เป็นระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารและการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ 
 2. เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาสมัยใหม่จ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนการด าเนินการ การติดตามและประเมินผล คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในเรื่องนี้ เช่น การใช้ฐานข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษา 
เช่น ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลอาจารย์ การจัดท าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น 
 3. เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกือบทุกวงการ ทางด้านการศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนการสอน และการด าเนินงานในหลายด้านโดยอาศัยเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการด าเนินงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การใช้โทรศัพท์ 
โทรสาร เทเลคอนเฟอเรนส์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 4. เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการประสานกับชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เน้นการค้นคว้าและทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ให้
ผู้เรียนใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูลทางไกลผ่านระบบเครือข่ายได้ รวมทั้ งประเมินผล
จากการน ามาใช้มากกว่าการจดจ าเนื้อหา 
 5. การจัดระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ให้มีแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ส าหรับการค้นคว้าหา
ความรู้ทุก ๆ ด้านที่ผู้เรียนต้องการและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น สื่อมวลชนทุกแขนง เครือข่าย
สารสนเทศ ทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง 
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 ลักษณะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ก าหนดระบบการศึกษาของประเทศ มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามมาตรา 16 ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนอุดมศึกษา ทั้งนี้  ให้ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การสื่อสารและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 รูปแบบการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 15 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดรูปแบบ
และวิธีการตายตัวเหมือนกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ ให้
ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและปรับให้เข้ากับผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ท าให้
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความเหมาะสมและรองรับกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การใฝ่เรียนรู้และฝึกทักษะที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความรู้ตามสาระการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ
การสอนจากครูผู้สอนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้เอ้ือต่อการใฝ่เรียนรู้และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองของผู้เรียน ดังนั้น จึงเน้น
ให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีหนึ่งของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ก็คือ การจัดฐานข้อมูลกลางที่ประกอบด้วยสื่อการศึกษารูปแบบต่าง  ๆ ที่
บรรจุเนื้อหาความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร โดยค านึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมกับผู้เรียนให้
มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความส าคัญในด้านเนื้อหาที่จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้น มีความ
สะดวกและใช้งานได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ทั้งนี้หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีหน้าที่บริการการศึกษา
นอกระบบจัดท าขึ้น และเก็บไว้ในสื่อหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายชนิดแล้วเชื่อมโยง
เครือข่ายสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าหากัน หรือการขึ้นเนื้อหาความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรไว้บน 
Website ของสถานศึกษา และหากก าหนดการเข้าใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาบน Website สถานศึกษา
อาจก าหนดให้มีการ login เข้าใช้งานเฉพาะ นักศึกษาของสถานศึกษาก็ได้ 
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้  ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพ่ือน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา (คณึงนิจ เกตุแก้ว, 2562: 
ออนไลน์) เทคโนโลยีกับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ที่มีคุณค่า
มหาศาล โดยการใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา คือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้นเราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียน 
มีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตร   
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 ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่า คือการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง 
การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็นกิจกรรมที่ต้อง
มีการท าโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติจาก Software ส าเร็จรูป  
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2562) ได้ศึกษาหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เป็นมิติใหม่ของ
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ากับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในรูปของซอฟต์แวร์
ออนไลน์เพื่อการศึกษา หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิดกว้าง (Massive Open Online Courseware : MOOC) เน้นกระบวนการเรียนรู้
โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้าง
ระบบที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด และรูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะบูรณาการ 
ที่ผสมผสานการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวไกล
เกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต 
 กรองทิพย์ นาควิเชตร (2560) ได้ศึกษาคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 : 
กรณีศึกษาครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลครูคุณากร และรางวัลครูยิ่งคุณ พบว่า ครูมือ
อาชีพในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคการศึกษา 4.0 คือครูที่มีคุณลักษณะด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือแบบโครงงาน พัฒนาศิษย์ให้มีความรู้ มีทักษะปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู้ ดูแลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จของศิษย์ 
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์แก่ศิษย์ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้กับการพัฒนาชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมหรือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ศิษย์สร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการท างาน 
 ขวัญชัย ขัวนา และคณะ (2562) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สู่
การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 พบว่าสภาพบริบทการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เชิงผลิต
ภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับน้อย และมีความต้องการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิด



47 
 

 

สร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะความคิดสร้างสรรค์
เชิงผลิตภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเท่ากับ 24.52 คิดเป็นร้อยละ 80.54 และสภาพปัญหาการ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก 
 เพ็ญจันทร์  สินธุเขต (2560) ได้ศึกษาการศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0 พบว่า  
 1. ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระองค์ความรู้ไม่แยกส่วนจากกัน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะ มีความยืดหยุ่น ตามบริบท เชื่อมโยงและสอดแทรกขอบข่ายสหวิทยากร
ส าหรับศตวรรษที่ 21  
 2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ เน้นวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสืบค้น 
และใช้เนื้อหาเป็นฐานสอนในบริบทที่เป็นจริง สร้างทักษะการคิดในข้ันที่สูง และซับซ้อนขึ้น 
 3. ด้านการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นการประเมิน
ในรูปแบบใหม่ที่เน้นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เน้นการ
สะท้อนผลการปฏิบัติของผู้เรียนเพ่ือการเรียนรู้ประจ าวัน 
 4. ด้านการพัฒนาสื่อ สร้างความรู้ในการใช้สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีหลากหลาย สื่อ 
จาก ICT ระบบ Internet ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ “โลกคือห้องเรียน” 
 5. ด้านบุคลากร มุ่งสู่เป้าหมาย และมีลักษณะได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 2) จัดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน Hardware Software Network 3) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 4) พัฒนาสื่อ และกิจกรรม 
ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 5) เน้นให้ผู้เรียนให้สามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
6) จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) พัฒนาทักษะพ้ืนฐานและคุณลักษณะของผู้เรียน 8) วิจัย
พัฒนาต่อยอดความรู้ สามารถปรับตัว (Adapting) มีวิสัยทัศน์ (Being Visionary) ถึงความต้องการ
ของนักเรียน ครูเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community, PLC) 
 โยธิน  สิทธิประเสริฐ (2560) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบว่า การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ในภาพรวมมีระดับคุณภาพน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่มากท่ีสุด ได้แก่ กระบวนการบรหิารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน มีระดับคุณภาพพอใช้ รองลงมาที่มีระดับคุณภาพพอใช้ ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการน าไปใช้  
การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียน การพัฒนาทักษะการจัดการในชั้นเรียนเพ่ือ
สร้างบรรยากาศเชิงบวก และที่มีระดับคุณภาพน้อย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาทักษะการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 รัตน์ดา  เลิศวิชัย (2560) ได้ศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
พบว่า การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนและผู้เรียนโดยการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
การศึกษาที่ชัดเจน มีโอกาสเป็นไปได้จริง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนในการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้อย่างเหมาะสม การใช้
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งานวิจัยเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสามารถท าได้คือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
 สุจรรยา  ขาวสกุล และคณะ (2560)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น มีภาวะผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership) ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากร และ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการ
สถานศกึษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
 สุเนตร ขวัญด า และคณะ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) สู่สถานศึกษาในยุคดิจิทัล พบว่าสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปฏิรูป
ด้านการจัดการศึกษาท าให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนใน
เรื่องของนวัตกรรมสร้างชาติ และจัดหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ในยุคดิจิทัล ปรับบทบาทครูให้เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  Five Step For 
Learn (Qsccs) หรือ STEM ครูเป็น Facilitator & Coach ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้
เทคนิค PBL :  Problem & Project Based Learning ให้ เกิดกระบวนการคิด และมีความคิด  
เชิงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 
 อติพร  เกิดเรือง (2560) ได้ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับ
สังคมไทยในยุคดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า 
 1. องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือรองรับสังคมในยุคดิจิทัลมี 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัล 2) การคิดสร้างสรรค์ 3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ 4) ผลิต
ภาพที่มีคุณภาพสูง 
 2. การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคเดิมสู่ยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต เน้นการจัดการเรียนตลอดชีวิต ส่งเสริม
การค้นคว้าด้วยตนเองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ
แนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ่งการวัดผล 
 3. ประเมินผลเพ่ือดูการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์  และการจัดการศึกษาในยุค
ดิจิทัล ต้องค านึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างสรรค์ปรับแต่งการเรียนรู้  
การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เน้นการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  
สร้างสถานการณ์ จ าลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านครือข่ายออนไลน์ และ
ส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากขึ้น 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กศน. และนักศึกษา กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้  
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 
  1.2 ครู กศน. จ านวน 137 คน 
  1.3 นักศึกษา กศน. จ านวน 5,780 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนักศึกษา กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน เนื่องจากคนน้อยจึงไม่ใช้วิธีการสุ่ม 
  2.2 ครู กศน. จ านวน 103 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น วิธีการคัดเลือกแบบก าหนดโควต้า  
  2.3 นักศึกษา กศน. จ านวน 375 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% การสุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยหลักความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
  1.1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 
  1.2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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  2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2.2 สร้างแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก ่
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก ่
   1) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 5 ด้าน ดังนี้   
   1. ด้านหลักสูตร  จ านวน 8 ข้อ 
   2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้   จ านวน 9 ข้อ 
   3. ด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน 3 ข้อ  
   4. ด้านการพัฒนาสื่อ   จ านวน 4 ข้อ  
   5. ด้านบุคลากร    จ านวน 7 ข้อ 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น 
จ านวน 5 ข้อ 
   2) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 5 ด้าน ดังนี้   
   1. ด้านหลักสูตร  จ านวน 7 ข้อ 
   2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้   จ านวน 9 ข้อ 
 
   3. ด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน 3 ข้อ  
   4. ด้านการพัฒนาสื่อ   จ านวน 4 ข้อ  
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น จ านวน  2 ข้อ 
  2.3 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้
แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม  
  2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์  
  2.5 น าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ ใน Google Form และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามออนไลน์ให้ตรงกับ
แบบสอบถาม    ที่สร้างขึ้น 
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  2.6 น าแบบสอบถามออนไลน์ ไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนักศึกษา 
กศน.ของส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประสานงานท าหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ 
 2. ส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่าง และก าหนดช่วงเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 3. รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าทางสถิต ิ
 4. การสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุค
ดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จาก Google Form 
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล โดยการค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที่ใช้การวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร  

  X    =   
N

X
 

    เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

  2.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร  

                  S.D.     =    
)1(

( )
22



 
NN

N XX  

 

  เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  แทน จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  X

2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 3. การแปลความหมาย 
  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบประเมินตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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  ระดับมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
  ระดับมาก ให้ 4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  ระดับน้อย ให้ 2 คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
  เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า น้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า น้อยที่สุด 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมผู้วิจัย ส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ มีผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  
   1. ด้านหลักสูตร 
   2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3. ด้านการวัดและประเมินผล 
   4. ด้านการพัฒนาสื่อ 
   5.  ด้านบุคลากร 
   ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  
   1. ด้านหลักสูตร 
   2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3. ด้านการวัดและประเมินผล 
   4. ด้านการพัฒนาสื่อ 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
   ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศกึษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
กศน. ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู กศน. และนักศึกษา กศน. ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 7 1.44 
2. ครู กศน. 103 21.24 
3. นักศึกษา กศน. 375 77.32 
 รวม 485 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา กศน. คิดเป็นร้อยละ 
77.32 รองลงมาคือครู กศน. คิดเป็นร้อยละ 21.24 และผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.44 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
1.  เพศ  
 ชาย 31.82 
 หญิง 68.18 
2.  ต าแหน่ง  
 ผู้บริหารสถานศึกษา   6.36 
 ครู กศน. 93.64 
   
3.  การศึกษา  
 ปริญญาตรี 84.55 
 ปริญญาโท  14.55 
 ปริญญาเอก 0.90 
4.  สังกัด  
 กศน.อ าเภอหัวหิน  20.00 
 กศน.อ าเภอปราณบุรี 29.09 
 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 6.36 
 กศน.อ าเภอกุยบุรี 9.09 
 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10.92 
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ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
 กศน.อ าเภอทับสะแก 10.00 
 กศน.อ าเภอบางสะพาน 8.18 
 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 6.36 
 รวม 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผลการศึกษาดังนี้ 
 ด้านเพศ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.18 รองลงมา
คือเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 31.82 ตามล าดับ 
 ด้านต าแหน่ง พบว่า ครู กศน. ตอบแบบสอบถามสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.64 รองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.36 ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.55 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.55 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
0.90 ตามล าดับ 
 ด้านสังกัด พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด กศน.อ าเภอปราณบุรีสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ
29.09 รองลงมาคือ กศน.อ าเภอหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 20.00  กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
คิดเป็นร้อยละ 10.92 กศน.อ าเภอทับสะแก คิดเป็นร้อยละ 10.00 กศน.อ าเภอกุยบุรี คิดเป็นร้อยละ 
9.09 กศน.อ าเภอบางสะพาน คิดเป็นร้อยละ 8.18 และกศน.อ าเภอสามร้อยยอดและ กศน.อ าเภอ
บางสะพานน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.36 ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
1.  เพศ  
 ชาย 34.92 
 หญิง 65.08 
2.  ระดับการศึกษา  
 ประถมศึกษา 3.77 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 41.31 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 54.92 
3.  สังกัด  
 กศน.อ าเภอหัวหิน  23.93 
 กศน.อ าเภอปราณบุรี 21.15 
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ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 5.08 
 กศน.อ าเภอกุยบุรี 5.08 
 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 16.07 
 กศน.อ าเภอทับสะแก 5.08 
 กศน.อ าเภอบางสะพาน 17.87 
 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 5.74 
 รวม 100.00 

 

 จากตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผลการศึกษาดังนี้ 
 ด้านเพศ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.08 รองลงมา
คือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.92 ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.92 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 41.31 และ
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตามล าดับ 
 ด้านสังกัด พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด กศน.อ าเภอหัวหิน สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ
23.93 รองลงมาคือ กศน.อ าเภอปราณบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.15 กศน.อ าเภอบางสะพาน คิดเป็นร้อยละ 
17.87 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 16.07 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย คิดเป็นร้อยละ 
5.74 และกศน.อ าเภอสามร้อยยอด กศน.อ าเภอกุยบุรีและกศน.อ าเภอทับสะแก คิดเป็นร้อยละ 5.08 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
กศน.สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Form เพ่ือดึงข้อมูลมา
วิเคราะห์ในโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม  
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านหลักสูตร 4.21 0.50 มากที่สุด 2 
2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3.98 0.57 มาก 3 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 3.85 0.69 มาก 4 
4. ด้านการพัฒนาสื่อ 3.75 0.71 มาก 5 
5. ด้านบุคลากร 4.25 0.55 มากที่สุด 1 
 ภาพรวม 4.02 0.50 มาก  
 จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.02 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.98 ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.85 และด้าน
การพัฒนาสื่อ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักสูตร  
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลไปใช้โดย

ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ 
อันได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาของชาติ 

4.23 0.64 มากที่สุด 3 

2 ครู กศน. น าหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.23 0.63 มากที่สุด 3 

3 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4.33 0.62 มากที่สุด 1 

4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง สัมพันธ์
และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น 

4.23 0.60 มากที่สุด 3 

5 หลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

4.12 0.67 มาก 5 



58 
 

 

6 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านทักษะมากกว่า
เนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4.25 0.57 มากที่สุด 2 

7 ครู กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อวางแนวทางในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพของผู้เรียน 

4.21 0.60 มากที่สุด 4 

8 หลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความยุ่งยากหรือ
ความสับสนต่อการเรียนรู้น าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ 

4.12 0.67 มาก 5 

 ภาพรวมด้านหลักสูตร 4.21 0.50 มากที่สุด  
 จากตารางที่ 5 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักสูตร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
เท่ากับ 4.21 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู กศน. น าหลักสูตรที่มี
กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านทักษะมากกว่าเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนหลักสูตรมีการประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความยุ่งยากหรือ
ความสับสนต่อการเรียนรู้น าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.29 0.65 มากที่สุด 4 

2 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและ
ก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 

4.31 0.65 มากที่สุด 2 

3 ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน 

4.33 0.62 มากที่สุด 1 

4 ครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสม 

4.31 0.60 มากที่สุด 2 
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ 
4.30 0.64 มากที่สุด 3 

 ภาพรวม 4.31 0.56 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.31 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน 
มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 
และครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย มี ความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 
4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอน 
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 4.03 0.63 มาก 1 
2 ครู กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 3.88 0.82 มาก 3 
3 ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน  
    

 3.1 Google Classroom 3.81 0.85 มาก  
 3.2 Google Sites 3.80 0.78 มาก  
 3.3 Google Forms 3.93 0.75 มาก  
 3.4 Google Docs 3.76 0.88 มาก  
 3.5 Google Sheet 3.76 0.89 มาก  
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
 3.6 Google Slides 3.70 0.93 มาก  
 3.7 Flipped Classroom 3.72 0.93 มาก  
 3.8 Zoom meeting 3.60 0.92 มาก  
 3.9 Google Meet 3.57 0.99 มาก  
 3.10  Facebook 4.15 0.81 มาก  
 3.11 Line 4.29 0.77 มากที่สุด  
 3.12 OBS Studio 3.47 1.08 มาก  
 ค่าเฉลี่ย 3.80 0.74 มาก 4 
4 ครู กศน.มีการใช้ Social Media เช่น คลิปวีดิโอ ไฟล์

เอกสาร ไฟล์เสียง เพ่ือใช้ในการสื่อสารโต้ตอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดทักษะ 

4.02 0.86 มาก 2 

 ภาพรวม 3.81 0.73 มาก  

 จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.81 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตาราง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือครู 
กศน.มีการใช้ Social Media เช่น คลิปวีดิโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เพ่ือใช้ในการสื่อสารโต้ตอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
เท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับมาก ส่วนครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอป
พลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก โดยครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน Line, Facebook, Google Forms, Google Sites และ Google 
Classroom  ตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวัดและประเมินผล 
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
3.93 0.74 มาก 1 

2 ครู กศน.ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียน
ออนไลน์ 

3.79 0.74 มาก 3 

3 ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
Google form 

3.83 0.75 มาก 2 

 ภาพรวม 3.85 0.69 มาก  
 จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.85 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือครู กศน. 
ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google form มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนครู กศน.ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 3.79 
อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการพัฒนาสื่อ 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 3.55 0.88 มาก 4 
2 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลสามารถใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 3.64 0.84 มาก 3 
3 สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจในเนื้อหาสาระจากบทเรียนมากขึ้น 
3.88 0.75 มาก 2 

4 สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจ
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

3.92 0.77 มาก 1 

 ภาพรวม 3.75 0.71 มาก  
 จากตารางที่ 9 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการพัฒนาสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
เท่ากับ 3.75 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้
ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากบทเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.88  
อยู่ในระดับมาก ส่วนอุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 3.55 
อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
  และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 4.16 0.67 มาก 7 
2 ครู กศน. มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
4.27 0.62 มากที่สุด 3 

3 ครู กศน. สร้างแรงจูงใจให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.23 0.59 มากที่สุด 5 

4 ครู กศน. สร้างประสบการณ์และเรียนรู้การแก้ปัญหาจาก
สภาพจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4.21 0.65 มากที่สุด 6 

5 ครู กศน. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.24 0.58 มากที่สุด 4 

6 ครู กศน. เข้าใจสถานการณ์สังคมและชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.28 0.65 มากที่สุด 2 

7 ครู กศน. มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และมีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพของความเป็นครู 

4.34 0.60 มากที่สุด 1 

 ภาพรวม 4.25 0.55 มากที่สุด  
 จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
เท่ากับ 4.25 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครู กศน. มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพของความเป็นครู มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู กศน. 
เข้าใจสถานการณ์สังคมและชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครู กศน. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT  
มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Form เพ่ือดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม
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ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีผล
การวิเคราะหข์้อมลูดังตาราง 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม  
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านหลักสูตร 4.27 0.66 มากที่สุด 1 
2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.19 0.66 มาก 2 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 4.16 0.74 มาก 3 
4. ด้านการพัฒนาสื่อ 4.10 0.73 มาก 4 
 ภาพรวม 4.19 0.61 มาก  
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัด ส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.19 พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 
(X̅) เท่ากับ 4.16 และด้านการพัฒนาสื่อ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักสูตร  
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลไปใช้ 

โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ 
อันได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาของชาติ 

4.23 0.76 มากที่สุด 5 

2 ครู กศน. น าหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.29 0.76 มากที่สุด 3 

3 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4.31 0.76 มากที่สุด 1 

4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์ 4.30 0.75 มากที่สุด 2 
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และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น 
5 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านทักษะมากกว่า
เนื้อหาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4.29 0.75 มากที่สุด 3 

6 ครู กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อวางแนวทางในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพของผู้เรียน 

4.27 0.77 มากที่สุด 4 

7 หลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความยุ่งยากหรือ
ความสับสนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.22 0.83 มากที่สุด 6 

 ภาพรวมด้านหลักสูตร 4.27 0.66 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ 
ครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักสูตร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 
4.27 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้   
มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้อง สัมพันธ์และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนหลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้น าหลักสูตรมาสู่การ
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 13 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  

  การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.30 0.73 มากที่สุด 1 

2 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและ
ก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 

4.26 0.75 มากที่สุด 4 

3 ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน 

4.24 0.75 มากที่สุด 5 

4 ครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสม 

4.27 0.75 มากที่สุด 3 
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ 
4.28 0.75 มากที่สุด 2 

 ภาพรวม 4.27 0.65 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.27 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ออกแบบ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
สูงสุด เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.28 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
เพศ อายุของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 14 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.  
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  การจัดการเรียนการสอน 
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 4.27 0.77 มากที่สุด 1 
2 ครู กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 4.24 0.79 มากที่สุด 2 
3 ครู กศน.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน  
    

 3.1 Google Classroom 4.19 0.83 มาก  
 3.2 Google Sites 4.16 0.81 มาก  
 3.3 Google Forms 4.14 0.81 มาก  
 3.4 Google Docs 4.12 0.82 มาก  
 3.5 Google Sheet 4.14 0.83 มาก  
 3.6 Google Slides 4.11 0.82 มาก  
 3.7 Flipped Classroom 4.10 0.86 มาก  
 3.8 Zoom meeting 4.09 0.87 มาก  
 3.9 Google Meet 4.09 0.89 มาก  
 3.10  Facebook 4.20 0.85 มาก  
 3.11 Line 4.29 0.81 มากที่สุด  
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ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
 3.12 OBS Studio 4.00 0.95 มาก  
 ค่าเฉลี่ย 4.14 0.75 มาก 4 
4 ครู กศน.มีการใช้ Social Media เช่น คลิปวีดิโอ ไฟล์

เอกสาร ไฟล์เสียง เพื่อใช้ในการสื่อสารโต้ตอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดทักษะ 

4.23 0.83 มากที่สุด 3 

 ภาพรวม 4.16 0.73 มาก  
 จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.16 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตารางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือครู 
กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครู 
กศน.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 
4.14 อยู่ในระดับมาก โดยครู กศน.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน Line, 
Facebook, Google Classroom, Google Sites, Google Forms และ Google Sheet ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวัดและประเมินผล 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
4.16 

 
0.78 มาก 2 

2 ครู กศน.ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียน
ออนไลน์ 

4.13 0.80 มาก 3 

3 ครู กศน.ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
Google Form 

4.18 0.80 มาก 1 

 ภาพรวม 4.16 0.74 มาก  
 จากตารางที่ 15 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 
4.16 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Form 
มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือครู กศน.ประเมินผลจากใบงาน 
ที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก ส่วนครู กศน.
ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. 
  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการพัฒนาสื่อ 
 

ความคิดเห็น X̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 4.01 0.84 มาก 4 
2 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลสามารถใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 4.08 0.82 มาก 3 
3 การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน

เนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน 
4.14 0.79 มาก 2 

4 สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจ
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

4.16 0.78 มาก 1 

 ภาพรวม 4.10 0.73 มาก  
 จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู 
กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการพัฒนาสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.10 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 
มีค่าเฉลี่ย (X̅) สูงสุด เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนอุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (X̅) ต่ าสุด เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม 
 แนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 คณะวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะมาสังเคราะห์
ตามประเด็นความคิดเห็นจ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่อย่างไร 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้  
 1. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพบริบท วิถีของชุมชน  เหตุการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและตรงตามความต้องการของผู้ เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย  
มีความยืดหยุ่นและมีวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 2. สถานการณ์และสภาพบริบทมีการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดโรคโควิด 19 สถานศึกษาและ
ครูผู้สอนต้องเตรียมการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการลดการรวมตัวของผู้เรียนใช้สื่อดิจิทัล
หรือจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ 
 3. การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนววิถีชีวิตใหม่ ท าให้การเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ท าให้เปิดโลกกว้างได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนท าให้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่การปฏิบัติได้จริง  
 4. มีการปรับวิธีการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายจากการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยเรียนออนไลน์ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาจากสถานที่จริง การศึกษาจากประสบการณ์จริง
และใช้วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 5. มีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการพบกลุ่ม ควบคู่กับการเรียนระบบออนไลน์ 
 6. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนมากขึ้น การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งต้องมี
การพัฒนาระบบออนไลน์ การใช้สื่อดิจิทัล การใช้แอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้เท่าทันโลกโซเชียล 
 7. มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์มากข้ึนโดยผ่านแอพพลิเคชั่น ได้แก่ Line 
Facebook Zoom คลิปวีดิโอจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ยูทูป Link Google เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มีการ
สื่อสารกับผู้เรียนได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องมาพบกลุ่มแบบเผชิญหน้า ผู้เรียนสามารถฝึกท า
แบบฝึกหัดได้จากการท าใบงานจาก Google Form ที่มาจากแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้สื่อออนไลน์ 
ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 9. การจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นครู
และผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ให้มากขึ้นและตลอดเวลาเพ่ือที่จะน าไปใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ โดยการหมั่นศึกษาค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ และต้องตี่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ครู กศน.ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้ทันยุคการศึกษาสมัยใหม่ 
 10. การพัฒนาครูให้มีความพร้อม เพ่ือให้ก้าวทันโลกของเทคโนโลยี การมีความรู้พ้ืนฐาน
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยจะน าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่าวิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาใดท่ีใช้ได้เหมาะสมที่สุด 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า วิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด มีดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการพบกลุ่มและแบบออนไลน์ 
 2. รูปแบบการพบกลุ่ม 
 3. แบบออนไลน์ 
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 5. การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google classroom 
 6. การใช้ Google Forms เพ่ือใช้ในการท าแบบทดสอบ 
 7. การใช้สื่อออนไลน์ 
 8. กิจกรรมรูปแบบเป็นเกมส์ 
 9. จัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 10. การศึกษาค้นคว้าการท ารายงานโดยการใช้สื่อทอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
 ประเด็นที่ 3 วิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาอะไรบ้างที่คิดว่าจะใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า วิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาที่ควรใช้อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้ 
 1. ห้องเรียนออนไลน์ 
 2. การไลฟ์สดในกลุ่มทีน่ักศึกษาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
 3. การใช้สื่อดิจิทัล ผสมผสานกับสื่อเอกสาร เช่น ใบงาน ในความรู้  
 4. การพบกลุ่ม 
 5. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  6. การออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  7. การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ เช่น E-book  Google Form   Google classroom  
Zoom Line Google App  และคลิบวีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือเรื่องที่เรียน 
 ประเด็นที่ 4 ในอนาคตจะมีวิธีการหรือรูปแบบอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าจะท าเพ่ิมเติมหรือที่
แตกต่างไปจากเดิม 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ในอนาคตจะมีวิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่จะท าเพ่ิมเติมหรือที่แตกต่างไปจากเดิม มีดังนี้ 
 1. การจัดการสอนแบบออนไลน์ Zoom, Google app, Glide App, Google classroom 
Line  และ Facebook 
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 2. การใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรียน 
 3. กระบวนการกลุ่ม 
 4. การเข้าชั้นเรียน 
 5. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูที่จบตรงสายวิชามาสอนเพิ่มเติม 
 6. การใช้นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นการประหยัดเวลา เข้าใจง่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว 
 7. การจัดการศึกษาแบบ Home School 
 8. เรียนรู้โดยผู้เรียนก าหนดแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 9. การเรียนการสอนด้วยทางไกล 
 10. การจัดการศึกษาแบบเดิม 
 11. การศึกษาดูงาน 
 ประเด็นที่ 5 ท่านคิดว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ท้าทายในการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ของครู กศน. 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สิ่งที่เป็นเรื่องที่ท้าทายในการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. มีดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
 2. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 3. การสร้างความรู้ให้ผู้เรียนใช้สื่อที่ทันสมัย 
 4. ปรับวิธีการสอนให้ทันสมัย 
 5. งบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนสื่ออุปกรณต์่าง ๆ 
 6.. การท าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย  
 7. การสอนรายบุคคล 
 8. เมื่อได้รับการศึกษาแล้วมีทักษะสามารถประกอบอาชีพได้และสามารถสืบค้นความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง 
 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่ ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 คณะวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะมา
สังเคราะห์ตามประเด็นความคิดเห็นจ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 นักศึกษาคิดว่าการจัดเรียนการสอนวิธีการหรือรูปแบบใดที่ใช้ได้เหมาะสม
ที่สุดและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า การจัดเรียนการสอนมีวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุดและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ มีดังนี้ 
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 1. วิธีเรียนแบบออนไลน์เนื่องจากเข้าถึงง่าย สามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ เหมาะสมกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การเรียน
แบบออนไลน์ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน  
 2. การเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Zoom Line เป็นต้น เนื่องจากทุกคนที่ติดงาน
สามารถเรียนผ่านช่องทางนี้ได้ เพราะทุกวันนี้การสื่อสาร การเรียนรู้ เราสามารถสั่งงานหรือคุยกันผ่าน
แอพพลิเคชั่นในมือถือได้ 
 3. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการพบกลุ่มและแบบออนไลน์ 
 4. การใช้สื่อดิจิทัลเนื่องจากท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 
 5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
 6. การพบกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7. การศึกษานอกสถานที ่
 8. การเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและมีความสุขในการเรียน 
 9. การท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น วันท าบุญถวายเทียนเข้าพรรษา วันเด็ก 
เป็นต้น 
 10. การเรียนรู้จากประสบการณจ์ริง 
 
 
 
 ประเด็นที่ 2 นักศึกษาคิดว่าเรื่องที่เป็นสิ่งท้าทายในการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่า การจัดการศึกษามีสิ่งที่เป็นเรื่องที่ท้าทายในการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้ 
 1. การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องท้าทายเพราะต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยและการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในโลกยุคใหม่ พร้อมใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้และต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ิม
มากขึ้น  
 3. การเรียนรู้ทางออนไลน์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย การใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 4. การจัดการสอนแบบออนไลน์ ที่มีครูผู้สอนเตรียมการสอนโดยการไลฟ์สดหรือท าเป็นคลิป
วิดีโอให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้มากขึ้น 
 5. การเรียนรู้แบบ Active Learning  การลงมือปฏิบัติจริง เน้นเรื่องการให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน และการออกแบบผลิตชิ้นงานทั้งในแง่ของความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ การเรียนรู้แบบโครงงาน ได้คิดค้นและทดลอง
ปฏิบัติเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่ 
 5. การพัฒนาของระบบออนไลน์ 
             6. การศึกษานอกสถานที่จริง เช่น การจัดกิจกรรมนอกพ้ืนที่ไกล ๆ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ 
ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ในท้องถิ่น การเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 



72 
 

 

             7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
             8. การได้รับประสบการณจ์ากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล  
 
   
 
             
             
            
             
             
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะวิจัยสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ
ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กศน. และนักศึกษา กศน. 
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน ครู กศน. จ านวน 
137 คน และนักศึกษา กศน. จ านวน 5,780 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนักศึกษา 
กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ (1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 
เนื่องจากคนน้อยจึงไม่ใช้วิธีการสุ่ม (2) ครู กศน. จ านวน 103 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกนก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น วิธีการคัดเลือกแบบ
ก าหนดโควต้า (3) นักศึกษา กศน. จ านวน 375 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
หลักความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 
 2. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าทางสถิติ 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จาก Google Form ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล โดยการค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านหลักสูตร ส่วนด้านการพัฒนาสื่อมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านและรายข้อ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.  
น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครู กศน.น าหลักสูตร 
ที่มีกรอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านทักษะมากกว่าเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรที่
ครู กศน.น ามาใช้ไม่สร้างความยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้น าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครู กศน. ออกแบบ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและก้าวทัน 
ความรู้ใหม่ ๆ และครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย 
มีความเหมาะสม ส่วนครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด รองลงมาคือครู กศน.มีการใช้ Social Media เช่น คลิปวีดิโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดทักษะ ส่วนครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 
ต่ าสุด โดยครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน Line Facebook 
Google Forms Google Sites และ Google Classroom  ตามล าดับ 
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 4. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Forms ส่วนครู กศน.ประเมินผล
ผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 5. ด้านการพัฒนาสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัล
ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือสื่อดิจิทัล
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากบทเรียนมากขึ้น ส่วนอุปกรณ์
สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 6. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครู กศน. 
มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของความเป็นครู รองลงมาคือครู กศน. เข้าใจ
สถานการณ์สังคมและชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนครู กศน. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด รองลงมาคือด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านการพัฒนาสื่อ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน. 
น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครู กศน.น าหลักสูตร 
ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น ส่วนหลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ 
ไม่สร้างความยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้น าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครู กศน.ออกแบบเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ ส่วนครู กศน.ออกแบบ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ อายุของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด รองลงมาคือครู กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ส่วนครู กศน.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยครู กศน.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน Line, Facebook, Google Classroom, Google Sites, Google 
Forms และ Google Sheet ตามล าดับ 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครู กศน.ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Forms มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
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ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ส่วนครู กศน.ประเมินผลผู้เรียน
ในการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 5. ด้านการพัฒนาสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัล 
ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น ส่วนอุปกรณ์
สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุป
ผลได้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ควรจัดการศึกษาที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพบริบท วิถีของชุมชน เหตุการณ์ปัจจุบันตามสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีความ
ยืดหยุ่นและมีวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้องเตรียมจัดการศึกษาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยการลดการรวมตัวของผู้เรียน ใช้สื่อดิจิทัลหรือจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ตามแนววิถีชีวิตใหม่ท าให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ท าให้เปิดโลกกว้างได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนท าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์สู่การปฏิบัติได้จริง มีการปรับวิธีการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายจากการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษานอกสถานที่ การศึกษาจากสถานที่จริง การศึกษาจาก
ประสบการณ์จริงและใช้วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนจากการพบกลุ่ม ควบคู่กับการเรียนระบบออนไลน์ มีการพัฒนาระบบออนไลน์ การใช้สื่อดิจิทัล 
การใช้แอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้เท่าทัน
โลกโซเชียล ได้แก่ Line Facebook Zoom คลิปวีดิโอจากช่องทางต่าง ๆ เช่น ยูทูป Link Google 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มีการสื่อสารกับผู้เรียนได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องมาพบกลุ่มแบบเผชิญหน้า 
ผู้เรียนสามารถท าใบงานจาก Google Forms ที่มาจากแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นครูและผู้เรียนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยหมั่นศึกษาค้นคว้าวิธีการต่าง ๆ และต้องตี่นตัวอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ครู กศน.ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้ทันยุคการศึกษาสมัยใหม่เป็นการ
พัฒนาครูให้มีความพร้อม เพ่ือให้ก้าวทันโลกของเทคโนโลยี การมีความรู้พ้ืนฐานในการจัดท าแผน  
การจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
 2. วิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด ได้แก่ การจัดการศึกษาแบบ
ผสมผสานระหว่างการพบกลุ่มและแบบออนไลน์ รูปแบบการพบกลุ่ม แบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google classroom การใช้ Google Forms เพ่ือใช้ในการท า
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แบบทดสอบ การใช้สื่อออนไลน์ กิจกรรมรูปแบบเป็นเกมส์ จัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
และการศึกษาค้นคว้าการท ารายงานโดยการใช้สื่อทอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตามล าดับ 
 3. วิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษาที่ควรใช้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ห้องเรียนออนไลน์ การ
ไลฟ์สดในกลุ่มที่นักศึกษาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา การใช้สื่อดิจิทัล ผสมผสานกับสื่อเอกสาร เช่น ใบงาน 
ในความรู้ การพบกลุ่ม การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ เช่น E-book  Google Forms Google classroom Zoom 
Line Google App และคลิบวีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือเรื่องที่เรียน ตามล าดับ 
 4. วิธีการหรือรูปแบบในอนาคตที่จะท าเพ่ิมเติมหรือแตกต่างไปจากเดิม ได้แก่ การจัดการสอน
แบบออนไลน์ Zoom Google app Glide App Google classroom Line Facebook การใช้เทคโนโลยี
ให้มากขึ้น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน กระบวนการกลุ่ม 
การเข้าชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูที่จบตรงสายวิชามาสอนเพ่ิมเติม การใช้นวัตกรรมใหม่
ที่เป็นการประหยัดเวลา เข้าใจง่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว การจัดการศึกษาแบบ Home School 
เรียนรู้โดยผู้เรียนก าหนดแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนด้วยทางไกล การจัดการศึกษา
แบบเดิม การศึกษาดูงาน ตามล าดับ 
 5. เรื่องที่ท้าทายในการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. ได้แก่ การจัด 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและ
ปรับวิธีการสอนให้ทันสมัย สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือท าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้
สามารถสืบค้นความรู้ใหม่ด้วยตนเองและมีทักษะการประกอบอาชีพได้ 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนมีวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุดและส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้แก่ วิธีเรียนแบบออนไลน์ สามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท าให้เกิดความสะดวกสบายโดยเฉพาะนักศึกษา กศน. การเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Zoom Line เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการพบกลุ่มและแบบออนไลน์ 
การใช้สื่อดิจิทัลทีท่ าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ การพบกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและมีความสุขในการเรียน การท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น วันท าบุญถวายเทียนเข้าพรรษา วันเด็ก เป็นต้น การเรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ริง ตามล าดับ 
 2. เรื่องที่ท้าทายในการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การเรียนผ่านออนไลน์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในโลกยุคใหม่ การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมมากข้ึน ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการสอน เช่น การไลฟ์สดหรือท าเป็นคลิปวิดีโอให้กับผู้เรียน การเรียนรู้แบบ Active Learning การลงมือ
ปฏิบัติจริง เน้นเรื่องการให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และการออกแบบผลิตชิ้นงานทั้งในแง่
ของความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการสร้างมูลค่าเพ่ิม การได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ การเรียนรู้
แบบโครงงาน ได้คิดค้นและทดลองปฏิบัติเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่  การพัฒนาของระบบออนไลน์ 
การศึกษานอกสถานที่จริง เช่น การจัดกิจกรรมนอกพ้ืนที่ไกล ๆ เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ การเข้าร่วม
อบรมต่าง ๆ เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การได้รับประสบการณจ์ากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือเติบโต
อย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนร่วม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ , 2559 :  ออนไลน์ )  สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของสุจรรยา ขาวสกุล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษา  
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น มีภาวะผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership) ซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากร และ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษา สุเนตร ขวัญด า และคณะ 
(2560) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) สู่สถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล พบว่าสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต้องปฏิรูปด้านการจัดการศึกษาท าให้ทุกคนมี
ความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรมสร้างชาติ และจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) ในยุคดิจิทัล ปรับบทบาทครูให้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ Five Step For Learn (Qsccs) หรือ STEM ครูเป็น 
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Facilitator & Coach ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้เทคนิค PBL : Problem & Project 
Based Learning ให้เกิดกระบวนการคิด และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และสอดคล้อง
กับครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่า คือการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์
จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ Electronic เช่น จาก Web Sites เป็น
กิจกรรมที่ต้องมีการท าโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติจาก Software 
ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น (คณิงนิจ เกตุแก้ว, 2562 : ออนไลน์)  
 ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน. 
น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการ
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552 : 2) ก าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของ
บุคคล และชุมชน สังคม สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญจันทร์  สินธุเขต (2560 : บทคัดย่อ) ได้สรุป
แนวทางการศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0 พบว่า ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระองค์ความรู้     
ไม่แยกส่วนจากกัน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ มีความยืดหยุ่น ตามบริบท เชื่อมโยง 
และสอดแทรกขอบข่ายสหวิทยากรส าหรับศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับพาสนา จุลรัตน์ (2563 : 
ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านหลักสูตรว่า การเตรียม
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูปเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 
 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2552 : 3) ก าหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552 : 
8 - 9) ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนด
แผนการเรียนรู้ของตนเอง ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญา ผู้รู้ และสื่อต่าง ๆ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ ตามปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน “คิดเป็น” โดยเน้นพัฒนา
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ทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ส าหรับตนเอง และ ชุมชน สังคม และ
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญจันทร์  สินธุเขต (2560 : บทคัดย่อ) ได้สรุปแนวทางการศึกษา
ยุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0 พบว่าด้านกระบวนการเรียนรู้ เน้นวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่บูรณา
การเทคโนโลยีสืบค้น และใช้เนื้อหาเป็นฐานสอนในบริบทที่เป็นจริง สร้างทักษะการคิดในขั้นที่สูง และ
ซับซ้อนขึ้น 
 3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552 :11-12) 
ก าหนดการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ว่าการวางแผนการเรียน สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความต้องการ ความจ าเป็นในการศึกษา และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนแต่ละบุคคล/กลุ่ม
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ติดตามและประเมินผู้ เรียน  จัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียน  
ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการเรียนตามปรัชญา
และหลักการการศึกษานอกโรงเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
(2563 : 1) ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่าการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตามแนวทาง
วิถีชีวิตใหม่ New Normal เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ของ กศน.อย่างสม่ าเสมอได้จัดอบรมครูผู้สอนทางระบบออนไลน์ในหลักสูตรพ้ืนฐาน 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับ
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กล่าวถึงการวัดและประเมินผลรายวิชา  
สถานศึกษาต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผล
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงใด และต้องการมีการประเมินผลรวม เพ่ือทราบว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้นการวัดและประเมินผล
จึงต้องใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ส านักงาน กศน., 2552 : 10) สอดคล้องกับส านักงาน กศน.(2563 : 1) แจ้งนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal  เรื่องแนวทางการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการประเมินผลให้ประเมินจากใบงานที่ส่งผ่าน
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์  
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 5. ด้านการพัฒนาสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัลท า
ให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552 : 9) ด้านสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาได้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล 
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้เรียน ครู สามารถพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ  ที่มีอยู่ใกล้ตัว และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้
วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด 
ชวนติดตาม เข้าใจง่าย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง และต่อเนื่องตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญจันทร์  สินธุเขต (2560 : บทคัดย่อ) 
ได้สรุปแนวทางการศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0 พบว่าด้านการพัฒนาสื่อ สร้างความรู้ใน
การใช้สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีหลากหลาย สื่อจาก ICT ระบบ Internet ในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ “โลกคือห้องเรียน” และสอดคล้องกับฟาฏินา วงศ์เลขา (2558 : ออนไลน์) 
กล่าวว่า ยุคดิจิทัลเป็นยุค “โลกคือห้องเรียน” มีการน าสื่อเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอน
ไปสู่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่เรียนรู้สนุกสาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น 
 6. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครู กศน. 
มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้อง
กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ก าหนดในหมวด 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก 
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  (ราชกิจนุเบกษา,  
2556 : 73-74) สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2560 : 2-3) กล่าวถึง วิธียกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
อย่างง่ายสู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0 ครูต้องมีจิตวิญญาณ มีคุณธรรม มีทักษะ กระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจ ออกแบบกิจกรรม ประเมินเพื่อพัฒนา ตรวจสอบครู เข้าใจและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีการประเมินขณะสอน ประเมินป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  และประเมินผลลัพธ์ และ
สอดคล้องกับฟาฏินา วงศ์เลขา (2558 : ออนไลน์) กล่าวถึงยุค Thailand 4.0 ครูมีบทบาทในการเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้
ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย จึงต้องมีลักษณะที่เรียกว่า e-Teacher   
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน.สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด สอดคล้องกับส านักงาน กศน. มีการเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” ตอบโจทย์การจัด
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การศึกษาออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีของการศึกษา
ทางไกล หนึ่งในภารกิจของส านักงาน กศน. ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาทางไกล จะเป็นภารกิจที่
สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ
พัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
การแพร่ระบาดของ Covid-19  จ าเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งเนื้อหา
สาระของแอปพลิเคชั่น ได้แก่ กศน.ออนไลน์  ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ส าหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ (ส านักงาน 
กศน, 2563) และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
New Normal เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ (1) ห้องเรียน Google 
Classroom (2) ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) www.classstart.org (3) Zoom Meeting  
(4) ไลน์กลุ่ม ใช้สื่อการเรียนการสอนได้แก่ (1) VTR/VDO Clip (2) รายการสอนออกอากาศสถานี 
ETV/DLTV ช่องดิจิทัล กศน. (3) หนังสือเรียน (4) e-Book (5) Platform การเรียนรู้ (ส านักงาน 
กศน., 2563 : 1) 
 
 ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน.สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน. 
น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามสภาพความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 15 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดรูปแบบและวิธีการตายตัวเหมือนกับการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และปรับให้เข้ากับผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนท าให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความเหมาะสมและรองรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อ
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต คือ การใฝ่เรี ยนรู้
และฝึกทักษะที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมความรู้ตาม
สาระการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอการสอนจากครูผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สารีพันธุ์ ศุภวรรณ, 2555 : 26-27) สอดคล้องกับกิตติชัย  สุธาสิโนบล (2562 : ออนไลน์) ได้ศึกษา
หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดเชิง



83 
 

 

นวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
 2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับยืน ภู่วรวรรณ (2557 : 
6-8) ได้กล่าวถึง ในอนาคตคนเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ แสวงหาความรู้เทคโนโลยี 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีท างาน และโครงสร้างองค์กร ท าให้ทุกคนเป็น Global citizen การศึกษาต้อง
ปรับตัวเอง ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ Behaviorism Cognitivism Constructivism Connectivism 
สอดคล้องกับฟาฏินา วงศ์เลขา (2563 : ออนไลน์) กล่าวว่า ยุคดิจิทัล เป็นยุค "โลก คือห้องเรียน" มีการ
น าสื่อเทคโนโลยี ในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจ 
ใฝ่เรียนรู้สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับสุขุม เฉลยทรัพย์ (2563 : ออนไลน์) 
กล่าวว่าการศึกษาในยุคดิจิทัล (Digital Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนให้ได้มี
โอกาสใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายท างาน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม ความสนใจ และจัดระเบียบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผลการเรียน และนิสัยการท างานดีขึ้น ตลอดจนมีทักษะการค้นหา
ข้อมลู และการสื่อสารที่ดีขึ้น 
 3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด สอดคล้องกับส านักงาน กศน.(2563 : 1) แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal  เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  กศน.  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก
เวลา โดยให้เตรียมความพร้อม ได้แก่ ก าหนด Timeline การรับสมัคร การเปิดเรียน การสอบ ปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนมี
ความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางการเรียนรู้
ออนไลน์ที่ก าหนด 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ครู กศน.ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Forms มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555 : 33) ก าหนดหลักการวัดและ
ประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน ให้มีการประเมินผล
การเรียนเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ด าเนินการควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยต้องด าเนินการด้วยวิธีการและเครื่องมือทที่หลากหลายและธรรมชาติรายวิชา   
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญจันทร์  สินธุเขต (2560 : บทคัดย่อ) ได้สรุปแนวทางการศึกษา
ยุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0 พบว่า ด้านการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผล
การศึกษา เป็นการประเมินในรูปแบบใหม่ที่ เน้นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย เน้นการสะท้อนผลการปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ประจ าวัน 
 5. ด้านการพัฒนาสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสื่อดิจิทัลท า
ให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับทฤษฎี
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การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยหลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายาม
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมี
ทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอ านวยความสะดวก และ
หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการรู้จักแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็น
ผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน “เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn how to Learn)”  
(ธีระยุทธ โพธิ์ทอง, 2563 : ออนไลน์) สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal  เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ด้านการเตรียมความพร้อมในการรวบรวมสื่อออนไลน์ และการจัดท า Platform การเรียนรู้ 
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่องสื่อการเรียนการสอน (1) VTR/VDO Clip (2) รายการสอนออกอากาศสถานี ETV/DLTV  
ช่องดิจิทัล กศน. (3) หนังสือเรียน (4) e-Book (5) Platform การเรียนรู้ (ส านักงาน กศน., 2563) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. หลักสูตรที่ครู กศน.น ามาใช้ไม่ควรสร้างความยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้และ
การน าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ 
 2. หลักสูตรควรมีการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 3. ครู กศน.ควรออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
เพศ อายุของผู้เรียน  
 4. ครู กศน.ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน เช่น
Line, Facebook, Google Classroom, Google Sites, Google Forms, Google Sheet เป็นต้น  
 5. ครู กศน.ควรประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจากห้องเรียนออนไลน์ 
 6. ผู้บริหารควรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานโดยการสร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ให้มี
สมรรถนะและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน มีทักษะ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไดต้ลอดเวลา 
 7. ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจ ประสานวิสัยทัศน์และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะและเกิดความตระหนักเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน  
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ส านักงาน กศน.ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่ กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง 
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  2. ส านักงาน กศน.ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล ศูนย์การเรียน
ชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง 
 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาสภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่องในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. ควรศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่  
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ควรมีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค
ดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือพัฒนาให้การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 4. ควรศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 5. ควรศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่  
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของ 
ครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน
การวิจัย และเป็นที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการวิจัย จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายวราวุธ พยัคฆพงษ์  ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง 
 2. นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหัวหิน 
 3. นางสุนิช  บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ สังกัด กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาคผนวก ข. 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

ของครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 

***************************************** 
  +1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
   -1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาไมส่อดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
1 

ด้านหลักสูตร 
ครู กศน.น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลไปใช้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาของชาติ…………………… 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
2 ครู กศน. น าหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

ของผู้เรียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้...................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
3 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น 

เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้............. 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่าง

สอดคล้อง สัมพันธ์และต่อเนื่องกันในแต่ละ
ระดับชั้น.................................................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
5 หลักสูตรมีการประเมินและปรบัปรุงแก้ไข

เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง................................ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

6 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
ในด้านทักษะมากกว่าเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้………………………………………. 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
7 ครู  กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือวางแนวทางใน
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

การศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ผู้เรียน.......................................................... 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

8 หลักสูตรที่ ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้าง
ความยุ่งยากหรือความสับสนต่อการน า
หลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ.............................. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 

 
 
1 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม 
  การเรียนรู้ 
ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง.............................................. 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
2 ครู กศน. ออกแบบเนื ้อหาและกิจกรรม

การเร ียนรู ้ที ่ท ันสม ัยและเป ็นปัจจ ุบ ัน
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เพิ่มพูนและก้าวทัน
ความรู้ใหม่ ๆ........................................... 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
3 ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ 
อายุของผู้เรียน……………………………………….. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
4 ครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจ
ง่าย มีความเหมาะสม……………………………. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มี
ภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ........................ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 
6 

- การจัดการเรียนการสอน 
ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์………………………………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
7 ครู  กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียน

ออนไลน์……………………………………………… 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

8 ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน 
8.1 Google Classroom……………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 8.2 Google Sites………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.3 Google Forms……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 8.4 Google Docs………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.5 Google Sheet……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.6 Google Slides……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.7 Flipped Classroom……………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.8 Zoom meeting…………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.9 Google Meet……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.10 Facebook………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.11 Line…………………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.12 OBS Studio………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 ครู กศน.มีการใช้ Social Media เช่น คลิป

วีดิโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้  ความ
เข้าใจและเกิดทักษะ.................................... 
 
 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 

 
1. 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่าน 
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ……………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2. ครู กศน.ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่ม

จากห้องเรียนออนไลน์…………………………… 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Google form………………… 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 
1. 

ด้านการพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการ 
ใช้งาน…………………………………………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2. อุปกรณ์สื่อดิจิทัลสามารถใช้งานได้ดีอย่าง

มีประสิทธิภาพ..........................................  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระจาก
บทเรียนมากขึ้น........................................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
4. สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท า

ความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง………………… 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 ด้านบุคลากร        



99 
 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ครู กศน. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2. ครู กศน. มีการพัฒนาตนเองและแสวงหา

ความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง................... 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ครู กศน. สร้างแรงจูงใจให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง……………………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
4. ครู กศน. สร้างประสบการณ์และเรียนรู้

การแก้ปัญหาจากสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง…….. 
 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

5. ครู กศน. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน……………………………………………… 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
6. ครู กศน. เข้าใจสถานการณ์สังคมและ

ชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง...... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
7. ครู กศน. มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และ

มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของความเป็นครู.. 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.
ประจวบคีรีขันธ์ 

      

1 การจัด เรี ยนการสอนของท่ านมี การ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
อย่างไร......................................................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2 ท่านคิดว่ าวิ ธีการหรือรูปแบบการจัด

การศึกษาใดที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด............... 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3 มีวิธีการหรือรูปแบบการจัดการศึกษา
อะไรบ้างที่คิดว่าจะใช้ได้อย่างต่อเนื่อง........ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4 ในอนาคตจะมีวิธีการหรือรูปแบบอะไรบ้าง
ที่ท่านคิดว่าจะท าเพ่ิมเติมหรือที่แตกต่างไป
จากเดิม........................................................ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5 ท่านคิดว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ท้าทายใน
การจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน................................................. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

ของครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์  
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ 

***************************************** 
  +1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
   -1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาไมส่อดคล้องตรงกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
1 

ด้านหลักสูตร 
ครู กศน.น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลไปใช้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาของชาติ....................... 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
2 ครู กศน. มีการใช้หลักสูตรที่เตรียมให้ผู้เรียน

สามารถปรับตัวและรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม................................................................ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
3 ครู  กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น 

สอดคล้องกับสภาพความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้....................................................................... 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่าง

สอดคล้อง สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 
ในแต่ละระดับชั้น ...................................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
5 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
ในด้านทักษะมากกว่าเนื้อหา…………………. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
6 ครู  กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือวางแนวทางใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพ............... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7 หลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความ
ยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน.......................................................... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 

 
 
1 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม 
  การเรียนรู้ 
ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง……………………………………. 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

ใช้ได้ 
2 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่ให้ผู้เรียน
ได้เพ่ิมพูนและก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ............... 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
3 ครู กศน.ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย เพศ 
อายุของผู้เรียน……………………………………….. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
4 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่าย 
มีความเหมาะสมไม่ยืดเยื้อ…………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด มี
ภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ........................ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 
6 

- การจัดการเรียนการสอน 
ครู กศน.ก าหนดตารางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์………………………………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
7 ครู  กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียน

ออนไลน์……………………………………………… 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

8 ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน 
8.1 Google Classroom……………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
 8.2 Google Sites………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.3 Google Forms……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.4 Google Docs………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.5 Google Sheet……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.6 Google Slides……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 8.7 Flipped Classroom……………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.8 Zoom meeting…………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.9 Google Meet……………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.10 Facebook………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.11 Line…………………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 8.12 OBS Studio………………………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 ครู กศน.มีการใช้ Social Media น าเข้า

เนื้อหา คลิปวีดิโอ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง 
และใช้สื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรมได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดทักษะ………………………………………….. 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
 

1. 
ด้านการวัดและประเมินผล 
ครู กศน.ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่าน 
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ……………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2. ครู กศน.ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่ม

จากห้องเรียนออนไลน์…………………………… 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Google form…………………. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 
1. 

ด้านการพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการ 
ใช้งาน…………………………………………………… 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
2. อุปกรณ์สื่อดิจิทัลใช้งานได้ดี…………………… +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3. สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ

จากบทเรียน................................................. 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4. สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนอ่านท าความเข้าใจ
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง………………………………… 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

      

1 นักศึกษาคิดว่าการจัดเรียนการสอนวิธีการ
หรือรูปแบบใดที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุดและ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถี
ชีวิตใหม่………………….................................. 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

2 นักศึกษาคิดว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ 
ท้าทายในการเรียนรู้ตามแนวทาง 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

𝚺R 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

วิถีชีวิตใหม่................................................... +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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การหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
 
 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมั่นของงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาในยุค
ดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์  โดยการส่ง
แบบสอบถามแบบออนไลน์ที่สร้างโดยการใช้ Google Forms ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู กศน.สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsofe Excel เพ่ือหาค่าความแปรปรวนและน ามาแทนค่าในสูตรหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. สังกัด 
ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้สามารถยอมรับได้ 
มีค่าเท่ากับ 0.95 ดังรายละเอียด 
 1. การหาค่าความแปรปรวน หรือโดยหาค่าจาก var.s ในโปรแกรม Microsofe Excel  

  st
2    =   

NΣx2−(Σx)

N (N−1)

2

 

  N  = 30 
  Σx  = 5084 
  Σx2 = 869580 

  st
2  = 

30 (869580)−(5084)2

30 (30−1)
 

  st
2  = 276.26 

 2. สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

  α  = (
k

k−1
) (1 −

ΣSi
2

St
2 ) 

  ΣSi
2 = 18.15 

  K  = 42 
  St

2  = 276.26 

  α  = (
42

41
) (1 −

18.15

276.26
) 

    = (1.02) (1-0.0657) 
    = (1.02) (0.9343) 
    = 0.95 
 2. แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. 
สังกัด ส านักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.
ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้สามารถยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 0.97  
ดังรายละเอียด 
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 1. การหาค่าความแปรปรวน หรือโดยหาค่าจาก var.s ในโปรแกรม Microsofe Excel 

  st
2    =   

NΣx2−(Σx)

N (N−1)

2

 

  N  = 30 
  Σx = = 4431 
  Σx2 = 659527 

  st
2  = 

30 (659527)−(4431)2

30 (30−1)
 

  st
2  = 174.77 

 2. สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

  α  = (
k

k−1
) (1 −

ΣSi
2

St
2 ) 

  ΣSi
2 = 10.06  

  K  = 34 
  St

2  = 174.77 

  α  = (
34

33
) (1 −

10.06

174.77
) 

    = (1.03) (1-0.0576) 
    = (1.03) (0.9424) 
    = 0.97 
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