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การวิจัย   :   รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 

    ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้รายงาน  :   นางสาวจริยา ผากาหวน 
ปีท่ีด าเนินการวิจัย :   ปีการศึกษา 2564 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์

บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของ

โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ 4) เพ่ือศึกษาผลการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถี ใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก ำหนดกลุ่มประชำกรและกลุ่ม

ตัวอย่ำงในกำรวิจัย คือ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูโรงเรียนล ำสำลี (รำษฎร์บ ำรุง) ส ำนักงำนเขต

บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 29 คน 2) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 15 คน                         

3) คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง โรงเรียนล ำสำลี (รำษฎร์บ ำรุง) จ ำนวน 10 คน 4) นักเรียน

ระดับชั้นอนุบำล 1 – ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 500 คน และ 5) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จ านวน 

226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบบันทึกการประชุม แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบ

บันทึกพฤติกรรม รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ผลการตรวจสอบความตรงอยู่ที่ 0.98, 0.87, 0.84, 0.87, 0.83, 

0.91 และ 0.88 ตามล าดับ ผลตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ ด้วยวิธีการ

ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.88 , 0.84, 0.89, 0.91 และ 0.93 

ตามล าดับ  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 

เป็นการบริหารจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ของส านัก

การศึกษา ที่ก าหนดให้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ใน



ข 

 

รูปแบบระบบโทรทัศน์ของ DLTV ของ กสทช. โดยที่ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและมีภาระเพ่ิมมากขึ้น

เนื่องจากนักเรียนที่รับผิดชอบจะอยู่ในช่วงระดับที่ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังต้อง

ศึกษาความพร้อมของนักเรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนทุกคน  

 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร มี 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ชื่อรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 หลักการ

และความส าคัญ องค์ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 4 รายละเอียดเนื้อหา 

ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน (On-site) 2) การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online)                  3) 

การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ (On-air) และ 4) การเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงาน (On-hand) องค์ประกอบ

ที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) องค์ประกอบที่ 6 การวัดและประเมินผล และองค์ประกอบที่ 7 กลไกสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ 3 กลไก คือ 1) การบริหารจัดการ (Management) 2) การจัดการเรียนการสอน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Teaching and Technology) และ 3) ความสัมพันธ์กับชุมชน (Social 

Engagement) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนล า

สาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 

4.60) 

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 

ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถี ใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49) ส าหรับความ

คิดเห็นของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53) ผลการศึกษาพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนของนักเรียนพบว่าภายหลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( x̅ = 4.38) เมื่อ

เปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังพบว่าสูงกว่าก่อนเข้ารับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 4. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของครูในภาพรวมพบว่าครูมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36) และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของครู 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) อยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.35) 


