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การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ในยุค New normal สู่ยุค next normal 

 
เปรมินทร์  สิงห์ซอม 

ครูช ำนำญกำรพเิศษ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยำคม   
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสมีำ 

 

บทคัดย่อ 
             บทควำมวิชำกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ในยุค New normal สู่ยุค next normal ซึ่งกำรสอนภำษำอังกฤษในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ให้
สถำนศึกษำพิจำรณำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้ 5 รูปแบบ ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดไว้ ได้แก่ On-line, On-air, On-
demand, On-hand และ On-site โดยยึดหลักควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
เป็นส ำคัญ อันจะน ำไปสู่ยุค next normal ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวในกำรพัฒนำทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ผู้เรียนมี
ศักยภำพ มีโอกำสทำงกำรศึกษำ ครูมีควำมพร้อมกับกำรมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม ที่
ยั่งยืนต่อไป  
ค าส าคัญ: กำรสอนภำษำอังกฤษ; วิถีชีวิตใหม่; ชีวิตวิถีถัดไป 
   
บทน า 
           ในสังคมปัจจุบันกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศมีควำมส ำคัญ  และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งใน
ชีวิตประจ ำวัน เนื่องจำกเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำร กำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้  กำร
ประกอบอำชีพ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ำมำซึ่งมิตรไมตรี
และควำมร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ ช่วยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเข้ำใจตนเอง และผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และ
เข้ำใจควำมแตกต่ำงของภำษำและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กำรคิด  สังคม เศรษฐกิจ 
กำรเมือง กำรปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำต่ำง ประเทศ และกำรใช้ภำษำ ต่ำงประเทศเพ่ือ
กำรสื่อสำรได้ รวมทั้งเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ได้ง่ำยและกว้ำงขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินชีวิต 
ภำษำต่ำงประเทศท่ีเป็นสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนซึ่งก ำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 คือ ภำษำอังกฤษ ส่วนภำษำ ต่ำงประเทศอ่ืน เช่น ภำษำฝรั่งเศส 
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อำหรับ บำลี และภำษำกลุ่มประเทศ เพ่ือนบ้ำนหรือภำษำอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถำนศึกษำท่ีจะจัดท ำรำยวิชำและจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2551 
: 220) 
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                    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อภำษำ ต่ำงประเทศ สำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศ สื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ แสวงหำ
ควำมรู้ ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องรำวและ
วัฒนธรรมอันหลำกหลำยของประชำคมโลก และสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้  1) ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน แลก เปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำม
คิดเห็น ตีควำม น ำเสนอข้อมูล ควำมคิดรวบยอดและควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลอย่ำงเหมำะสม 2) ภำษำและวัฒนธรรม กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศตำม
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำควำมสัมพันธ์ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ ภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับวัฒนธรรมไทยและน ำไปใช้อย่ำง
เหมำะสม 3) ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำ แสวงหำควำมรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 4) ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำน กำรณ์
ต่ำงๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อ
ประกอบอำชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2551 : 221) 

           การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบนัการเรียนรู้ของเด็กสมยัน้ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
เด็กสมยัน้ีจะเรียนรู้ใน 3 มิติ คือ 1) ธรรมชาติส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 2) เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีดิจิทลั เขา้มา
มีบทบาทกบัเราในทุกวนั และ 3) เร่ืองของคน สังคม วฒันธรรมแต่เดิมเราเรียนรู้การพูดคุยพบปะ
กนั แต่เด็กสมยัน้ีเรียนรู้โลกอีกแบบหน่ึง คือ การอยู่ในสังคมออนไลน์ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็น
ระบบการเตรียมความพร้อมของคนในอนาคต เด็กในวนัน้ีเขาจะไดใ้ชท้กัษะความรู้ในอีก 10 ปีขา้ง
หน้าท่ีจะใช้ชีวิตในอีก 40 -50 ปี ดงันั้น การเรียนรู้ส าคญัมาก แต่ถามว่าเขาจะฝึกเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้
อยา่งไร เป็นค าถามท่ีทุกคนตอ้งช่วยกนั ปัจจุบนัเด็กอยากเรียนส่ิงท่ีตวัเองสนใจ ผลส ารวจเด็กใน
กรุงเทพมหานครใชเ้น็ตวนัละ 12 – 13 ชัว่โมงต่อวนั ความยากอยูท่ี่เด็กท่ีเกิดมาเขาจะเรียนรู้โลกวิถี
ใหม่ โดยท่ีตอ้งหาคนช้ีแนะแนะน าท่ีมีความสามารถสูง นัน่คือ ครู ค าถาม คือ จะช่วยครูท่ีจะเป็นคน
ช้ีแนะแนะน าให้เด็ก ให้ Feedback ท่ีดีให้กบัเด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองพวกน้ีไดอ้ยา่งไร เทคโนโลยดิีจิทลัท่ี
เห็นโลกก าลังเปล่ียน โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน ใช้ส่ือ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 5G ในอนาคต สังคมอาจจะเป็นคนจดัการศึกษาเองก็ได ้หรือโรงเรียนอาจจะเป็น
พื้นท่ีในการมาพูดคุยในส่วน ท่ีท  าออนไลน์ไม่ไดท้  าการทดลอง หรือแมก้ระทัง่อาจจะไม่มีโรงเรียน
แลว้ก็ได ้โลกมีฉากทศัน์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีพวกเราอยากเห็น คือ โซลูชัน่ ท่ีจะน ามาช่วยกนัตอบ
โจทยแ์ละยงักล่าวว่า จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ลว้น
ส่งผลต่อการศึกษา ยิ่งเทคโนโลยีดิจิตอลไดเ้ขา้มาบทบาท ในชีวิตของเด็กมากข้ึน การจดัการเรียน
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การสอนหรือการใช้ชีวิตของเด็กเปล่ียนไป  ครู โรงเรียนก็ต้องปรับตัวเองเปล่ียนแปลงไปด้วย 
“ตอนน้ีทุกคนใชชี้วิตอยูใ่นโลกเทคโนโลยดิีจิทลั และต่อให้เป็นช่วง Next New Normal เด็กก็ยงัคง
ใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ ซ่ึงการเติบโตของเด็กรุ่นใหม่จะใช้ประสาทสัมผสัจากตาและหู เป็น
หลกั แตกต่างจากเด็กยุคเก่าท่ีใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดงันั้น ในการเขา้ถึงผูค้น การเรียนรู้แตกต่าง
กนั พอเกิดโควิดท าให้ทุกคนไม่ไดเ้จอหนา้กนัหรือพบปะกนัโดยตรง และไม่รู้วา่โรงเรียนจะเปิดได้
เม่ือใด  การเรียนการสอน  จึงเป็นแบบผสมผสาน  และเป็นความท้าทายของเด็กในการเจอ
ประสบการณ์จริง” “ทิศทางการศึกษาตอ้งมี การปรับกนัทั้งระบบ ทั้งห้องเรียนซ่ึงเป็นแก่นหัวใจ
การศึกษา เพราะห้องเรียนมีทั้งครู นกัเรียน โดยเฉพาะครู ท่ีตอ้งปรับกระบวนทศัน์ในการเรียนการ
สอน ท าอยา่งไรให้เด็กไดรู้้ศกัยภาพของตนเอง มีทกัษะ ทศันคติ และมีความรู้ท่ีดี ซ่ึงปัจจุบนัและใน
อนาคตจะมีการจดัการศึกษาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และมีทกัษะท่ี
เกิดจากการปฏิบติั เรียนรู้จากของจริง โดยจะมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพิ่มเติมในการเรียนรู้ของเด็ก 
ครูกบัเด็กจะเรียนรู้พฒันาตนเองไปพร้อมๆ กนั” (วรวงค์ รักเรืองเดช. 2564 : ออนไลน์) 
             ในยุค “นิว นอร์มอล” (New Normal) ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ส่งผลกระทบวงกว้ำงในหลำยมิติทั่วโลกรวมทั้งผลกระทบอย่ำงหนักต่อกำรศึกษำทุกระดับ
ในหลำยแง่มุม ท ำให้สถำนศึกษำเกือบทุกแห่งต้องปิดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยับยั้งกำรแพร่กระจำยของ
เชื้อไวรัส แม้ว่ำทุกฝ่ำยต้องพยำยำมทุกวิถีทำงเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงต่อเนื่องหรือจัดให้เป็นสถำนที่ที่เปิดได้ในล ำดับต้น  ๆ ถึงจะมีหลักฐำนมำกมำยที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลเสียของกำรปิดสถำนศึกษำ หรือแสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนไม่ใช่สถำนที่หลักของกำร  แพร่เชื้อ แต่
หลำยประเทศก็ยังคงเลือกที่จะปิดโรงเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือป้องกันและสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ
ประชำชนทุกคน แต่เมื่อยิ่งปิดนำนต้นทุนก็ยิ่งพอกพูน โดยต้นทุนที่ว่ำนั้นอำจไม่ได้มำให้เห็นเป็นตัวเงิน 
แต่เป็นต้นทุนระยะยำว ซึ่งก็คือกำรเสียโอกำสที่จะเรียนรู้พัฒนำตัวเองของเด็กและเยำวชนนับล้ำน
วิกฤตกำรณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนร้อยละ 90 ทั่วโลกในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดสูงสุด
เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนไทยก็ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงของกำรกลับมำแพร่ระบำด  COVID-19 
ระลอกใหม่ จำกกำรรำยงำนข้อมูล ของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ได้ประมำณกำรณ์
ว่ำสิ้นปีกำรศึกษำ 2564 จะมีเด็กนักเรียนที่หลุดออกจำกระบบหรือไม่ได้เรียนต่อ จ ำนวน 65,000 คน 
(กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ. 2564 : ออนไลน์) 
             ดังนั้นกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ และรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
มีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยกำรศึกษำข้อมูลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในยุค New normal สู่ยุค next normal ให้สถำนศึกษำพิจำรณำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม โดยยึดหลักควำมปลอดภัยของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง 
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เป็นส ำคัญ น ำไปสู่ยุค next normal พร้อมกับกำรมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม ที่ยั่งยืน
ต่อไป    
              

ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
             ค ำว่ำ New Normal ถูกน ำมำใช้ครั้งแรกโดยบิลล์  กรอส (Bill Gross) ผู้ก่อตั้งบริษัท
บริหำรสินทรัพย์ชำวอเมริกัน โดยตอนนั้นเขำใช้อธิบำยถึงสภำวะเศรษฐกิจโลก หลังจำกเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่ำงปี 2007–2009 เป็นสภำวะที่เศรษฐกิจโลกมีอัตรำ
กำรเติบโตชะลอตัวลงจำกในอดีต และเข้ำสู่อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ ำกว่ำเดิม ควบคู่ไปกับ
อัตรำกำรว่ำงงำนที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤติทำงกำรเงินในสหรัฐฯในตอนนี้ที่โลกเกิด
วิกฤติกำรณ์  COVID-19 ค ำว่ำ“นิว นอร์มอล” (New Normal) ถูกหยิบมำใช้อีกครั้งแต่ขยำยวง
ออกไปในทุกวงกำรไม่ว่ำจะเป็นภำคเศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรศึกษำ ชีวิตประจ ำวัน หรือภำคสังคมอะไรก็
ตำมที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นใหม่หลัง COVID-19 วิถีชีวิตแบบใหม่ก็จะถูกเรียกว่ำ New Normal (กรม
สุขภำพจิต. 2563 : ออนไลน์) ซึ่ง รำชบัณฑิตยสภำได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” เพ่ิมเข้ำมำโดย
คณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์นิเทศศำสตร์รำชบัณฑิตยสภำ ได้อธิบำยค ำนี้เอำไว้ว่ำ New Normal
แปลว่ำ ควำมปกติใหม่, ฐำนวิถีชีวิตใหม่ซึ่งหมำยถึงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงใหม่ที่แตกต่ำงจำก
อดีต อันเนื่องจำกมีบำงสิ่งมำกระทบ  จนแบบแผนและแนวทำงปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่ำงเป็น
ปกติและเคยคำดหมำยล่วงหน้ำได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภำยใต้หลักมำตรฐำนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
(กรุงเทพธุรกิจ. 2564 : ออนไลน์) และพระปลัดสถำพร ปุ่มเป้ำ (2564 : 395-394) ได้สรุปไว้ว่ำ New 
Normal เป็นชีวิตวิถีใหม่ที่มีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่ต่ำงไปจำกเดิม เพ่ือให้ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ใน
สังคมท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นแนวทำงระมัดระวัง และลดควำม
เสี่ยงของกำรติดเชื้อโรค  จำกกำรศึกษำได้สรุปรูปแบบของวิถีชีวิตใหม่  ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย  
             1. สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยก่อนออกจำกบ้ำน เพ่ือป้องกันตัวเองและผู้อ่ืน 
พร้อมสังเกตอำกำรของตัวเองอยู่เสมอ  
             2. ท ำงำนออนไลน์ Work from Home ภำครัฐ หน่วยงำนรำชกำร และบริษัทต่ำง ๆ มี
นโยบำยให้พนักงำน Work from Home ในช่วงที่ COVID-19 ระบำดอยู่ และเมื่อจ ำนวนยอดผู้ติด
เชื้อน้อยลง ก็จะทยอยให้พนักงำนกลับมำท ำงำนในสถำนที่ปฏิบัติงำนได้บำงส่วน  รวมถึงกำรจัดวำง
พ้ืนที่ท ำงำนให้เหมำะสม ลดควำมแออัด  
             3. เรียนออนไลน์ สถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ได้ ก็ด ำเนินกำรเรียน
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรมต่ำง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  
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             4. อำคำรสถำนที่ตั้งจุดคัดกรองปฏิบัติตำมแนวป้องกันด้ำนสำธำรณสุข มีจุดคัดกรองก่อน
เข้ำอำคำรผู้ติดต่อรำชกำร ห้ำง ร้ำน จะต้องผ่ำนกำรวัดอุณหภูมิ กำรใช้เจลล้ำงมือ และผู้ผ่ำนกำรคัด
กรองแล้วจะได้รับเครื่องหมำยติดที่เสื้อ และขอควำมร่วมมือให้ลงชื่อก่อนเข้ำใช้บริกำร หรือสแกน QR 
Code “ไทยชนะ”  
             5. ร้ำนอำหำรนั่งแยกโต๊ะ และซื้อกลับไปรับประทำนที่บ้ำนมำกขึ้นร้ำนค้ำต่ำง ๆ ต้องจัดที่
นั่งให้บริกำรพนักงำน Food Delivery เพรำะลูกค้ำส่วนหนึ่งค ำนึงถึงสุขอนำมัยกันมำกขึ้น และกำร
จัดโต๊ะที่นั่งในร้ำน ก็รับประทำนได้โต๊ะละ 1 - 2 คน วำงโต๊ะห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร  
             6. ปรับตัวใช้ธุรกรรมออนไลน์มำกขึ้นรับเงิน โอนเงิน จ่ำยเงิน ผ่ำนช่องทำงแอปพลิเคชัน 
เป็นอีกช่องทำงที่นิยมกันมำกขึ้น เนื่องจำกประชำชนต้องกำรเช็คยอดเงินที่ได้รับจำกมำตรกำร
ช่วยเหลือ จึงต้องเปิดบัญชีเพ่ือใช้งำน Mobile Application รวมถึงกำรช ำระสินค้ำบริกำร หรือเปิด
บัญชีออนไลน์เพื่อซื้อกองทุน ลดระยะเวลำเดินทำงไปใช้บริกำรกับธนำคำรที่สำขำ  
              7. เว้นระยะห่ำงทำงสังคม ลดกำรปฏิสัมพันธ์ กำรเดินทำงสำธำรณะที่ต้องร่วมเดินทำงกัน
เป็นเวลำนำน ทั้งรถไฟฟ้ำและรถโดยสำรประจ ำทำง ต่ำงต้องท ำป้ำยเพ่ือให้ผู้โดยสำรนั่งเว้นระยะ 
ป้องกันกำรสัมผัสอนุภำคละอองจำกกำรหำยใจ ไอ จำม เบื้องต้นด้วยป้ำยก ำกับเหล่ำนี้  
              8. ใช้บริกำรส่งของถึงบ้ำน (Delivery) ประชำชนหันมำใช้บริกำรสั่งของส่งถึงบ้ำน ทั้งของ
ใช้ อำหำร และยำรักษำโรคประจ ำตัว เพ่ือลดกำรเดินทำงไปยังสถำนที่แออัด เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต 
โรงพยำบำล เป็นต้น 
 
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
              จำกกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร รำชวิทยำลัย
กุมำรแพทย์แห่ง ประเทศไทย องค์กำรอนำมัยโลกประเทศไทย ยูนิเซฟ และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้กรอบแนวทำง 6 มิติ ได้แก่ กำรด ำเนินงำนเพ่ือควำมปลอดภัย กำรเรียนรู้ กำรครอบคลุมถึงเด็ก
ด้อยโอกำส สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง นโยบำยและกำรบริหำรกำรเงิน ท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำร
เสนอให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้ 5 รูปแบบ ตำมบริบท และควำมเหมำะสมของแต่ละสถำนศึกษำ 
ได้แก่ On-line, On-air, On-demand, On-hand และ On-site ทั้งนี้ในแต่ละรูปแบบมีรำยละเอียด
ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ (Office of the Basic Education Commission. 
2021 อ้ำงใน ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 5-12) 
             1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-line คือ กำรศึกษำที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต มักจะ
เรียกว่ำ "e-Learning" อย่ำงไรก็ตำมกำรเรียนรู้ออนไลน์เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของ "กำรเรียนทำงไกล" 
[15] ด้วยแรงกดดันและกำรกระตุ้นจำกโรคระบำดที่ท ำให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่ำงกันในสังคมหรือ 
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Social distancing เกิดขึ้น ดังนั้นในวงกำรศึกษำทั้งในไทยและต่ำงประเทศ จึงน ำรูปแบบกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์มำประยุกต์ใช้ จัดเป็นกำรเรียนกำรสอนแบบสองทำง แบ่งประเภทได้ดังนี้ 
                  1.1 กำรเรียนกำรสอนโดยผ่ำนแอปพลิเคชั่นกำรประชุมทำงวิดีโอ  เช่น Google 
Hangout meet, Zoom meeting, Schoology, WebEx, Microsoft Teams เป็ น ต้ น  ซึ่ ง เป็ น
รูปแบบกำรเรียนผ่ำนกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมกำรประชุมวิดีโอทำงไกลที่ผู้สอนสำมำรถเตรียมและ
ผู้สอนสำมำรถเห็นหน้ำกันและกัน สำมำรถสอบถำมได้ รวมทั้งสำมำรถบันทึกไฟล์ขณะสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนย้อนหลังได้ ซึ่งเอกสำรประกอบกำรสอน  เช่น Powerpoint วิดีโอ รูปภำพ 
เอกสำรกำรสอนในรูปของไฟล์ Word และ Excel รูปแบบกำรเรียนนี้ ผู้เรียนแอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่ไม่
มีค่ำใช้จ่ำย มีเพียงบำงแอปพลิเคชั่นที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ถ้ำใช้เกินเวลำที่ก ำหนด อย่ำงเช่น Zoom 
meeting เป็นต้น 
                 1.2 กำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบ Massive Open Online Courses: MOOC เป็น
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
และเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสองทำง ที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน ห้องเรียน
มีขนำดใหญ่สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ประชำชนทั่วไปที่สนใจเข้ำเรียนในสำขำที่ตนเองต้องกำร
พัฒนำ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ วิดีโอกำรสอนบรรยำยเนื้อหำและกำรยกตัวอย่ำงประกอบ เอกสำร
กำรสอนแบบออนไลน์ กำรตอบโต้แสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน กำรประเมินผลกำร
เรียน และกำรทดสอบ เป็นต้น  
                1.3 กำรเรียนและกำรสอนด้ วยรูปแบบ  Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสองทำง โดยจัดกำรเรียนกำร
สอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยำกำศเหมือนเรียนในห้องเรียน  หรือเรียกว่ำ LMS (Learning 
Management System) หรือระบบจัดคอร์สกำรเรียนกำรสอน  CMS (Course Management 
System) ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ หรือครู ใช้เพ่ือเตรียม
แหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรืออินทรำเน็ต สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
ทั้งองค์กรระดับ มหำวิทยำลัย โรงเรียน สถำบัน หรือครูสอนพิเศษ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
              สรุปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ ไม่ได้เหมำะกับทุกกลุ่มและ
ทุกวัย โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียนอนุบำล ประถมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนต้น เพรำะเป็นวัยที่
ยังต้องอยู่ในกำรควบคุมและดูแลในขณะที่เรียน อีกท้ังกำรอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรเรียนออนไลน์เป็นเวลำนำน ๆ ยังส่งผลต่อสำยตำและสุขภำพอีกด้วย อีกทั้งผู้ปกครองบำงส่วนยัง
ไม่สำมำรถสนับสนุน และจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนที่เหมำะสมให้บุตรหลำนได้ แต่ส ำหรับผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนถึงระดับอุดมศึกษำ สำมำรถเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ เพรำะ
ค่อนข้ำงจะสำมำรถบริหำรเวลำ และมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำเรียน อย่ำงไรก็ตำมมีสิ่งจ ำเป็นที่
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ผู้สอนควรค ำนึงถึงคือ ควำมแตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละคน ควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงสื่อและอุปกรณ์กำร
เรียนบริบทของสถำนศึกษำเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบออนไลน์มีประสิทธิภำพ 
ผู้เรียนสำมำรถท่ีจะพัฒนำตนเองและน ำควำมรู้ไปต่อยอดในอนำคตได้ ดังแสดงในรูปที ่1  

 
แผนภาพที ่1 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-line (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 7) 
 
             2. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-air ผ่ำนระบบสื่อสำรช่องทำงหลักโดยส่งสัญญำณ
ครูผู้สอนต้นทำงมำจำก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเป็นกำรเรียนกำร
สอนที่มีกำรสื่อสำรทำงเดียว แต่ในภำวะกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 นี้ ถือเป็นกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนทุกคนสำมำรถเข้ำถึง
กำรเรียนกำรสอนได้ แม้จะไม่สำมำรถเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งเป็นกำรใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีช่องทำงกำรเรียนกำรสอนดังนี้ (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 7-9) 
                   2.1 Digital e-Learning ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ผ่ำนดำวเทียมไทยคม 
ระบบ KU-band ช่อง 186-200 ออกอำกำศ 15 ช่อง (DLTV 1-15) ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนทำงทีวี
ดิจิตอล (DLTV) และยังสำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dltv.ac.th โดยเนื้อหำสำระ
กำรเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 นอกจำกนั้นยังสำมำรถรับชมผ่ำน
แอปพลิเคชัน DLTV (DLTV application) บนมือถือ หรือแท็บเล็ต เหมำะส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ปกครองและประชำชนโดยทั่วไป เพรำะสำมำรถชมรำยกำรได้ทุกท่ีทุกเวลำ ชมได้ทั้งรำยกำรสดและ
เลือกชมย้อนหลัง 
                 2.2 OBEC content center สถำนีโทรทัศน์กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นชุดโปรแกรมและ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ Digital e-Learning สำมำรถรับชมผ่ำนทำงทีวีดิจิตอล นอกจำกนั้นยัง
สำมำรถเข้ำถึงได้จำก www.obectv.tv โดยเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และยังมีสื่อสนับสนุนเช่น Tutor ติวฟรี.com, e-Book สำหรับนักเรียน
ด้วย  

รูปแบบ ON-LINE

กำรประยุกต์ใชโปรแกรมกำร
ประชุมวิดิโอทำงไกล

Massive Open Online 
Courses: MOOC 

Modular Object Oriented 
Dynamic Learning 

Environment (Moodle) 
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             สรุปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ On- air ควรมีผู้สอนคอยชี้แนะผู้เรียนตลอดใน
ขณ ะที่ เรี ยนกรณี เรียน ในชั้ น เรียนปกติ  เพ รำะกำรเรียนภำษำอังกฤษถือ เป็ นกำรเรียน
ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งผู้เรียนไม่คุ้นเคย ไม่ใช้สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน และต้องเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะคือ 
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องคอยชี้แนะ แนะน ำ สนับสนุน กระตุ้นให้
ผู้เรียนอยำกที่จะเรียนรู้ในช่วงเวลำที่เรียน และกรณีผู้เรียนเรียนผ่ำนจำกที่บ้ำนควรมีผู้ปกครองคอย
ชี้แนะและอธิบำยเพ่ิมเติมให้ผู้ เรียนในขณะที่ เรียนด้วยจึงจะประสบผลส ำ เร็จ อย่ำงไรก็ตำมมี
ผู้ปกครองบำงส่วนที่ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำบุตรหลำนได้ จึงเป็นข้อจ ำกัดของผู้เรียนในกำรเรียน
รูปแบบนี้ นอกจำกนั้นผู้สอนยังต้องเตรียมกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหำที่
ผู้เรียนได้เรียนมำจำกต้นทำงด้วย ถือเป็นท้ำทำยของทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่ำงแท้จริง กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสรุปได้ดังแผนภำพที ่2 

 
 
แผนภาพที่ 2 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-air (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 9) 
 
           3. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-demand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนได้
ส ำรวจปัญหำและอุปสรรคของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม จำกนั้นผู้สอนได้จัดกำรเรียนกำร
สอนบนพ้ืนฐำนและข้อจ ำกัดของผู้เรียนในเขตบริกำรของแต่ละสถำนศึกษำ ดังนั้นรูปแบบกำรเรียนรู้
จะหลำกหลำยและแตกต่ำงกันในแต่ละสถำนศึกษำ อำทิเช่น กลุ่มผู้เรียนที่พร้อมและสำมำรถเรียนรู้
ผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่มีชุดโปรแกรมในจัดท ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครูผู้สอนใช้งำน หรือเป็นคลังที่รวบรวมบทเรียนส ำเร็จรูปแบบต่ำง ๆ ส ำหรับเป็นสื่อในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนนั้นจะสำมำรถเลือกใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่ำนั้น
ร่วมกันในกำรเรียนกำรสอน  ทั้ งนี้สำมำรถเรียนผ่ำนอุปกรณ์  อำทิ เช่น  คอมพิวเตอร์พกพำ 
(Notebook) โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) หรือสมำร์ทโฟน (Smart phone) และแท็บเล็ต 
(Tablet) เป็นต้น หรือเรียนผ่ำนทำงโทรทัศน์ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในช่องทำง www.dltv.ac.th หรือ
ผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพ่ือกำรศึกษำ OBEC channel ตำมประกำศของทำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ประกำศให้จัดกำรเรียนกำรสอนใน

รูปแบบ On-air กำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV)

OBEC contont center

Digital e-leareing
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สถำนกำรณ์แพร่ระบำดในกลุ่มจังหวัดที่มีควำมเสี่ยงสูง โดยให้จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ อนุบำล-
มัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งเป็นกำรเรียนผ่ำนครูผู้สอนที่ท ำกำรบันทึกกำรสอนไว้ในแต่ละรำยวิชำ หรือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนปกติ แต่มีมำตรกำรกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรค
อย่ำเคร่งครัด นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกำรเรียนโดยผู้สอนเดินทำงไปสอนหรือเยี่ยมเยือนผู้เรียนถึงที่
บ้ำนโดยเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เป็นต้น กล่ำวได้ว่ำ กำรเรียนรูปแบบ On-demand นี้เป็นกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนบนพ้ืนฐำนปัญหำและข้อจ ำกัดของผู้เรียนที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละสถำนศึกษำ ซึ่งถือ
เป็นสิ่งที่ดีมำก เพรำะเป็นกำรค ำนึงถึงพ้ืนฐำนของผู้เรียนตลอดจนครอบครัวที่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่
เพรำะกำรเรียนรู้ไม่สำมำรถหยุดชะงักได้ ผู้สอนตลอดจนสถำนศึกษำจึงต้องหำวิธีกำรหรือกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสมสำหรับผู้เรียน 
             สรุปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบ On-demand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของผู้ เรียน  โดยผ่ำนข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้สอน 
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้เรียน อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้ หำกบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบกำรเรียนรู้แล้ว ควรมีผู้สอนหรือผู้ปกครองคอยให้ค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
สำมำรถสรุปได้ดังรูปที่ 3 

 
แผนภาพที่ 3 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-demand (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 10) 
 
            4. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-hand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูจัดท ำ
เอกสำร ใบงำน แบบฝึกหัด คู่มือและชุดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่นักเรียน โดยจัดท ำให้เข้ำใจง่ำย พร้อมมี
คู่มือแนะน ำนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนจะมีกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่นักเรียนถึงบ้ำน 
และมีกำรติดตำม ประเมินผลโดยครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพรำะบำงพ้ืนที่ห่ำงไกล ไม่สำมำรถรับ
สัญญำณอิเตอร์เน็ต บำงพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ และบำงพ้ืนที่ครอบครัวขำดอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนของบุตรหลำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้ ผู้สอนจะเข้ำไปให้ค ำแนะน ำผู้เรียนถึงที่บ้ำน
และจะเก็บใบควำมรู้ของสัปดำห์ก่อน ๆกลับมำด้วย หำกผู้เรียนหรือผู้ปกครองไม่เข้ำใจในเนื้อหำก็

รูปแบบ On-demand 

On-line On-air On-hand On-site

ปัญหำ ข้อจ ำกัด
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สำมำรถสอบถำมจำกผู้สอนได้โดยตรง จำกข้อสังเกตุ กำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้เป็นกำรเรียนกำร
สอนที่เข้ำถึงและเข้ำใจทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง มีกำรส ำรวจปัญหำและอุปสรรค ตลอดจนควำมพร้อม
ในเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคน ผู้สอนมีควำมเสียสละและควำมอดทนในกำรลงพ้ืนที่เพ่ือต่อยอดกำร
เรียนรู้ของลูกศิษย์ ดังที่เรำจะเห็นจำกภำพข่ำวทำงโทรทัศน์หรือทำงสื่ออ่ืน  ๆ ที่ผู้สอนมีกำรเดิน
ทำงเข้ำเยี่ยมผู้เรียนถึงที่บ้ำนพร้อมทั้งอธิบำยท ำควำมเข้ำใจแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองถึงใบควำมรู้และ
เอกสำรประกอบกำรเรียนที่ผู้สอนนำไปมอบให้ผู้เรียนถึงที่บ้ำน เห็นภำพรอยยิ้มของผู้เรียนและ
ผู้ปกครองในสถำนกำรณ์ท่ีต้องยอมรับร่วมกัน 
           สรุปได้ว่ำ กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในรูปแบบ On-hand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนส ำหรับผู้เรียนที่ครอบครัวไม่มีควำมพร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์หรือสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
กำรเรียน ผู้เรียนอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ตและบำงพ้ืนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ โดยผู้สอน
จัดท ำเอกสำร ใบควำมรู้ แล้วน ำส่งให้ผู้เรียนด้วยตนเองหรือจัดส่งโดยระบบขนส่ง จำกนั้นผู้สอนลง
พ้ืนที่เพ่ืออธิบำยและตอบข้อซักถำมแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ถือว่ำเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เกิด
กำรสื่อสำรสองทำงและแก้ปัญหำให้ผู้เรียนที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรเรียนด้วยกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี 
กำรเรียนกำรสอนรูปแบบนี้สรุปได้ ดังแผนภำพที ่4 

 
แผนภำพที่ 4 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-hand (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 10) 
 
             5. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-site เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนปกติใน
พ้ืนที่ปลอดภัย แต่ให้มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ตำมที่ศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกำศไว้ เช่น กำรวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำสถำนศึกษำหรือชั้นเรียน กำร
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม พ้ืนที่ห้องเรียนมีควำมกว้ำงสำมำรถจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่ำงได้จ ำนวน 20-
25 คนในห้องเรียน เป็นต้น ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำรให้เข้ำเรียนในชั้นเรียนจะขึ้นกับจ ำนวนของผู้เรียน 
และบริบทของสถำนศึกษำในแต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมปลอดภัย ทั้งนี้มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รูปแบบ On-hand ครู

ใบงำน (Worksheet)

หนังสือหรือเอกสำร

ติดตำมประเมินผลกำรเรียน
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ดังนี้ (Office of the Basic Education Commission. 2021 อ้ำงใน ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 
: 11-12) 
                5.1 รูปแบบกำรมำเรียนทุกวันในชั้นเรียนปกติ ภำยใต้เงื่อนไข 
                     5.1.1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง
และมีจ ำนวนครูผู้สอนครบชั้นเรียน 
                5.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blend learning) เป็นกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนปกติที่ผู้เรียนเจอกับผู้สอนโดยตรงและผสมผสำนกับกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ำกัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ มี
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 
                    5.2.1 รูปแบบกำรสลับชั้นเรียนของนักเรียน ภำยใต้เงื่อนไข 
                            5.2.1.1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่มีพ้ืนที่น้อยและจ ำนวนครูไม่
เพียงพอเมื่อขยำยจ ำนวนห้องเรียนท ำให้ครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชำ 
                            5.2.2 รูปแบบกำรสลับชั้นเรียนของนักเรียน (สลับวันคู่ วันคี่) ภำยใต้เงื่อนไข 
                                    5.2.2.1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่มีพ้ืนที่น้อยและจ ำนวนครู
ไม่เพียงพอเมื่อขยำยจ ำนวนห้องเรียนท ำให้ครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชำ 
                               5.2.2.2 ระดับชั้นประถมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น เรียน
ผ่ำนระบบกำรเรียนทำงไกล (On-air) โดยแบ่งกลุ่มเรียนสลับกับกำรเรียนในห้องปกติ 
                                 5.2.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เรียนผ่ำนระบบ On-line โดย
แบ่งกลุ่มเรียนสลับกับกำรเรียนในห้องปกต ิ
                          5.2.3 กำรสลับช่วงมำเรียนของนักเรียน (นักเรียนมำเรียนทุกวัน) ภำยใต้เงื่อนไข 
                                 5.2.3.1 โรงเรียนขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่มีพ้ืนที่น้อยและจ ำนวนครูไม่
เพียงพอเมื่อขยำยจ ำนวนห้องเรียนท ำให้ครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชำ 
                                 5.2.3.2 ผู้ปกครองสะดวกรับ-ส่ง นักเรียน กรณีโรงเรียนเลิกเรียนช่วงเช้ำ
เวลำ 11.30 น. ช่วงบ่ำยเวลำ 15.30 น. 
                         5.2.4 กำรสลับกลุ่มนักเรียน (แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมำเรียน) ภำยใต้
เงื่อนไข 
                                 5.2.4.1 เหมำะกับโรงเรียนขนำดใหญ่ ใหญ่พิเศษมีจ ำนวนนักเรียนมำก 
ห้องเรียนและพ้ืนที่จ ำกัด และโรงเรียนที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ  เช่น 
English Program, Mini English Program, Gifted ตลอดจนโรงเรียนประจ ำพักนอนเต็มรูปแบบ
หรือบำงส่วน และโรงเรียนกีฬำ 
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                                 5.2.4.2 ระดับชั้นประถมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น เรียน
ผ่ำนระบบกำรเรียนทำงไกล (On-air) โดยแบ่งกลุ่มเรียนสลับกับกำรเรียนในห้องปกติ  
                                 5.2.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เรียนผ่ำนระบบ On-line โดย
แบ่งกลุ่มเรียนสลับกับกำรเรียนในห้องปกติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ On-site จะเห็นได้
ว่ำ มีทั้งรูปแบบที่สำมำรถเข้ำเรียนในชั้นเรียนได้ตำมปกติ ซึ่งถือเป็นกำรเรียนกำรสอนปกติ ผู้เรียนมี
โอกำสซักถำมข้อสงสัย ขณะเดียวกันผู้สอนก็ได้เห็นพฤติกรรมกำรเรียนของผู้เรียนและคอยแนะน ำ 
ชี้แนะอย่ำงใกล้ชิดในชั้นเรียน ซึ่งนับว่ำดีที่สุดในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด ส่วนอีกรูปแบบเป็น
กำรเข้ำเรียนเป็นกลุ่มขนำดเล็กในชั้นเรียนสลับกับกำรเรียนด้วย  On-line และ On-air ในบำงพ้ืนที ่
เรียกได้ว่ำเป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blend learning) 
             สรุป กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบ On-site เป็นกำรเรียนที่บำงสถำนศึกษำ
จัดได้อย่ำงเต็มรูปแบบสำมำรถ นั่งเรียนในห้องได้ตำมปกติ แต่มีมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 อย่ำงเคร่งครัด โดยกำรนั่งเว้นระยะห่ำงและเลี่ยงกำรรวมกลุ่มของผู้เรียน 
ส่วนอีกแบบเป็นกำรเรียนแบบผสมผสำน โดยแบ่งเป็นกำรมำนั่งเรียนเป็นกลุ่มย่อย กำรสลับวันมำ
เรียน และบำงส่วนจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน  e-Learning ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละ
สถำนศึกษำ กำรเรียนกำรสอนรูปแบบ On-site ถือเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปที่มีประสิทธิภำพ
ที่สุด เพรำะเป็นกำรเรียนกำรสอนที่ทั้งผู้เรียน และผู้สอนได้เผชิญหน้ำกัน ผู้เรียนสำมำรถซักถำมข้อ
ปัญหำกับผู้สอนได้โดยตรง และบำงสถำนศึกษำก็จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน เพรำะจ ำนวน
ผู้เรียนมีจ ำนวนมำก ไม่อำจให้มำรวมกลุ่มได้ กำรเรียนกำรสอนแบบ On-site ภำยใต้วิถีชีวิตใหม่แห่ง 
กำรเรียนรู้ในภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 นี้นับว่ำเป็นกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติตำม
วิถีชีวิตใหม่ทั้งผู้เรียน และผู้สอนตลอดจนผู้ปกครอง สรุปได้ดังแผนภำพที ่5 

 
แผนภาพที่ 5 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-site (ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ. 2564 : 12) 
 
แนวทางการพัฒนาครู “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ไปสู่ “Next Normal” 

รูปแบบ On-site 

Blend learning

e-Learning

Face to face

In class Face to face
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           กำรก้ำวผ่ำนจำก “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิดไปสู่ “Next Normal” 
ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวอย่ำงไร 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำทักษะเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ ยกระดับศักยภำพของตนเองและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนมีศักยภำพโอกำสทำงกำรแข่งขันของประเทศต่อไป ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) จึงเป็นแนวทำง ที่ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคม จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต
จำกที่เคยออกจำกบ้ำน เพ่ือไปท ำงำน ไปโรงเรียน ต้องหันมำท ำทุกอย่ำงอยู่ที่บ้ำน เมื่อต้องออกจำก
บ้ำนก็ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันเชื้อโรค  ส่วนภำคธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ให้บริกำรไปสู่ระบบซื้อขำยและบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์  ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ บนชีวิตวิถีใหม่มีกำรใช้
บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบออนไลน์มำกข้ึน มีแพลตฟอร์มบริกำรดิจิทัล (Digital Service Platform) บน
ระบบออนไลน์เกิดขึ้นมำกมำย ท ำให้เข้ำถึงสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น โดยมีตัวอย่ำงชีวิตวิถี
ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำร Work From Home กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ กำรท ำธุรกิจออนไลน์ กำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์แบบวิถีใหม่ และกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ เป็นต้น ประเด็นที่ต้องตระหนักต่อไป 
คือ กำรก้ำวผ่ำนจำก “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิด ไปสู่ “Next Normal” ชีวิตวิถี
ถัดไปหลังโควิด โดยจะต้องเตรียมพร้อม และปรับตัวอย่ำงไร โดยเฉพำะกำรเปิดรับเทคโนโลยีและ
บริกำรดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ตอบโจทย์เรื่องควำมสะดวกสบำย โดยมุ่งเน้นเรื่อง
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย และผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยมีเทรนด์กำรใช้ชีวิตแบบ 
Next Normal ดังนี้ (เสกสันต์ พันธุ์บุญมี. 2564 : ออนไลน์) 
           1. Stay-at-Home Economy สถำนกำรณ์โควิด 19 ส่งผลให้วิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนทั่ว
โลกเปลี่ยนไป บ้ำนจึงไม่ได้เป็นแค่ท่ีอยู่อำศัย แต่ยังกลำยเป็นที่ท ำงำน ห้องประชุม ห้องออกก ำลังกำย 
หรือโรงภำพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ สำมำรถใช้งำนผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่ำง
สะดวกสบำย เทรนด์ดังกล่ำวก่อให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจที่เรียกว่ำ Stay-at-home Economy เช่น 
กำรพบปะสังสรรค์ผ่ำน แอปพลิเคชัน กำรท ำธุรกิจ e-commerce กำรบริกำรจัดส่งอำหำรถึงบ้ำน 
และกำรเลือกซ้ือสินค้ำผ่ำนประสบกำรณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) 
             2. Touchless Society กำรด ำเนินชีวิตในโลกยุค Next Normal จะมุ่งเน้นเรื่องควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัยเป็นส ำคัญ เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนำขึ้นมำเพ่ือลดกำรสัมผัส ยกตัวอย่ำงเช่น 
ระบบกำรจัดส่งสินค้ำแบบ Non-Contact Delivery ระบบประตูอัตโนมัติในพ้ืนที่สำธำรณะ รูปแบบ
กำรจ่ำยเงินแบบ e-payment รวมทั้งกำรออกแบบพ้ืนที่ธุรกิจที่สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำแบบ
ปรำศจำกกำรสัมผัสใดๆ แต่จะใช้เทคโนโลยีกำรสั่งงำนด้วยเสียง (Voice Recognition) หรือจ ำลอง
โลกเสมือนจริง (Augmented Reality) แทน 
              3. Regenerative Organic ประเด็นเรื่องควำมปลอดภัยและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นหัวใจส ำคัญของโลกยุค Next Normal ดังนั้น เทรนด์หนึ่งที่จะฉำยภำพชัดขึ้นเรื่อย ๆ คือ 
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มำตรฐำนสินค้ำเกษตร ที่เรียกว่ำ Regenerative Organic ซึ่งไม่เพียงต้องปลอดสำรพิษและปรำศจำก
กำรใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมำตรฐำน คุณภำพดิน กำรคุ้มครองสัตว์ คุณภำพ
ชีวิตเกษตรกร ควำมยุติธรรมด้ำนค่ำแรง รวมถึงระบบฟำร์มท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
            จะเห็นได้ว่ำกำรก้ำวผ่ำนจำก “New Normal” ไปสู่ “Next Normal” จะเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ประชำชนทุกเพศทุกวัย  และทุกภำคส่วน ต้องเรียนรู้และน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต และกำรด ำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) ยกตัวอย่ำงเช่น กำร
เรียนออนไลน์ นอกจำกนักเรียน นักศึกษำแล้ว คนวัยท ำงำนยังสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 
(Upskill & Reskill) เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้มำกขึ้น กำรท ำธุรกิจออนไลน์ ภำคธุรกิจจะโฟกัสเฉพำะ Core 
Business ส่วนงำนสนับสนุนจะเป็นกำรใช้ Out Source หรือกำร Share Service รวมทั้งกำรใช้
โปรแกรมจัดกำรธุรกิจและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อลดต้นทุน 

             ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (2563 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ชีวิตวิถีใหม่ในยุค Next 
Normal เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคนส่วนมากยอมรับและพร้อมปรับเปล่ียนพฤติกรรม การใช้ชีวิตให้
สอดคลอ้งไปกบัสถานการณ์ปัจจุบนั นัน่คือ การปฏิบติัตามกฎกติกาใหม่ บนพื้นฐานเร่ืองการรักษา
ชีวิตรอดจากโรคระบาดท่ีอาจจะอยู่กบัมนุษยไ์ปอีกนาน หรือถูกปรับเป็นโรคประจ าถ่ิน ทั้งน้ี ใน
ส่วนของการศึกษานั้นมองว่าการส่ือสารเพื่อการศึกษา จะพฒันาไปสู่ระบบการเรียนระยะไกล 
ผูส้อนอยู่ทางหน่ึง ผูเ้รียนอยูอี่กทางหน่ึง สองฝ่ายไม่ตอ้งมาเจอกนั แต่ส่ือสารทั้งดา้นบทเรียนหรือ
การท าแบบทดสอบต่างๆ จะผ่านอุปกรณ์ท่ีเช่ือมระบบออนไลน์ ขอ้ดีของระบบน้ีคือ การตดัขาด
หนทางแพร่เช้ือโรคระหว่างกนัเป็นไปได้ดว้ยดี แต่ขอ้เสียก็มีมาก เช่น ผูข้าดอุปกรณ์จะหลุดจาก
การศึกษาระบบน้ีไป ซ่ึงคนกลุ่มน้ีมีไม่นอ้ยในสังคม ภาครัฐอาจตอ้งหาทางสนบัสนุนอนัเหมาะสม
เพื่อให้การส่ือสารเพื่อการเล่าเรียนเกิดข้ึนได้อย่างเท่าเทียม การเล่าเรียนแบบออนไลน์น้ี แม้มี
ขอ้ดอ้ยอยู่บา้ง แต่ระบบการศึกษาลกัษณะน้ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึนแน่นอน แมผ้า่นพน้ภยัโควิด-19 ไป
แลว้ก็ตาม 
            ดังนั้น แนวทำงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในยุค Next Normal จะเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  ซึ่งจะเป็นวิถีในกำรพัฒนำเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  ทักษะ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่ง Aras Bozkurt นักวิจยัและ
อาจารยใ์นคณะภาคการศึกษาทางไกลท่ีมหาวิทยาลยั Anadolu ประเทศตุรกี และ and 
Ramesh C Sharma อาจารย์ทางปรัชญา  มหาวิทยาลัย  Ambedkar, เด ลี  (2020) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาในวิถีปกติ วิถีใหม่ และวิถีถดัไป : การสังเกตจากอดีต สนใจในปัจจุบนั 
และคาดการณ์ส าหรับอนาคต” (Education in normal, new normal, and next normal: Observations 
from the past, insights from the present and projections for the future) พบว่า การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่าโควิด  19 ซ่ึงเป็นมากกว่าวิกฤตการณ์และท าให้โลกต่ืนตัวเรียกร้องเพื่อ
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เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์และแนวทางการรับรู้ของโลก  จึงไม่เป็นการประหลาดใจท่ีการแพร่
ระบาดได้น าไปสู่การแปรเปล่ียนวิถีชีวิตปกติโดยธรรมชาติของการใช้ชีวิต ท าให้เห็นถึงความ
แตกต่างของวิถีปกติ (Normal) วิถีใหม่ (New Normal) และวิถีถดัไป (Next Normal) อย่างไรก็ตาม
มนัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งจดจ าเสมอวา่วิถีใหม่ของคนใดคนหน่ึงสามารถเป็นวถีิปกติของคนอ่ืน ๆ ก็
ได ้หรือวิถีปกติของใครบางคนสามารถเป็นวิถีใหม่ส าหรับบางคนก็เป็นได ้ในลกัษณะเดียวกนัวิถี
ปกติและวิถีใหม่ส าหรับบางคนสามารถเป็นวิถีถดัไปส าหรับคนอ่ืน ๆ การเกิดข้ึนเหล่าน้ีของวิถี
ปกติแนะน าวา่เราไดมี้ประสบการณ์ของเวลาท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนโดยการปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ใน
วิถีทางของความเขา้ใจและการตีความท่ีแตกต่างกนัของชีวิต ไม่ใช่อย่างน้อยท่ีสุดคือการศึกษาท่ี
ยงัคงเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางของการสอนและการ
เรียนรู้ และยงัมีความไม่แน่นอนวา่อนาคตจะเกิดอะไรกบัเรา ซ่ึงหมายความวา่ปัจจุบนัคือเวลาท่ีจะ
ถามว่าอดีตคืออะไร อะไรคือปัจจุบัน และอะไรคือถัดไป  การตระหนักว่าโลกและโดยเฉพาะ
การศึกษาซ่ึงเรารู้วา่มนัจะไม่เหมือนเดิม มนัจึงตอ้งมีความรอบคอบท่ีจะก าหนดประเด็นส่วนใหญ่ท่ี
จ าเป็นบนภาพของการศึกษาโดยหันมามุ่งมัน่ใส่ใจ ว่าอะไรท่ีเราได้เรียนรู้จากอดีต และมองใน
ปัจจุบนั และปรับการตีความของเราไปสู่อนาคตท่ีสามารถเช่ือมัน่ไวใ้จได ้
 
สรุป 
             กำรสอนภำษำอังกฤษในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท่ำมกลำงวิกฤตกำรณ์ COVID-19 มี
กระบวนกำรที่ส ำคัญ คือ รูปแบบกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่ำง ๆ กระทรวงศึกษำธิกำร
เสนอให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้ 5 รูปแบบ ตำมบริบท และควำมเหมำะสมของแต่ละสถำนศึกษำ 
ได้แก่ 1) On-line คือ กำรศึกษำที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต มักจะเรียกว่ำ "e-Learning" 2) รูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนแบบ On-air ผ่ำนระบบสื่อสำรช่องทำงหลักโดยส่งสัญญำณครูผู้สอนต้นทำงมำจำก 
โรงเรียนวังไกลกังวล อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-
demand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนได้ส ำรวจปัญหำและอุปสรรคของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
หรือรำยกลุ่ม จำกนั้นผู้สอนได้จัดกำรเรียนกำรสอนบนพ้ืนฐำนและข้อจ ำกัดของผู้เรียนในเขตบริกำร
ของแต่ละสถำนศึกษำ 4) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ On-hand เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ครูจัดท ำเอกสำร ใบงำน แบบฝึกหัด คู่มือและชุดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่นักเรียน โดยจัดท ำให้เข้ำใจง่ำย 
พร้อมมีคู่มือแนะน ำนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนจะมีกำรจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่นักเรียนถึง
บ้ำน และมีกำรติดตำม ประเมินผลโดยครูผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง และ 5) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 
On-site เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนปกติในพ้ืนที่ปลอดภัย  แต่ให้มีมำตรกำรในกำร
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกำศ
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ไว้ เช่น กำรวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำสถำนศึกษำหรือชั้นเรียน กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม พ้ืนที่ห้องเรียนมี
ควำมกว้ำงสำมำรถจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่ำงได้จ ำนวน 20-25 คนในห้องเรียน เป็นต้น  
            กำรก้ำวผ่ำนจำก “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิด ไปสู่ “Next Normal” 
ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด โดยจะต้องเตรียมพร้อม และปรับตัวอย่ำงไร โดยเฉพำะกำรเปิดรับเทคโนโลยี
และบริกำรดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ตอบโจทย์เรื่องควำมสะดวกสบำย โดยมุ่งเน้น
เรื่องควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย และผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
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