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เอกสารลําดับที่ 6/2564 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีอยูภายใต  
การกํากับ ควบคุม ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 37     
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับ         การ
กําหนดนโยบาย คือ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการ
ของทองถ่ินและในสวนท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัย ไดแก ศึกษา วิเคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ในปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564  เปนชวงท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสงผลกระทบในวงกวางท่ัวทุกประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทย และการศึกษาก็เปนหนึ่งในผลกระทบท่ีไดรับจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผลให
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดรูปแบบใหสถานศึกษานําไปปรับประยุกตใชดําเนินการให
สอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม ผูเรียน ชุมชนและผูปกครอง ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 25 แหง ซ่ึงทุกแหงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับ ประยุกตรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  ท้ังนี้ในการดําเนินการตางๆ ในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอนไดเกิดสภาพปญหา จึงทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
โดยกลุ มนิ เทศ  ติดตามและประ เ มินผลการจั ดการ ศึกษา  ได ดํ า เนิ นการ ศึกษาสภาพการจั ด 
การเรียนการสอนและสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ข้ึน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา ขอขอบคุณผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรวมใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอน รวมท้ังขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีไดรวมวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและจัดทํา
รูปเลมรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

 
       
 

     (นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

  ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 



ช่ือเรื่อง   รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 

ปท่ีรายงาน  พ.ศ. 2564 
ผูรายงาน  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

บทคัดยอ 
 

รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเปนการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ดําเนิน
การศึกษาขอมูลดานงบประมาณ  (Money) ขอมูลดานบุคคล (Man) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
(Management) และขอมูลดานวัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก (Material)  และการศึกษาสภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ดํ าเนิ นการศึกษาขอมูลด านป จจัยและด านกระบวนการ เครื่องมือ ท่ี ใช 
เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  โดยมีกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 154 คน 
แบงเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 5 คน และคร ูจํานวน 149 คน ผลการศึกษาพบวา  

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปไดวา ดานงบประมาณ (Money) สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไมเพียงพอ และ
รูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดประชุมวางแผนการดําเนินการจัดการงบประมาณใหสอดคลองในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
รวมถึงการลดภาระคาใชจายและบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง  ดานบุคคล  (Man) ครูมีความรูและ
ทักษะการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูใน
ระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมการเตรียมความพรอมในการใช Google classroom  มีการ
จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ และสถานศึกษามีการประชุมแจงนโยบาย  แนวทาง  วิธีปฏิบัติอยางชัดเจน  มีการ
จัดอบรมการเตรียมความพรอมในการใช Google classroom  และการพัฒนาทักษะการใชงานดวย 
Application Platform ตาง ๆ รวมถึงการใหแนวทาง การสนับสนุน ในเรื่องของการฝกอบรมการจัดการเรียน
การสอนออนไลนและแบบผสมผสาน ดานการบริหารจัดการ (Management)  สถานศึกษามีจัดการเรียน
การสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบผสมผสาน และสถานศึกษา
มีการขับเคลื่อนนโยบายผานกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีการประชุม กํากับติดตาม และนิเทศการจัดการเรียน
การสอนเปนระยะๆ  มีการสงเสริมใหการสนับสนุนท้ังในดานวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน รายงานการนิเทศ  
โดยฝายบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ตลอดทุกเดือน  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 



การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มีการประชุมวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามปฏิทินท่ีเนนการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
เปนสําคัญและดานวัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก (Material) สถานศึกษามีการติดต้ังระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการในสถานศึกษา และในสถานศึกษาบางแหงไดมี 
การปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน  
มีการบริหารจัดการใหครู และนักเรียนเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการเรียน
การสอนของครู เพ่ือใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู 
ของนักเรียน  มีการดําเนินการจัดซ้ือแพลตฟอรม Google Workspace ของ Google Meets  เพ่ือเพ่ิม
จํานวนผูใชงานใหมากข้ึน 

2. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปไดวา ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานกระบวนการ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

**************************************** 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทท่ี  หนา 
 คํานํา  
 บทคัดยอ  
1 บทนํา 1 
 - ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 - วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 - สมมุติฐานของการศึกษา 2 
 - ขอบเขตของการศึกษา 3 
 - นิยามศัพทเฉพาะ 3 
 - ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 
 - แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 5 
 - รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 6 
 - แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปน 8 
 - งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 11 
3 วิธีดําเนินการ 16 
 - กลุมเปาหมายในการศึกษา 16 
 - ข้ันตอนการดําเนินงาน 17 
 - เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 18 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอ
ประชากรท่ัวโลก ซ่ึงจะเห็นไดวามีจํานวนผูปวยท่ีติดเชื้อและผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และทางองคการอนามัยโลกไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคระบาดใหญ 
(Pandemic) นอกจากนี้การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังทําใหพฤติกรรมของมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป และสงผลกระทบในหลายๆ ดาน เชน เศรษฐกิจ สังคม การทองเท่ียว เทคโนโลยี และการศึกษา 
โดยเฉพาะดานการศึกษาซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีนักเรียนอยูรวมกันจํานวนมากจึงมีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาหลายแหงตองปดชั่วคราวไมสามารถจัด 
การเรียนการสอนไดตามปกติ 

ทางองคการอนามัยโลก WHO, UNICEF, & CIFRC (2020, pp.4-6) จึงได เสนอแนวทาง 
ในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และควบคุมการแพรระบาดในสถานศึกษา โดยใหทุกคน
ตระหนักถึงการปองกันทางดานสภาวะแวดลอมในสถานศึกษา สุขอนามัยของนักเรียน และการผอนปรน 
การลาปวยใหกับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือมีอาการปวยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
นอกจากนี้ยังใหมีการเวนระยะหางทางสังคม โดยการจัดหองเรียนแบบสลับกันมาเรียน จัดโตะเรียนใหหางกัน 
ยกเลิกกิจกรรมตางๆ ท่ีมีการรวมตัวกัน เชน กีฬา เกมและการชุมนุมกันเปนกลุมใหญ สงเสริมใหสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนออนไลน   

ดังนั้น การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองใหความใสใจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2563 เพ่ือให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ โดยได
กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา 3 รูปแบบ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 1) การเรียนใน 
ชั้นเรียน (On-Site) การเรียนการสอนท่ีเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษาหรือในชั้นเรียนเปนหลัก 
โดยครูผูสอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใชกับการเรียนในชั้นเรียนได เชน  
การเรียนผานโทรทัศน (On-Air) หรือการเรียนผานอินเทอรเน็ต (Online) เปนตน 2) การเรียนผานโทรทัศน 
(On-Air) การเรียนการสอนทางไกลผานโทรทัศนในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียมเพ่ือใหนักเรียนเขาถึง 
การเรียนรูในทุกครัวเรือน ท้ังนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ไดอนุเคราะห 
ในการสงสัญญาณออกอากาศ 15 ชองสัญญาณ (อนุบาลปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6) พรอมท้ังอนุเคราะห
เนื้อหาสาระการเรียนรูในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนเนื้อหาสาระการเรียนรู 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เปนผูจัดทําสื่อวีดิทัศนการเรียนการสอน 3) การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) เปนการศึกษา 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนเขาถึงเนื้อหาดวยตนเองไดทุกท่ีทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ 
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และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ซ่ึงนักเรียน ครู และเพ่ือนรวมชั้นเรียนสามารถติดตอสื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนท่ัวไป โดยใชชองทางการสื่อสารผาน E-mail Chat Social Network 
เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563 หนา 6) สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ซ่ึงอยูในจังหวัดพ้ืนท่ีสีแดงเขม มีความเสี่ยงสูงมากในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จึงมีคําสั่งใหปดสถานศึกษาชั่วคราวหลายแหง แตใหครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติ  
โดยใหมีการประยุกตตามความถนัดและความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนและนักเรียน 
เชน ใชการจัดการเรียนรูออนไลนผานแอปพลิเคชันตางๆ เชน Line Facebook Zoom Google Classroom 
ชองทาง DLTV หรือชองทางใดก็ได แตการจัดการเรียนการสอนนั้นจะตองดําเนินตอไปเพ่ือใหนักเรียนนั้น 
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

จากสภาพและความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพท่ีคาดหวัง สภาพ 
ท่ีเปนจริง และความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

2. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัด 
การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรูปแบบท่ี มี 
ความหลากหลาย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5 รูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ On site คือ  
การเดินทางมาเรียนท่ีสถานศึกษาซ่ึงเหมาะสําหรับสถานศึกษาท่ีมีปริมาณนักเรียนนอย สามารถจัดพ้ืนท่ี 
แบบเวนระยะหางและเขมงวด การสวมหนากากอนามัยตามมาตรการดานสาธารณสุข การเรียนแบบ On Air 
คือ การเรียนผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ DLTV การเรียนแบบ Online  
คือ การเรียนท่ีครูผูสอนทําการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส การเรียนแบบ On demand คือ การเรียน 
ผานระบบแอปพลิเคชัน และการเรียนแบบ On hand คือ การเรียนท่ีครูผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงาน
ใหกับนักเรียนท่ีบาน อยางไรก็ตามการเรียนการสอนท้ัง 5 รูปแบบ จะตองไดรับการยินยอมจาก ศบค.  
ของแตละจังหวัด เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีไดบนพ้ืนฐานความปลอดภัย
ท้ังครูผูสอนและนักเรียนเปนอันดับแรก 
 นอกจากนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังพบปญหาท้ังดานปจจัยและดานกระบวนการในการบริหารจัดการ
คอนขางมาก จึงคาดวา การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการโดยรวม 
อยูในสภาพท่ีมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในระดับดี และแตกตางกันตามบริบทของแตละ
สถานศึกษา ดวยเหตุนี้จึงไดแนวทางตั้งสมมติฐาน คือ 
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 1. ผูบริหารสถานศึกษามีสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับดีข้ึนไป 
 2. ครูมีสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับดีข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. เนื้อหาท่ีนํามาใชในการวิจัย  

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ดําเนินการศึกษาขอมูลดานงบประมาณ 
(Money) ขอมูลดานบุคคล (Man) ขอมูลดานการบริหารจัดการ (Management) และขอมูลดานวัสดุ อุปกรณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) 

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการศึกษาขอมูลดานปจจัยและดานกระบวนการ 
 2. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 154 คน แบงเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 5 คน และคร ูจํานวน 149 คน 
 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน 
และแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หมายถึง การบริหารจัดการดูแลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาดานงบประมาณ (Money) ดานบุคคล 
(Man) ดานการบริหารจัดการ (Management) และดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) 
 2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน 
 3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปน
บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาแตละแหงของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. ครู หมายถึง ผูท่ีประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 5. สภาพท่ีคาดหวัง หมายถึง มิติของการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเด็นตาง ๆ ท่ีคาดหวังให 
เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 
 6. สภาพท่ีเปนจริง หมายถึง มิติของการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีขอมูลสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีขอมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีแนวทางการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาของตนเอง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและความรูพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ  
ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน
กลุมเปาหมาย รวมถึงความตองการจําเปนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางความรูความเขาใจและกําหนดกรอบ
เบื้องตนของการวิจัย โดยศึกษาสาระสาคัญในประเด็นตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปน 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

จากการท่ีคณะรัฐมนตรีประชุม เม่ือวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 มีมติรับทราบการเลื่อนเปดเทอม
จากวันท่ี 16 พฤษภาคม เปนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จึงจําเปนตองวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท  
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดแนวนโยบายเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสามารถเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีสภาพแวดลอม
จะอํานวยใหบนพ้ืนฐาน 6 ขอ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2563) 

1) จัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่ีเก่ียวของ “การเปดเทอม”
หมายถึง การเรียนท่ีโรงเรียนหรือการเรียนท่ีบาน ท้ังนี้การตัดสินใจจะข้ึนอยูกับผลการประเมินสถานการณ
อยางใกลชิด 

2) อํานวยการใหนักเรียนทุกคน สามารถเขาถึงการเรียนการสอนได แมจะไมสามารถไปโรงเรียนได 
3) ใชสิ่งท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การเสนอขอชองดิจิทัล TV จาก กสทช. ท้ังหมด 17 

ชอง เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเรียนผาน DLTV ได ท้ังนี้ ไมมีการลงทุนเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณใด ๆ 
เพ่ิมเติมโดยไมจําเปน ซ่ึง กสทช.อนุมัติแลวใหเริ่มออกอากาศ 16 พฤษภาคมนี้ เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือ
ถาสามารถกลับมาดําเนินการสอนไดตามปกติก็ใหหยุดทดลองออกอากาศ แบงเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 15 ชอง เปนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) จํานวน 1 ชอง และเปนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
จํานวน 1 ชอง โดยใหออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) 

4) ตัดสินใจนโยบายตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการสํารวจความตองการท้ังจากนักเรียน ครูและโรงเรียน 
ไมคิดเอง โดยใหการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนท่ีตั้ง และกระทรวงจะสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

5) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยใหเอ้ือตอการ “เรียนเพ่ือรู” ของเด็กมากข้ึน รวมท้ังมีการปรับตาราง
เรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาท่ีชดเชยจะคํานึงถึงภาระของทุกคนและการไดรับความรูครบตามชวงวัยของเด็ก 

6) บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน จะไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง และทําใหทานไดรับผลกระทบ 
เชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด 
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2. รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ไดออกแบบการเรียนการสอนในชวง COVID-19 โดยมีรายละเอียด 

ในภาพรวม ดังนี้ 
1) รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับความปลอดภัยของพ้ืนท่ี โดยมีการเรียนรูแบบ 

onsite ในพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได สวนพ้ืนท่ีไมปลอดภัยจะมีการเรียนรูหลักผานทาง 
on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และมีการเรียนรูเสริมผานระบบ 
online โดยกําหนดการจัดการเรียนรู 3 รูปแบบ ดังนี ้

1.1) การเรียนท่ีโรงเรียน (ON-SITE) 
1.2) การเรียนผานทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ไดแก ระบบดาวเทียม (Satellite) ท้ัง KU-

Band  (จานทึบ) ชอง 186 – 200 และ C-Band (จานโปรง) ชอง 337 – 351 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) 
ชอง 37 – 51 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV 

1.3) การเรียนผานอินเทอรเน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ชองทาง ไดแก เว็บไซต 
www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform ) เ ว็บ ไ ซ ต  DLTV –
www.dltv.ac.th เว็บไซต Youtube- www.youtube.com DLTV1 Channel – DLTV15 Channel และ 
แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet 

2) นโยบายหลักท่ีนํามาใช คือ เพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมจําเปน  
โดยเนนเรียนเฉพาะวิชากลุมสาระหลัก เพ่ือใหนักเรียนผอนคลายลง ซ่ึงนักเรียนมีเวลาพักในภาคเรียนท่ี 1/2563 
จํานวน 17 วัน และในภาคเรียนท่ี 2/2563 จํานวน 37 วัน รวมท้ังสิ้น 54 วัน ฉะนั้น ภาคเรียนท่ี 1/2563 
เรียนตั้งแต 1 กรกฎาคม -13 พฤศจิกายน 2563 เปนเวลา 93 วัน แลวปดภาคเรียน 17 วัน สวนภาคเรียนท่ี 
2/2563 เรียนตั้งแต 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 เปนเวลา 88 วัน แลวปดภาคเรียน 37 วัน ตั้งแต
วันท่ี 10 เมษายน 2564 ซ่ึงจะมีเวลาเรียนรวมท้ังสิ้น 181 วัน สวนเวลาท่ีขาดหายไป 19 วัน จาก 200 วัน  
ใหแตละโรงเรียนสอนชดเชย ดังนั้น การเปดเทอมปการศึกษาหนาจะกลับมาปกติในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

3) การเตรียมพรอมในดานระบบการเรียนรูทางไกลและระบบออนไลน จะเริ่มทดสอบตั้งแตวันท่ี  
18 พฤษภาคม เปนตนไป เพ่ือเตรียมความพรอมใหมากท่ีสุด ในกรณีท่ีวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ไมสามารถ
เปดเทอมท่ีโรงเรียนได 

4) กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ในสัดสวน 80% เพ่ือใหทุกคน
สามารถเขาถึงการเรียนข้ันพ้ืนฐานได อีกรอยละ 20 หรือมากกวา ใหทางโรงเรียนและคุณครูในแตละพ้ืนท่ี
พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม 

5) การเรียนผานการสอนทางไกล จะใชทีวิดิจิทัล และ DLTV เปนหลัก ซ่ึงไดรับการอนุเคราะหสื่อ 
จากมูลนิ ธิการศึกษาทางไกลผ านดาวเทียม ในพระบรมราชูป ถัมภ  โดยมี ดิจิ ทัลแพลตฟอรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโตตอบออนไลนเปนสื่อเสริม  

ท้ังนี้  กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล  
โดยแบงเปน 4 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 การเตรียมความพรอม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) 
   สํารวจความพรอมในดานอุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ต ของนักเรียน ผูปกครอง ครู และ
ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน รวมถึงขออนุมัติใชชองรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัลจาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมขออนุมัติเผยแพรการเรียน
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การสอนจากหองเรียนตนทาง ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําสื่อ 
วีดิทัศนการสอน โดยครูตนแบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู และรวบรวม 
สื่อการเรียนรูออนไลนใน OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอรมการเรียนรูครบวงจรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เชน Tutor ติวฟรี.com, e-Book เปนตน รวมถึงเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบ
เครือขาย เพ่ือรองรับการใหบริการ แพลตฟอรมการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับระบบ Digital e-Learning ของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 

ระยะท่ี 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนผานชอง

รายการโทรทัศนในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพรสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
ในพระบรมราชูปถัมภ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเนนกิจกรรมเตรียมความพรอมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผานชอง
รายการโทรทัศนในระบบดิจิทัลและระบบออนไลนโดยครูตนแบบ ดวยเครื่องมือการเรียนรูตามความเหมาะสม
และบริบทของสถานศึกษา รวมท้ังเปดศูนยรับฟงความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล จากผูปกครอง 
ประชาชน และผูเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และประชาสัมพันธ สรางการรับรู ความ
เขาใจ แนะนําชองทางการเรียนทางไกลใหกับผูปกครองและผูเก่ียวของ 

ระยะท่ี 3 การจดัการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 
  ไดวางแผนไวสําหรับ 2 สถานการณ คือ สถานการณท่ี 1 กรณีท่ีสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไมคลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ดวยระบบทางไกลผาน DLTV และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยวีดิทัศนการสอนโดย
ครูตนแบบ และระบบออนไลนดวยเครื่องมือการเรียนรูตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา และ
สถานการณท่ี 2 กรณีท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) คลี่คลาย 
จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใหเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และมีแผน
เตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

ระยะท่ี 4 การทดสอบและการศึกษาตอ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564) 
  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทดสอบและคัดเลือกเขาศึกษาตอ คือ กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เก่ียวกับระบบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 
GAT PAT) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เก่ียวกับการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส ซ่ึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ดูแลรับผิดชอบ จัดทําแพลตฟอรมของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเปนเวทีเชื่อม  
176 หนวยงาน และโยงคนพิการท้ังประเทศใหสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาตนเองไดมากข้ึน 
ตามแนวทาง“ปรับบานเปนหองเรยีน เปลี่ยนพอแมเปนคร”ู 

โดยแพลตฟอรมนี้จะสามารถทําใหพอแม ผูปกครองเรียนรูวิธีการดูแล พัฒนาผูเรียนท่ีพิการ ตามแบบ
ตาง ๆ ตอไปได ท้ังยังสามารถบรรจุสื่อการเรียนการสอนออนไลน การใหคําปรึกษาแนะนํา และเรื่องอ่ืนๆ  
ไปยังหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดวย 
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ท้ังนี้ แพลตฟอรมของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ คือ เม่ือคนหาเขาไปก็จะทราบขอมูลวาจังหวัดนี ้
มีคนพิการประเภทใดบาง มีก่ีคน บานอยูท่ีไหน เปนตน โดยดําเนินการไดแลว 3 จังหวัด และจะขยายผล 
ใหครบทุกจังหวัด 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน 

การประเมินความตองการจําเปน เปนวิจัยท่ีมีประโยชนอยางมากในการทําใหมีการวางแผน มีทิศทาง
ตอไปได และมีโอกาสเกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหวัง นอกจากนี้ยังใชเปนหลักเทียบความสําเร็จของ 
การดําเนินงานทําใหนักประเมินสามารถวางแผนการปฏิบัติภายใตทางเลือกท่ีเหมาะสมเปนเทคนิคท่ีชวยให 
การใชทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาความหมายของคําศัพทสองคํานี้ 
ความตองการจําเปน (Need) คําวา การประเมิน (Assessment) วาหมายถึงบางสิ่งบางอยางท่ีเปน 
ความจําเปนในอันท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามความปรารถนาหรือความตองการได (Webster’s 
encyclopedic dictionary 1994, อางถึงใน คมศร วงษรักษา, 2540, หนา 10) ความหมายของ 
ความตองการจําเปนตามทัศนะของนักการศึกษามีหลากหลาย ในท่ีนี้ผูศึกษารวบรวมจากผูใหคํานิยามไวดังนี้   

3.1 ความหมายของความตองการจําเปน 
  คมศร วงษรักษา (2540, หนา 12) ใหความหมายของความตองการจําเปนวา สภาพตางกัน 

หรือไมสอดคลองกันของเหตุการณหรือผลการปฏิบัติงานท่ีควรจะเปนและสภาพท่ีแตกตางกันนี้จะกอใหเกิด
ผลเสียกับหนวยงานได แตถาความตองการจําเปนไดรับการสนองหรือปรับปรุงใหดีข้ึนจะสงผลใหหนวยงาน 
มีการพัฒนาข้ึนไปดวย  
   ปยมาภรณ โชคอวยชัย (2540, หนา 17) ใหความหมายของความตองการจําเปนวา สภาพ
ปญหาวิกฤติท่ีพบอยูในสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบันและตองการไดรับการแกไขตามการรับรูของกลุมผูใหขอมูล
สวนใหญซ่ึงถือเปนความตองการจําเปนตามความรูสึกหรือการรับรู  

  สุวิมล วองวานิช (2542, หน า 12) ใหความหมายของความตองการจําเปนไวว า  
ความแตกตางระหวางสิ่งท่ีมุงหวังหรือสิ่งท่ีตองการ (Expected or desired outcome) กับสิ่งท่ีเปนจริง 
ในปจจุบัน (Current Outcome) โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนบอกสภาพปญหาท่ีมีอยู  

  สุพักตร พิบูลย (2545 หนา 6) กลาววา ความตองการจําเปน คือเง่ือนไข สภาพความ 
ไมสอดคลองระหวางสภาพท่ีเปนจริงในปจจุบัน (Actual Condition) กับสภาพท่ีควรจะเปนหรือสภาพ 
ท่ีตองการ (Desired Condition) เปนสภาพท่ีจําเปนตองไดรับการตอบสนองหรือดําเนินการแกไขประเด็นใด 
เรื่องใด หรือรายการใด เกิดสภาพความไมสอดคลองในระดับมากกวาก็ถือเปนรายการความตองการจําเปน 
ในระดับเรงดวย 

  วิตก้ิน (Witkin, 1984, p.5) ใหความหมายวา สภาพหรือความตองการทุก ๆ สิ่งท่ีคนตองการ
อยางเพียงพอท่ีควรจะไดรับตามเวลาท่ีมีความตองการจําเปนในสิ่งนั้น 

  สตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam and others, 1985, p 5-7 อางถึงใน ดวงใจ กฤตากร, 
2545, หนา 12) ใหความหมายวา สิ่งท่ีจําเปนตองไดรับการตอบสนองหรือกอใหเกิดประโยชนเม่ือไดรับ 
การตอบสนองโดยจําแนกความตองการจําเปนตามมุมมอง (View) ท่ีแตกตางกันได 4 มุมมอง ดังนี้  

   1. มุมมองของความแตกตาง (Discrepancy view) เปนความตองการจําเปนท่ี
กลาวถึง ความแตกตางระหวางการกระทําหรือผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ (desired performance) กับ 
การกระทําหรือผลการปฏิบัติงานท่ีสังเกตไดจากการปฏิบัติจริง (observed performance)  
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   2. มุมมองของความเปนประชาธิปไตย (Democratic view) เปนความตองการ
จําเปนท่ีกลาวถึง ความปรารถนาหรือความตองการของคนสวนใหญ ซ่ึงถือวาเปนกลุมอางอิงท่ีเชื่อถือได  

   3. มุมมองของการวิเคราะห (Analytic view) เปนความตองการจําเปนท่ีกลาวถึง
สารสนเทศของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในหนวยงานท่ีบุคลากรผูมีความสามารถไดพิจารณาลงความเห็นวามีความสําคัญ
ตอหนวยงาน และทําใหเกิดการพัฒนาในหนวยงาน  

   4. มุมมองของการวินิจฉัย (Diagnostic view) เปนความตองการจําเปนท่ีกลาวถึง
สิ่งท่ีบุคคลใหพิจารณาแลวมีความบกพรองหรือขาดหายไป (deficiency or absence) และพิสูจนไดวาสิ่งท่ี
ขาดไปนั้นจะทําใหเกิดความเสียหาย (harmful) ตอหนวยงาน 

  กูบา และลินคอน (Guba and Lincoln 1982 อางถึงใน สุวิมล วองวานิช 2550, หนา 38) 
นิยามวา ความตองการจําเปน เปนผลตางระหวางสภาพท่ีควรจะเปนกับสภาพท่ีเปนอยูจริง และจะเปน 
ความตองการจําเปนตอเม่ือสิ่งท่ีไดรับนั้นกอใหเกิดประโยชนและหากไมไดรับการตอบสนองก็จะอยูในสภาพ 
ท่ีเปนทุกขอันตราย หรือสภาพท่ีไมนาพอใจ 

จากความหมายของความตองการจําเปน สามารถสรุปไดวา ความตองการจําเปน หมายถึง  
ความแตกตางหรือผลตางระหวางสภาพท่ีเปนจริงและสภาพท่ีคาดหวัง  ซ่ึงชองวางดังกลาวคือปญหาหรือ 
ความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนตองไดรับการแกไข หากไมไดรับการแกไขจะสงผลใหอยูในสภาพท่ีเปนทุกข 
อันตราย หรือสภาพท่ีไมนาพอใจ  

 
3.2 ความหมายของการประเมินความตองการจําเปน 
  มีผูใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปนไว ดังนี้  
  คมศร วงษ รักษา (2540 , หน า 14) กลาววา การประเมินความตองการจํ า เป น  

เปนกระบวนการในการกําหนดชองวาง (gaps) หรือความแตกตางระหวางสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน (Current 
stat or what is) กับสิ่งท่ีควรจะเปน (Desired state or what should be) โดยมีการนําชองวาง (graps)  
ท่ีไดรับจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนท่ีจะเลือกชองวางหรือความตองการจําเปน (needs) ท่ีสําคัญท่ีสุด 
ไปดําเนินการแกปญหาตอไป 

  สุวิมล  วองวานิ ช  (2550 , หน า 62) กล าววา การประเมินความต องการจํ า เป น  
เปนกระบวนการประเมินเพ่ือกําหนดความแตกตางของสภาพท่ีเกิดข้ึนกับสภาพท่ีควรจะเปน โดยระบุสิ่งท่ี
ตองการใหเกิดวามีลักษณะเชนใด และประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงวามีลักษณะเชนใด จากนั้นนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหประเมินและสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงวาสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบาง การประเมินความตองการจําเปนทําให
ไดขอมูลท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง 
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความตองการจําเปนจึงเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคและ
เปนการเปลี่ยนแปลงทางบวก  

  คอมแมน และอิงลิช (Kaufman and Englist, 1981 p. 8 อางถึงใน ดวงใจ กฤดากร, 2545, 
หนา 14) ใหความหมายวา เปนกระบวนการท่ีเปนทางการซ่ึงกําหนดชองวางระหวางผลผลิตหรือ ผลลัพธ 
ในปจจุบันและผลลัพธหรือผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการและจัดวางชองวางเหลานี้ตามลําดับความสําคัญและเลือกสิ่ง
ท่ีเห็นวาสําคัญท่ีสุดเพ่ือแกไขปญหา 

ดังนั้นสรุปไดวา การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบวิเคราะหถึง 
ความแตกตางระหวางสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเปนจริง เพ่ือจัดลําดับในการแกไขปญหา และเพ่ือใหได 
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแกไขปญหาท่ีตรงกับสภาพท่ีเปนอยูจริงหรือความตองการท่ีแทจริง 
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3.3 จุดมุงหมายของการประเมินความตองการจําเปน 
  คมศร วงษรักษา (2540, หนา 18) กลาวา จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินความตองการ

จําเปน คือการระบุสภาพปญหาและความตองการจําเปนการคนหาวิธีการแกปญหา การเลือกวิธีการแกปญหา 
และการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุด จะเห็นไดวากระบวนการประเมิน 
ความตองการจําเปน เปนกิจกรรมท่ีทําใหไดทุกข้ันตอนของวัฎจักรนั้น  

  สุวิมล วองวานิช (2542, หนา 14) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการประเมินความตองการ
จําเปน คือความพยายามใหไดขอมูลท่ีชวยเสริมการวางแผนการดําเนินงาน ทําใหการพัฒนากิจกรรมหรือ 
การ แกไขปญหาตาง ๆ สอดคลองกับสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น  

  ซูเรส (Suares 1991 อางถึงใน คมศร วงษรักษา, 2540, หนา 17) ไดกลาววา จุดมุงหมาย 
ท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของการประเมินความตองการจําเปน มี 4 ประการ ดังนี้  

   1. เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ือการวางแผนซ่ึงจะสงผลในการจําแนกเปาหมาย การตัดสินใจ
ถึงขอบเขตของเปาหมาย วาจะทําไดแคไหน  

   2. เพ่ือเปนการตรวจวิเคราะหหรือการจําแนกแยกแยะปญหาหรือหาจุดออนของสิ่ง
ท่ีศึกษาอันจะทําใหการวางแผนเปนไปอยางเหมาะสม  

   3. เพ่ือใชสวนประกอบสําหรับการประเมินหลายๆ รูปแบบ  
   4. เพ่ือนําไปใชกับการรับรองสถาบนัการศึกษา เชน การประเมินผลผลิตภายในเรื่อง

ของนักศึกษา ผลการประเมินชนิดนี้นําไปจําแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนวาเกิดประสิทธิผล
หรือไม และยังใชจําแนกขอบเขตวิชา หรือสถานท่ีตั้งซ่ึงสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษามีนอย 

  วิทคิน และอัลเชิลด (Witkin and Altschuld, 1995, p. 10 อางถึงใน ดวงใจ กฤดากร 
,2545, หนา 14) ใหความหมายของการประเมินความตองการจําเปนวาเปนกระบวนการท่ีเปนทางการ 
ซ่ึงกําหนดชองวางระหวางผลผลิตหรือผลลัพธในปจจุบัน และผลลัพธหรือผลผลิตท่ีเปนท่ีตองการและจัดวาง
ชองวางเหลานี้ตามลําดับความสําคัญและเลือกสิ่งท่ีเห็นวาสําคัญเพ่ือแกปญหา 

ดังนั้นสรุปไดวา จุดมุงหมายของการประเมินความตองการจําเปน คือ ความพยายามใหไดขอมูลท่ีชวย
ระบุปญหา เพ่ือเสริมการวางแผนการดําเนินงานแกปญหานั้นท่ีเปนระบบหรือเปนกระบวนการท่ีเปนทางการ 

 
3.4 การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
  สุวิมล วองวานิช (2549, หนา 277-279) กลาววา การจัดเรียงลําดับความสําคัญของ 

ความตองการจําเปน  การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนแตละประเด็น จากนั้นนําความตองการจําเปน 
มาจัดเรียงลําดับ (Sort) ตั้งแตความสําคัญมากไปหานอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุความตองการจําเปน 
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดและมีความเรงดวนท่ีตองไดรับการพัฒนากอนภายใตเง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีจํากัด  

  ในปจจุบันการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนโดยใชเทคนิคการจัดลําดับขอมูลแบบการ
ตอบสนองคูท่ีมีพ้ืนฐานแนวคิดของการนิยามความตองการจําเปนตามโมเดลความแตกตาง (Discrepancy 
Model) วิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสามารถกระทําได ท้ังนี้ ในการประเมิน
ความตองการจําเปนกลุมวิธีท่ีใชหลักประเมินความแตกตางเปนกลุมวิธีท่ีนิยมใชมากมีรากฐานมาจาก 
การประเมินความตองการจําเปนท่ีใชโมเดลความแตกตาง ซ่ึงมีการรวบรวมขอมูลแบบการตอบสนองคู 
จากมาตรวัดท่ีแสดง ระดับความสําคัญ (I = Importance) ของขอความนั้นเปรียบเสมือนคาท่ีบอกระดับของ 
“What Should Be” และมาตรวัดท่ีแสดงระดับท่ีขอรายการนั้นไดรับการตอบสนองหรือระดับสัมฤทธิผล  
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(D = Degree of Success) ท่ีเปนอยูในขณะนั้นเปรียบเสมือนคาท่ีบอกระดับของ “What is” โดยสูตร 
ในการคํานวณระดับ ความตองการจําเปนแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้  

  1) วิธี Mean Difference Method (MDF) กําหนดโดยหาผลตางของคาเฉลี่ยของ I และ 
คาเฉลี่ยของ D บางคนเรียกวิธีนี้วา Rank Order of Difference Scores  

MDF = I - D  
  2) วิธี Priority Needs Index (PNI) เปนวิธีการเรียงลําดับความสําคัญของความตองการ

จําเปนซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดยใชคาสถิติในรูปดัชนีท่ีสามารถบอกคาต่ําสุดและสูงสุดได  
PNI = (I - D) x I  

  3) วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เปนสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม 
โดย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช เปนวิธีการท่ีหาคาผลตางของ (I - D) แลวหารดวยคา D  
เพ่ือควบคุมขนาดของความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยท่ีไมมีชวงกวางมากเกินไปและใหความหมาย 
เชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชระดับของสภาพท่ีเปนอยูเปนฐานในการคํานวณอัตราการพัฒนาเขาสูสภาพท่ีคาดหวัง  

   PNImodified = (I - D)/D 
  4) การวิเคราะหแมทริกซ (Matrix Analysis) เปนวิธีการวิเคราะหท่ีเนนการเสนอผล 

การดําเนินงานของหนวยงานในสวนท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนท่ีควรไดรับการพัฒนา โดยการแบงตารางเปน  
4 ชอง แสดงความสัมพันธระหวางสภาพท่ีมุงหวัง และสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง จุดท่ีใชแบงอาจเปนคาเฉลี่ย 
ของคะแนนสูง – ต่ํา ท่ีกําหนดหรือเกณฑท่ีผูประเมินเห็นวาเหมาะสมเปนจุดตัด (Cut – off Score) 

จากวิธีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน ท้ัง 4 แบบ นี้ ผูศึกษาเลือกใช แบบท่ี 3 
วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุงเปนสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลักษณ วิรัชชัย 
และสุวิมล วองวาณิช เปนวิธีการท่ีหาคาผลตางของ (I - D) แลวหารดวยคา D เพ่ือควบคุมขนาดของ 
ความตองการจําเปนใหอยูในพิสัยท่ีไมมีชวงกวางมากเกินไปและใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ เม่ือใชระดับ
ของสภาพท่ีเปนอยูเปนฐานในการคํานวณอัตราการพัฒนาเขาสูสภาพท่ีคาดหวัง  

 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ชลอ สืบศักดิ์ (2549, หนา 95- 98) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังตอการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูในระดับมาก 3 ดาน  
เรียง ตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร ดานกระบวนการ 
ปฏิบัติงานและดานการสงบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน สวนดานการฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง  
2) ความคาดหวังในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู ในระดับมาก การพัฒนาบุคลากร 
โดยกระบวนการ บริหารอยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการฝกอบรม 
ดานการสง บุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน และดานการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการปฏิบัติงาน  
3) ผลการเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและความคาดหวังในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
โดยบุคลากรมีความคาดหวังท่ีจะไดรับการพัฒนามากกวาสภาพปจจุบัน 4) การเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน 
ในการดําเนินงาน พัฒนาบุคลากร จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 และรายดาน พบวา ดานการฝกอบรมและดานการสงบุคลากร 
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ไปศึกษาอบรมดูงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระหวางสถานศึกษาขนาดใหญ
และขนาดเล็ก 5) เปรียบเทียบความคาดหวังในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรจําแนกตามขนาด 
ของสถานศึกษา โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 สถานศึกษาขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก และเปนรายดาน พบวา ดานการฝกอบรมและดานการสงบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน และ
ดานการพัฒนาบุคลากรโดย กระบวนการปฏิบัติงาน มีความแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ระหวางสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดเล็ก 

ธีรภัทร กางมูล (2555, หนา 122 - 125) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน และความคาดหวังของการใช ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
สภาพ โดยรวมท้ัง 7 ดานมีคาเฉลี่ย สภาพปจจุบัน 4.01 และความคาดหวัง 4.26 และการใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสสภาพปจจุบัน พบวา ดานการลงทะเบียนรับมีคาเฉลี่ย มากท่ีสุด 4.20 นอยท่ีสุด คือ ดานการ
บริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 3.61 ความคาดหวัง พบวา ดานการประเมินผล การรับ - สง
เอกสารในดานตางๆมีคาเฉลี่ย มากท่ีสุด 4.39 นอยท่ีสุดคือ ดานการบริหารจัดการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 4.12 เม่ือเปรียบเทียบบุคลากรท้ัง 3 หนวยงานพบวา บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีคาเฉลี่ย สภาพปจจุบันรวมท้ัง 7 ดาน มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.02 
รองมาคือโรงเรียนเอกชนในสังกัด 4.02 และโรงเรียนของรัฐในสังกัด 3.94 ความคาดหวัง พบวา โรงเรียนของ
รัฐในสังกัด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.26 รองลงมาคือ โรงเรียนเอกชน ในสังกัด 4.17 และบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีคาเฉลี่ย 4.15 

เรืองรัตน ไมตรี (2555, หนา 106 – 108) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ความตองการและขอเสนอแนะ  
ในการพัฒนาบุคลากรครู ในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันในการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมพบวา มีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานมีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานเจตคติ ดานทักษะและดานความรู ตามลําดับ 
2) ความตองการในการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมพบวา มีความตองการอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
มีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานเจตคติ ดานทักษะและดานความรู ตามลําดับ 3) สรุป
ขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรครูเปนรายดาน คือ 3.1) ดานความรู ควรมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรครู สงเสริมใหบุคลากรครูทําสื่อนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียน จัดใหบุคลากรครูไดสอนตรงตามวุฒิ
การศึกษา จัดใหมีแหลงสืบคนความรูในทุกกลุมสาระ และมีการประเมินความรูในการประกอบวิชาชีพของ
บุคลากรครู 3.2) ดานทักษะ ควรจัดหาสื่ออุปกรณในการสอนเหมาะสมและเพียงพอ ศึกษาดูงานในกลุมสาระ
ทุกภาคชั้นเรียน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานและใหสอนในระดับชั้นเดิมอยางนอย 
5 ป เพ่ือใหเกิดความชํานาญ 3.3) ดานเจตคติ ควรใหบุคลากรครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารและแกปญหาตาง ๆ มากข้ึน ปลูกฝงใหบุคลากรครูตระหนักถึงภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบใหมากข้ึน 
จัดกิจกรรมเพ่ือใหคณะครูมีความสามัคคีและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สุรชัย โพธิ์คํา (2555, หนา 136 - 140 ) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังเก่ียวกับระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมปญหาของการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
คือ การบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหาร 
จัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีปญหาเก่ียวกับความพรอม คือ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน  
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การกําหนดสิทธิ์กอนการเขาใชงานอุปกรณ (Hardware) เชน อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 
(Wireless Access Point) โปรแกรม (Software) เชน โปรแกรมควบคุมการเขาถึงเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม 
(Peopleware) เชน การแกไขปญหาการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตของผูดูแลระบบ 
รวมท้ังการบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คือ การเพ่ิมขีดความสามารถของอุปกรณระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ปญหาดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ไดแก ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต คือ ความเร็วของระบบเครือขายอุปกรณ (Hardware) คือ ความพอเพียง
โปรแกรม (Software) คือ ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมบุคลากร (Peopleware) คือ ความพอเพียงของผูดูแลระบบ 
และผูใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต คือ ความรวดเร็วในการซอมและรับคืนอุปกรณท่ีเกิดความเสียหาย 
นอกจากนี้ จากการเปรียบปญหาเก่ียวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ในดานการบริหาร
จัดการเก่ียวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโรงเรียนขนาดใหญ พบปญหาเก่ียวกับความพรอม
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โรงเรียนขนาดกลาง คือ การบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 24 ความเร็วสูง 
และโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ความพรอมของอุปกรณ (Hardware) สวนดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พบวา โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง พบปญหาเก่ียวกับผูใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
และโรงเรียนขนาดเล็ก พบปญหาเก่ียวกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

อนุศิษย รัตนศิริภรณ (2555, หนา 48 - 57) ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา  
สภาพ ปจจบุันการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อยูใน
ระดับ มาก (𝑋𝑋� = 3.40, S.D.=0.84) ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา อยูในระดับปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.31, S.D.= 0.89) ความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.71, S.D. =0.88) 
และ เม่ือเปรียบเทียบสภาพปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พบวา ในภาพรวมบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีสภาพปจจุบัน ปญหา และ 
ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  

ณัฐพร ภูธง (2562, หนา 112-113) ไดศึกษาศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังของครูตอ 
การปฏิบัติตามบทบาทดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัย 
พบวา 1) สภาพปจจุบันการปฏิบัติตามบทบาทดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการการศึกษาธิการ 
จังหวัดขอนแกนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนความคาดหวังของครูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ 1.1) การบรรจุแตงตั้ง 1.2) การกําหนดนโยบาย 
การบริหารงานบคุคล และ 1.3) การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ  

สกาวเดือน พิมพิศาล (2562, หนา 132 - 134) ไดศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังของ
นักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการในยุคดิจิทัลของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผลการวิจัย พบวา 1. สภาพปจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ 
งานสํานักคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พบวา สวนใหญเปน
นักศึกษาเพศหญิง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีการใชบริการโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง มีการใหบริการ 4 ดาน 
ไดแก ดานบุคลากร ดานการบริการ ดานอาคารและสถานท่ี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมนักศึกษา
มีความพึงพอใจการใหบริการอยูในระดับดี (𝑋𝑋� = 3.61) และพบวาสภาพปจจุบันและความคาดหวังของ
นักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัย
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กาฬสินธุ  โดยภาพรวมของสภาพปจจุบัน อยู ในระดับดี  (𝑋𝑋�= 3.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดี (𝑋𝑋�= 3.63) รองลงมาคือ ดานการบริการ อยูในระดับดี (𝑋𝑋�=3.58) 
และดานบุคลากร อยูในระดับดี (𝑋𝑋�= 3.55) ตามลําดับ และโดยภาพรวมของความคาดหวัง อยูในระดับดีมาก 
(𝑋𝑋�= 4.40) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดีมาก (𝑋𝑋�= 4.48) รองลงมา
คือ ดานการบริการ อยูในระดับดีมาก (𝑋𝑋� = 3.39) และดานอาคารและสถานท่ี อยูในระดับดีมาก (𝑋𝑋�= 4.43) 
ตามลําดับ 2. ความคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการงานคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พบวา 1) ดานบุคลากร มีความตองการใหบุคลากร ท่ีใหบริการ 
ไปประจําท่ีอาคารฟาแดดสงยางเพ่ือสะดวกตอการติดตอและใหบริการของนักศึกษา ในยามเรงดวนอาจจะ
ไมไดรับความชวยเหลือทันที และควรมีการปฏิบัติหนาท่ีนอกเหนือเวลาราชการ 2) ดานสถานท่ี มีความ
ตองการหองฝกประสบการณวิชาชีพดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน หองเรียนท่ีมีขนาดเล็กควรมีการติดตั้งแอร 
หองอบรม และสัมมนาควรมีพ้ืนท่ีและขนาดใหญ และใหมีหองจัดอบรมสัมมนาท่ีสามารถบรรจุนักศึกษาไดเปน
จํานวนมาก 3) ดานพาหนะ มีความตองการท่ีจะใหคณะฯ สนับสนุนการใชยานพาหนะของรถหนวย 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือใหไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงตอไป 4) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริเวณตึกอาคารฟาแดดสงยาง ตึกอาคารคอมพิวเตอรและภาษา ตึกอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรบางพ้ืนท่ี/ ชั้น สัญญาณอินเทอรเน็ตไมถึงและไมแรง 

มนธิชา ทองหัตถา (2563 , หนา 43-50) ได ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา 1) แอปพลิเคชันท่ีครูนิยมใช
ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนมากท่ีสุด คือ แอปพลิเคชันไลน (Line) คิดเปนรอยละ 88.23 และ Google 
Meets นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.53 และ 2) ปญหาท่ีครูพบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนคือ ปญหา
ดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอรเน็ต และโปรแกรมท่ีใชสําหรับการเรียนแบบออนไลนถูกพบมาก
ท่ีสุด ปญหาทางดานการเงิน ปญหาดานพฤติกรรมของ นักเรียน เชน การบริหารจัดการเวลาและ 
ความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปญหาดานครอบครัว ยังทําใหนักเรียนบางสวนตองทํางาน
เพ่ือแบงเบาภาระครอบครัวขณะอยูบาน 

วชิรดล คําศิริรักษ   (2563, หนา 43-50) ได ศึกษา“สภาพท่ีเปนจริง สภาพท่ีคาดหวังและ 
ความตองการจําเปน การบริหารจัดการโรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล”  ผลการศึกษาพบวา 1. สภาพท่ีเปนจริง การบริหารจัดการ
โรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล ท้ัง 6 มิติ อยูในระดับมากทุกมิติ และสภาพท่ีคาดหวัง การบริหารจัดการโรงเรียน ในสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ท้ัง 6 มิติ อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกมิติ โดยภาพรวม สภาพท่ีเปนจริง อยูในระดับมาก และสภาพท่ีคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด 
2. ความตองการจําเปนเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยภาพรวม 6 มิติ สูงสุด 3 อันดับ คือ 1) มิต ิ
ท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 2) มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน และ 3) มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลด 
การแพรเชื้อโรค (PNI = 0.20, 0.19 และ 0.18 ตามลําดับ) หมายความวา มิติการบริหารดังกลาวมีปญหา 
ตองไดรับการเสริมสรางพัฒนา 3. ความตองการจําเปนเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลรายขอ สูงสุด  
5 อันดับ คือ 1) นักเรียนแกนนําดานสุขภาพ จิตอาสา เปนอาสาสมัครในการชวยดูแลสุขภาพเพ่ือนนักเรียน
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ดวยกันหรือดูแลรุนนอง 2) จัดการความสะอาดบนรถรับ-สง นักเรียน เวนระยะหางบุคคล จัดท่ีนั่งบนรถหรือมี
สัญลักษณจุด ตําแหนงชัดเจน (กรณีรถรับสงนักเรียน) 3) หองพยาบาลหรือพ้ืนท่ีสําหรับแยกผูมีอาการเสี่ยง
ทางระบบทางเดินหายใจ 4) เตรียมแนวปฏิบัติดานการจัดการความเครียดครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
5) จัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา (PNI = 0.32, 0.26, 
0.25, 0.24, และ 0.23 ตามลําดับ) หมายความวา ประเด็นดังกลาวมีปญหาท่ีตองไดรับการแกไข ปรับปรุง 
สงเสริม 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงาน 

 
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
  
กลุมเปาหมายในการศึกษา 
 
       กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 154 คน แบงเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 
5 คน และขาราชการครูจํานวน 149 คน ซ่ึงมีการพิจารณากลุมเปาหมาย ดังนี้ 
        ข้ันตอนท่ี 1 เลือกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
จํานวน 5 โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
        ข้ั นตอน ท่ี  2  เลื อกผู บ ริห ารสถาน ศึกษาโรงเรียนละ  1 คน  เป น กลุ ม เป าหมาย 
ตอบแบบสอบถามในการศึกษา 
   ข้ันตอนท่ี 3 สุมขาราชการครูแตละกลุมสาระการเรียนรูของแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 20 
คน เพ่ือใชเปนกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามในการศึกษา 
       จากการพิจารณากลุมเปาหมายขางตน พบวา กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 5 คน และขาราชการครูจํานวน 149 คน รวมท้ังหมด 154 คน  ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
  
ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา 
 

โรงเรียน 
จํานวนกลุมเปาหมาย (คน) 

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู รวม 
1. สมุทรปราการ 1 23 24 
2. สตรีสมุทรปราการ 1 23 24 
3. มัธยมวัดดานสําโรง 1 24 25 
4. วัดทรงธรรม 1 54 55 
5. ราชวินิตบางแกว 1 25 26 

รวม 5 149 154 
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 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

1. ระยะเตรียมการศึกษา 
        ระยะเตรียมการศึกษา เปนการเตรียมการกอนการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหกระบวนการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอยและไมเกิดความคลาดเคลื่อนหรือขอผิดพลาดของ 
ผลการศึกษา จึงมีการเตรียมการวิจัย ดังนี้ 
        1.1 ดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และสรางเครื่องมือท่ีใช 
ในการศึกษา 
        1.2 วางแผนเรื่องวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือขอความอนุเคราะห 
ทางโรงเรียนในการเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล 
        1.3 จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
แบบสัมภาษณขาราชการครู และแบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการวิจัย ใหครบถวนและสมบูรณ ครบตาม
จํานวนกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เพ่ือเตรียมไวสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
 

2. ระยะดําเนินการศึกษา 
        2.1 คณะผู ศึกษานัดหมายทางโรงเรียนเพ่ือเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร
สถานศึกษา และขาราชการครูท่ีเปนกลุมเปาหมายในการวิจัย 
        2.2 คณะผูศึกษาชี้แจงรายละเอียดวิธีการตอบแบบสอบถามใหกับผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา พรอมท้ังใหดําเนินการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและ
การปฏิบัติจริงตามบริบทของตนเอง 
 

3. ระยะหลังการศึกษา 
        ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา แบบสัมภาษณ
ขาราชการครู และแบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการวิจัย จํานวน 3 ฉบับ คณะผูศึกษาดําเนินการนําผล 
การตอบแบบสอบถามของผูบริหารและขาราชการครูแตละคน มาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คํานวณคาสถิติ
พ้ืนฐานและความตองการจําเปน รวมถึงสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอไป 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 
       เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา แบบสัมภาษณ
ขาราชการครู และแบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       1. แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา สําหรับใชในการสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร
สถานศึกษา เปนแบบสัมภาษณท่ีประกอบดวยขอมูล 3 ตอน ไดแก 
                ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ ตําแหนง วิทยฐานะ 
ประสบการณในตําแหนง จํานวนนักเรียน และสหวิทยาเขตของสถานศึกษา 
                ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบดวย 

- ขอมูลดานงบประมาณ (Money) จํานวน 2 ขอคําถาม 
- ขอมูลดานบุคคล (Man) จํานวน 2 ขอคําถาม 
- ขอมูลดานการบริหารจัดการ (Management) จํานวน 6 ขอคําถาม 
- ขอมูลดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) จํานวน 8 ขอคําถาม 

                ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนขอคําถามปลายเปดใหผูบริหารสถานศึกษา
เสนอแนะแนวทางเพ่ือดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
       2. แบบสัมภาษณขาราชการครู สําหรับใชในการสัมภาษณเพ่ือรวบรวมขอมูลจากขาราชการครู  
เปนแบบสัมภาษณท่ีประกอบดวยขอมูล 2 ตอน ไดแก 
                ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยจํานวนนักเรียน กลุมสาระ 
การเรียนรูท่ีสังกัด ตําแหนงและวิทยฐานะ และประสบการณในตําแหนง 
                ตอนท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ประกอบดวยสภาพการจัดการเรียนการสอนดานปจจัยและดานกระบวนการ ดังนี้ 
                          - ดานปจจัย ประกอบดวยขอคําถาม 5 ประเด็น ไดแก สื่อและอุปกรณท่ีใช 
ในการจัดการเรียนการสอนของครู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
ความรวมมือของผูปกครอง การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา และความพรอมในการเรียนของผูเรียน 
                          - ดานกระบวนการ ประกอบดวยขอคําถาม 3 ประเด็น ไดแก รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล และการติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน 
       3. แบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการวิจัย สําหรับใชในการสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูล 
จากขาราชการครู ท่ีประกอบดวยขอมูล 2 ตอน ไดแก 
                ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยจํานวนนักเรียน กลุมสาระ 
การเรียนรูท่ีสังกัด ตําแหนงและวิทยฐานะ และประสบการณในตําแหนง 
                ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาตอบสนองคู 4 ระดับ ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับ
สภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 38 ขอคําถาม ประกอบดวยสภาพการจัดการเรียนการสอนดานปจจัยและ 
ดานกระบวนการ ดังนี้ 
                          - ดานปจจัย ประกอบดวยขอคําถาม 5 ประเด็น ไดแก สื่อและอุปกรณท่ีใชใน 
การจัดการเรียนการสอนของครู จํานวน 4 ขอคําถาม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 4 ขอคําถาม ความรวมมือของผูปกครอง จํานวน 4 ขอคําถาม การสนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 5 ขอคําถาม และความพรอมในการเรียนของผูเรียน จํานวน 2 ขอคําถาม รวม 19 ขอ
คําถาม 
                          - ดานกระบวนการ ประกอบดวยขอคําถาม 3 ประเด็น ไดแก รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอน จํานวน 8 ขอคําถาม แนวทางการวัดและประเมินผล จํานวน 4 ขอคําถาม และการติดตาม
และบริหารจัดการชั้นเรยีน จํานวน 7 ขอคําถาม รวม 19 ขอคําถาม 
  
วิธีการสรางเครื่องมือ 
 
       1. แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา โดยดําเนินการกําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและขอมูลท่ีตองการของแตละประเด็น จัดทํารางแบบสัมภาษณและรายการคําถามแตละ
ประเด็น ตรวจสอบความครบถวนและครอบคลุมของเนื้อหาขอมูล และปรับปรุงแกไขเปนแบบสัมภาษณ 
ฉบับสมบูรณ แลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
       2. แบบสัมภาษณขาราชการครู โดยดําเนินการกําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและขอมูลท่ีตองการของแตละประเด็น จัดทํารางแบบสัมภาษณและรายการคําถามแตละประเด็น 
ตรวจสอบความครบถวนและครอบคลุมของเนื้อหาขอมูล และปรับปรุงแกไขเปนแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ 
แลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
       3. แบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการวิจัย โดยดําเนินการออกแบบขอคําถามดานปจจัยและ
กระบวนการ แบงเปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและขอมูลท่ีตองการของแตละประเด็น และ
ปรับปรุงแกไขเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 
       1. การวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
       2. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบอุปนัย 
                คณะผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาเรียบเรียงและจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้น
นํามาตีความเชื่อมโยงและสรางขอสรุปสําคัญจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมได โดยทําไปพรอมกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม 
ในประเด็นตาง ๆ เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพได 
       3. การวิเคราะหขอมูลสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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                คณะผูศึกษานําคะแนนท่ีไดรับจากแบบสอบถามขาราชการครูเพ่ือการวิจัย มาวิเคราะห
คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (M ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยเลขคณิต ดังนี้ 
                คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00  หมายถึง ระดับท่ีคาดหวัง/เปนจริงอยูในระดับมากท่ีสุด 
                คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00  หมายถึง ระดับท่ีคาดหวัง/เปนจริงอยูในระดับมาก 
                คะแนนเฉลี่ย 1.01-2.00  หมายถึง ระดับท่ีคาดหวัง/เปนจริงอยูในระดับนอย 
                คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.00  หมายถึง ระดับท่ีคาดหวัง/เปนจริงอยูในระดับนอยท่ีสุด 
       4. การวิเคราะหและประเมินความตองการจําเปนของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                คณะผูศึกษานําคะแนนระดับสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงท่ีไดรับจากแบบสอบถาม
ขาราชการครูเพ่ือการวิจัย มาคํานวณคาความตองการจําเปนตามสูตร Modified Priority Needs Index  
(PNI Modified) โดยการหารคาผลตางสภาพท่ีคาดหวัง (I) กับสภาพท่ีเปนจริง (D) ดวยคาสภาพท่ีเปนจริง (D)  
โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพท่ีปฏิบัติจริง 
 
                คาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน (PNI Modified) (สุวิมล วองวาณิช. 2558 : 279) 
คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้ 
 
                                             PNI Modified = (I-D)/D 
 
                เม่ือ PNI Modified     แทน คาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน 
                   I                   แทน สภาพท่ีคาดหวัง 
                   D                  แทน สภาพท่ีเปนจริง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
       รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ               
มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ผูบริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 154 คน มีผลการศึกษาแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
       ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
              1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
                1.2 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดานงบประมาณ (Money) 
                1.3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดานบุคคล (Man) 
                1.4 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ (Management) 
                1.5 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวย 
ความสะดวก (Material) 
       ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
              2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
                2.2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
                2.3 ผลการสัมภาษณขาราชการครูเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา         
  2.4 ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยการแสดงคาความถ่ี และรอยละ รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
รายการ จํานวน (n=5) รอยละ 

1. เพศ   
    1.1 ชาย 3 60.00 
    1.2 หญิง 2 40.00 
2. ตําแหนง   
    2.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 20.00 
    2.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 80.00 
3. วิทยฐานะ   
    3.1 ไมมีวิทยฐานะ - - 
    3.2 ชํานาญการ 1 20.00 
    3.3 ชํานาญการพิเศษ 4 80.00 
4. ประสบการณในตําแหนง   
    4.1 นอยกวา 5 ป 3 60.00 
    4.2 5 -10 ป 1 20.00 
    4.3 มากกวา 10 ป 1 20.00 
5. จํานวนนกัเรียน   
    5.1 นอยกวา  500  คน - - 
    5.2 500 – 1,499 คน - - 
    5.3 1,500 – 2,499  คน 2 40.00 
    5.4 2,500 คนข้ึนไป 3 60.00 
6. สหวิทยาเขต   
    6.1 เมืองปราการ 2 40.00 
    6.2 วิทยปราการ 1 20.00 
    6.3 ปอมปราการ 1 20.00 
    6.4 สุวรรณภูมิปราการ 1 20.00 
  
       จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญเพศชาย  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  60.00 และ 
เพศหญิง  2 คน  คิดเปนรอยละ  40.00  
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 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ  80.00 
และเปนผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  20.00 
 วิทยฐานะของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญเปนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 
และวิทยฐานะชํานาญการ 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
 ประสบการณในตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญคือ นอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  60.00  
ระยะเวลา 5 – 10 ป  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 20.00 ระยะเวลา 10 ป ข้ึนไป จํานวน 1 คน  คิดเปน
รอยละ 20.00 
 จํานวนนักเรียนของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญคือ 2,500 คนข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และจํานวน 
1,500 – 2,499 คน  จํานวน  2 คน  คิดเปนรอยละ  40.00  
 สหวิทยาเขตของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญคือ สหวิทยาเขตเมืองปราการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00   
สหวิทยาเขตวิทยปราการ  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สหวิทยาเขตปอมปราการ  จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 20.00  สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
 
 1.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

1. ดานงบประมาณ (Money) 
1.1 สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมเพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษาไดงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจาย ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว) เปนเงินท่ีรัฐ
จัดสรรใหสถานศึกษาเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน      

1.2 สถานศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดประชุมวางแผนการดําเนินการ
จัดการงบประมาณใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงการลดภาระคาใชจายและบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูปกครอง เชน เวนการจัดเก็บเงินในการไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และกิจกรรมตางๆ ท่ีไมสามารถจัดกิจกรรม
ไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการลดหยอนคาบํารุงการจัด
การศึกษาท่ีจัดเก็บในรายการคาสาธารณูปโภค ฯลฯ 
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2. ดานบุคคล (Man) 
2.1 ครูมีความรูและทักษะการจัดการเรียนสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อยูในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมการเตรียมความพรอมในการใช 
Google classroom  มีการจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เชน Power  Point  การใชงาน google app for 
Educations   มีการออก Username และ Password ใหกับคุณครู ท่ีเปนของ อีเมลของโรงเรียน เพ่ือใชใน
การเรียนการสอน  มีการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการและอบรมออนไลน เพ่ิมทักษะ ความรูอยางสมํ่าเสมอ และได
นํามาใชงานจริง  ในกรณีท่ีครูท่ีไมมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ทางสถานศึกษาได
จัดใหมีการอัดคลิปการสอนเพ่ือ Stream สดใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดเขามาศึกษาและรับชมยอนหลังได 

2.2 สถานศึกษามีบทบาทหรือวิธีการในการสงเสริมครูใหจัดการเรียนการสอนในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษา 
มีการประชุมแจงนโยบาย  แนวทาง  วิธีปฏิบัติอยางชัดเจน  มีการจัดอบรมการเตรียมความพรอมในการใช
Google classroom และการพัฒนาทักษะการใชงานดวย Application Platform ตาง ๆ  รวมถึงการให
แนวทาง การสนับสนุน ในเรื่องของการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนและแบบผสมผสาน  
มีการสนับสนุนอุปกรณตางๆ ท่ีนํามาใชในการสอนออนไลน  อินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน   
มีการติดตาม  นิเทศ  กํากับ ประเมินผลและมอบหมายฝายบริหาร และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
ในการติดตาม จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากครูและนักเรียนเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการจัด
การศึกษารวมกันในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
3. ดานการบริหารจัดการ (Management) 

3.1 สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019แบบผสมผสานคือแบบ Online คือการเรียนผานระบบ Internet เปนวิธีการสะดวกท่ีสุด
เนื่องจากครูและนักเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตโดยมีการสอบถาม 
ความพรอมของนักเรียนกอนในชวงกอนเปดภาคเรียน  แบบ On-Hand ใชสําหรับนักเรียนท่ีไมมีความพรอม
เรื่องอุปกรณ  สัญญาณอินเทอรเน็ต  โรงเรียนจัดใหมีการรับสงใบงาน และสงทางไปรษณีย เพ่ือชวยให
นักเรียนสามารถไดทําการเรียนได  และแบบ On - Demand เรียนผานแอปพลิเคชันตางๆ เนื่องจากครูท่ีมี
ความพรอมและมีทักษะการใชงานคอมพิวเตอร และแอปพลิเคชันตางๆ เชน Youtube, Facebook live  ใช 
Google classroom สามารถเขาเรียนยอนหลังเพ่ือทบทวนเนื้อหาวิชาตางๆ ไดสะดวก ซ่ึงในการจัดการเรียน
การสอนวิธีตางๆนี้  สถานศึกษาไดมีการใหนักเรียนทุกระดับชั้นรับหนังสือแบบเรียนทุกคนในชวงกอนเปดเรียน 

3.2 สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเลือกไวใหมี
ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายผานกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีการประชุม กํากับ
ติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนเปนระยะๆ  มีการสงเสริมใหการสนับสนุนท้ังในดานวัสดุอุปกรณ  
ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ เชน กลองถายทอดสด  สัญญาณ wifi ท่ีเสถียร  
ใหความรูบุคลากรเพ่ิมเติม เรื่องเทคนิค วิธีการสอนออนไลน ดวย Application ตางๆ  สงเสริม สนับสนุนให
ครูและบุคลากร  อบรมหาความรูและสื่อเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดตารางเรียนใหยืดหยุน เรื่องการเขาเรียน  
การสงงาน การวัดผลประเมินผล เปนไปตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ  มีการสราง 
ชองทางการติดตอระหวางครู ผูปกครองและนักเรียน  ใหสามารถพูดคุย  แจงขาวสาร  ปญหา รวมมือ 
หาทางแกไขไดอยางทันทวงที มีการกํากับ ติดตาม  สอบถาม เพ่ือแกไขปญหารวมกัน และนิเทศติดตาม 
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การเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ  โดยมอบหมายรองผูอํานวยการทําการนิเทศการสอนครูแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู  ผูอํานวยการนิเทศการเรียนการสอนของครูเปนระยะ  

3.3 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียน
การสอน รายงานการนิเทศโดยฝายบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ตลอดทุกเดือน มีการวัดและ
ประเมินผลโดยการประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน การถามตอบ ชิ้นงาน ใบงานตาง ๆ ตามสภาพจริง 
รวมถึงสถานศึกษามีการประชุมกรรมการวิชาการ  สะทอนผลการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห  เพ่ือปรับรุง  
แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน 

3.4 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานศึกษา 
มีการประชุมชี้แจงรูปแบบนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบออนไลน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน ผานระบบ 
google meets  รวมถึงปรับการวัดผลและประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน การถามตอบ ชิ้นงาน  
ใบงานตาง ๆ ตามสภาพจริง 

3.5 สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจําปการศึกษาชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานศึกษามีการประชุมวางแผนและปรับเปลี่ยน
รูปแบบ กิจกรรมตามปฏิทินท่ี เนนการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสําคัญ  มีการประชุมชี้แจง วางแผน 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม กิจกรรมท่ีสถานศึกษาสามารถดําเนินการได ดําเนินการตามปกติ ในโครงการท่ี 
ไมสามารถดําเนินการได สถานศึกษาไดชี้แจงใหคณะกรรมการการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน
และผูปกครองทราบ  ซ่ึงในการดําเนินงานตางๆ สถานศึกษาไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน อยางชัดเจน  

3.6 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจําปการศึกษาใหสอดคลอง
กับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานศึกษามีการปรับแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมบางกิจกรรมปรับรูปแบบเปนออนไลน ใหเขากับสถานการณ เชน การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรในรูปแแบบออนไลน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบาน มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม โดยปรับใหสอดคลองกับสถานการณเนนการเรียนการสอนแบบออนไลน กิจกรรมใด 
ท่ีไมสามารถทําไดก็ยกเลิก เนนเฉพาะกิจกรรมท่ีมีความจําเปนและเกิดประโยชนตอนักเรียนในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

4. ดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) 
4.1 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสถานศึกษา เชน พ้ืนท่ีการใหบริการ

ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
การใหบริการในสถานศึกษา และในสถานศึกษาบางแหงไดมีการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ดวยการเพ่ิม Speed และ Bandwidth  
ของอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมกับการใชงาน 

4.2 สถานศึกษามีการจัดสรรสัญญาณ หรืออํานวยความสะดวก การเขาถึงสัญญาณใหกับ
บุคลากรในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาเพ่ิมจุดขยายสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไวสําหรับบริการครูและ
นักเรียนอยางท่ัวถึง พรอมมีการจัดสรรการเขาถึงการใชสัญญาณอยางเปนระบบ โดยการใหครู บุคลากรและ
นักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบและกฎของทางราชการอยางถูกตอง โดยการกําหนด User และ สิทธิตาง ๆ  
ในการใชงาน เพ่ือรองรับตอการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.3 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ของครูเพียงพอ  เนื่องจากสถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอสําหรับการจัด 
การเรียนการสอนของครูผูสอน เชน มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดหาและมีบริการคอมพิวเตอรใหกับครูผูสอนไดยืมใช รวมถึงอุปกรณถายทอดสัญญาณ เปนตน 

4.4 สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการใหครูเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 
โดยสถานศึกษามีสวนสนับสนุนสวนตางๆ เชน งานหองเรียนและซอมบํารุง มีหองสื่อ นวัตกรรม มีบุคลากร
คอยใหคําแนะนํา และบริการในการอัดคลิปวิดีโอ มีอุปกรณอํานวยความสะดวก ใหครูสามารถขอเบิกไปใช 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีบานได 

4.5 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน เชน มีระบบอินเทอรเน็ตท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีในสถานศึกษา มีหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด และหองสืบคน เปนตน 

4.6 สถานศึกษาบริหารจัดการใหนักเรียนเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในสถานศึกษา โดยมีบุคลากรและเจาหนาท่ีไวบริการ ใหคําแนะนําพรอมอํานวยความสะดวกในการใช
หองปฏิบัติการตาง ๆ หากนักเรียนมีความประสงคจะมาใชวัสดุ อุปกรณท่ีสถานศึกษา สามารถติดตอ 
เพ่ือขอรับบริการได  ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชวงสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ครูผูสอนมีการประชาสัมพันธใหนักเรียนเขาไปเขาชมบทเรียน 
ท่ีครูสรางข้ึนดวยโปรแกรมตาง ๆ และสามารถเขาชมยอนหลังได  เชน Youtube Google App for 
Education เปนตน 

4.7 สถานศึกษามีการจัดหาแพลตฟอรม หรือสื่อสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษามีการดําเนินการจัดซ้ือ
แพลตฟอรม Google Workspace ของ Google Meets  เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชงานใหมากข้ึน รองรับ 
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประชุมท่ีตอวมีผูเขารวมการประชุมจํานวนมาก และมี 
การจัดหาแพลตฟอรมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูในการจัดการเรียนการสอนท้ังทางดานสํานักพิมพ และ
สถาบันตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับครู 

4.8 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแพลตฟอรม หรือสื่อสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสถานศึกษามีการจัดซ้ือ license ของ 
Google Meet  และมอบใหกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ นํามาบริหารจัดการใหคุณครูไดเลือกใช 
แพลตฟอรมในการจัดการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมของรายวิชาและตามความพรอมของนักเรียน
และครู 
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ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยการแสดงคาความถ่ี และรอยละ รายละเอีย 
ดังตารางท่ี 4.2   
 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

รายการ 
จํานวนกลุมเปาหมาย (n=151) (คน) 

รอยละ 
ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสัมภาษณ รวม 

1. จํานวนนกัเรียน     
    1.1 จํานวน 1-499 คน - - - - 
    1.2 จํานวน 500-1,499 คน - - - - 
    1.3 จํานวน 1,500-2,499 คน 73 8 81 53.64 
    1.4 จํานวน 2,500 คน ข้ึนไป 60 10 70 46.36 
2. กลุมสาระการเรียนรู/กลุม     
    2.1 ภาษาไทย 23 1 24 15.89 
    2.2 คณิตศาสตร 22 8 30 19.87 
    2.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 33 4 37 24.50 
    2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 4 20 13.25 
    2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 3 1.99 
    2.6 ศิลปะ 4 - 4 2.65 
    2.7 การงานอาชีพ 9 - 9 5.96 
    2.8 ภาษาตางประเทศ 19 1 20 13.25 
    2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 - 4 2.65 
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ     
    3.1 ครูผูชวย 10 1 11 7.28 
    3.2 คร ู 66 6 72 47.68 
    3.3 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 34 7 41 27.15 
    3.4 ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 23 4 27 17.88 
4. ประสบการณในตําแหนง     
    4.1 ระยะเวลา 0-10 ป 101 10 111 73.51 
    4.2 ระยะเวลา 11-20 ป 12 5 17 11.26 
    4.3 ระยะเวลา 21-30 ป 14 1 15 9.93 
    4.4 ระยะเวลา 31-40 ป 6 2 8 5.30 
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       จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ โดยสวนใหญปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนจํานวน 1,500 - 
2,499 คน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 53.64 และสวนท่ีเหลือปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนจํานวน 
2,500 คนข้ึนไป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 46.36 

 กลุมสาระการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญคือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 24.50 รองลงมาคือกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
19.87 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.89 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.25 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 13.25 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.96  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.65 กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 4 คน  
คิดเปนรอยละ 2.65 และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.99 

 ตําแหนงและวิทยฐานะของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญคือ ครู จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 47.68 รองลงมา
คือ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.15 ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 17.88 และครูผูชวย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.28 

 ประสบการณในตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญคือ ระยะเวลา 0 - 10 ป จํานวน 111 คน คิดเปน 
รอยละ 73.51 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11 - 20 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยยะ 11.26 ระยะเวลา 21 - 30 ป 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.93 และระยะเวลา 31 - 40 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.30  
 

2.2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
2.2.1 ดานปจจัย 

ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัยโดยการแสดง
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติจริง รายละเอียดตารางท่ี 4.3 – 4.8  
    

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาดานปจจัยภาพรวม 

ประเด็น
ท่ี 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 3.239 0.623 มากท่ีสุด 
2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอน 
3.252 0.638 มากท่ีสุด 

3 ความรวมมือของผูปกครอง 2.690 0.751 มาก 
4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 2.817 0.805 มาก 
5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 2.598 0.752 มาก 

รวม 2.947 0.774 มาก 
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จากตาราง 4.3 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (M = 2.947, SD = 0.774) เพ่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดานปจจัย  จําแนกตามประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา ประเด็นท่ี 2 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เปนลําดับท่ี 1 (M = 3.252, SD = 0.638) 
รองลงมาคือ ประเด็นท่ี 1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู (M = 3.239, SD = 0.623) 
ลําดับท่ี 3 คือ ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา (M = 2.817, SD = 0.805) ลําดับท่ี 4 คือ 
ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง (M = 2.690, SD = 0.751) และลําดับสุดทายคือ ประเด็นท่ี 5  
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน (M = 2.598, SD = 0.752) 
 

ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู   

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
1 ครูมีการเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา 2019 

3.323 0.544 มากท่ีสุด 

2 ครูมีการจัดทําสื่อเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เชน คลิป
วิดีโอ เกม เปนตน 

3.293 0.625 มากท่ีสุด 

3 ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน 
คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน 

3.421 0.654 มากท่ีสุด 

4 ครูมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถ
รองรับในการจัดการเรยีนการสอนออนไลน 

2.917 0.779 มาก 

รวม 3.239 0.623 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 1               
สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครูอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.239, SD = 0.623)  
เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 1               
สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครูในขอท่ี 3 ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน เปนลําดับท่ี 1 (M = 3.421, SD = 0.654) 
รองลงมาคือขอท่ี 1 ครูมีการเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (M = 3.323, SD = 0.544) ลําดับท่ี 3 คือขอท่ี 2 ครูมี 
การจัดทําสื่อเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เชน คลิปวิดีโอ เกม เปนตน (M = 3.293, SD = 0.625)  
และลําดับสุดทายคือขอท่ี 4 ครูมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับในการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน (M = 2.917, SD = 0.779)  
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
5 ครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอนในรูปแบบตาง ๆ 
3.143 0.629 มากท่ีสุด 

6 ครูมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี 

3.271 0.629 มากท่ีสุด 

7 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
สัมมนา 

3.293 0.649 มากท่ีสุด 

8 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การประชุม สัมมนา 

3.301 0.639 มากท่ีสุด 

รวม 3.252 0.638 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.5 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 2               
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.252, SD = 
0.638)  เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ดานปจจัย ประเด็น 
ท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในขอท่ี 8 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู
เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม สัมมนา               
เปนลําดับท่ี 1 (M = 3.301, SD = 0.639) รองลงมาคือขอท่ี 7 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับ
ทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม สัมมนา (M = 3.293, 
SD = 0.649) ลําดับท่ี 3 คือขอท่ี 6 ครูมีทัศนคติ ท่ีดีในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี (M = 3.271, SD = 0.629) และลําดับสุดทายคือขอท่ี 5 ครูมีความรูและทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ (M = 3.143, SD = 0.629)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง  

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
9 ผูปกครองเอาใจใส ดูแลนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรูและการทํางาน

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2.639 0.732 มาก 

10 ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน 2.782 0.732 มาก 
11 ผูปกครองมีการสื่อสารและประสานงานกับครูเก่ียวกับการเรียนรู

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
2.759 0.790 มาก 

12 ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
ชวยเหลือสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานมากข้ึน (เชน การใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ) 

2.579 0.790 มาก 

รวม 2.690 0.751 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 3 
ความรวมมือของผูปกครองอยูในระดับมาก (M = 2.690, SD = 0.751) เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครองในขอท่ี 10 
ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน เปนลําดับท่ี 1 (M = 2.782, SD = 0.732) รองลงมา
คือขอท่ี 11 ผูปกครองมีการสื่อสารและประสานงานกับครูเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง (M = 
2.759, SD = 0.790) ลําดับท่ี 3 คือขอท่ี 9 ผูปกครองเอาใจใส ดูแลนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรูและการทํางาน
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (M = 2.639, SD = 0.732) และลําดับ
สุดทายคือขอท่ี 12 ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือสงเสริมการเรียนรูของ
บุตรหลานมากข้ึน (เชน การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ)  (M = 2.579, SD = 0.790)  
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
13 ครูไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 

เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2.917 0.749 มาก 

14 ครูไดรับการสนับสนุนจํานวนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2.774 0.775 มาก 

15 ครูไดรับการจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู  
และระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2.436 0.882 มาก 

16 ครูไดรับการอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี สําหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 

2.895 0.751 มาก 

17 ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจ 
จากผูบริหารสถานศึกษา ของการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.060 0.660 มากท่ีสุด 

รวม 2.817 0.805 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.7 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 4           
การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก (M = 2.817, SD = 0.805) เม่ือพิจารณาสภาพ 
ท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุน 
จากผูบริหารสถานศึกษาในขอท่ี 17 ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจจากผูบริหาร
สถานศึกษา ของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เปนลําดับท่ี 1 (M=3.060, SD=0.660) รองลงมาคือขอท่ี 13 ครูไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรหรือ
เจาหนาท่ีเพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (M=2.917, SD=0.749) ลําดับท่ี 3 คือขอท่ี 16 ครูไดรับการอํานวย 
ความสะดวกในดานสถานท่ี สําหรับการจัดการเรียนการสอน (M=2.895, SD=0.751) ลําดับท่ี 4 คือขอท่ี 14 
ครูไดรับการสนับสนุนจํานวนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัด 
การเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (M=2.774, 
SD=0.775)  และลําดับสุดทายคือขอท่ี 15 ครูไดรับการจัดสรร อุปกรณ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู  
และระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  (M = 2.436, SD = 0.882)  
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
18 ผูเรียนมีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการเรียน ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต เปนตน 

2.647 0.741 มาก 

19 ผูเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2.549 0.763 มาก 

รวม 2.598 0.752 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน อยูในระดับมาก (M = 2.598, SD = 0.752) เม่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริง
ตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน            
ในขอท่ี 19 ผูเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลําดับท่ี 1 (M = 2.549, SD = 0.763) และลําดับสุดทายคือขอท่ี 18 ผูเรียน 
มีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน 
สมารทโฟน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต เปนตน (M = 2.549, SD = 0.763)  
 
  2.2.2 ดานกระบวนการ 
    ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ  
โดยการแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติจริง รายละเอียดดังตารางท่ี 4.9 – 4.12   
 
ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริงของสภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ภาพรวม 

 

ประเด็น
ท่ี 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3.340 0.614 มากท่ีสุด 
2 แนวทางการวัดและประเมินผล 3.352 0.610 มากท่ีสุด 
3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน 3.202 0.706 มากท่ีสุด 

รวม 3.309 0.638 มากท่ีสุด 
 
จากตาราง 4.9 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.309, SD = 0.638) เพ่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียน 
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การสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ  จําแนกตามประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
พบวา ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผลเปนลําดับท่ี 1 (M = 3.352, SD = 0.610) รองลงมาคือ 
ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (M = 3.340, SD = 0.614) และลําดับสุดทาย คือ ประเด็นท่ี 3 
การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน (M = 3.202, SD = 0.706) 

 

ตารางท่ี 4.10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
20 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทําโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
3.188 0.665 มากท่ีสุด 

21 ครูมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

3.323 0.585 มากท่ีสุด 

22 ครูมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 

3.346 0.565 มากท่ีสุด 

23 ครูมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 3.338 0.602 มากท่ีสุด 
24 ครูใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู เชน Google 

Meet, Zoom, Microsoft Team 
3.519 0.559 มากท่ีสุด 

25 ครูใชสื่อ Social Media ในการจัดการเรียนรู เชน Facebook, Line 3.466 0.571 มากท่ีสุด 
26 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกและผสมผสานเนื้อหาในวิถี

ชีวิตของนักเรียน 
3.211 0.640 มากท่ีสุด 

27 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของ
นักเรียน 

3.331 0.660 มากท่ีสุด 

รวม 3.340 0.614 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.10 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็น
ท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.340, SD = 0.614) เม่ือพิจารณาสภาพท่ี
เปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนในขอท่ี 25 ครูใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู เชน Google Meet, Zoom, 
Microsoft Team เปนลําดับท่ี 1 (M = 3.519, SD = 0.559) รองลงมาคือขอท่ี 25 ครูใชสื่อ Social Media 
ในการจัดการเรียนรู  เชน  Facebook, Line (M  = 3.466, SD = 0.571) ลําดับ ท่ี  3 คือขอท่ี  22  
ครูมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู (M=3.346, SD=0.565)  
ลําดับท่ี 4 คือขอท่ี 23 ครูมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู (M=3.388, 
SD=0.602)  ลําดับท่ี 5 คือขอท่ี 27 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน  
(M = 3.331, SD = 0.660) ลําดับท่ี 6 คือขอท่ี 21 ครูมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา
และรูปแบบการจัดการเรียนรู (M = 3.323, SD = 0.585) ลําดับท่ี 7 คือขอท่ี 26 ครูจัดการเรียนการสอน 
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ท่ีสอดแทรกและผสมผสานเนื้อหาในวิถีชีวิตของนักเรียน (M = 3.211, SD = 0.640)  และลําดับสุดทาย 
คือขอท่ี 20 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทําโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(M = 3.188, SD = 0.665)  
 

ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล  

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
28 ครูมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริบทของนักเรียน 
3.361 0.582 มากท่ีสุด 

29 ครูใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับวัตถุประสงค และสภาพของผูเรียน 

3.293 0.625 มากท่ีสุด 

30 ครูมีความยืดหยุนในการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของนักเรียน ไมเนนการทดสอบโดยใชขอสอบเพียงอยางเดียว 

3.474 0.598 มากท่ีสุด 

31 ครูใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับสิ่งท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุง  
เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองของนักเรียน 

3.278 0.620 มากท่ีสุด 

รวม 3.352 0.610 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็น
ท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผลอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.352, SD = 0.610) เม่ือพิจารณาสภาพ 
ท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัด
และประเมินผลในขอท่ี 30 ครูมีความยืดหยุนในการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงคุณภาพของนักเรียน  
ไมเนนการทดสอบโดยใชขอสอบเพียงอยางเดียวเปนลําดับท่ี 1 (M = 3.474, SD = 0.598) รองลงมาคือ 
ขอท่ี 28 ครูมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
บริบทของนักเรียน  (M = 3.361, SD = 0.582) ลําดับท่ี 3 คือขอท่ี 29 ครูใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับวัตถุประสงค และสภาพของผูเรียน (M = 3.293, SD = 0.625) และ
ลําดับสุดทายคือขอท่ี 31 ครูใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับสิ่งท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุง เพ่ือเปนประโยชน 
ในการพัฒนาตนเองของนักเรียน  (M = 3.278, SD = 0.620)  
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ตารางท่ี 4.12  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติจริง ของสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน 

        

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีเปนจริง 

M SD ระดับ 
32 ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจและ

ดึงดูดใหนักเรียนสนใจหรือติดตามอยูตลอด 
3.143 0.629 มากท่ีสุด 

33 ครูมีการมอบหมายภาระงานตามความสามารถของนักเรียน 3.361 0.620 มากท่ีสุด 
34 ครูมีการมอบหมายภาระงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับคะแนน 3.376 0.658 มากท่ีสุด 
35 ครูมีการมอบหมายภาระงานโดยเนนบูรณาการประเด็นในรายวิชา

เดียวกันหรือขามรายวิชาใหเปนภาระงานเดียวกัน 
2.805 0.811 มาก 

36 ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.444 0.596 มากท่ีสุด 

37 ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู 
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

3.120 0.686 มากท่ีสุด 

38 ครูแกปญหา และพัฒนานักเรียนผานกระบวนการชุมชน 
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

3.165 0.730 มากท่ีสุด 

รวม 3.202 0.706 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็น
ท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (M = 3.202, SD = 0.706) เม่ือพิจารณา
สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 3 การติดตาม
และบริหารจัดการชั้นเรียนในขอท่ี 36 ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลําดับท่ี 1 (M = 3.444, SD = 0.596) 
รองลงมาคือขอท่ี  34 ครูมีการมอบหมายภาระงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับคะแนน  (M  = 3.376,  
SD = 0.658) ลําดับ ท่ี 3 คือขอท่ี 33 ครูมีการมอบหมายภาระงานตามความสามารถของนักเรียน  
(M = 3.361, SD = 0.620) ลําดับท่ี 4 คือขอท่ี 38 ครูแกปญหา และพัฒนานักเรียนผานกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (M = 3.165, SD = 0.730) ลําดับท่ี 5 คือ 
ขอท่ี 32 ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจและดึงดูดใหนักเรียนสนใจหรือติดตาม 
อยูตลอด (M = 3.143, SD = 0.629) ลําดับท่ี 6 คือขอท่ี 37 ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสุขและสนุก 
กับการเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(M = 3.120, SD = 0.686)  และลําดับสุดทายคือขอท่ี 35 ครูมีการมอบหมายภาระงานโดยเนนบูรณาการ
ประเด็นในรายวิชาเดียวกันหรือขามรายวิชาใหเปนภาระงานเดียวกัน (M = 2.805, SD = 0.811)  
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2.3 ผลการสัมภาษณขาราชการครูเก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2.3.1 ดานปจจัย 

ประเด็นท่ี 1 ส่ือและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ครูมีแนวทางการออกแบบ สราง และคัดสรรสื่อและอุปกรณสําหรับใชในการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียน โดยมีการศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา
รายวิชา พรอมออกแบบ สราง และคัดสรรสื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและมีความทันสมัย ศึกษาการสราง
และออกแบบสื่อการเรียนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน เว็บไซต การสอบถามจากเพ่ือนครู หรือการเขารวม 
การอบรมจากหนวยงานตาง ๆ มีการนําแอปพลิเคชันตาง ๆ มาชวยออกแบบสื่อการเรียนรู  เปนตน  
โดยคํานึงถึงความพรอมของนักเรียนเปนสําคัญ เนนสื่อท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูและสามารถนํากลับไปทบทวนได
ดวยตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนควรเนนการจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรียนคนหา
คําตอบและนําเสนอผลงานในกระบวนการทํางานกลุม โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ จากนั้น ครูผูสอน
ชวยเติมเต็มรายละเอียดใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

ในกรณีท่ีนักเรียนไมมีความพรอมในเรื่องของการใชสื่อและอุปกรณเทคโนโลยี 
ครูผูสอนควรออกแบบและจัดทําสื่อท่ีใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ไมมีความซับซอน เชน การสราง
เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู ใบงาน เปนตน นอกจากนี้ ครูผูสอนควรใหนักเรียนไดมีสวนรวม 
ในการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน เพ่ือนําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป 

ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ครูมีแนวทางในการหาความรูเพ่ิมเติมหรือเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนโดยเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการใชสื่อและเทคโนโลย ี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในเรื่องท่ีตนเองสนใจจากหนวยงานตาง ๆ มีการศึกษาหรือคนควาความรูเพ่ิมเติม
จากเว็บไซตหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จากเพ่ือนครู เพ่ือนําความรูมาปรับใชเปนแนวทางและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนตอไป 

ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง 
ครูมีแนวทางในการประสานงานกับผูปกครองเพ่ือรวมกันวางแผนเก่ียวกับการเรียน

ของผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยโรงเรียนดําเนินการจัดการประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เชน วิธีการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและการประเมินผล สํารวจความพรอมเก่ียวกับสื่อและ
อุปกรณการเรียน เปนตน ในสวนของการประสานงานระหวางครูประจําชั้นและผูปกครองนั้น ครูประจําชั้น
สามารถใชวิธีประสานงานกับผูปกครองโดยผานชองทางออนไลน แจงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน และเปนสื่อกลางระหวางครูประจําวิชากับผูปกครองในการกํากับติดตาม 
เรื่องผลการเรียน พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองเก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลนและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 
ครูไดรับการสนับสนุนในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และวิธีดําเนินงาน 

จากผูบริหารสถานศึกษาในดานวัสดุอุปกรณ นโยบายหรือแนวทางการจัดการสอนออนไลนพรอมท้ัง 
มีการนิเทศภายใน กํากับติดตาม มีแนวทางการวัด ประเมินผลดวยวิธีการและเกณฑท่ีเหมาะสม ครูไดรับ 
การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา  โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรมเพ่ือใหมี
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เทคนิควิธีการตางๆ มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนับสนุนบุคลากร เชน การจางครูตางชาติ 
เจาของภาษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนอยางสูงสุดแกผูเรียน 

ครูมีความตองการใหผูบริหารสถานศึกษาดูแลชวยเหลือ ใหการสนับสนุนดานการ
จัดสงเอกสารประกอบการเรียนและการสงคลิปสําหรับนักเรียนท่ีไมมีอุปกรณในการเรียนออนไลน ครูตองการ
ไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน ไดดานงบประมาณ สําหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณท่ีจําเปน เชน 
กลองบันทึกวิดีโอ ไมโครโฟน ระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือบริการและอํานวยความสะดวกใหครูในการจัดการเรียน
การสอน ครูตองการการดูแลชวยเหลือ โดยตองการใหผูบริหารใหความชวยเหลือ ในการใหผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือคอยอํานวยความสะดวก แกปญหาใหครูท่ีมีปญหาดานการใช
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 
ครูมีการสํารวจความพรอมของอุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียนของ

นักเรียน และแนวทางการแกปญหาในกรณีท่ีนักเรียนไมมีอุปกรณ โดยการสํารวจความพรอมของอุปกรณและ
ระบบอินเทอรเน็ตของนักเรียนโดยการใหนักเรียนทําแบบสํารวจเพ่ือรวบรวมขอมูลและหาแนวทาง 
การชวยเหลือรายบุคคล เชน ทางโรงเรียนมีอุปกรณใหนักเรียนยืมสําหรับใชในการเรียน ครูผูสอนจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใชเอกสารประกอบการเรียนท่ีใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีความยืดหยุนใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน นอกจากนี้ ครูผูสอนควรลดภาระงานท่ีตองใช
เทคโนโลยีและกําหนดระยะเวลาการสงงานท่ีเหมาะสม 

2.3.2 ดานกระบวนการ 
ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

         ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคนา 2019 (COVID - 19) โดยมีการวางแผนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการการสอนโดยการพิจารณา
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน เวลา สถานการณ โดยลดความเขมขนของ
เนื้อหาลง แตยังคงบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active learning  
ใชประเด็นคําถามหรือสถานการณใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเสนอแนวทางการแกปญหาสามารถเรียนรูและ
สรางองคความรูดวยตนเองไดใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีการเสริมแรงในขณะเรียน  
มีการขอตกลงท่ียอมรับรวมกันระหวางครูและนักเรียน ใชทําสื่อประกอบการสอนท่ีนาสนใจ มีเอกสาร
ประกอบการเรียน ใชเทคโนโลยี แพลตฟอรม แอปพลิเคชัน เกมส เพ่ือสรางบรรยากาศในชั้นเรียน และมีการ
บันทึกคลิปวิดีโอเพ่ือใหผูเรียนไดทบทวนบทเรียน 

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล 
          ครู มีแนวทางการปรับหรือยืดหยุ นของวิธีการวัดและประเมินผลผู เรียน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการประชุมกลุมสาระการเรียนรู 
เพ่ือสรางความตกลงกันรวมกันเก่ียวกับแนวทางการเก็บคะแนนตามสัดสวนและวิธีการเพ่ือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดําเนินการวัดประเมินผลดวยวิธีการ เกณฑท่ีเหมาะสม เชน การเขาเรียน การถามตอบ ความถูกตอง 
การสงงานตรงเวลา ความเปนระเบียบเรียบรอย เปนตน การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียนและ
พัฒนาการของผูเรียน ยืดหยุนและเพ่ิมระยะเวลาในการรับงาน เนนใหทํากิจกรรมในคาบเรียนโดยการบูรณาการ 
ชิ้นงานเพ่ือลดภาระงานและการวัดองคความรูของผูเรียนจากขอคําถามหรือชิ้นงานท่ีเปนการตอบท่ีบูรณาการ
คําตอบไดหลายตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลจากการตอบคําถาม แบบฝกหัด แบบทดสอบในรูปแบบ
ออนไลน การใหโอกาสผูเรียนกรณีใหติดตอสอบภายหลังได หากอินเทอรเน็ตมีปญหา ครูมีการประกันผล 
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การวัดทุกครั้ง สอบไมผานสามารถดําเนินการสอบใหมใหผานเกณฑไดโดยครูมีกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู  
ฝกทักษะและทบทวนความรูมากข้ึน 
   ครูมีการนําผลจากการวัดและประเมินผลมาใหขอมูลยอนกลับสูผูเรียน เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเองของผูเรียน โดยเม่ือมีการวัดและประเมินผลทุกครั้งนักเรียนทุกคนจะไดรับทราบ
ขอมูลยอนกลับ ท้ังรูปแบบของตัวเลข และขอความท้ังการชื่นชม การให เสนอแนะเพ่ือใหนักเรียน 
เกิดการพัฒนา โดยนํามาวางแผนพัฒนาสงเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีใหเขารวมกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพในแตละดาน สวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑมีการแกปญหาใหผานเกณฑโดยการสอนซอมเสริม  
มีการประสานครูประจําชั้นและผูปกครองนักเรียนเพ่ือรวมมือกันกํากับ ดูแลและชวยเหลือนักเรียน 

ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการช้ันเรียน 
   ครูมีแนวทางการติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงการเรียน
การสอน โดยมีการตรวจสอบและสํารวจผูเรียนกอนเรียนเก่ียวกับความพรอมของอุปกรณ การสรางบรรยากาศ
ชั้นเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมแตละเนื้อหาบทเรียน ฝกฝนใหนักเรียนเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนนการมีแบบมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียนดวยกัน  
มีการใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูท่ีจะเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดสอบถามสิ่งท่ียังไมเขาใจ 
ใหกําลังใจ เสริมแรงนักเรียนตลอดเวลา ตลอดจนมีการสังเกตพฤติกรรมและติดตามพัฒนาการของนักเรียน 
แตละคน กรณีท่ีนักเรียนฟงไมทันหรือติดภารกิจไมสามารถเรียนตามตารางได จะมีการอัดคลิปสอนแตละคาบ
เรียนสําหรับใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน  มีการมอบหมายภาระงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาชัดเจน 
    ครูมีการสํารวจเพ่ือใหมีขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับนักเรียน ใชคาบกิจกรรมโฮมรูม 
ชองทางสําหรับใชติดตอประสานงานกับเพ่ือน ผูปกครองและครูประจําชั้นเพ่ือติดตามนักเรียนกรณีมีปญหา 
ในการเรียน หรือขาดสอบ โดยใชกลุมไลน มีการประชุมระดับชั้นเพ่ือรวมวางแผน แลกเปลี่ยน พูดคุยและ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนของนักเรียน  ดําเนินการแกไขตามแผนและติดตามผลการดําเนินการแกปญหาใหกับผูเรียน 
   ครูมีแนวทางในการมอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับผูเรียนหรือธรรมชาติของ
วิชา โดยมอบหมายงานท่ีเกิดประโยชนตอการเรียนของนักเรียนอยางแทจริงดวยปริมาณท่ีเหมาะสมตาม
เนื้อหา คํานึงถึงระยะเวลาในการมอบหมายและกําหนดสง ใหเปนงานท่ีสามารถทําใหเสร็จภายในเวลาหรือสง
ทายคาบ ลดภาระงานท่ีตองทํานอกเวลาเรียน บูรณาการภาระงานท่ีสอดคลองหรือใกลเคียงกัน เนนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ใชเทคโนโลยีมาใชในการสงงาน ไดแก google form google classroom เปนชองทางรับ
และสงงาน ซ่ึงสามารถเก็บงาน และแกไข มีการใหขอมูลยอนกลับของการสงงานใหนักเรียนทราบและแกไข
ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน มีการสงเสริมความรูใหนักเรียนโดยการนําแบบวัดท่ีใชในการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาใหนักเรียนไดฝกฝนเพ่ือสรางความคุนเคยอยางนอย  1 ขอตอบทเรียน 
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  2.4 ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  2.4.1 ดานปจจัย 
   ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ดานปจจัย โดยการแสดงคาความตองการจําเปน และเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
รายละเอียดดังตาราง 4.13 – 4.18 
 
ตารางท่ี 4.13  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ภาพรวม 
 

ประเด็น
ท่ี 

ประเด็น 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 0.1027 4 
2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 0.0705 5 
3 ความรวมมือของผูปกครอง 0.1873 2 
4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 0.1751 3 
5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 0.2127 1 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.2127 
รองลงมาคือประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1873 
ลําดับท่ี 3 คือ ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 
0.1751 ลําดับท่ี 4 คือ ประเด็นท่ี 1 สื่อและอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงมีคา 
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1027 และลําดับสุดทาย คือ ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0705 
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ตารางท่ี 4.14  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียน 
การสอนของคร ู

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
1 ครูมีการเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลอง

กับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
0.0769 3 

2 ครูมีการจัดทําสื่อเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เชน คลิปวิดีโอ 
เกม เปนตน 

0.0776 2 

3 ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน 
คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน 

0.0703 4 

4 ครูมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

0.1985 1 

  
 จากตารางท่ี 4.14 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 1                  
สื่อและอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู อยูในลําดับท่ี 4 (PNImodified = 0.1027) และ 
เม่ือพิจารณาจําแนกรายขอเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 4 ครูมีระบบ
อินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เปนลําดับท่ี 1 
ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1985 รองลงมาคือขอท่ี 2 ครูมีการจัดทําสื่อเพ่ือใชในการจัด 
การเรียนการสอน เชน คลิปวิดีโอ เกม เปนตน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0776 ลําดับท่ี 3 คือ 
ขอท่ี 1 ครูมีการเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0769 และลําดับสุดทายคือ
ขอท่ี 3 ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน 
ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0703 
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ตารางท่ี 4.15  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ                
การจัดการเรียนการสอน 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
5 ครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอนในรูปแบบตาง ๆ 
0.0622 3 

6 ครูมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี 

0.0575 4 

7 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
สัมมนา 

0.0822 1 

8 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การประชุม สัมมนา 

0.0797 2 

  
 จากตารางท่ี 4.15 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 2 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน อยูในลําดับท่ี 5 (PNImodified = 0.0705) และ
เม่ือพิจารณาจําแนกรายขอเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 7 ครูมีการพัฒนา
ตนเองใหมีความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การประชุม สัมมนา เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0822 รองลงมาคือขอท่ี 8 
ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การประชุม สัมมนา ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0797 ลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 5 
ครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงมีคาความตองการ
จําเปน (PNImodified) = 0.0622 และลําดับสุดทายคือขอท่ี 6 ครูมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนการสอน พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0575 
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ตารางท่ี 4.16  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
9 ผูปกครองเอาใจใส ดูแลนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรูและการทํางาน 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
0.2251 1 

10 ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน 0.1595 4 
11 ผูปกครองมีการสื่อสารและประสานงานกับครูเก่ียวกับการเรียนรู 

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
0.1744 3 

12 ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือ
สงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานมากข้ึน (เชน การใชคอมพิวเตอร 
และโปรแกรมตาง ๆ) 

0.1924 2 

  
 จากตารางท่ี 4.16 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 3 
ความรวมมือของผูปกครอง อยูในลําดับท่ี 2 (PNImodified = 0.1873) และเม่ือพิจารณาจําแนกรายขอเรียงลําดับ
ความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 9 ผูปกครองเอาใจใส ดูแลนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรู
และการทํางานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคา 
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.2251 รองลงมาคือขอท่ี 12 ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานมากข้ึน (การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ) 
ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1924 ลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 11 ผูปกครองมีการสื่อสารและ
ประสานงานกับครูเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 
0.1744 และลําดับสุดทายคือขอท่ี 10 ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน ซ่ึงมีคา 
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1595 
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ตารางท่ี 4.17  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
13 ครูไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 

เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.1546 3 

14 ครูไดรับการสนับสนุนจํานวนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.1870 2 

15 ครูไดรับการจัดสรร อุปกรณ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู และ
ระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.3210 1 

16 ครูไดรับการอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี สําหรับการจัด 
การเรียนการสอน 

0.1455 4 

17 ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจจาก
ผูบริหารสถานศึกษา ของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.0958 5 

  
 จากตารางท่ี 4.17 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 4  
การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา อยูในลําดับท่ี 3 (PNImodified = 0.1751) และเม่ือพิจารณาจําแนกราย
ขอเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 15 ครูไดรับการจัดสรร อุปกรณ เครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรู และระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.3210 
รองลงมาคือขอท่ี 14 ครูไดรับการสนับสนุนจํานวนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหา
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีคา
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1870 ลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 13 ครูไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1546 ลําดับท่ี 4 คือ 
ขอท่ี 16 ครูไดรับ การอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี สําหรับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีคา 
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1455 และลําดับสุดทายคือขอท่ี 17 ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ 
และสรางขวัญกําลังใจจากผูบริหารสถานศึกษา ของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0958 
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ตารางท่ี 4.18  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
18 ผูเรียนมีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการเรียน ในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เชน สมารทโฟน 
คอมพิวเตอร  แท็บเล็ต เปนตน 

0.1989 2 

19 ผูเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.2271 1 

  
 จากตารางท่ี 4.18 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 5 
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน อยูในลําดับท่ี 1 (PNImodified = 0.2127) และเม่ือพิจารณาจําแนกรายขอ
เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 19 ผูเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถ
รองรับในการเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคา
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.2271 และลําดับสุดทายคือขอท่ี 18 ผูเรียนมีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับ
การเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร  
แท็บเล็ต เปนตน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1989 
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  2.4.2 ดานกระบวนการ 
   ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ดานกระบวนการ โดยการแสดงคาความตองการจําเปน และเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
รายละเอียดดังตาราง 4.19 – 4.22 
 
ตารางท่ี 4.19  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ ภาพรวม 
 

ประเด็น
ท่ี 

ประเด็น 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 0.0692 3 
2 แนวทางการวัดและประเมินผล 0.0723 2 
3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน 0.0936 1 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 
3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน เปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0936 
รองลงมาคือประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1873 
และลําดับสุดทาย คือ ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) 
= 0.0692 
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ตารางท่ี 4.20  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนสอน 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
20 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทําโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
0.0802 2 

21 ครูมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

0.0611 6 

22 ครูมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู 

0.0742 4 

23 ครูมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 0.0698 5 
24 ครูใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู เชน Google 

Meet, Zoom, Microsoft Team 
0.0449 8 

25 ครูใชสื่อ Social Media ในการจัดการเรียนรู เชน Facebook, Line 0.0586 7 
26 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกและผสมผสานเนื้อหาในวิถีชีวิต

ของนักเรียน 
0.0937 1 

27 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน 0.0745 3 
  
 จากตารางท่ี 4.20 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 1 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน อยูในลําดับท่ี 3 (PNImodified = 0.0692) และเม่ือพิจารณาจําแนกรายขอ
เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 26 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกและ
ผสมผสานเนื้อหาในวิถีชีวิตของนักเรียน ซ่ึงมีคาความตองจําเปน (PNImodified) = 0.0937 รองลงมาคือขอท่ี 20 
ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทําโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีคา
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0802 ลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 27 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
โอกาสในการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0745 ลําดับท่ี 4 คือ ขอท่ี 22 
ครูมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน 
(PNImodified) = 0.0742 ลําดับท่ี 5 คือ ขอท่ี 23 ครูมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัด 
การเรียนรู ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0698 ลําดับท่ี 6 คือ ขอท่ี 21 ครูมีการปรับแผน 
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน 
(PNImodified) = 0.0611  ลําดับท่ี 7 คือ ขอท่ี 25 ครูใชสื่อ Social Media ในการจัดการเรียนรู  เชน 
Facebook, Line ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0586 และลําดับสุดทายคือขอท่ี 24  
ครูใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู เชน Google Meet, Zoom, Microsoft Team ซ่ึงมีคา
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0449 
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ตารางท่ี 4.21  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล 

 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 

คา 
PNImodified 

ลําดับ
ความสําคัญ 

28 ครูมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนและบริบทของนักเรียน 

0.0738 3 

29 ครูใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และสภาพของผูเรียน 

0.0868 1 

30 ครูมีความยืดหยุนในการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงคุณภาพของ
นักเรียน ไมเนนการทดสอบโดยใชขอสอบเพียงอยางเดียว 

0.0476 4 

31 ครูใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับสิ่งท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุง เพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนาตนเองของนักเรียน 

0.0826 2 

  
 จากตารางท่ี 4.21 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 2  
แนวทางการวัดและประเมินผล อยูในลําดับท่ี 1 (PNImodified = 0.0723) และเม่ือพิจารณาจําแนกรายขอ
เรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 29 ครูใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับวัตถุประสงค และสภาพของผูเรียน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน 
(PNImodified) = 0.0868 รองลงมาคือขอท่ี 31 ครูใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับสิ่งท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุง  
เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองของนักเรียน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0826 ลําดับ
ท่ี 3 คือ ขอท่ี 28 ครูมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนและบริบทของนักเรียน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0738 และลําดับสุดทายคือ 
ขอท่ี 30 ครูมีความยืดหยุนในการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงคุณภาพของนักเรียน ไมเนนการทดสอบ 
โดยใชขอสอบเพียงอยางเดียว ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0476 
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ตารางท่ี 4.22  คาความตองการจําเปน และลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาดานกระบวนการ ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน 

ท่ี ขอคําถาม 
ความตองการจําเปน 
คา 

PNImodified 
ลําดับ

ความสําคัญ 
32 ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจและ

ดึงดูดใหนักเรียนสนใจหรือติดตามอยูตลอด 
0.0885 3 

33 ครูมีการมอบหมายภาระงานตามความสามารถของนักเรียน 0.0761 5 
34 ครูมีการมอบหมายภาระงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับคะแนน 0.0601 6 
35 ครูมีการมอบหมายภาระงานโดยเนนบูรณาการประเด็นในรายวิชา

เดียวกันหรือขามรายวิชาใหเปนภาระงานเดียวกัน 
0.2011 1 

36 ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

0.0524 7 

37 ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู  
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

0.1084 2 

38 ครูแกปญหา และพัฒนานักเรียนผานกระบวนการชุมชน 
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

0.0879 4 

  
 จากตารางท่ี 4.22 พบวาขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาดานปจจัย ประเด็นท่ี 3  
การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน อยูในลําดับท่ี 1 (PNImodified = 0.0936) และเม่ือพิจารณาจําแนก 
รายขอเรียงลําดับความตองการจําเปนจากมากไปนอยพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีความตองการจําเปนในขอท่ี 35 ครูมีการมอบหมายภาระงาน
โดยเนนบูรณาการประเด็นในรายวิชาเดียวกันหรือขามรายวิชาใหเปนภาระงานเดียวกัน ซ่ึงมีคาความตองการ
จําเปน (PNImodified) = 0.2011 รองลงมาคือขอท่ี 37 ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับ 
การเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active Learning) ซ่ึงมีคา 
ความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.1084 ลําดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 32 ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนการสอน 
ท่ีมีความนาสนใจและดึงดูดใหนักเรียนสนใจหรือติดตามอยูตลอด ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 
0.0885 ลําดับท่ี 4 คือ ขอท่ี 38 ครูแกปญหา และพัฒนานักเรียนผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0879  
ลําดับท่ี 5 คือ ขอท่ี 33 ครูมีการมอบหมายภาระงานตามความสามารถของนักเรียน ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน 
(PNImodified) = 0.0761 ลําดับท่ี 6 คือ ขอท่ี 34 ครูมีการมอบหมายภาระงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับคะแนน 
ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0601  และลําดับสุดทายคือขอท่ี 36 ครูสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับนักเรียนในระหวางการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ซ่ึงมีคาความตองการจําเปน (PNImodified) = 0.0524 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการเรียนการสอนแบบ 

On site ภายในสถานศึกษา ไมสามารถดําเนินการได หรือ ดําเนินการไดแตมีขอจํากัดตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ไดมีขอเสนอแนะเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีควรปรับใหมีความยืดหยุน รองรับกับสถานการณตางๆ  
ไดเปนอยางดี มีการเปดโอกาสใหรายวิชา หรือ กลุมวิชาไดทําหลักสูตรแบบบูรณาการท้ังในรายวิชาท่ีใกลเคียง 
และตางรายวิชา  ท้ังนี้เพ่ือเปนการลดภาระใหกับผูเรียนในการเรียนการสอนสอนในสถานการณปจจุบัน   
มีการนิ เทศ กํากับ ติดตามอยางสมํ่าเสมอ  การสราง Big Data เพ่ือจัดเก็บขอมูล  และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธในการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สรุปผลไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

2. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. เนื้อหาท่ีนํามาใชในการวิจัย  

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ดําเนินการศึกษาขอมูลดานงบประมาณ 
(Money) ขอมูลดานบุคคล (Man) ขอมูลดานการบริหารจัดการ (Management) และขอมูลดานวัสดุ อุปกรณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) 

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการศึกษาขอมูลดานปจจัยและดานกระบวนการ 
 2. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 154 คน แบงเปนผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 5 คน และครู จํานวน 149 คน 
 3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน 
และแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  สรุปไดวา  
    ดานงบประมาณ (Money) สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไมเพียงพอ และรูปแบบหรือแนวทาง 
ในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการจัดประชุมวางแผนการดําเนินการจัดการงบประมาณใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงการลดภาระ
คาใชจายและบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง   
 ดานบุคคล  (Man) ครูมีความรูและทักษะการจัดการเรียนสอนในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อยูในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมการเตรียม 
ความพรอมในการใช Google classroom  มีการจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ และสถานศึกษามีการประชุม 
แจงนโยบาย  แนวทาง  วิธีปฏิบัติอยางชัดเจน  มีการจัดอบรมการเตรียมความพรอมในการใช Google 
classroom และการพัฒนาทักษะการใชงานดวย Application Platform ตาง ๆ รวมถึงการใหแนวทาง  
การสนับสนุน ในเรื่องของการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนและแบบผสมผสาน 
 ดานการบริหารจัดการ (Management)  สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบผสมผสาน และสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบาย
ผานกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีการประชุม กํากับติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนเปนระยะๆ   
มีการส งเสริม ใหการสนับสนุน ท้ั งในด านวัสดุ อุปกรณ  ท่ี ใช ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน รายงานการนิเทศโดยฝายบริหาร 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ตลอดทุกเดือน  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการประชุม
วางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมตามปฏิทินท่ีเนนการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสําคัญ  
 ดานวัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก (Material) สถานศึกษามีการติดตั้งระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการในสถานศึกษา และในสถานศึกษาบางแหงไดมี 
การปรับปรุงระบบปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน มีการบริหารจัดการใหครู และนักเรียนเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
การจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู และ 
การเรียนรูของนักเรียน  มีการดําเนินการจัดซ้ือแพลตฟอรม Google Workspace ของ Google Meets   
เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูใชงานใหมากข้ึน 
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2. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปไดวา ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีสภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัย ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และดานกระบวนการ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา ผูศึกษานําเสนอประเด็นการอภิปรายท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
       1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019   
    ดานงบประมาณ (Money) สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไมเพียงพอ ท้ังนี้เปนเพราะสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนเหตุการณท่ีไมมีการคาดการณความรุนแรงในการแพร
ระบาดรวมถึงผลกระทบลวงหนา จึงทําใหสถานศึกษามีรูปแบบ วิธีการ บริหารจัดการงบประมาณ 
ในรูปแบบเดิม รวมท้ังเหตุการณการแพรระบาดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวงกวาง จึงทําให
งบประมาณท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน ลดลงอยางมาก สวนรูปแบบหรือแนวทาง 
ในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการจัดประชุมวางแผนการดําเนินการจัดการงบประมาณใหสอดคลองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงการลดภาระ
คาใชจายและบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง ท้ังนี้เปนเพราะสถานศึกษาเปนหนวยงานของทางภาครัฐ
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับสถานการณและดําเนินการจัดการศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุน 
การขับเคลื่อนประเทศเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของประเทศ 
 ดานบุคคล  (Man) ครูมีความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อยูในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรม 
การเตรียมความพรอมในการใช Google classroom  มีการจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ ท้ังนี้เปนเพราะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองมีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงเรื่องการใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเปนประเด็นท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการพัฒนา และ
สถานศึกษามีการประชุมแจงนโยบาย  แนวทาง  วิธีปฏิบัติอยางชัดเจน  มีการจัดอบรมการเตรียมความพรอม
ในการใช Google classroom และการพัฒนาทักษะการใชงาน Application Platform ตางๆ รวมถึง 
การใหแนวทาง การสนับสนุน ในเรื่องของการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนและแบบผสมผสาน 
ท้ังนี้เพราะนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายมีความหลากหลาย การใหนักเรียนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษา 
ในรูปแบบตางๆ จึงมีความจําเปนท่ีจะใหครูตองไดรับการพัฒนาและปรับตัว จากการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบปกติท่ีเคยปฏิบัติในสถานศึกษา 
 ดานการบริหารจัดการ (Management)  สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบผสมผสาน ท้ังนี้เพราะนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
มีความหลากหลาย การใหนักเรียนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในรูปแบบตางๆ สถานศึกษาจึงตองมีรูปแบบ
การบริหารจัดการใหครูทําการจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบท้ังในรูปแบบ Onsite  รูปแบบ Online  
รูปแบบ On Demand  และรูปแบบ On Hand และสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายผานกลุมสาระ 
การเรียนรูตาง ๆ มีการประชุม กํากับติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนเปนระยะๆ  มีการสงเสริม 
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ใหการสนับสนุนท้ังในดานวัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ  
มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน รายงานการนิเทศโดยฝายบริหาร หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู ตลอดทุกเดือน  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการประชุมวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมตามปฏิทินท่ี เนนการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนสําคัญ ท้ังนี้เพราะรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนสิ่งท่ีแปลกใหมสําหรับครูผูสอน ซ่ึงตองอาศัยทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทักษะการเชื่อมโยงโปรแกรมตางๆ กับเทคนิคการสอน รวมท้ัง
นักเรียนก็ตองปรับตัวในการเรียนรู กระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนจึงมี 
ความจําเปนและตองทําอยางจริงจังตอเนื่อง รวมท้ังการใหกําลังใจครูผูสอนและตัวนักเรียน เพราะในระหวาง
ทําการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูจะเกิดความเครียดจากท้ังสาระการเรียนรูและการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือการเรียนการสอน/การเรียนรูรวมดวย 
 ดานวัสดุ อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวก (Material) สถานศึกษามีการติดตั้งระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการในสถานศึกษา และในสถานศึกษาบางแหงไดมี 
การปรับปรุงระบบปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน มีการบริหารจัดการใหครูและนักเรียนเขาถึงวัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัด 
การเรียนการสอนของครู เพ่ือใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู
ของนักเรียน  มีการดําเนินการจัดซ้ือแพลตฟอรม Google Workspace ของ Google Meet  เพ่ือเพ่ิมจํานวน
ผูใชงานใหมากข้ึน ท้ังนี้ปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรูของ
นักเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือเครื่องมือในการเขาถึงการเรียนรู
ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต จึงทําใหสถานศึกษาทุกแหงมีการดําเนินงานในเรื่องของ 
การจัดซ้ือ จัดเตรียม วัสดุ ครุภัณฑ เก่ียวกับสื่อ เทคโนโลยี ใหมีความพรอม เพียงพอ และทันสมัย สําหรับเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
       2. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดานปจจัย ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามประเด็นโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
พบวา ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาคือ 
ประเด็นท่ี 1 สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู ลําดับท่ี 3 คือ ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุน
จากผูบริหารสถานศึกษา ลําดับท่ี 4 คือ ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง และลําดับสุดทายคือ 
ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน ซ่ึงจะเห็นไดวา ประเด็นความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องมาจากขาราชการครูมีความสนใจและเขารวมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังขาราชการครู
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนขาราชการครูท่ีบรรจุใหม อายุราชการนอย ท่ีไดรับการพัฒนาในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชวงท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคลองกับ วิทยา วาโย และคณะ (2563)  
ท่ีกลาววา ผูสอนตองพัฒนาสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหมีความพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาขณะท่ีสอน นอกจากนั้นยังมี 
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การจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรูออนไลนวังจันทรเกษม ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีการจัดอบรมหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผานระบบออนไลน จํานวน  
10 หลักสูตร และโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovtive Educator  
ผาน Microsoft Forms มี 7 หลักสูตร ทําใหขาราชการครูไดพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีทักษะและความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี และนําไปปรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได  
สวนประเด็นท่ีมีท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสดุคือ ประเด็นความพรอมในการเรียนของผูเรียน เนื่องมาจากนักเรียน
ขาดแคลนและไมมีความพรอมของระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 
รวมถึงขาดความเขาใจในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ท่ีครูแตละรายวิชาใชจัดการเรียนการสอนท่ีไมเหมือนกัน 
ทําใหนักเรียนเกิดความสับสนและไมมีความพรอม ซ่ึงสอดคลองกับท่ี วิทยา วาโย และคณะ (2563) มีผล
การศึกษาวา ในชวงแรกของการเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ผูเรียนยังมีปญหาขาดความเขาใจ 
ในการเขาใชงาน ความพรอมของอุปกรณรองรับและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสอดคลองกับผลวิจัย 
ของ วิทัศน ฝกเจริญผล (2563)  ท่ีกลาววา ปญหาความขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี
เปนอุปสรรคสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนออนไลน   
 สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัยประเด็นท่ี 1 สื่อและ
อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู มีผลการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต  
เปนตน เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นั้น ครูจะตองจัดการเรียนการสอนทางไกล แตครูสวนใหญมีอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนออนไลนอยูแลว 
และใชจัดการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน รวมถึงโรงเรียนมีคอมพิวเตอรสําหรับใชงานเพ่ือบริการใหครูใชใน
การจัดการเรียนการสอนอยูแลว และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ครูมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูง
แบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เนื่องจากโดยสวนใหญครูผูสอนเปนผูท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดและใชอินเทอรเน็ตสวนตัวจากท่ีพักอาศัยในการจัดการเรียนการสอน และครูผูสอน 
มีท่ีพักอาศัยเปนหอพักหรือหองเชาท่ีผูใหเชาพักมีอินเทอรเน็ตบริการท่ีมีความเร็วจํากัด ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ท่ีกลาววา ครูไดประสบกับปญหาดานอุปกรณการสอน เชน 
คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต และคูมือการสอนสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยสิ่งท่ี 
ควรพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงเปนลําดับตน ๆ เม่ือตองรับมือกับสถานการณเชนนี้ในครั้งตอไปนั่นคือ  
การจัดเตรียมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอนออนไลนและการพัฒนาระบบเครือขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตท่ีรวดเร็วและท่ัวถึง เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูออนไลน 
 สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัยประเด็นท่ี 2 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีผลการศึกษาอยู ในระดับมากท่ีสุด  
โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม สัมมนา เนื่องจากครูผูสอนมีความสนใจในการ
พัฒนาตนเองหลักสูตรตาง ๆ ตามท่ีหนวยงานจัด ซ่ึงในปจจุบันมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
สัมมนาจํานวนมาก และมีหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความสนใจของครูผูสอน นอกจากนี้ครูผูสอนมีการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพ่ือวางแผนการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ ทําใหครูสามารถหาความรูเพ่ิมเติม
ไดงาย และนําองคความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนได และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ครูมีความรู
และทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ อาจเนื่องมาจากครูผูสอนมีการ
พัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง แตครูไมนําองคความรูและ
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ทักษะท่ีไดรับมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ไดเทาท่ีควร  
 สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัยประเด็นท่ี 3  
ความรวมมือของผูปกครอง มีผลการศึกษาอยูในระดับมาก โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูปกครอง
สนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผูเรียนจะตอง
เรียนรูท่ีบานหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง ทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู 
ของผูเรียน โดยจัดหาอุปกรณท่ีเปนประโยชนใหกับผูเรียนไวอํานวยความสะดวกในการเรียนรู นอกจากนี้
ผูปกครองยังไดรับการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําให 
มีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณใหกับผูเรียนอยางเต็มท่ีตามความจําเปน และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือ ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลาน 
มากข้ึน (เชน การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ) เนื่องจากผูปกครองมีภาระงานและการประกอบอาชีพ
ของตนเองเปนหลักอยูแลว ทําใหไมมีเวลาสําหรับการหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือ
สนับสนุนการเรียนของผูเรียนไดเทาท่ีควร อีกท้ังผูปกครองของผูเรียนบางคนไมสามารถเขาถึงอุปกรณ 
ทางเทคโนโลยีไดเนื่องจากสถานะทางครอบครัวไมมีความพรอมเพียงพอในการสนับสนุนอุปกรณสําหรับผูเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564)  ซ่ึงไดกลาววา ผูปกครอง
บางสวนใหขอคิดเห็นวา ผูปกครองตองปรับเวลาของตนเอง คอนขางมาก มีการจัดทําตารางเวลาของ 
บุตรหลาน และปรับเวลาการทํางานของตนเองใหสามารถ ท้ังทํางานและดูแลบุตรหลานไปพรอมกัน จะเนน 
ในการใหความสําคัญกับบุตรหลาน โดยคํานึงวา “เราตองทําอยางไรใหลูกปลอดภัย และการเรียนไมเสีย”  
 สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัยประเด็นท่ี 4  
การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา มีผลการศึกษาอยูในระดับมาก โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจจากผูบริหารสถานศึกษา ของการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความ
หวงใยในการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรูของผูเรียน ทําใหมีการเขาไปมีสวนรวมในการนิเทศ 
ใหความชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครู เพราะ
ในสถานการณปจจุบันทําใหภาระงานของครูมีมากข้ึน เนื่องจากตองปรับหลักสูตรการสอนใหม การแบงซอย
หองเรียน การสลับวันมาเรียน การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีหลากหลาย รวมท้ังการจัดระบบตาง ๆ เพ่ือปองกัน
การติดเชื้อไวรัสลวนแตทําใหภาระงานของครูมีมากข้ึน นอกจากนั้นครูบางสวนอาจเกิดภาวะความเครียด  
มีความกังวลกับการสอนรูปแบบใหมและไมถนัดกับการสอน ซ่ึงครูบางสวนท่ีขาดทักษะในการใชรูปแบบ 
การสอนแบบใหม ไมคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหกังวลและเหนื่อยกวาปกติ และนอกจากนั้น
ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน เนื่องจากภาระงานมีมากข้ึน ขณะท่ีทรัพยากรไมเพียงพอและบุคคลภายนอก
ไมเขาใจถึงภาระงานของครู สงผลใหครูรูสึกวาขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือ ครูไดรับการจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู และระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียน
การสอน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากโรงเรียน 
สวนใหญไมมีการจัดอุปกรณ เครื่องมือ และระบบอินเทอรเน็ตสําหรับใหครูใชในการจัดการเรียนการสอน 
ไดเพียงพอเทาท่ีควร เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ 
 สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดานปจจัยประเด็นท่ี 5  
ความพรอมในการเรียนของผูเรียน มีผลการศึกษาอยูในระดับมาก โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียน 
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มีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน 
สมารทโฟน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต เปนตน เนื่องจากผู เรียนมีเครื่องมือสื่อสารท่ีใชงานอยูแลว เชน 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร หรือ iPad ทําใหมีความพรอมในการเรียน แตอาจมีผูเรียนบางคนเปนสวนนอย 
ท่ีไมมีความพรอมเนื่องจากไมมีอุปกรณเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณเกิดความขัดของระหวางเรียนและรายการ
ท่ี มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผู เรียนมีระบบอินเทอรเน็ต ท่ีสามารถรองรับในการเรียน ในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผูเรียนสวนใหญมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถ 
ใชงานได แตอาจไมเพียงพอและจํากัดความเร็วในการใชงาน ทําใหไมสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน
ไดตลอดเวลาอยางตอเนื่อง และเกิดปญหาระหวางเรียน 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา สภาพท่ีเปนจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ดานกระบวนการ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือจําแนกตามประเด็นโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยพบวา ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาคือ ประเด็นท่ี 1 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และลําดับสุดทายคือ ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน  
ซ่ึงจะเห็นไดวา ประเด็นแนวทางการวัดและประเมินผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องมาจากครูผูสอนมีการปรับ
แนวทางการวัดและประเมินผลของผูเรียนตามสภาพท่ีเปนจริง มีการยืดหยุนตามการปฏิบัติจริง และครูมี
ความรูความสามารถในการสรางเครื่องมือท่ีมีการวัดประเมินผลออนไลน มีการติดตามภาระงานเพ่ือ 
วัดประเมินผลอยางตอเนื่องสวนประเด็นท่ีมีท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การติดตามและบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน  
 ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พบวา ความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาดานปจจัยซ่ึงมีท้ังหมด 5 ประเด็น เรียงลําดับประเด็นท่ีมีความตองการจําเปนจากมากไปนอย
พบวา ประเด็นท่ี 5  ความพรอมในการเรียนของผูเรียน เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาคือ ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือ
ของผูปกครอง ลําดับท่ี 3 คือ ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ลําดับท่ี 4 คือ ประเด็นท่ี 1 
สื่อและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู และลําดับสุดทาย คือ ประเด็นท่ี 2 ความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเห็นไดวา ประเด็นความพรอมในการเรียนของผูเรียน  
มีความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด เนื่องมาจาก ความพรอมของผูเรียนถือเปน 
สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถดําเนินการได และทําใหผูเรียนสามารถเกิดการ
เรียนรูไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการประเมินความพรอมของผูเรียนเพ่ือใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรวมกิจกรรมการเรียนรูไดอยางตอเนื่องและมีความสุขกับการเรียน 
และสอดคลองกับผลวิจัยของ มนธิชา ทองหัตถา (2564) ท่ีพบวา ปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของ
นักเรียนท่ีพบมากท่ีสุดและเปนปญหาท่ีใหญท่ีสุดนั้นคือดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอรเน็ตและ
โปรแกรมท่ีใชสําหรับการเรียนแบบออนไลน สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีไมเสถียรทําใหการสื่อสารระหวาง 
การเรียนการสอนไมตอเนื่องและไมราบรื่นและมีนักเรียนจํานวนหนึ่งไมมีอินเทอรเน็ตในการใชงานทําใหเรียน
และทําการบานไมทันเพ่ือน สวนประเด็นท่ีมีความตองการจําเปนนอยท่ีสุด คือ ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เนื่องมาจากครูมีการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน นําความรูจากการเทคโนโลย ี
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน หรือความรูท่ีไดรับจากการอบรมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีรวมถึงแอปพลิเคชันตาง ๆ  
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มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายภาระงาน เชน ZOOM , 
Google Classroom , เกมส เปนตน 
 ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประเด็นท่ี 1 ความตองการจําเปนมากท่ีสุดคือ ครูมีระบบ
อินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เนื่องจาก 
ในการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สวนใหญมี 
การจัดการเรียนการ สอนในรูปแบบออนไลน แตระบบอินเทอรเน็ตท่ีครูใชสวนมากจะเปนสัญญาณจากมือถือ
ซ่ึงขาดความเสถียรของสัญญาณ ทําใหการจัดการเรียนการสอนขาดชวง และติดตามภาระงานคอนขางยาก 
ดังนั้นสถานศึกษาควรสํารวจความพรอมของระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถรองรับ 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลนของครูกอนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแกไขปญหาและใหการสงเสริม
สนับสนุนครูใหมีความสามารถในจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน 
สวนความตองการจําเปนนอยท่ีสุดคือ ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน คอมพิวเตอร 
สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน เนื่องจากครูมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันและเอ้ือตอ 
การจัดการเรียนการสอนอยูแลว ทําใหครูสามารถเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ สําหรับการจัดการเรียน 
การสอนออนไลนใหกับผูเรียนได เชน เนื้อหาในบทเรียน ใบความรู กิจกรรมในหองเรียนออนไลน ภาระงาน 
ท่ีมอบหมาย เปนตน 
 ความตองการจําเปนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประเด็นท่ี 2 ความตองการจําเปนมากท่ีสุดคือ ครูมีการพัฒนาตนเอง 
ใหมีความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
สัมมนา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สวนใหญตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนซ่ึงถือไดวาเปนเรื่องใหมสําหรับครูผูสอน และปจจุบัน 
มีแอปพลิเคชันท่ีหลากหลาย รวมถึงผูเรียนมีบริบทท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
ตามสถานการณจึงตองอาศัยความรูความเขาใจในการใชเทคนิคตางๆ สําหรับการจัดการเรียนการสอน ครูจึง
ตองการฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถในการใชแอปพลิเคชันตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัด 
การเรียนการสอน กระตุนการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับของผูเรียน สวนความตองการจําเปนนอยท่ีสุดคือ 
ครูมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี เนื่องจาก 
ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต อยูแลว 
จึงสามารถใชงานสําหรับการจัดการเรียนการสอนไดดี 
 เนื่องมาจากผูเรียนขาดระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับการเรียนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการเรียนออนไลนไมสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องตลอดคาบเรียน 
ดังนั้น สถานศึกษาควรใหความชวยเหลือ สนับสนุนระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียน เพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู รวมถึงรวมกิจกรรมในหองเรียนออนไลนกับครูผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียน
ไดอยางตอเนื่อง  
 
 
 
 
 



59  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

 1. การนําขอมูลสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและสภาพการจัดการเรียนการสอนไปใช  
ควรศึกษาบริบทการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแตละแหงตามสภาพท่ีเปนจริง 
และนําขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชใหเหมาะสม 
 2. การนําแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช ควรนําไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ 
ท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังจะตองทําความเขาใจแนวทางใหละเอียดกอนนําไปใช 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. ควรเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน  
กลุมสาระการเรียนรู และตําแหนงและวิทยฐานะ และมีจํานวนมากเพียงพอ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพและ
สามารถอางอิงผลการวิจัยไปยังประชากรได 
 2. ควรศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือนําปญหามาวิเคราะหรวมกับ
ความตองการจําเปน และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาตอไป 
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แบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คําช้ีแจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  

2. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 โดยแบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  การบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามไป

ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํารายงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยการตอบแบบสอบถามนี้ของทาน ไมมี

ผลกระทบใดๆ กับการปฏิบัติงานของทาน จึงขอใหทานตอบแบบสอบถามตามสภาพท่ีเปนจริง เพ่ือใหเกิด

ผลการวิจัยท่ีนาเชื้อถือและนําไปใชในการกําหนดนโยบายของหนวยงานตนสังกัดตอไป 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 เพศ     ชาย    หญิง 

 ตําแหนง     ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 วิทยฐานะ    ไมมีวิทยฐานะ  ชํานาญการ     ชํานาญการพิเศษ 

 ประสบการณในตําแหนง    นอยกวา 5 ป   5 – 10 ป   มากกวา 10 ป 

 จํานวนนกัเรียน    นอยกวา 500 คน    500 – 1,499 คน 

      1,500 – 2,499 คน   2,500 คนข้ึนไป 

 สหวิทยาเขต    เมืองปราการ   วิทยปราการ 

      ปอมปราการ   สุวรรณภูมิปราการ 

ตอนที่ 2  การบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1. ดานงบประมาณ (Money) 
1.1 สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพียงพอหรือไม และไดมาจากแหลงใดบาง 

            

            

            

            

            

             
1.2 สถานศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการดานงบประมาณ ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไร 
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2. ดานบุคคล (Man) 
2.1 ครูมีความรูและทักษะการจัดการเรียนสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019  เปนอยางไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 

2.2 สถานศึกษามีบทบาทหรือวิธีการในการสงเสริมครูใหจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรบาง 
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3. ดานการบริหารจัดการ (Management) 
3.1 สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดบาง และเหตุใดถึงเลือกรูปแบบนั้น 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

             
3.2 สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเลือกไวนั้นมีประสิทธิภาพ 

อยางไรบาง 
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3.3 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล           

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม อยางไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

             
 

3.4 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไรบาง 
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3.5 สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจําปการศึกษาอยางไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            
             

 

 

3.6 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจําปการศึกษาใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม อยางไร  
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4. ดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก (Material) 
4.1 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสถานศึกษา เชน พ้ืนท่ีการใหบริการความเร็ว

ของสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนอยางไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
             

            
             

 

4.2 สถานศึกษามีการจัดสรรสัญญาณ หรืออํานวยความสะดวก การเขาถึงสัญญาณใหกับบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางไร 
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4.3 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการเรียนการสอนของครู

เพียงพอหรือไม มีอะไรบาง ยกตัวอยางประกอบ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            
             

 
4.4 สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการใหครูเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

การจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอยางไร 
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4.5 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนของนักเรียนเพียงพอ

หรือไม มีอะไรบาง ยกตัวอยางประกอบ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            
             

 

4.6 สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการใหนักเรียนเขาถึงวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับการเรียนรูอยางไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

             
 



72 
 

  

4.7 สถานศึกษามีการจัดหาแพลตฟอรม หรือสื่อสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม มีอะไรบาง 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            
             

 

4.8 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแพลตฟอรม หรือสื่อสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไร 
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

 

               
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ ณ โอกาสนี ้

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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แบบสอบถามครูผูสอน 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
คําช้ีแจง 
1.  ผูตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา            
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก           
ขนาดโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู ตําแหนงและวิทยฐานะ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาตอบสนองคู 4 ระดับ ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับสภาพ      
ท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 แบงเปน 2 ดาน คือ ดานปจจัย และดานกระบวนการ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวางตามสภาพความเปนจริง 
1. จํานวนนักเรียนท่ีทานสังกัด 
  จํานวน 1 - 499 คน    จํานวน  500 - 1,499 คน 
  จํานวน 1,500 - 2,499 คน   จํานวน  2,500 คน 
2. กลุมสาระการเรียนรูท่ีทานสังกัด 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ 
  ครูผูชวย     คร ู
  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

4. ประสบการณในตําแหนง.................ป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาตอบสนองคู 
คําช้ีแจง  โปรดอานคําถามเก่ียวกับสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของการจัดการเรียนการสอน           

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบงเปน 2 ดาน คือ ดานปจจัย และ

ดานกระบวนการ แตละขอโดยละเอียดและตอบคําถามแตละขอ โดยทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวาง 
- สภาพท่ีคาดหวัง ทานคาดหวังตอขอคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับใด 
- สภาพท่ีเปนจริง ทานมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสภาพความเปนจริงอยูในระดับใด 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 4    หมายถึง มีระดับการคาดหวัง / มีระดับการปฏิบัติจริง อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3    หมายถึง มีระดับการคาดหวัง / มีระดับการปฏิบัติจริง อยูในระดับมาก 
 2    หมายถึง มีระดับการคาดหวัง / มีระดับการปฏิบัติจริง อยูในระดับนอย 
 1    หมายถึง มีระดับการคาดหวัง / มีระดับการปฏิบัติจริง อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนจริง 

4 3 2 1 4 3 2 1 
ดานปจจัย 
ประเด็นท่ี 1 ส่ือและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของคร ู
1 ครูมีการเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการเรยีนรูเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

        

2 ครูมีการจัดทําสื่อเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน  
เชน คลิปวิดีโอ เกม เปนตน 

        

3 ครูมีอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน  
เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน 

        

4 ครูมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงแบบไมจํากัดท่ีสามารถ
รองรับในการจัดการเรยีนการสอนออนไลน 

        

ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
5 ครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบตาง ๆ 
        

6 ครูมีทัศนคตท่ีิดีในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
พรอมเรียนรู และใชเทคโนโลยี 

        

7 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 
สัมมนา  

        

8 ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประชุม สัมมนา     
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ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนจริง 

4 3 2 1 4 3 2 1 
ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง 
9 ผูปกครองเอาใจใส ดูแลนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรูและ 

การทํางานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

        

10 ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณเพ่ือใชในการเรียนของผูเรียน         
11 ผูปกครองมีการสื่อสารและประสานงานกับครเูก่ียวกับการเรียนรู

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
        

12 ผูปกครองมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลย ี
เพ่ือชวยเหลือสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานมากข้ึน 
(เชน การใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ) 

        

ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 
13 ครูไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรหรือเจาหนาท่ี 

เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        

14 ครูไดรับการสนับสนุนจํานวนบุคลากรหรือเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        

15 ครูไดรับการจัดสรร  อุปกรณ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู  
และระบบอินเทอรเน็ต ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        

16 ครูไดรับการอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี สําหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 

        

17 ครูไดรับการนิเทศ ความชวยเหลือ และสรางขวัญกําลังใจ 
จากผูบริหารสถานศึกษา ของการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        

ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 
18 ผูเรียนมีอุปกรณท่ีพรอมสําหรับการเรียน ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร  แท็บเล็ต เปนตน 

        

19 ผูเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถรองรับในการเรียน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนจริง 

4 3 2 1 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ 
ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
20 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร/จัดทําโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
        

21 ครูมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

        

22 ครูมีการจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 

        

23 ครูมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู         
24 ครูใชแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู เชน Google 

Meet, Zoom, Microsoft Team 
        

25 ครูใชสื่อ Social Media ในการจัดการเรียนรู เชน Facebook, 
Line  

        

26 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกและผสมผสานเนื้อหา 
ในวิถีชีวิตของนักเรียน 

        

27 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงโอกาสในการเรียนรู 
ของนักเรียน  

        

ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล 
28 ครูมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริบทของนักเรียน 
        

29 ครูใชเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับวัตถุประสงค และสภาพของผูเรียน 

        

30 ครูมีความยืดหยุนในการวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของนักเรียน ไมเนนการทดสอบโดยใชขอสอบเพียงอยางเดียว 

        

31 ครูใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับสิ่งท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุง  
เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองของนักเรียน 
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ท่ี ขอคําถาม 
สภาพท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนจริง 

4 3 2 1 4 3 2 1 
ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการช้ันเรียน 
32 ครูมีการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจ 

และดึงดูดใหนักเรียนสนใจหรือติดตามอยูตลอด 
        

33 ครูมีการมอบหมายภาระงานตามความสามารถของนักเรียน         
34 ครูมีการมอบหมายภาระงานท่ีมีปริมาณเหมาะสมกับคะแนน         
35 ครูมีการมอบหมายภาระงานโดยเนนบูรณาการประเด็น 

ในรายวิชาเดียวกันหรือขามรายวิชาใหเปนภาระงานเดียวกัน 
        

36 ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนในระหวางการจัด 
การเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

        

37 ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู 
สามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

        

38 ครูแกปญหา และพัฒนานักเรียนผานกระบวนการชุมชน 
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

        

 

*********** ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ ************* 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
คําช้ีแจง 
1. ผูตอบแบบสอบถามครั้งนี้  ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา            
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก           
ขนาดโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู ตําแหนงและวิทยฐานะ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบเขียนตอบ 

 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวางตามสภาพความเปนจริง 
1. จํานวนนักเรียนท่ีทานสังกัด 
  จํานวน 1 - 499 คน    จํานวน  500 - 1,499 คน 
  จํานวน 1,500 - 2,499 คน   จํานวน  2,500 คน 
2. กลุมสาระการเรียนรูท่ีทานสังกัด 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. ตําแหนงและวิทยฐานะ 
  ครูผูชวย     คร ู
  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ   ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 
4. ประสบการณในตําแหนง.................ป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบเขียนตอบ 
คําช้ีแจง โปรดอานคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 แตละขอ โดยเขียนตอบลงในชองวาง 
ดานปจจัย 
ประเด็นท่ี 1 ส่ือและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของครู 
คําถาม : ครูมีแนวทางการออกแบบ สราง และคัดสรรสื่อและอุปกรณสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียนอยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ประเด็นท่ี 2 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
คําถาม : ครูมีแนวทางในการหาความรูเพ่ิมเติมหรือเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ประเด็นท่ี 3 ความรวมมือของผูปกครอง 
คําถาม : ครูมีแนวทางในการประสานงานกับผูปกครองเพ่ือรวมกันวางแผนเก่ียวกับการเรียนของผูเรียน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางไรบาง 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นท่ี 4 การสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา 
คําถาม : ครูไดรับการสนับสนุนในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และวิธีดําเนินงาน จากผูบริหาร

สถานศึกษาอยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม : ครูมีความตองการใหผูบริหารสถานศึกษาดูแลชวยเหลือในเรื่องใด อยางไรบาง เพ่ือเปนการสงเสริม
ใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดประสบความสําเร็จ 

คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นท่ี 5 ความพรอมในการเรียนของผูเรียน 
คําถาม : ครูมีการสํารวจความพรอมของอุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียนของนักเรียน  

และแนวทางการแกปญหาในกรณีท่ีนักเรียนไมมีอุปกรณหรือไม อยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ดานกระบวนการ 
ประเด็นท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
คําถาม : ครูมีรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยางไรท่ีประสบผลสําเร็จ และทําใหผูเรียน

บรรลุ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูของหลักสูตรอยางครบถวน 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นท่ี 2 แนวทางการวัดและประเมินผล 
คําถาม : ครูมีแนวทางการปรบัหรือยืดหยุนของวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
คําถาม : ครูนําผลจากการวัดและประเมินผลมาใหขอมูลยอนกลับสูผูเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ตนเองของผูเรียนหรือไม อยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นท่ี 3 การติดตามและบริหารจัดการช้ันเรียน 
คําถาม : ครูมีแนวทางการติดตามและบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงการเรียนการสอนอยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
คําถาม : ครูมีแนวทางในการมอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับผูเรียนหรือธรรมชาติของวิชาอยางไร 
คําตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
********** ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ ************** 
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คณะทํางาน 
 

ท่ีปรึกษา 

นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายวัชรินทร  โตขาว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

คณะทํางาน 

นางนิตยา  ม่ันชํานาญ  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ   

     ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นางสาวชยากานต  เปยมถาวรพจน    ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายธีรชนินทร  แจมจํารัส  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นางสาวศิรประภา  จานาค รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

นายนาวี  ศรสําเร็จ  รองผูอํานวยการโรงเรียนสมุทรปราการ 

นางพรทิพย  พิกุลทอง  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง 

นางสาวณัฐธยาน  วันภักด ี รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม 

นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม 

นายกติกร  กมลรัตนะสมบัติ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

นางสาวเฟองฟา  มหาวัน  ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

 

บรรณาธิการกิจ 

นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

นายกติกร  กมลรัตนะสมบัติ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

 

ออกแบบปก 

นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 


