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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 2) สารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอน จานวน 147 คน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนจานวน 25 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านช่องทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B สลับสัปดาห์กันมาเรียน และรูปแบบ (Platform)หรือเครื่องมือ ที่ครูผสู้ อนเลือกใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เรียงตามลาดับช่องทางที่ใช้มาก
ที่สุด ได้แก่ Line Google Classroom Facebook คลิปวิดีโอ Google Meet Google Form Zoom YouTube
Google Doc Google Jam Board DLTV E-mail และ Discord
ด้านรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนา
ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล โดยมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 เรียนในชั้นเรียน
ออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) แต่มาสอบหรือส่งงานให้ครูประเมินผลในวันที่เรียนในห้องเรียนจริง
(On-site) รูปแบบที่ 2 เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) ส่งงานเพื่อให้ครูประเมินผล
หรือสอบแบบออนไลน์ รูปแบบที่ 3 แบบผสมนักเรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site)
หรือสามารถเรียนจากสื่อ (On-Air) หรือ Classroom ที่ครูจัดไว้ให้ ส่งงานหรือทาแบบทดสอบวัดและประเมินผล
ตามจุดประสงค์

ง
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านความพร้อมของนักเรียนและครู ครูมีความพร้อมมาก เนื่องจากมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ แต่ขาดอุปกรณ์ที่เพียงพอ นักเรียนมีความพร้อมระดับปานกลางไม่ถึงร้อยละ 80 บางส่วนยังขาดอุปกรณ์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้านความเหมาะสมของช่องทางการเรียนรู้ (On-Line, On–Site, On-Air) มีความเหมาะสม
ตามช่วงวัยของนักเรียน เช่น การเรียนแบบ On–Line เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.1-ม.6, การเรียนแบบ
On–Site เหมาะกับโรงเรียนที่มีพนื้ ที่ควบคุมความปลอดภัย และการเรียนแบบ On-Air เหมาะกับเรียนที่บ้าน ช่วยป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ และนักเรียนได้รับการเรียนการสอน แต่ยังมีข้อจากัดนักเรียนบางคนขาดความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ในการเรียน ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้านรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านใดบ้าง
รัฐควรส่งเสริม 2 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ควรมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงตอบสนองผู้ใช้เป็นจานวนมาก
ด้านนักเรียน นักเรียนขาดอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน
รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน (On–Line, On-Air) สามารถทดแทนการจัดกระบวนการเรียน
การสอนตามปกติได้หรือไม่ สรุปได้ว่า สามารถทดแทนได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหายังจาเป็นต้อง
ให้นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กันในชั้นเรียน ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ครูมีความพร้อมในการสอน On-Line โดยสามารถพัฒนาสื่อและช่องทาง
การสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขึ้น
ด้านข้อดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นักเรียนสามารถเรียนซ้าได้จนกว่าจะเข้าใจ พัฒนานักเรียนและครู
ในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้านข้อเสียของการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นักเรียนไม่มีความพร้อม
ด้านวินัย สมาธิ สื่ออุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ไม่เหมาะกับวิชาปฏิบตั ิและขาดทักษะแบบกลุม่
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาด
ในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์
และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัด การเฝ้าระวังและป้องกัน
ความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยนั้น ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนหนึ่ง อยู่ใน
สภาวการณ์ที่ไม่อาจวางใจได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในประชาชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม
ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการ (2563 : ค) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใน สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับ โรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 รูปแบบ
ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบท
ของโรงเรียน ดังนี้ 1. การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียน เป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอน
อื่น ๆ มาบูรณาการใช้กับ การเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียน
ผ่าน อินเทอร์เน็ต (Online) เป็นต้น 2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) การเรียนการสอนทางไกล
ผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน
ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุเคราะห์ในการส่งสัญญาณ
ออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ (อ.1–ม.6) พร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับ ชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดทําสื่อวิดิทัศน์
การเรียนการสอน 3. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การเรียนการสอนแบบออนไลน์
เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ
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หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหา
อาจประกอบด้วย ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอและสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ซึ่งนักเรียน ครู และเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน
ในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น
กระทรวงศึกษาธิการ (2563 : 6)
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้ตระหนักถึงความสําคัญ
และจําเป้นในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาประเมิน
ตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินตนเอง
สําหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปรากฏใน “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค โควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินได้เป็นสีเขียว
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ โรงเรียนศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน คือ
การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบ การเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับ การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ โดยโรงเรียนเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม
สลับการมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วันกลุ่ม A และกลุ่ม B
สืบเนื่องจากบทสรุปการประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการกิจกรรม
การวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ในการนี้โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในสภาวการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใ นสภาวการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 (COVID-19)
2. เป็นแนวทางสําหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ข้อตกลงเบื้องต้น
รูปแบบการวิจัยใช้วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนประชำกร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน จํานวน 145 คน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบข่ายของการศึกษาเนื้อหา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย กําหนดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือนสิงหาคม-เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 ใช้เวลา 2 เดือน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง
ช่วงเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้เป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ 3 รูปแบบ
ได้แก่ On-Line On-Site On-Air ซึ่งเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม
2563
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ควำมคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของครูผู้สอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
แบบสัมภำษณ์ กึ่งโครงสร้ ำ ง หมายถึง แบบวัด ที่คณะผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ สั มภาษณ์
ครูผู้สอนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ 2) กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 3) ความคิดเห็น เป็นแบบปลายเปิด
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกโดยใช้กิจกรรมพลังสีสร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบข่ายของ
การศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ 8
ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 มีพื้นที่ 239 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จานวน
9 โรงเรี ย น ตั้งอยู่ ในทิศต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ ตั้งอยู่ส่ วนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพิ่มโรงเรียน
รัชดาภิเษก อ.หนองจิก จ.ปัตตานีในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ
2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อาเภอปง
จังหวัดพะเยา
8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อาเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
10. โรงเรียนรัชดาภิเษก
อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
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โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดทาการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514
โดยนายกิมยง นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบันผู้บริหาร คือ
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอละหานทราย ติดทางหลวงสาย
ละหานทราย – บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่
ทิศเหนือ



ทิศใต้



ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก
ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน
วันสถาปนาโรงเรียน



โรงเรียนละหานทรายวิทยา อาเภอละหานทราย
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อาเภอละหานทราย
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อาเภอละหานทราย
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
โรงเรียนปะคาพิทยาคม อาเภอปะคา
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
ละหานทรายรัชดาภิเษก
สหศึกษา
ล.ร.ภ.
9 มิถุนายน 2514

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง



สีน้าเงิน



คติธรรม
วิสัยทัศน์

เหลือง – น้าเงิน
เป็นสีประจารัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจาวันพระราชสมภพเป็น
สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
คือสีเงิน เป็นความหมาย “รัชดา”
เป็นสัญลักษณ์ของความดี ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า และ
ความกตัญญูกตเวที
น สิยา โลก วฑฺฒโน “อย่าเป็นคนรกโลก”
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
“เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ”
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เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์รื่นรมย์
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
ระบบการศึกษาทางไกล เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของระบบการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารรวมถึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังเป็นการลดช่องว่างและเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาได้มีผู้ให้ความหมายของ การศึกษา
ทางไกลไว้มากมายหลายท่าน ทั้งนักการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอนาคานิยามที่นัก
การศึกษาบางท่านได้ให้ไว้มานา เสนอให้เห็นความหมาย ดังนี้
วิจิตร ศรีสอ้าน (2529) ได้ให้ความหมายของ การเรียนการสอนทางไกล (Distance
learning) ว่า หมายถึงระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นนักเรียน แต่อาศัยสื่อประสม อันได้แก่ สื่อทาง
ไปรษณีย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษา เป็นหลักโดย
มุ่งให้้เรี
ผู้ ยนเรียนได้ด้วยตนเองอยู่กับบ้าน ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกตินอกจากนี้ยังให้ความหมาย
ของ “การสอนทางไกล”ว่า หมายถึงการสอนที่ผู้เรียนผู้สอนอยู่ไกลกันแต่สามารถมีกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมกันได้โดยอาศัยสื่อประสมเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยผู้เรียน ผู้สอนมีโอกาสพบกันอยู่
บ้าง ณ ศูนย์บริการการศึกษาเท่าที่จาเป็น การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสื่อประสมที่ผู้เรียนใช้เรียน
ด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก
การศึกษาทางไกล มีคาที่ใช้เรียกอย่างแพร่หลายอยู่ 3 คา คือ การศึกษาทางไกล (Distance
Education) การสอนทางไกล (Distance Teaching) และ การเรียนทางไกล (Distance Learning)
ซึ่งไม่ว่าจะใช้คา เรียกใดก็จะมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง ระบบของการจัดการศึกษา แบบ
หนึ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่ต้องมานั่งอยู่ในห้องเรียน คืออยู่ห่างไกลจากกนัการจัดการเรียน ได้อาศัยสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เช่น สิ่งพิมพเครื่องมือจักรกล และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ความหมายของการศึกษาทางไกลจึงมองความสาคัญหรือมีจุดเน้นที่ระบบ
ของ การให้การศึกษาที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2. การสอนทางไกล (Distance Teaching) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่ เวลา โดยถือเอาความสะดวกและความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลัก
ลักษณะการสอนที่สาคัญ คือเปิดโอกาสในการเลือกวิธีการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ใด มีการใช้สื่อการเรียนหลาย ๆ อย่างผู้เรียนไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน
และไม่ตองมีครูสอนประจา
3. การเรียนทางไกล (Distance Learning) หมายถึง รูปแบบทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากสื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ ผ่านทางระบบการสื่อสารมวลชน โดยมิต้อง
เข้าไปนั่ง เรียนในห้องใดห้องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งการเรียนรู้ทางไกลจึงมีจุดเน้นที่บุคคล แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ นั่นเอง
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กิดานันท์ มลิทอง (2543) กล่าวว่า การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง
ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยสื่อการสอน
ในลักษณะของสื่อประสม โดยการใช้สื่อต่าง ๆ รวมกัน อาทิเช่น ตารางเรียน เทปเสียง แผนภูมิ
คอมพิวเตอร์ หรือโดยการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม และสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์ เข้ามา
ช่วยในการแพร่กระจายการศึกษาไปยังผู้ที่ปรารถนาจะเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกท้องถิ่น
การศึกษานี้มีทั้งในระดับต้น จนถึงระดับสูงขั้นปริญญาการศึกษาทางไกลเป็นการศึกษาวิธีหนึ่ง
ในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่อาศัยสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อบุคคล
รวมทั้งระบบโทรคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลักในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากสื่อเหล่านี้และอาจมีการสอนเสริมควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ซักถามปัญหา
จากผู้สอนเองหรือผู้สอนเสริม โดยที่การศึกษานี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาอิสระ การศึกษา
รายบุคคล หรือรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้
พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (2540) ได้ให้ความหมายว่า การสอนทางไกล หมายถึง การสอนที่
ผู้เรียนและผู้สอนไม่จาเป็นต้องอยู่เผชิญหน้ากัน แต่ใช้การจัดระบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ ที่จัดให้
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การศึกษาทางไกล หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอน ไม่ได้พบ
กันโดยตรงเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ไปทางสื่อ
อาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วิดีทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์ทุกประเภท เมื่อ
การศึกษาทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่สถาบันการศึกษาได้จัดทา เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งไม่ได้
เลือกเข้าเรียนหรือไม่สามารถจะเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนตามปกติได้ผู้เรียนและผู้สอน มีการ
พบปะกันน้อยครั้ง ซึ่งจะมีการผสมผสานวิธีการที่สัมพันธ์กับทรัพยากรการกาหนด ให้มีระบบการ
จัดส่งสื่อการสอน และมีการวางแผนการดาเนินการรูปแบบของทรัพยากร ประกอบด้วยเอกสาร
สิ่งพิมพ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เรียนอาจเลือกใช้สื่อเฉพาะตน หรือเฉพาะกลุ่มได้ระบบ
การสอนทางไกลนั้น มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การสอนทางไกล การเรียนทางไกล
การศึกษาทางไกล ซึ่งความหมายเป็นไปในทางเดียวกัน คือระบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอน
อยู่หา่ งกันไกล อยู่ต่างเวลาหรือต่างสถานที่กัน แต่มีถ่ายทอดเนื้อหาสาระ และมีปฏิสัมพันธ์กันโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการใชสื่อเสริมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เช่น การศึกษาแบบออนไลน์ (E-learning) หมายถึง การศึกษาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ ตามความสามารถ
และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนจะถูกส่งผ่านไปยังผู้เรียนผ่าน Webbrowser
ที่ผู้เรียนสามารถค้นหา (Search)ได้ตามที่ต้องการจึงสรุปได้ว่า ระบบการศึกษาทางไกลเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนซึ่งอยู่ห่างไกลกันให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันโดยเน้นที่ผู้เรียน
ต้องมุ่งเรียนรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันถึงแม้ว่า ผู้เรียนและผู้สอนจะอยู่คนละสถานที่กันแต่ก็สามารถ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสมต่าง ๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
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สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการศึกษาทางไกล องค์ประกอบหลัก
ของการศึกษาทางไกลและลักษณะของการศึกษาทางไกล ไว้ดังนี้
ความสาคัญของการศึกษาทางไกล
1. เป็นการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส และยกระดับการศึกษาของผู้เรียน
2. เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการเรียนรู้และการจัดการศึกษาของสังคมในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็
ช่วยลดอุปสรรคด้านทรัพยากร สถานที่ เวลา และบุคลากร
4. ช่วยลดภาระของครูทั้งในด้านการเตรียมการ การใช้เวลา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ
5. การเรียนการสอนทางไกลสามารถ "แพร่กระจาย" และ "เข้าถึง" ตัวบุคคลได้อย่าง
หลากหลายและกว้างขวาง
องค์ประกอบหลักของการศึกษาทางไกล
1. ผู้เรียนจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีอิสระในการกาหนดเวลา สถานที่ และวิธี
เรียนของตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น จากการสอน
โดยผ่านการสื่อสารทางไกล วีดีทัศน์ที่ผลิตเป็นรายการ วีดีทัศน์ที่บันทึกจากการสอน ตารา หนังสือ
เอกสารประกอบการสอนในรูปของบทเรียนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2. ผู้สอนจะเน้นการใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนเสริมในภายหลัง เนื่องจากผู้สอนมีโอกาสพบผู้เรียนโดยตรงน้อยมาก
คือมีโอกาสพบปะผู้เรียนแบบเผชิญหน้าในตอนแรกและตอนท้ายของภาคเรียน หรือไปสอนเสริม
ในบางบทเรียนที่พิจารณาเห็นว่ายากต่อการเข้าใจเท่านั้น
3. การจัดระบบบริหารและบริการ เป็นการจัดโครงสร้างอื่นมาเสริมการสอนทางไกล
โดยตรง เช่น อาจมีครูที่ปรึกษาประจาตัว ผู้เรียน มีศูนย์บริการการศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน รวมทั้งระบบ
การผลิตและจัดส่งสื่อให้ผู้เรียนโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การควบคุมคุณภาพ จะจัดทาอย่างเป็นระบบ และดาเนินการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
โดยเน้นการควบคุมคุณภาพในด้านองค์ประกอบของการสอนทางไกล เช่น ขั้นตอนการวางแผน
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และการปรับปรุงกระบวนการ เป็นต้น
5. การติดต่อระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา เป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง
โดยใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมาย เป็นต้น
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ลักษณะของการศึกษาทางไกล
1. การเรียน-การสอน การศึกษาทางไกลต้องอาศัยครู และอุปกรณ์การสอนที่สามารถใช้
สอนนักเรียนได้มากกว่า 1 ห้องเรียน และได้ในหลายสถานที่ เช่น วิชาพื้นฐาน ทาให้ไม่ต้องจ้างครู
และซื้ออุปกรณ์สาหรับการสอนในวิชาเดียวกันของแต่ละแห่ง และครูสามารถเลือกให้นักเรียนแต่ละ
แห่งถามคาถามได้ เนื่องจากแต่ละห้องมีขนาดไม่ใหญ่นัก และจานวนนักเรียนก็มีไม่มากนัก โดยมี
อุปกรณ์ช่วยในการโต้ตอบ เช่น ไมโครโฟน กล้องวีดีทัศน์ และจอภาพ เป็นต้น
2. การถาม-ตอบ หากนักเรียนมีปัญหาข้อสงสัย อาจสามารถถามครูได้โดยผ่านโทรศัพท์
หรือผ่านกล้องโทรศัพท์ หรือผ่านกล้องวีดีทัศน์ในระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) ในขณะที่เรียน หรือส่งโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปถามได้ในภายหลัง หรือครู
อาจจะนัดเวลาเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม การถามตอบในลักษณะนี้ จะทาให้ครู
จะมีเวลามากขึ้นในการค้นคว้าเพื่อส่งคาตอบกลับไปให้ทาเรียนในภายหลัง
3. การประเมินผล ผู้เรียนสามารถส่งการบ้านและการทดสอบได้ทางไปรษณีย์ โทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการประเมินผลจะต้องได้รับการออกแบบเฉพาะ
หรืออาจจะใช้การประเมินผลในรูปแบบปกติในห้องเรียน (ให้ผู้เรียนไปทดสอบ ณ สถานที่ที่จัดไว้ไห้)
เพื่อผสมผสานกันไปกับการเรียนทางไกล
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง การเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
ปัทมา นพรัตน์ (2548) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-Learning เป็น
การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง
ผู้เรียนจะได้เรียนตามความรู้และความสามารถของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย
ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน
สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน
ตามปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-mail, Web-board, Chat และ
Social Network การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนสาหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลาและทุก
สถานที่
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวถึง การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สิ่งสาคัญคือ “ระบบสื่อสาร” ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
“ผู้บริหารกับครูผู้สอน” “ผู้สอนด้วยกันเอง” และ “ผู้สอนกับผู้เรียน” การเลือกใช้แพลตฟอร์ม
ในการใช้สอน จึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนี้
1. การใช้แพลตฟอร์มการสอนในแต่ละแพลตฟอร์มมีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้ Account
ซึ่งผู้บริหาร จาเป็นต้องทาเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขอเปิดใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทางาน
ของแพลตฟอร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องเลือกใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียว

11

2. การเลือกใช้แพลตฟอร์มจะต้องเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่
ที่มีความถนัดและใช้งานสะดวก
3. การเลือกใช้แพลตฟอร์มเดียวทาให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เรียน หากให้สิทธิ์ผู้สอนเลือกใช้
งานตาม ตัวเองถนัด ต่างคนต่างใช้ จะเกิดปัญหาการเรียนของผู้เรียนที่ต้องตามเรียนกับรายวิชาต่าง ๆ
ของผู้สอนที่ใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ กันไป
4. การเลือกใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ก็ตามจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมในการใช้งานให้ทั้งผู้สอน
และผู้เรียน ให้สามารถใช้งานคล่องและมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากการปฏิบัติ
ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติจริง ดังตอไปนี้
1. ทัศนคติของผู้สอน ถึงแม้ว่าจะมีการอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
มาระยะหนึ่งแล้ว และบางสถานที่มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว แต่เมื่อมีการ
ปฏิบัติจริง ยังมีผู้สอนบาง ท่านที่ยังเข้าใจในแนวคิดหรือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การจัดการห้องเรียนที่บางครั้ง
อาจารย์บางท่านยังถนัดการบรรยายอย่างเดียว นั่งบรรยายตาม power point ตลอด 3 ชั่วโมง
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนยังคงยึดติดการสอบ แบบเดิมเป็นหลัก
2. ความชานาญการในเทคโนโลยี การเรียนการสอนออนไลน์เป็นการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อาจารย์ผู้สอนที่บางคนอายุมากแล้ว ยังไม่สามารถปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นมีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์
3. การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนให้ เกิดความน่าสนใจ ที่อาจารย์ผู้สอนโดยส่วนมากยังไม่มีความรู้และความสามารถผลิตสื่อ
เองได้
4. ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนด้าน เทคโนโลยีไว้คอยสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ค่อยชานาญในการใช้ รวมทั้งช่วยในการ
ผลิตสื่อการสอนด้วย
5. ปัญหาด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์มีปัญหา ระบบ
อินเทอร์เน็ตล่ม ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งสิ้น
6. ความพร้อมของผู้เรียน การขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียน ขาดสัญญาณเน็ต
ซึ่งผู้เรียนบางคนมี ปัญหาอยู่ในสถานที่ห่างไกล
7. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ก่อให้เกิด ต้นทุนสาหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในระบบฮาร์ดแวร์ และ
ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น
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พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า จากการเฝ้าดูและประเมินการเรียนออนไลน์พบข้อสังเกต
และข้อสรุป ดังนี้
1. การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องการปรับตัวของครูและนักเรียนครั้งใหญ่ โรงเรียนอินเตอร์ใน
ไทยถือว่า สามารถปรับพฤติกรรมเร็วมาก มีการซื้อโปรแกรมและอบรมครูให้จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ได้อย่าง รวดเร็วภายใน 1-4 สัปดาห์ โรงเรียนที่ปรับตัวช้าหน่อยถึงกับหยุดเรียนเพื่อ
อบรมครูและจัดวางระบบการเรียน ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะถูกสั่งปิดโรงเรียน เหตุเพราะ
โรงเรียนเหล่านี้มีความพร้อม แต่การปรับตัวที่ ยากที่สุดคือระบบการเรียนของระบบฝรั่ง (ขอใช้คา
รวม) จะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการคิด วิเคราะห์ เน้นการพูดคุย เน้นการสื่อสาร
ทาให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวสูงมากสาหรับครูและเด็ก การเรียกเด็กตอบหรือยกมือ
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสังเกตว่า เด็กกาลังเบื่อเป็นเรื่องยากมากสาหรับครูฝรั่ง เด็กเองก็มีความเศร้าที่
ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การทางานกลุ่ม การปรึกษากัน การเปิดเพลงเต้นระหว่าง ทางานกลุ่มใน
ห้องกลายเป็นอดีตที่น่าเศร้า แม้แต่การเชียร์เพื่อนในทีมในการเล่นวิชาพละศึกษา ก็ไม่เกิดขึ้นใน การ
เรียนออนไลน์
2. การเรียนออนไลน์เป็นเรื่อง “น่าเบื่อและเครียด” สาหรับทุกคน ถ้าเราตั้งต้นว่า การไป
โรงเรียนควร เป็นเรื่องสนุก เรื่องน่าเบื่อที่เกิดขึ้นของการเรียนออนไลน์ก็คือ เมื่อเราต้องทาตามตาราง
การเรียน มีเวลาตาม คาบเรียน มีเวลาพักเบรกที่เด็กไม่ได้พักจริงเพราะต้องตามงานที่ทาไม่เสร็จ จน
เกิดความเครียด การคาดหวังให้ เด็กเล็กมีวินัย ดูนาฬิกาเป็น ทางานส่งตามตารางเป็นเรื่องที่เป็นไป
แทบไม่ได้ ไม่รวมกับที่พ่อแม่บางคนต้อง เสียเวลามากไปกับการช่วยเหลือลูกเรื่องการเรียน ทั้งยังต้อง
เตรียมอาหารให้ลูก 3 มื้อทุกวัน และอีก 2 เบรก ตามตารางโรงเรียน
3. การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของความพร้อมของครูการเรียนออนไลน์เป็นการวางแผนของ
ครูที่จะ นาบทเรียนมาประยุกต์ให้สามารถเรียนโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 1 ต่อ 1 ได้ ครูต้องสรรหา
บทเรียน คลิป เอกสาร การสอนทีเ่ หมือนในห้องเรียน หาอุปกรณ์จริง ทดลองจริงให้ดู และต้องหา
บทเรียนเพิ่มเติมสาหรับเรื่องที่ ทดแทนด้วยการทางานหน้าคอม ฯ ไม่ได้ ครูต้องพร้อมมาก ๆ
4. การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของความพร้อมของเด็ก ความพร้อมของเด็กในที่นี้คือ ความมี
วินัย ความพร้อมด้านไอที ความกล้าแสดงออกและโต้ตอบในการถามคาถาม ซึ่งมีความแตกต่างกัน
มากในเด็ก โรงเรียนไทยและโรงเรียนฝรั่ง รวมถึงระดับความเครียดที่เด็กจะรับได้ในเรื่องการแข่งขัน
ในการเรียนออนไลน์ ของฝรั่ง เด็กจะมีการสื่อสารกันตลอดเวลา ไม่มีการเปรียบเทียบคะแนนกัน ไม่
กลัวเพื่อนลอก ไม่กลัวการแสดง ความคิดเห็นแล้วเสียหน้า หากเด็กโรงเรียนไทยไม่พร้อมก็จะมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดหายนะทางด้านจิตใจหาก ต้องมีการเรียนออนไลน์กับระบบไทยที่เราคุ้นเคย
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5. การเรียนออนไลน์ไม่ได้มีประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างที่เราเคยคาดหวัง (Over-rated)
ผมให้ Rating ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ของลูกคนเล็กที่เรียนประถมไว้ที่ 25-30 % และลูก
คนโตที่ 30-40 % ในขณะที่เด็ก ๆ ให้คะแนนที่ 10-20 % และเรามั่นใจว่า พ่อแม่ที่มีมุมองด้าน
พัฒนาการเด็กก็คงจะมี Rating ที่ไม่ต่างจากเรามากนัก สาเหตุหลัก ๆ ก็คือการเรียนรู้ที่ดี (ของ
หลักสูตรฝรั่งไม่ใช่หลักสูตรไทย) ในวัยนี้เป็นการเรียนเชิงคิดวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ และเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการเรียนออนไลน์ทาได้น้อยมาก
6. การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กทุกคน เราค้นพบว่า การเรียนออนไลน์ (หรือการสอน
ออนไลน์) ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน สาหรับเด็กบางคนที่วินัยสูงและเป็นกลุ่มที่เก็บตัวก็ไม่น่ากังวล แต่
เด็กบางคนที่ต้องการสังคม มีความสุขกับการพบเพื่อนและครูจะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ
ที่สุด เรายังพบว่า เด็กที่ไม่ชอบออกกาลังกายจะไม่มีทางบังคับตัวเองให้ทาตามวีดีโอที่ครูส่งมาให้ได้
ครบ หรือ เด็กที่ห่วงคะแนนก็จะไม่ มีทางซื่อสัตย์ในการสอบออนไลน์ได้ ฯลฯ นี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่เด็กยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การมีห้อง
เงียบ ๆ ไว้เรียนคนเดียว หรือการเข้าถึงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าการแจกแท็ปเล็ตไม่ได้
ช่วยอะไรได้เลย ซึ่งเรื่องนี้เรามีประเด็นให้ขบคิดมากมาย ในเชิงนโยบาย ฺ
7. การเรียนออนไลน์เป็นแค่ Second-best ไม่ใช่ First-best ถึงจุดนี้ เราและนักวิชาการ
บางกลุ่ม ประเมินกันมาผิดตลอดว่า การเรียนออนไลน์จะมาแทนการเรียนการสอนในทุกระดับ แม้แต่
ในมหาวิทยาลัยที่ น่าจะทาได้ง่ายที่สุด ประสบการณ์ 6 สัปดาห์สอนเราว่า ตราบใดที่โครงสร้างและ
ปรัชญาการเรียนรู้ของสังคม ยังไม่นิ่ง การเรียนออนไลน์ไม่สามารถเป็น First-best ในประชากรเฉลี่ย
ได้เลย ซึ่งหมายความว่า การเรียนออนไลน์เป็นเพียงเครื่องมือรองไม่ใช่เครื่องมือหลักที่ครูจะใช้ใน
การศึกษา
8. การเรียนออนไลน์ให้ได้ผลเป็นเรื่องของการปรับปรัชญาการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องคิดหนัก การให้เด็กไทยปรับไปใช้ระบบการเรียนออนไลน์จะต้องคานึงถึงข้อ 1-7 ที่กล่าวมา
ทั้งหมด ปรัชญาการสอนของไทยเคยเป็นแบบ Traditional หรือแบบอนุรักษ์นิยม ที่ผู้สอนเป็นใหญ่
ในปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้และมีการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คะแนน หากใช้ปรัชญาการเรียน
ออนไลน์แบบอนุรักษ์นิยม การเรียนการสอนจะง่ายมากสาหรับผู้สอน แต่จะเป็นความน่าเบื่อและ
ความเครียดสาหรับเด็กและผู้ปกครอง เพราะหน้าที่ของคนจัดทาระบบออนไลน์ก็จะเป็นเพียงแค่การ
หาครูดี ๆ มาสร้างสื่อการเรียน และให้นักเรียนเปิดคลิปดูตาม ตารางเรียน สั่งการบ้าน และสอบ
(ออนไลน์) หากเราจะทาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะหน้า เราก็คงไม่ต้องเตรียมการ อะไรมากไปกว่านี้มาก
นัก ยกเว้นการจัดหา Facility ให้เกิดการเรียนออนไลน์ได้เท่านั้น
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แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
มีนักการศึกษากล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไว้ดังนี้
เอื้อมพร หลินเจริญ (2555 : 17) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลจา นวนหนึ่งซึ่งมักไม่ใช้สถิติในการ วิเคราะห์ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อาจใช้กับการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม
ปลายเปิด การสัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึก เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยนิยมใช้
ได้แก่ การจาแนกหรือ การจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย และ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร
วัชรินทร์ อินทพรหม. (2562 : 317-318 ) กล่าวถึง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของจอนน์ ดูดอฟสกี้ (Dudovskiy, 2018) โมเซอร์ และครอสเจนส์
(Moser & Korstjens, 2017) นาเสนอไว้ดังนี้ จอนน์ ดูดอฟสกี้ (Dudovskiy, 2018) กล่าวว่า
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ ตัวเลขเช่นการถอดเสียงสัมภาษณ์ การบันทึก วิดีโอภาพและ
เอกสารต่าง ๆ ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสาร ของมนุษย์เช่น เอกสาร การพูดหรือการสื่อสาร ภาพถ่าย
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาพูด
2. การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Narrative analysis) วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการกาหนด รูปแบบ
ในการนาเสนอเรื่องราวใหม่ที่คานึงถึง บริบทในแต่ละกรณีและประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
แต่ละรายที่แตกต่างกัน หรือโดยกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนามาเรียบเรียงบรรยาย
เพื่อนาเสนอหรือเล่าเรื่องใหม่ อีกครั้งจากข้อมูลปฐมภูมิโดยนักวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น (Discourse analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์การพูดคุยและ
ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประเภทที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
4. กรอบการวิเคราะห์ (Framework analysis) เป็นแนวคิดของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน อาทิเช่นการทาความคุ้นเคยสร้างความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ของนักวิจัย การระบุกรอบแนวคิด และขั้นตอนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
การเข้ารหัส การสร้างแผนภูมิการสร้างแผนภาพ และการตีความ
5. ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เริ่มจาก
การวิเคราะห์กรณีเดียวเพื่อสร้างทฤษฎีหลังจากนั้น ได้มีการวิจัยในกรณีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพิ่มเติม
เพื่อทดสอบทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่ได้นั้นมีความ ถูกต้องหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สามารถ
สนับสนุนการสร้างทฤษฎีข้างต้นได้หรือไม่ซึ่งผล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยที่สอดคล้องกับ กรณี
อื่น ๆ นั้นสามารถยืนยันหรือสอดคล้องกัน จนนาไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ได้
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สุภางค์ จันทวานิช (2547 : 31-33) กล่าวถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
ด้านข้อมูล (Data) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่โดยมีวิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
การตรวจสอบเวลา ว่าถ้าเวลาต่างกันข้อมูลจะต่างกันหรือเหมือนกัน แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูล
ต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือต่างกัน และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลที่แตกต่าง
กัน จะให้ข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ด้านทฤษฎี การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าถ้าผู้วิจัยใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์จะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน
อย่างไร
ด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยที่แตกต่างกัน จะให้ข้อมูลหรือจะได้ข้อมูลหรือผลการวิจัยแตกต่างกันหรือ
เหมือนกันอย่างไร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชานาญ เชากีรติพงศ์ (2544) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างวิธีสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายกับวิธีการสอนปกติเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์
ประสาน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 ห้องเรียนใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
เอกสารการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย แผนการจัดการเรียนรู้
ปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ ทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน เครือข่ายสูงกว่าวิธีสอนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โชติกา เรืองแจ่ม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระหว่างการสอนโดยบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกับการเรียนปกติในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง
มวล แรง และ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดย
บทเรียน ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติในชั้นเรียน และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณของทั้งสองกลุ่มพบว่า ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนและ เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ เนื่องจากการเรียนแบบบทเรียน
ออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา มีแบบทดสอบที่ทาให้นักเรียนสามารถฝึก และทราบ
พัฒนาการของตนเอง รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ ได้ทันที ด้วยเหตุนี้จึงทาให้นักเรียนที่
เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าการ
เรียนแบบปกติ และจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาฟิสิกส์ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
ออนไลน์ สามารถนามาใช้ทดแทนการเรียนรู้จากผู้สอนโดยตรงได้ จึงเห็นว่าสื่อบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถนามาใช้แก้ปัญหาในการขาดแคลนครูฟิสิกส์ได้ระดับหนึ่ง
สมัครสมร ภักดีเทวา (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบ
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 กาหนด
อุดมการณ์ ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผู้เรียน ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์บริบท
และสภาพแวดล้อม ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์เนื้อหาและประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบ
การเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ แบบโครงงาน ขั้นตอนที่ 7 พัฒนา
ชุดการเรียนอีเลิร์นนิ่งและกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิ่งและกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บ ขั้นตอนที่ 9 ประเมินการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง
กวิตา ปานล้าเลิศ และณมน จีรังสุวรรณ (2556 : 744-752) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเอ็มเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการทางาน
ร่วมกันที่ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเอ็มเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 2) การเตรียมการเรียน
การสอน 3) การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 3.1) การเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
3.2) การเรียนในห้องเรียน 4) การวัดและการประเมินผล
สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้สื่อการสอน E-Book
และการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในภาคเรียน
ที่ 2/2555 ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จานวน 40 คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
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และทาการแบ่งกลุ่มเรียนเป็น 2กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 20 คน จะใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรรยายและใช้สื่อ E-Book ประกอบ และกลุ่มควบคุม จานวน 20 คน ทาการเรียนการสอนแบบ
ปกติโดยจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง รายได้ประชาชาติ การเรียนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบปกติ ผลของการศึกษาวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพของ.E-Book.เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 80.25/86.85 (E1/E2)
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในสมมติฐาน คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
คือกลุ่มที่มีการจัดการเรียนสอนแบบใช้สื่อ E-Book และกลุ่มที่มีการจัดการ เรียนการสอนแบบปกติ
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบ
กลางภาค ที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่มีการจัดการเรียนสอน
แบบใช้สื่อ E-Book มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบกลางภาคสูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดการเรียน การสอนแบบ
ปกติและผลการทดสอบปลายภาค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ที่มีการจัดการเรียนสอนแบบใช้สื่อ E-Book มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบกลางภาคสูงกว่ากลุ่ม กลุ่มที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นาหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. รูปแบบการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. ขั้นตอนการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 จานวน 147 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 จานวน 26 คน ทีส่ ุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)
รูปแบบในกำรวิจัย
งานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ในครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล
2. ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะวิจัยเพื่อร่วมระดมความคิด กาหนดกรอบ
เนื้อหา สาระสาคัญ และคาถามสาคัญเพื่อจัดทาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ที่มีเนื้อหา
รายละเอียด ดังนี้
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้
2.3 ความคิดเห็ น
3. เสนอแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ จานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
3.1 นางอรทัย โรจน์สุ กิจ คุณวุฒิ ค.ม.สาขาหลั กสู ตรและเทคโนโลยีการศึกษา
ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.2 นายพิสิทธิ์ น้อยพลี คุณวุฒิ ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวิชาการ
ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
3.3 นางสาวบุญเรือง อัมพาพัฒนะนันท์ คุณวุฒิ ค.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หัวหน้างานกระบวนการเรียนรู้ ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. นาคะแนนการประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
คะแนน 5 เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 เหมาะสมมาก
คะแนน 3 เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 เหมาะสมน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญควรมีคะแนนมากกว่า 3.00 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จึงจะถือว่า แบบสัมภาณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมสามารถ
นาไปใช้สาหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนได้ ผลการประเมินเท่ากับ 3.75
ถือว่าเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์ได้
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1.6 นาแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปใช้จริงกับกลุ่มประชากร คือ ครูผู้สอน จานวน 26
คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการสัมภาษณ์ร่วมกับการประชุมระดมสมองด้วย
กระบวนการ (Focus Group)
ขั้นตอนกำรวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth
Interview) และประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus–Group)
คาถามสาหรับการวิจัยเชิงลึก (In–depth Interview) มีหลักเกณฑ์การกาหนดคาถามมาจาก
วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดข้อ
คาถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) จานวน 8 ข้อ ได้แก่
1. ท่านดาเนินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในช่วงสถานการณ์โควิค (COVID-19) อย่างไร
เช่น สอนโดยใช้ Line , Face book , Google Classroom
2. ท่านมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด
3.1 ช่องทางการเรียนรู้ (On–Line, On–Site, On-Air) มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
3.2 นักเรียนและครูมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร อย่างไร
3.3 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านอะไรบ้าง..
3.4 การจัดการเรียนการสอน (On–Line, On–Site, On-Air) สามารถทดแทนการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้หรือไม่ อย่างไร
.
3.5 หากมีการระบาดของโควิดต่อไป ท่านคิดว่าควรดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อย่างไร
4. ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด
5. ข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด
ประเด็นสาหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีหลักเกณฑ์การกาหนดประเด็นมาจาก
วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) จานวน 3 ประเด็น ได้แก่
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
3. ข้อเสนอแนะ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดาเนินการโครงการวิจัยแก่คณะผู้ร่วมวิจัย
และผู้ประสานงาน
1.2 ประสานงานคณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 เตรียมแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขั้นตอนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้อง และการ
ประชุม การสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนครู 26 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และตาม
โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน แล้วใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยคณะผู้วิจัย
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลสามเส้า การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช, 2547 : 31-33)
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
ด้านข้อมูล (Data) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่โดยมีวิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
การตรวจสอบเวลา ว่าถ้าเวลาต่างกันข้อมูลจะต่างกันหรือเหมือนกัน แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูล
ต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือต่างกัน และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลที่แตกต่าง
กัน จะให้ข้อมูลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ด้านทฤษฎี การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าถ้าผู้วิจัยใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์จะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน
อย่างไร
ด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยที่แตกต่างกัน จะให้ข้อมูลหรือจะได้ข้อมูลหรือผลการวิจัยแตกต่างกันหรือ
เหมือนกันอย่างไร
การนาเสนอข้อมูล จะนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย (Descriptive
Presentation) โดยให้รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ
P = คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม
2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) คานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 103)

X
X =
n
เมื่อ

X แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน จานวนประชากร

เกณฑ์การแปลผลคะแนนความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับ น้อยที่สุด
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนรู้และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 2) เพื่อสารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นครุผู้สอน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 25 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
(Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผู้วิจัยได้
นาเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจานวนรวม
ทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ100.00 จาแนกตามเพศ เป็นเพศชายจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
36.00 เพศหญิง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 จาแนกตามระดับชั้นที่สอน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
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คอมพิวเตอร์และพาณิชยกรรม จานวนกลุ่มสาระละ 2 คน คิดเป็นกลุ่มสาระ ร้อยละ 8 ศิลปะ จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 16
ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านช่องทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เปิดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B สลับสัปดาห์กันมาเรียน
และรูปแบบ (Platform) หรือเครื่องมือ ที่ครูผู้สอนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเลือกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เรียงตามลาดับช่องทางที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ Line Google Classroom Facebook คลิปวิดีโอ
Google Meet Google Form Zoom YouTube Google Doc Jam Board DLTV E-mail
และ Discord
ด้านรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล โดยมี
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) แต่มา
สอบหรือส่งงานให้ครูประเมินผลในวันที่เรียนในห้องเรียนจริง (On-site)
รูปแบบที่ 2 เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) ส่งงาน
เพื่อให้ครูประเมินผลหรือสอบแบบออนไลน์
รูปแบบที่ 3 แบบผสมนักเรียนสามารถเลือกเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่
เรียน (On-site) หรือสามารถเรียนจากสื่อ (On-Air) หรือ Classroom ที่ครูจัดไว้ให้ได้ ส่งงานหรือทา
แบบทดสอบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านความพร้อมของนักเรียนและครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ครูมีความพร้อมมาก เนื่องจากมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แต่ขาดอุปกรณ์ที่เพียงพอ นักเรียนมีความความระดับปานกลางไม่ถึงร้อยละ 80 บางส่วนยังขาด
อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
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ด้านความเหมาะสมของช่องทางการเรียนรู้ (On-Line, On–Site, On-Air) มีความ
เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน เช่น การเรียนแบบ On–Line เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่
ม.1-ม.6, การเรียนแบบ On–Site เหมาะกับโรงเรียนที่มีพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย และการเรียน
แบบ On-Air เหมาะกับเรียนที่บ้าน ซึง่ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ และนักเรียนก็ยังคงได้รับการเรียนการสอน แต่ยังมี
ข้อจากัดบางประการกับนักเรียนบางคนที่ขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากนักเรียนบาง
คนยังขาดอุปกรณ์ในการเรียน
ด้านรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านใดบ้าง รัฐควรส่งเสริม 2 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน
การสอนระบบออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและมีผู้ใช้เป็นจานวนมาก
โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐในเรื่องนี้ ด้านนักเรียน นักเรียนบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการรับ
สารจากครูผู้สอน เช่น โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน
รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน (On–Line, On-Air) สามารถทดแทนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้หรือไม่ สรุปความคิดเห็นได้ว่า สามารถทดแทนได้แต่ไม่ใช่
ทั้งหมด การจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหายังจาเป็นต้องให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียน
ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป สรุปได้ว่า ครูมีความพร้อมในการสอน On-Line โดยพัฒนาสื่อ
และช่องทางต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขึ้น
ด้านข้อดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครูผู้สอนได้อภิปรายข้อดีของการจัดการเรียนการสอนไว้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นักเรียนสามารถเรียนซ้าได้
จนกว่าจะเข้าใจ พัฒนานักเรียนและครูในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ด้านข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครูผู้สอนได้อภิปรายข้อดีของการจัดการเรียนการสอนไว้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนไม่มีความพร้อมในด้านวินัย สมาธิ สื่ออุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ไม่เหมาะ
กับวิชาปฏิบัติ และขาดทักษะแบบกลุ่ม
ด้านข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี สรุปได้ดังนี้ ครูมีการตื่นตัวทางเทคโนโลยี
สามารถเพิ่มช่องทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดด้านเวลาและสถานที่ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย
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ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบ สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ด้านผู้เรียน ความพร้อม
ด้านสื่ออุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ด้านผู้ปกครอง ขาดการควบคุมดูแล
ต้องไปทางาน ขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต ด้านครู ขาดปฏิสัมพันธ์กับชั้นเรียน
ขาดการควบคุมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมบทเรียน ใช้เวลาเตรียม
นาน ไม่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อม มีเสียงรบกวนสมาธิขณะสอนออนไลน์ บรรยากาศในการ
เรียนไม่เหมาะสม
ด้านข้อเสนอแนะ ด้านรัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ตเรียนได้อย่างเสมอภาค ด้านโรงเรียน ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงและทั่วถึง
ด้านครู ควรเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอยู่
เสมอ ด้านนักเรียน ควรมีวินัยและความรับผิดชอบในการกากับตนเองในการเรียนได้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
มีประเด็นซึ่งถือว่าเป็นข้อค้นพบจากการวิจัย ควรแก่การจะนาอภิปรายผล ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอการอภิปราย
ประเด็นต่อไปนี้
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านช่องทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B สลับสัปดาห์กันมาเรียน และรูปแบบ
(Platform) หรือเครื่องมือ ที่ครูผู้สอนเลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เรียงตามลาดับช่องทางที่ใช้มากที่สุด ได้แก่
Line Google Classroom Facebook คลิปวิดีโอ Google Meet Google Form Zoom
YouTube Google Doc Jam Board DLTV E-mail และ Discord ซึ่งสอดคล้องกับที่
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวถึง การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์สิ่งสาคัญคือ “ระบบสื่อสาร” ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง “ผู้สอนกับผู้เรียน”
การเลือกใช้แพลตฟอร์มในการใช้สอน จึงเป็นสิ่งสาคัญการเลือกใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ก็ตามจาเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมในการใช้งานให้ทั้งผู้สอน และผู้เรียน ให้สามารถใช้งานคล่องและมีประสิทธิภาพ
ด้านรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล โดยมี
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (On-Line)
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พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) แต่มาสอบหรือส่งงานให้ครูประเมินผลในวันที่เรียนในห้องเรียนจริง
(On-site) รูปแบบที่ 2 เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) ส่งงาน
เพื่อให้ครูประเมินผลหรือสอบแบบออนไลน์ และรูปแบบที่ 3 แบบผสมนักเรียนสามารถเลือกเรียน
ออนไลน์ (On-Line) พร้อมกับคนที่เรียน (On-site) หรือสามารถเรียนจากสื่อ (On-Air) หรือ
Classroom ที่ครูจัดไว้ให้ได้ ส่งงานหรือทาแบบทดสอบวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ ซึง่
สอดคล้องกับที่สุมาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวถึง ลักษณะของการศึกษาทางไกล คือ 1) มีการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลต้องอาศัยครู และอุปกรณ์การสอนที่สามารถใช้สอนนักเรียนได้มากกว่า 1
ห้องเรียน และได้ในหลายสถานที่ โดยมีอุปกรณ์ช่วยในการโต้ตอบ เช่น ไมโครโฟน กล้องวีดีทัศน์ และ
จอภาพ เป็นต้น 2) มีการถาม-ตอบ หากนักเรียนมีปัญหาข้อสงสัย อาจสามารถถามครูได้โดยผ่าน
โทรศัพท์ หรือผ่านกล้องโทรศัพท์ หรือผ่านกล้องวีดีทัศน์ในระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) ในขณะที่เรียน หรือส่งโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปถามได้ในภายหลัง หรือครู
อาจจะนัดเวลาเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และ 3) มีการประเมินผล ผู้เรียน
สามารถส่งการบ้านและการทดสอบได้ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้
รูปแบบและวิธีการประเมินผลจะต้องได้รับการออกแบบเฉพาะ หรืออาจจะใช้การประเมินผลใน
รูปแบบปกติในห้องเรียนผสมผสานกันไปกับการเรียนทางไกล
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้านความพร้อมของนักเรียนและครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ครูมีความพร้อมมาก เนื่องจากมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ขาด
อุปกรณ์ที่เพียงพอ นักเรียนมีความความระดับปานกลางไม่ถึงร้อยละ 80 บางส่วนยังขาดอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับที่ จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวถึง อุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ ปัญหาด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์มีปัญหา ระบบ
อินเทอร์เน็ตล่ม ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งสิ้น ความพร้อมของ
ผู้เรียน การขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียน ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนบางคนมีปัญหา
อยู่ในสถานที่ห่างไกลความเจริญ
ด้านความเหมาะสมของช่องทางการเรียนรู้ (On-Line, On–Site, On-Air) มีความ
เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน เช่น การเรียนแบบ On–Line เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่
ม.1-ม.6, การเรียนแบบ On–Site เหมาะกับโรงเรียนที่มีพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย และการเรียน
แบบ On-Air เหมาะกับเรียนที่บ้าน ซึง่ เหมาะสมกับสถาณการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ และนักเรียนก็ยังคงได้รับการเรียนการสอน แต่ยังมี
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ข้อจากัดบางประการกับนักเรียนบางคนที่ขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากนักเรียนบาง
คนยังขาดอุปกรณ์ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่ จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวถึง อุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ความพร้อมของผู้เรียน การขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียน ขาด
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนบางคนมีปัญหาอยู่ในสถานที่ห่างไกลความเจริญ และสอดคล้องกับที่
โชติกา เรืองแจ่ม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระหว่างการสอนโดยบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกับการเรียนปกติในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติในชั้นเรียน
ด้านรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านใดบ้าง รัฐควรส่งเสริม 2 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน
การสอนระบบออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและมีผู้ใช้เป็นจานวนมาก
โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐในเรื่องนี้ ด้านนักเรียน นักเรียนบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการรับ
สารจากครูผู้สอน เช่น โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน
รัฐควรสนับสนุนอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน สอดคล้องกับที่พิริยะ ผลพิรุฬห์
(2563) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กทุกคน ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่เด็ก
ยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การมีห้องเงียบ ๆ ไว้เรียนคนเดียว หรือการ
เข้าถึงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าการแจกแท็ปเล็ตไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย ซึ่งเรื่องนี้เรามี
ประเด็นให้ขบคิดมากมายในเชิงนโยบาย
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน (On–Line, On-Air) สามารถทดแทนการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้หรือไม่ สรุปความคิดเห็นได้ว่า สามารถทดแทนได้แต่ไม่ใช่
ทั้งหมด การจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหายังจาเป็นต้องให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียน
สอดคล้องกับที่พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เป็นแค่ Second-best ไม่ใช่
First-best ถึงจุดนี้ เราและนักวิชาการบางกลุ่ม ประเมินกันมาผิดตลอดว่า การเรียนออนไลน์จะมา
แทนการเรียนการสอนในทุกระดับ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยที่น่าจะทาได้ง่ายที่สุด ตราบใดที่โครงสร้าง
และปรัชญาการเรียนรู้ของสังคม ยังไม่นิ่งการเรียนออนไลน์ไม่สามารถเป็น First-best ในประชากร
เฉลี่ยได้เลย ซึ่งหมายความว่า การเรียนออนไลน์เป็นเพียงเครื่องมือรองไม่ใช่เครื่องมือหลักที่ครูจะใช้
ในการศึกษา
ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป สรุปได้ว่า ครูมีความพร้อมในการสอน On-Line โดยพัฒนาสื่อ
และช่องทางต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า
การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของความพร้อมของครูการเรียนออนไลน์เป็นการวางแผนของครู
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ที่จะนาบทเรียนมาประยุกต์ให้สามารถเรียนโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 1 ต่อ 1 ได้ ครูต้องสรรหาบทเรียน
คลิป เอกสาร การสอนที่เหมือนในห้องเรียน หาอุปกรณ์จริง ทดลองจริงให้ดู และต้องหาบทเรียน
เพิ่มเติมสาหรับเรื่องที่ทดแทนด้วยการทางานหน้าคอม ฯ ไม่ได้ ครูต้องพร้อมมาก ๆ
ด้านข้อดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครูผู้สอนได้อภิปรายข้อดีของการจัดการเรียนการสอนไว้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นักเรียนสามารถเรียนซ้าได้
จนกว่าจะเข้าใจ พัฒนานักเรียนและครูในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับที่โชติกา เรืองแจ่ม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระหว่างการสอน
โดยบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับการเรียนปกติในชั้นเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนที่
เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ เนื่องจากการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์สามารถเรียนได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา มีแบบทดสอบที่ทาให้นักเรียนสามารถฝึก และทราบพัฒนาการของตนเอง รวมทั้ง
สามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ ได้ทันที ด้วยเหตุนี้จึงทาให้นักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ
ด้านข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครูผู้สอนได้อภิปรายข้อดีของการจัดการเรียนการสอนไว้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ว่า นักเรียนไม่มีความพร้อมในด้านวินัย สมาธิ สื่ออุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ไม่เหมาะ
กับวิชาปฏิบัติ และขาดทักษะแบบกลุ่ม สอดคล้องกับที่พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า การเรียน
ออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กทุกคน เราค้นพบว่า การเรียนออนไลน์ ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน สาหรับเด็ก
บางคนที่วินัยสูงและเป็นกลุ่มที่เก็บตัวก็ไม่น่ากังวล แต่เด็กบางคนที่ต้องการสังคม มีความสุขกับการ
พบเพื่อนและครูจะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบที่สุด เรายังพบว่า เด็กที่ไม่ชอบออกกาลังกาย
จะไม่มีทางบังคับตัวเองให้ทาตามวีดีโอที่ครูส่งมาให้ได้ครบ หรือ เด็กที่ห่วงคะแนนก็จะไม่มีทางซื่อสัตย์
ในการสอบออนไลน์ได้
ด้านข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี สรุปได้ดังนี้ ครูมีการตื่นตัวทางเทคโนโลยี
สามารถเพิ่มช่องทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดด้านเวลาและสถานที่ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ทีโ่ ชติกา เรืองแจ่ม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระหว่างการสอนโดยบทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับ
การเรียนปกติในชั้นเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ เนื่องจากการ
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เรียนแบบบทเรียนออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา มีแบบทดสอบที่ทาให้นักเรียน
สามารถฝึก และทราบพัฒนาการของตนเอง รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บอื่น ๆ ได้ทันที ด้วย
เหตุนี้จึงทาให้นักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ
ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบ สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ด้านผู้เรียน ความพร้อม
ด้านสื่ออุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ด้านผู้ปกครอง ขาดการควบคุมดูแล
ต้องไปทางาน ขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต ด้านครู ขาดปฏิสัมพันธ์กับชั้นเรียน
ขาดการควบคุมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมบทเรียน ใช้เวลาเตรียม
นาน ไม่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อม มีเสียงรบกวนสมาธิขณะสอนออนไลน์ บรรยากาศในการ
เรียนไม่เหมาะสม สอดคล้องกับที่พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เป็นเรื่อง “น่า
เบื่อและเครียด” สาหรับทุกคน เรื่องน่าเบื่อที่เกิดขึ้นของการเรียนออนไลน์ก็คือ เมื่อเราต้องทาตาม
ตารางการเรียน มีเวลาตาม คาบเรียน มีเวลาพักเบรกที่เด็กไม่ได้พักจริงเพราะต้องตามงานที่ทาไม่
เสร็จ จนเกิดความเครียด การคาดหวังให้ เด็กเล็กมีวินัย ดูนาฬิกาเป็น ทางานส่งตามตารางเป็นเรื่องที่
เป็นไปแทบไม่ได้ ไม่รวมกับที่พ่อแม่บางคนต้องเสียเวลามากไปกับการช่วยเหลือลูกเรื่องการเรียน และ
สอดคล้องกับที่จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) กล่าวถึง อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สิ่งสาคัญ
คือ การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้
เกิดความน่าสนใจ ที่อาจารย์ผู้สอนโดยส่วนมากยังไม่มีความรู้และความสามารถผลิตสื่อเองได้
ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีไว้คอยสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ค่อยชานาญในการใช้ รวมทั้งช่วยในการผลิตสื่อการสอน
ด้วย ความพร้อมของผู้เรียน การขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียน ขาดสัญญาณเน็ต ซึ่งผู้เรียนบาง
คนมี ปัญหาอยู่ในสถานที่ห่างไกล
ด้านข้อเสนอแนะ ด้านรัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ตเรียนได้อย่างเสมอภาค ด้านโรงเรียน ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงและทั่วถึง
ด้านครู ควรเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอยู่
เสมอ ด้านนักเรียน ควรมีวินัยและความรับผิดชอบในการกากับตนเองในการเรียนได้ สอดคล้องกับที่
พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2563) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องการปรับตัวของครูและนักเรียนครั้งใหญ่
การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของความพร้อมของครูการเรียนออนไลน์ ครูต้องสรรหาบทเรียน คลิป
เอกสาร การสอนที่เหมือนในห้องเรียน หาอุปกรณ์จริง ทดลองจริงให้ดู และต้องหาบทเรียนเพิ่มเติม
ครูต้องพร้อมมาก ๆ การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องของความพร้อมของเด็ก ความพร้อมของเด็ก คือ
ความมีวินัย ความพร้อมด้านไอที ความกล้าแสดงออกและโต้ตอบในการถามคาถาม การเรียน
ออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กทุกคน เด็กที่วินัยสูงและเป็นกลุ่มที่เก็บตัวก็ไม่น่ากังวล แต่เด็กที่ต้องการ
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สังคม มีความสุขกับการพบเพื่อนและครูจะได้รับผลกระทบในเชิงลบที่สุด ปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาที่เด็กยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การมีห้องเงียบ ๆ ไว้เรียนคน
เดียว หรือการเข้าถึงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าการแจกแท็ปเล็ตไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย ซึ่ง
เรื่องนี้เรามีประเด็นให้ขบคิดมากมายในเชิงนโยบาย การเรียนออนไลน์ให้ได้ผลเป็นเรื่องของการปรับ
ปรัชญาการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องคิดหน้าที่ของคนจัดทาระบบออนไลน์ก็จะเป็นเพียงแค่การ
หาครูดี ๆ มาสร้างสื่อการเรียน และให้นักเรียนเปิดคลิปดูตาม ตารางเรียน สั่งการบ้าน และสอบ
(ออนไลน์) หากเราจะทาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะหน้า เราต้องเตรียมการจัดหา Facility ให้เกิดการเรียน
ออนไลน์ได้เท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพและไม่ได้สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง การวิจัยจึงมีข้อจากัดซึ่งต้องพัฒนาในครั้งต่อไป
1.2 ข้อจากัดด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่ทาให้แนวทาง
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่กว้างขวางนัก แต่สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลหรือการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
1.3 คณะผู้วิจัยควรศึกษาและทาความเข้าใจรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพให้เกิดความ
เข้าใจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วย
2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง
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คำสั่งโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก
ที่ ๑๔๕ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและวิจัยกำรแก้ปัญหำในชั้นเรียน
ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
***************************************
ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒o๑๙ (COVID-๑๙)
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้สถำนศึกษำในสังกัดและในกำกับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนรำชกำร
ต้นสังกัดกำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ โรงเรียน
ละหำนทรำยรัชดำภิเษก จึงได้จัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลกรณีที่ไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ เพื่อ
ควำมปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลำกร ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก จึงกำหนด
เปิดเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ ๑.
กำรเรียนที่โรงเรียน (ON -SITE) ๒.กำรเรียนผ่ำนทีวี (ON-AIR) เรียนที่บ้ำนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ -๓
เรียนโดยใช้สื่อของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน DLTV ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ และ
๓. กำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ON - LINE)
ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินงำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและวิจัยกำรแก้ปัญหำในชั้นเรียน ในช่วงที่มีกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำ ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนละหำนทรำย
รัชดำภิเษก ดำเนินงำนในครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้และมีประสิทธิภำพ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยประเสริฐชัย พิสำดรัมย์
๒. นำงลักษณ์มี
สังคมศิลป์
๓. นำยสุพจน์
ปำนใจนำม
๔. นำยอภิชำ
วงค์เมธชนัน
๕. นำยบุญเยี่ยม วงศรีษำ
๖. นำยเชำวิวัฒน์ มหำโยชน์ธนิศร
๗. นำงรัมภำ
สุดำจันทร์
๘. นำงปณรรญธร รัชนะปกิจ
๙. นำยสุรเชษฐ์
เสมียนรัมย์
๑๐. นำยวิโรจน์
นำมนำค
๑๑. นำยอำนำจ ศิลปักษำ

ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๑๒. นำยมำนพ
ทองคำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๓. นำยพิสิทธิ์
น้อยพลี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๔. นำยยุทธกำร เหมกูล
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวทักษิณำ จัตุกูล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำงสำวกฤษณำ ไสยำศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๗. นำงนิตยำ
คนชุม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๘. นำยเฉลิมพล
คนชุม
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและอำนวยควำมสะดวกแก่
คณะกรรมกำร ให้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีดังนี้
๑. นำงลักษณ์มี สังคมศิลป์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพิสิทธิ์ น้อยพลี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔. นำงสำวโกสุม ประสงค์ทรัพย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๕. นำยบรรจง ประสงค์ทรัพย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๖. นำงเบญจรัตน์ ใจภพ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๗. นำงชณันภัสร์ ธีรเสริมพงศ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๘. นำงสำวศศิปำรย์ณิชำ ปุมสันเทียะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๙. นำยสุธรรม จีนแส
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑o. นำยมำนพ ทองคำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๑. นำงนิตยำ คนชุม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวสุธภำ กลมนุกูล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวนิตยำ สำละ
๑๔. นำยยุทธกำร เหมกูล
๑๕ นำยเฉลิมพล คนชุม
๑๖. นำงสำวบวรลักษณ์ กะกำรดี
๑๗. นำงสำววิรัตน์ สวำยพล
๑๘ นำยอำนุภำพ สกิจขวำ
๑๙. นำงสำวจำรีฎำ สุทธิ
๒o. นำงสำวทักษิณำ จัตุกูล
๒๑. นำงสำวกฤษณำ ไสยำศรี
๒๒. นำงสำวกำญจนำ จ่ำแสนชื่น
๒๓. นำงสำวกนกพร เทพธี

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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มีหน้าที่
๑. วำงแผนกำรดำเนินกำรวิจัย “กำรศึกษำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของ
ไวรั ส โคโรนำสำยพัน ธ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศืกษำเขต ๓๒”
๒. วำงแผนกำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย สร้ำงเครื่องมือวิจัย ติดตำมผลกำรดำเนินงำนวิจัย
๓. อำนวยควำมสะดวก สนับสนุนส่งเสริมให้คณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศึกษำค้นคว้ำ
สร้ำงสื่อนวัตกรรม ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำย
พั น ธ์ ใ หม่ ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ในกำรเรี ย นที่ โ รงเรี ย น (ON -SITE) และกำรเรี ย นผ่ ำ น
อินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน(ON -LINE) และกำรกำกับดูแลนักเรียน ON-AIR ที่บ้ำน
๓. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๑ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังนี้
๑. นำงปณรรญธร
รัชนะปกิจ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงรัสรินทร์
แพร่งสุวรรณ์ ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงกัลยำณี
นำมนำค
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงอรทัย
โรจน์สุกิจ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำงเพ็ญแข
ไชยเทพ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงกนยำณสิริ
พลเดชำ
ครูชำนำญกำร
๗. นำยทวีศักดิ์
ทวันเวทย์
ครูชำนำญกำร
๘. นำยเอกชัย
เมฆมนต์
ครูชำนำญกำร
๙. นำงสำวชญำดำ
บุตรสืบสำย ครูชำนำญกำร
๑o. นำงสำวศศิธร
สังฆะวรรณำ ครู
๑๑. นำงสำวชญำธร
วงศ์อรัญ
ครู
๑๒. นำงสำวสุภนิช
โสกุล
ครูผู้ช่วย
๑๓. นำงสำวสุรัตน์วดี ศิลแสน
พนักงำนรำชกำร
๑๔. นำงสำววิลำวัลย์ โรจน์สุกิจ
ครูชำนำญกำร

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๒ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีดังนี้
๑. นำงสำวกฤษณำ
ไสยำศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยบุญมำ
สุภศร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงธีรำพร
เสมียนรัมย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำยไพฑูรย์
โจมพรม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำงอำรีทิพย์
บุญศักดำพร ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงสำวทักษิณำ
จัตุกูล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๗. นำงสำวไพวรรณ
ศักดิ์สุระ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๘. นำงสำวนิตยำ
สำละ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
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๙. นำยเฉลิมพล
๑o. นำยทวีศักดิ์
๑๑. นำงสำวกนกพร
๑๒. นำงวงจันทร์
๑๓. นำยประยูร
๑๔. นำงสำวกำญจนำ
๑๕. นำยวิทวัส
๑๖. นำงสำวทัศพร
๑๗. นำยอิสระ
๑๘. นำงสำวนันทยำ
๑๙. นำงนรินทร์

คนชุม
แพงเจริญ
เทพธี
เพ็ชรรัตน์
บัวนำค
จ่ำแสนชื่น
โชรัมย์
บุญมำพิลำ
ชุมศรี
วงศำ
สุธรรม

ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๓ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
๑. นำยยุทธกำร
เหมกูล
ครูชำนำญกำร
๒. นำงรัชนี
วรศิริ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำยบรรจง
ประสงค์ทรัพย์ ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงสำวบุญเรือง
อัมพำพัฒนะนันท์ ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำงอมลวรรณ
สังข์ขำว
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงสำวนิติกำญจน์ สิริพนมศักดิ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๗. นำยวสวัตติ์
รัตนะสำนนท์สกุล ครูชำนำญกำรพิเศษ
๘. นำงชณันภัสร์
ธีรเสริมพงศ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๙. นำงธัญธรณ์
วิสุทธิ์เมธำกร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑o. นำงเรณู
วงค์ปินตำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๑. นำงนิตยำ
คนชุม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๒. นำงทิพวรรณ
ปำนสว่ำง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๓. นำงสำวสุธภำ
กลมนุกูล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๔. นำยสุธรรม
จีนแส
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๕. นำงสำวกำญจนำ ธรรมมีภักดิ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๖. นำยอธิภัทร
ยอดนำงรอง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๗. นำยก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
ครูชำนำญกำร
๑๘. นำงณัฐญำดำ
ภู่ระย้ำ
ครูชำนำญกำร
๑๙. นำยวีรพันธ์
เสำเคหำ
ครูชำนำญกำร
๒o. นำยนคร
สะเทินรัมย์
ครูชำนำญกำร
๒๑. นำยวันชัย
ก้อมน้อย
ครูชำนำญกำร
๒๒. นำยสำมำรถ
เกียรตินำโชค
ครู

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
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๒๓. นำงสำวสุรีรัตน์
อำนประโคน
ครู
อนุกรรมกำร
๒๔. นำยทักษิณ
หอมหวล
ครู
อนุกรรมกำร
๒๕. นำงสำวสุนีวลั ย์
ไชยรัตน์
ครู
อนุกรรมกำร
๒๖. นำยอำนุภำพ
สกิจขวำ
ครู
อนุกรรมกำร
๒๗. นำงมัทรี
ศรีวงยำง
ครู
อนุกรรมกำร
๒๘. นำงสำวสุภัทรำ
เพชรเลิศ
ครู
อนุกรรมกำร
๒๙. นำยวีระพงษ์
ปะวะระ
ครู
อนุกรรมกำร
๓o. นำยอุดมศักดิ์
สำรวจวงค์
ครู
อนุกรรมกำร
๓๑. นำยสำยวสันต์
วิเศษสัตย์
ครู
อนุกรรมกำร
๓๒. นำยปฐมรัก
บัวลอย
ครู
อนุกรรมกำร
๓๓. นำงสำวจิดำพัชญ์ เกสรจันทร์
ครู
อนุกรรมกำร
๓๔. นำงกำญจนำ
คำวงษำ
ครูผู้ช่วย
อนุกรรมกำร
๓๕. นำยณัฐกำนต์
นำมนำค
ครูอัตรำจ้ำง
อนุกรรมกำร
๓๖. นำยสุรเชษฐ์
เสมียนรัมย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
๓๗. นำงเบญจรัตน์
ใจภพ
ครูชำนำญกำรพิเศษอนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๔ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีดังนี้
๑. นำยเชำวิวัฒน์
มหำโยชน์ธนิศร ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนอนุกรรมกำร
๒. นำยบุญลือ
จันทร์อยู่จริง ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๓. นำงเพ็ญศรี
จันทร์อยู่จริง ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๔. นำยอภิเดช
ผำสุข
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๕. นำงไมตรี
กุลลอยทำม ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๖. นำงสำวสุกัญญำ
หำรโกทำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๗. นำงสำวชุติมำ
บำเพ็ญกุล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๘. นำงสำวศศิปำรย์ณิชำ ปุมสันเทียะ ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๙. นำงสุวรรณำพร
บำลโสง
ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑o. นำงสำวบวรลักษณ์ กะกำรดี
ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑๑. นำงศิรำณี
แสงแดง
ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑๒. นำงสำวพรรณี
พรหมลักษณ์ ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑๓. นำงปิยะนุช
ยิ้มรัมย์
ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑๔. นำงสำวศิริกำนต์ สีลำเหลี่ยม
ครู
อนุกรรมกำร
๑๕. นำงเขมิกำ
วงเวียน
ครู
อนุกรรมกำร
๑๖. นำงสำวสมฤดี
อยู่สมบูรณ์
ครู
อนุกรรมกำร
๑๗. นำงสำวจำรีฎำ
สุทธิ
ครู
อนุกรรมกำร
๑๘. นำยเด่นทวี
บุญศรีรัมย์
พนักงำนรำชกำร
อนุกรรมกำร
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๑๙. นำงสำววิภวำนี
๒o. นำงสำวปัทมำ
๒๑. นำงสำวปฤษณำ

สุริยันต์
เสกขำ
สำลี

พนักงำนรำชกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครูชำนำญกำรพิเศษ

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๕ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีดังนี้
๑. นำยอำนำจ
ศิลปักษำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยสุรพล
วรศิริ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำยพยัคฆพล
พลอำจ
ครู
๔. นำยป้องยศ
สุนทรำรักษ์ ครู
๕. นำยจักรำวุธ
เปริบรัมย์
ครู
๖. นำยภำณุวัฒน์
เหมนวล
ครู
๗. นำยอิทธิฤทธิ์
ศรีดำพล
พนักงำนรำชกำร
๘. นำยธีระพงษ์
ธงศรี
พนักงำนรำชกำร
๙. นำยขวัญชัย
พรมบุบผำ
ครูอัตรำจ้ำง
๑๐. นำยชยพล
เก่ำแก่กุลวงศ์ ครูอัตรำจ้ำง
๑๑. นำยวุฒิชัย
เทียมเลิศ
ครูอัตรำจ้ำง
๑๒. นำงสำวโกสุม
ประสงค์ทรัพย์ ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๖ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีดังนี้
๑. นำยมำนพ
ทองคำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยสุพจน์
วิชัด
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำยศักดิ์ศรี
ดวงมำเกิด
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำยเดชำ
กัญญำโภค
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำงสำวชลนำฏ
ศรีกิมแก้ว
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงสำวรัชวิน
โปร่งสูงเนิน
ครู
๗. นำงสำวลภัสรดำ
สมำนสำรกิจ ครู
๘. นำยศุภนิมิต
ฤำไชยสำ
พนักงำนรำชกำร
๙. นำยธีรเมศร์
ธีรจรรยำรัตน์ พนักงำนรำชกำร
๑๐. นำยสู้ชวี ิต
สุขประเสริฐ พนักงำนรำชกำร
๑๑. นำยอำนำจ
ตอบกุลกิติกร ครูชำนำญกำร

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๗ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีดังนี้
๑. นำยวิโรจน์
นำมนำค
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยสุเทพ
สหวัฒนชำติ ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำยมนเฑียร
วงค์ปินตำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงสำวเพ็ญพร
ดำน้อย
ครู

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
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๕. นำยกุศล
๖. นำยคมกฤษณ์
๗. นำงจุฬำรัตน์
๘. นำงสำวพัชรี
๙. นำงนิภำภรณ์
๑o. นำงสำววิสำร์กร
๑๑. นำงส่องศรี

จันทร์วัน
เจียมทิพย์
สงสุกแก
โคแสงรักษำ
แย้มศรี
กัญญำโภค
เหล็กสี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูอัตรำจ้ำง
ครูชำนำญกำรพิเศษ

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๘ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีดังนี้
๑. นำงรัมภำ
สุดำจันทร์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงสุภำภรณ์
อภัยจิตร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำยพิสิทธิ์
น้อยพลี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงพนำวัน
แดงชำติ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำยบัญชำ
พรหมโสฬส ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงสำวสุภำพร
พวงประโคน ครูชำนำญกำรพิเศษ
๗. นำงสำวพรเพ็ญ
มำศวรรณำ
ครูชำนำญกำร
๘. นำยวีระพันธ์
บุญศักดำพร ครูชำนำญกำร
๙. นำงสำวสิตำพัชญ์ ไชยอำพรวัชร์ ครูชำนำญกำร
๑o. นำงศุภำพิชญ์
วิงประโคน
ครูชำนำญกำร
๑๑. นำงสำวจุฑำทิพย์ เลิศล้ำ
ครูชำนำญกำร
๑๒. นำยจำรูญ
สมจิต
ครู
๑๓. นำงสำวเสำวนีย์ สิงห์คำ
ครู
๑๔. นำงสำวกนกวรรณ เรืองชำญ
ครู
๑๕. นำงหัทยำ
มีพวงผล
ครู
๑๖. นำงสำวสรำลี
พูนลำภ
ครู
๑๗. นำงสำวมำริสำ
ปำหลำ
ครู
๑๘. นำยธงชัย
ดียิ่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๙ คณะอนุกรรมการกลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
๑.นำยสุรเชษฐ์
เสมียนรัมย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒.นำยสมพร
รำชรักษ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงชลธิชำ
หลำบนอก
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงจิรกำล
สุภศร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๕. นำยสุธรรม
จีนแส
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๖. นำงสำวกำญจนำ
ธรรมมีภักดิ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๗. นำยอธิภัทร
ยอดนำงรอง ครูชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
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๘. นำยวีรพันธ์
๙. นำยนคร
๑o. นำยวันชัย
๑๑. นำยวีระพงษ์
๑๒. นำยอุดมศักดิ์
๑๓. นำยสำยวสันต์
๑๔. นำยปฐมรัก
๑๕. นำงสำววิรัตน์
๑๖. นำงสำวจิดำพัชญ์
๑๗. นำงสำวสุธภำ

เสำเคหำ
สะเทินรัมย์
ก้อมน้อย
ปะวะระ
สำรวจวงค์
วิเศษสัตย์
บัวลอย
สวำยพล
เกษรจันทร์
กลมนุกูล

ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๑o คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้
๑. นำยสุรพล
วรศิริ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนอนุกรรมกำร
๒. นำยบุญมำ
สุภศร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๓. นำยเชำวิวัฒน์
มหำโยชน์ธนิศร ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๔. นำยบุญลือ
จันทร์อยู่จริง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๕. นำงสำวบุญเรือง
อัมพำพัฒนะนันท์ ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๖. นำยอำนำจ
ศิลปักษำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๗. นำงสำวปฤษณำ
สำลี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๘. นำยสุรเชษฐ์
เสมียนรัมย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๙. นำยมำนพ
ทองคำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำร
๑๐. นำยประยูร
บัวนำค
ครูชำนำญกำร
อนุกรรมกำร
๑๑. นำงนิภำภรณ์
แย้มศรี
ครู
อนุกรรมกำร
๑๒. นำยอำนุภำพ
สกิจขวำ
ครู
อนุกรรมกำร
๑๓. นำยอิสระ
ชุมศรี
ครู
อนุกรรมกำร
๑๔. นำงสำวสมฤดี
อยู่สมบูรณ์
ครู
อนุกรรมกำร
๑๕. นำงสุภำภรณ์
อภัยจิตร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำยบรรจง
ประสงค์ทรัพย์ ครูชำนำญกำรพิเศษอนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. กำหนดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำ และพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖o)
๒. ดำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดและกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้รำยวิชำต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักเรียน
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๓. พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติมที่เป็นมำตรฐำนกลำง เพื่อให้ผู้สอน
สำมำรถปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมและให้กำรสอนนำไปสู่กำรเรียนรู้มำกที่สุด
๔. พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
๕. กำหนดแนวทำงพัฒนำเครื่องมือ และกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักเรียนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มวิชำที่กำหนด
๖. วิเครำะห์พัฒนำกำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
๗. ดำเนิ นกำรวิจั ย กำรศึกษำในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒ นำกระบวนกำรเรียนรู้และวัดและ
ประเมินผล
๘. นิ เทศภำยใน แลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ดำเนินงำนเพื่อพัฒ นำคุ ณภำพกำรเรียนกำรสอนและ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
๙. รวบรวมข้อมูล เพื่อกำรปรับปรุง และพัฒ นำหลั กสู ตรรำยวิช ำและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินกำรบริหำรหลักสูตรรำยวิชำและกลุ่มวิชำในภำคเรียนที่ผ่ำนมำและวำงแผน
พัฒนำกำรบริหำรหลักสูตรในภำคเรียนต่อไป
๑๐. รำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติง ำนของครู - อำจำรย์และผลกำรบริห ำร
หลักสูตรของกลุ่มวิชำโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำของโรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. พัฒนำ ผลิตสื่อประกอบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบสอน โดย
ศึกษำค้นคว้ำสร้ำงสื่อนวัตกรรม ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำย
พันธ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ในกำรเรียนที่โรงเรียน (ON -SITE) และกำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ตและแอป
พลิเคชัน (ON - LINE) และกำรกำกับดูแลนักเรียน ON-AIR ที่บ้ำน
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๑๑ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
๑. นำงสำวกฤษณำ
ไสยำศรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศุภำพิชญ์
วิงประโคน
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสำวบวรลักษณ์ กะกำรดี
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงเขมิกำ
วงเวียน
ครู
กรรมกำร
๕. นำงสำวทักษิณำ
จัตุกูล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงสำวกำญจนำ
จ่ำแสนชื่น ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. นำยวิทวัส
โชรัมย์
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๘. นำยอิสระ
ชุมศรี
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. วำงแผนกำรดำเนินกำรวิจัย “กำรศึกษำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศืกษำเขต ๓๒”
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๒. ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย สร้ำงเครื่องมือวิจัย ติดตำมผลกำรดำเนินงำนวิจัย
๓. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย
๔. จัดทำรูปเล่มรำยงำนกำรวิจัยกำรศึกษำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ มีควำมตั้งใจและรับผิดชอบอย่ำง
เต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นำยประเสริฐชัย พิสำดรัมย์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์การวิจัยการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คาชี้แจง ให้ท่านตอบประเด็นคาถามตามข้อคาถามแต่ละข้อให้ตรงกับความเป้นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. สอนระดับชั้น  ม.ต้น
 ม.ปลาย  ปวช.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
 วิทยาศาสตร์ สาขา...............  คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 การงานอาชีพ
 สังคมศึกษาฯ
 คอมพิวเตอร์
 ศิลปะ สาขา...............
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 พาณิชยกรรม
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ประเด็นคาถาม
1. ท่านดาเนินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในช่วงสถานการณ์โควิค (COVID–19) อย่างไร เช่น
สอนโดยใช้ Line , Face book , Google Classroom
2. ท่านมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด
3.1 ช่องทางการเรียนรู้ (On–Line, On–Site, On-Air) มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
3.2 นักเรียนและครูมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร อย่างไร
3.3 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านอะไรบ้าง
3.4 การจัดการเรียนการสอน (On–Line, On–Site, On-Air) สามารถทดแทนการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้หรือไม่
3.5 หากมีการระบาดของโควิดต่อไป ท่านคิดว่าควรดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
4. ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด
5. ข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด
ตอนที่ 3 ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
3. ข้อเสนอแนะ
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คาชี้แจง ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเด็นคาถามต่อไปนี้ แล้วให้ทาเครื่องหมายที่ระดับคะแนนที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่าน
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ประเด็นคาถามเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ประเด็นคาถามเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ประเด็นคาถามเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ประเด็นคาถามเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ประเด็นคาถามเหมาะสมน้อยที่สุด
ที่

ประเด็นคาถาม

5

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1 เพศ
2 ระดับชั้นที่สอน
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
1 ท่านดาเนินการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในช่วงสถานการณ์
โควิค (COVID–19) อย่างไร เช่น สอนโดยใช้ Line , Face book
Google Classroom
2 ท่านมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร
3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์โควิด
3.1 ช่องทางการเรียนรู้ (On–Line, On–Site, On-Air) มีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
3.2 นักเรียนและครูมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร อย่างไร
3.3 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนในด้านอะไรบ้าง
3.4 การจัดการเรียนการสอน (On–Line, On–Site, On-Air)
สามารถทดแทนการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามปกติได้
หรือไม่
3.5 หากมีการระบาดของโควิดต่อไป ท่านคิดว่าควรดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนอย่างไร
ตอนที่ 3 ประเด็นสนทนา (Focus Group)
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
3. ข้อเสนอแนะ
************** ขอขอบคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ **************

ระดับคะแนน
4 3 2

1
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

68

ภาคผนวกตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On-Line
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On–Line

( ภาพการจัดเตรียมเนื้อหา เอกสาร และทาความสะอาดห้องเรียน จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างกัน เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ON – Line )

( ภาพการจัดตั้งกลุ่มไลน์ การเตรียมความพร้อมในการไลฟ์สดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
(Line) )
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( ภาพผู้เรียนที่เรียนแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) )
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On-Line
นักเรียนในวิชาภาษาไทย
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On–Line
นักเรียนเรียนในวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์)
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73

74

นักเรียนเรียนในวิชาศิลปะ (ดนตรี)
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On-Line
นักเรียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
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จัดกลุ่มห้องเรียนใน Facebook และ Line
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มอบหมายงานผ่านทางFacebook

การเรียนการสอนผ่าน Google Classroom
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วัดและประเมินผลจากการทาแบบทดสอบออนไลน์
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ประมวลภาพกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน On–Line
นักเรียนเข้าห้องเรียนในวิชาฟิสิกส์

ครูบรรยายโดยใช้ Google Slide
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การมอบหมายงาน

คะแนนงานและคะแนนสอบ

คณะผู้วิจัย
1. นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
2. นางสาวทักษิณา จัตุกูล
3. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
4. นางเขมิกา วงเวียน
5. นายพิสิทธิ์ น้อยพลี
6. นางเบญจรัตน์ ใจภพ
ผู้ให้ข้อมูลวิจัย
1. นางนิตยา คนชุม
2. นายยุทธการ เหมกูล
3. นายทักษิณ หอมหวล
4. นางเรณู วงค์ปินตา
5. นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์
6. นางสาวโกสุม ประสงค์ทรัพย์
7. นายภาณุวัฒน์ เหมนวล
8. นางจุฬารัตน์ สงสุกแก
9. นางสาวเพ็ญพร ดาน้อย
10. นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์
11. นายสุธรรม จีนแส
12. นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศลา
13. นายบัญชา พรมโสฬส
14. นายวิทวัส โชรัมย์
15. นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ
16. นางสาวศศิธร สังฆะวรรณา
17. นางอรทัย โรจน์สุกิจ
18. นายมานพ ทองคา
19. นางชลนาฏ โชคสุขเพิ่มทวี
20. นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ

ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานวิจัย
แก้ปัญหา และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และรองหัวหน้างานวิจัยแก้ปัญหา
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา
ครู
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานสานักงาน
วิชาการ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้างานโรงเรียน
คุณภาพระดับตาบล สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ครู วิทยฐานะ ครู สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาชีววิทยา
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาเคมี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาสุขศึกษา
ครู สาขาพลศึกษา
ครู สาขาเกษตรกรรม
ครู สาขาคหกรรม
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ สาขาภาษาอังกฤษ
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ
ครู สาขาคณิตศาสตร์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ สาขาคณิตศาสตร์
ครู สาขาภาษาไทย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาดนตรี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขานาฏศิลป์
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาสังคมศึกษาฯ
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21. นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี
22. นางสาวลภัสรดา สมานสารกิจ
23. นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน
24. นางสาววิรัตน์ สวายผล
25. นางสาวสุธภา กลมนุกูล

ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ สาขาสังคมศึกษาฯ
ครู สาขานาฏศิลป์
ครู สาขานาฏศิลป์
ครู สาขาพาณิชยกรรม
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ สาขาพาณิชยกรรม

