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ค าน า 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่  ท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 30  ธันวาัม  2563  ถึง  10  มกราัม  2564 
 โรงเรียนจึงมีนโยบายจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ระหว่างวันที่ 4- 8 มกราัม 2564   โดยได้จัดท าแนวปฏิบัติการเรียนออนไลน์ส าหรับนักเรียน  แนวปฏิบัติ 
การเรียนออนไลน์ส าหรับผู้ปกัรอง  แนวปฏิบัติการสอนออนไลน์ส าหรับัรู  ตารางเรียนออนไลน์  และ
รหัสชั้นเรียนออนไลน์ส าหรับให้นักเรียนเข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์จะใช้ระบบ Google Classroom ร่วมกับ Google Meet หรือ Zoom หรืออ่ืนๆ   
ที่ท าให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการเรียนออนไลน์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ัรั้งนี้นับเวลาเรียน
เหมือนกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติทุกรายวิชา  และมีกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดผล/ประเมินผลตามบริบทของแต่ละรายวิชา  จึงได้จัดท ารายงานการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ  “การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์  ”ให้สอดัล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างมีัุณภาพ  
ขอขอบัุณัณะผู้บริหาร ัณะัรู และบุัลากรที่ให้ัวามร่วมมือต่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ในัรั้งนี้อย่างดียิ่ง  รวมทั้งนักเรียนทีป่ฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ ์
COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเป็นส่วนส าััญในการพัฒนาัุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 
 

สินีนาฏ  ธรรมชาต ิ
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ชื่อเรื่อง    :  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19  
         ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล    
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาต ิ
_________________________________________________________________________ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
เนื่องจากสถานการณ์โรัติดเชื้อไวรัสโัโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลต่อการจัด 

การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและสถานศึกษาที่นักเรียนจะต้อง
ปรับตัวกับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
โลกยุัดิจิทัล  เช่นเดียวกับบทบาทของัรูต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน  โดยใช้สื่อ
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดัวามรู้เพ่ือสร้างัวามสนใจแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย
อย่างยิ่ง  ในด้านการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site)  
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  ท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาัม 2563 ถึง 10 มกราัม 2564  โรงเรียนจึงมีนโยบาย
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 4-8 มกราัม 2564  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  ให้สอดัล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างมีัุณภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   

3. ขอบเขตของการวิจัย 
    3.1 กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ัือ ัรูผู้สอน  
    3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ระหว่างวัน 4-8 มกราัม 2564   

4. นิยามศัพท์เฉพาะ  
    4.1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเัรือข่าย
อินเตอร์เน็ต  โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับ Google Meet หรือ Zoom หรืออ่ืนๆ ที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อ /เอกสาร
ประกอบการสอน  ตลอดจนการวัดผล/ประเมินผลตามบริบทของแต่ละรายวิชา     

    4.2 ัรูผู้สอน  หมายถึง  ัรูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ภาัเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
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    4.3 แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  หมายถึง  
แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราัม 2564   

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
    5.1 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางส าหรับพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    5.2 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์”  ให้สอดัล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างมีัุณภาพ  

6. วิธีด าเนินการวิจัย  
    6.1 กลุ่มเป้าหมาย ัือ ัรูผู้สอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล  ภาัเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   
    6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ัือ แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 (แบบสอบถามออนไลน์) 
    6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
         6.3.1 ประชุม/วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
         6.3.2 จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google Forms 
         6.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากัรูผู้สอนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 
    6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
         6.4.1 การวิจัยัรั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
         6.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเัราะห์ข้อมูล 
     1) ั่าร้อยละ (Percentage)  
     2) ั่าเฉลี่ย (Mean)  
  3) ั่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 6.4.3 การแปลัวามหมายั่าเฉลี่ยระดับัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  มีเกณฑ์การพิจารณาั่าเฉลี่ยดังนี้  
  4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด  
  3.51-4.50 หมายถึง มาก 
  2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
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7. ผลการวิจัย 
    จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ระหว่างวันที่ 4-8 มกราัม 2564  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากัรูผู้สอนจ านวน 65 ัน  สามารถรายงานผลดังนี้ 
     7.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม   

7.1.1 เพศ    

 
แผนภูมิที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นัรูผู้หญิงร้อยละ 72.31 และเป็นัรู
ผู้ชายร้อยละ 27.69  

7.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทัโนโลยีร้อยละ 33.85 และรองลงมาตามล าดับเป็นัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 18.46 และัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังัมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 15.38     
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7.1.3 ระดับชั้นที่สอนออนไลน์  

 
แผนภูมิที่ 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับชั้นที่สอนออนไลน์ 

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นัรูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 19.77 และรองลงมาเป็นัรูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 17.44     

     7.2 สภาพการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมของโรงเรียน   
ตารางที ่1 สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมของโรงเรียน 

สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความ 
หมาย 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

0.00 1.54 4.62 56.92 36.92 4.29 0.63 มาก 

2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีัวามเหมาะสม 

0.00 0.00 7.69 58.46 33.85 4.26 0.59 มาก 

3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, 
video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

0.00 0.00 4.62 56.92 38.46 4.34 0.57 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงั์/เป้าหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

0.00 1.54 20.00 60.00 18.46 3.95 0.67 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

0.00 0.00 13.85 58.46 27.69 4.14 0.63 มาก 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความ 
หมาย 

น้อ
ยที่

สุด
 

น้อ
ย 

 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 

0.00 0.00 7.69 52.31 40.00 4.32 0.62 มาก 

7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

0.00 0.00 20.00 67.69 12.31 3.92 0.57 มาก 

8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพระดับใด 

0.00 1.54 12.31 64.62 21.54 4.06 0.63 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมของโรงเรียน  
เมื่อพิจารณาัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06)  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายข้อทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อ เช่น เอกสาร, power point, 
video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม  นักเรียนมีและสามารถใช้
เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 

     7.3 สภาพการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  สามารถรายงานผล
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
          7.3.1 สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ตารางที่ 2 สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.53 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.38 0.52 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.75 0.46 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.13 0.35 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.00 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.50 0.53 มาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.13 0.35 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.00 0.00 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อ เช่น 
เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  และนักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 

          7.3.2 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ัณิตศาสตร์ 
ตารางที่ 3 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ัณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.25 0.46 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.25 0.46 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.13 0.35 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.53 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.53 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.50 0.53 มาก 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3.63 0.52 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

3.88 0.64 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ัณิตศาสตร์มีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88)  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ัณิตศาสตร์มีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  และล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 
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          7.3.3 สภาพสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทัโนโลยี 
ตารางที่ 4 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สอนวิทยาศาสตร์และ 
             เทัโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.32 0.57 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.36 0.58 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.36 0.49 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.76 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.23 0.69 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.32 0.57 มาก 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3.91 0.53 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.23 0.61 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทัโนโลยีมีัวามัิดเห็น
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทัโนโลยีมีัวามัดิเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก ่ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม   
สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  และนักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 

          7.3.4 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังัมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ตารางที่ 5 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังัมศึกษา ศาสนา  
             และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.20 0.42 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.10 0.57 มาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.20 0.63 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.67 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.10 0.74 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.40 0.52 มาก 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3.70 0.67 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.00 0.67 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังัมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีัวามัิดเห็น
เกีย่วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังัมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียง 
ล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆใน 
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  และสื่อ เช่น 
เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม   

          7.3.5 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ตารางที่ 6 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.00 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.00 0.00 มาก 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.50 0.71 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.50 0.71 มาก 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีัวามัิดเห็นเกีย่วกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ  โดยมีัะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 ได้แก ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  ล าดับขั้นตอนของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม  สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ 
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม  และนักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  นอกจากนี้ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีัวามัิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก  

          7.3.6 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ตารางที่ 7 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.71 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.50 0.71 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.50 0.71 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.00 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.00 1.41 มาก 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.50 0.71 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.00 0.00 มาก 

จากตารางที่ 7 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยมีั่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.50 จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีัวามเหมาะสม  การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   
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          7.3.7 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ตารางที่ 8 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.00 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.00 0.00 ปานกลาง 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

4.00 0.00 มาก 

จากตารางที่ 8 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00)   และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์รายข้อตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมากที่สุด  โดยข้อที่มีัวามัิดเห็นในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  ข้อที่มีัวามัิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
 
          7.3.8 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตารางที่ 9 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4.08 1.00 มาก 
2. ล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 4.00 0.74 มาก 
3. สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีัวามเหมาะสม 

4.25 0.75 มาก 

4. การเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงั์/เป้าหมายของ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.58 0.79 มาก 

5. นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 0.72 มาก 
6. นักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน 4.08 0.79 มาก 



11 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

7. ัวามเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.00 0.60 มาก 
8. ในภาพรวมผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนัรั้งนี้มีัุณภาพ
ระดับใด 

3.92 0.90 มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ั่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่  สื่อ เช่น เอกสาร, power point, video clip ฯลฯ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ัวามเหมาะสม  นักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  และนักเรียนมีและสามารถใช้เัรื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆใน 
การเรียนการสอน   

     7.4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ัรูผู้สอนให้ัวามัิดเห็น
ในปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 
   7.4.1 ปัญหา 
   - นักเรียนบางันสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี และบางันมีอุปกรณ์ไม่พร้อมส าหรับใช้งาน 
ท าให้โต้ตอบในการเรียนการสอนไม่ได้ 
   - การเรียนการสอนแบบออนไลน์นักเรียนจะมีัวามสนใจน้อยกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ 
   - ัวบัุมนักเรียนยาก 
   - การตอบั าถาม การอภิปราย/แสดงัวามัิดเห็นของนักเรียนมีน้อย 
   - นักเรียนบางส่วนแสดงัวามัิดเห็นว่าการเรียนแบบออนไลน์ไม่ั่อยเข้าใจเหมือนกับ
การเรียนแบบปกติในห้องเรียน 

 - วันที่ 4 มกราัม 2564 (วันแรก) นักเรียนเข้าเรียนใน Google Meet ได้จ านวนจ ากัด  
100 ัน จึงแก้ปัญหาโดยการแจ้งั าชี้แจงกับนักเรียนผ่านทาง Google classroom ด้วยการให้นักเรียน
สลับห้องกันเข้าเช็ัชื่อ ัรั้งละ 3 ห้อง และเช็ัชื่อจากใบงานที่ส่งใน Google Classroom  และหลังจากนั้น
งาน ICT ได้แก้ปัญหาข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น  ท าให้สามารถเข้าชั้นเรียนได้ัรบตามจ านวนนักเรียน 
   7.4.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   - ัวรใช้ตารางสอนปกติแทนการใช้ตารางสอนรวมห้องใหญ่ 
 - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ัวรให้เวลาติดต่อกันมากกว่า 1 ชั่วโมง เพ่ือเพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน 
  - การเรียนการสอนแบบออนไลน์ถึงแม้ประสิทธิภาพจะไมด่ีเหมือนกับการเรียนการสอน
แบบปกติ แต่ถ้าัรูผู้สอนมีการเตรียมตัว เตรียมสื่อ เตรียมทุกๆอย่างอย่างเป็นระบบ และให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆระหว่างการเรียนการสอน นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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8. สรุปผลการวิจัย 
8.1 ผลการศึกษาัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สรุปได้ดังนี้   
 8.1.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมของโรงเรียน 
             ัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวม

ของโรงเรียน  เมื่อพิจารณาทั้งในภาพรวมและรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก     
 8.1.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมของทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ จ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ัณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทัโนโลยี  สังัมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดถึงมาก  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุดถึงปานกลาง                       

8.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สรุปได้ดังนี้   
 8.2.1 การใช้ตารางสอนออนไลน์แยกเป็นห้องเรียนเหมือนกับตารางสอนปกติ  แต่จัดเวลาเรียน
ติดต่อกันในแต่ละรายวิชา 
 8.2.2 การเตรียมัวามพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของัรูผู้สอนแต่ละรายวิชาให้สอดัล้อง
กับรูปแบบ/บริบทของระบบออนไลน์  เช่น สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์  กิจกรรมการเรียนรู้/เทันิัการสอน   
วิธีการวัดผลประเมินผล เป็นต้น         
 8.2.3 การเตรียมัวามพร้อมของเัรื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นของนักเรียน ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนออนไลน์ 

9. อภิปรายผลการวิจัย 
    9.1 ัวามัิดเห็นของัรูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยภาพรวมของ
โรงเรียน  เมื่อพิจารณาทั้งในภาพรวมและรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน
ได้เัยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในัรั้งแรก ระหว่างวันที่ 1-26 
มิถุนายน 2563 ท าให้ัรูผู้สอนมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์   
 9.2 ัวามัิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ จ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ัณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทัโนโลยี  สังัมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุดถึงมาก  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุดถึงปานกลาง   
โดยัรูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีัวามัิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนให้ัวามสนใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระการงานอาชีพ
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างาน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)         
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9.3 ัวามัิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19   

 9.3.1 สืบเนื่องจากการจัดตารางสอนออนไลน์แบบรวมทั้งสายชั้น มีนักเรียนจ านวนมากใน
ห้องเรียนออนไลน์  ท าให้การดูแลและัวบัุมนักเรียนไม่ทั่วถึง  เช่น การซักถามัวามเข้าใจของ
นักเรียน  หรือการตอบข้อสงสัยของนักเรียน  ฉะนั้นการใช้ตารางสอนออนไลน์แยกเป็นห้องเรียน
เหมือนกับตารางสอนปกติ สามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ได้  แต่จัดเวลาเรียนติดต่อกันใน 
แต่ละรายวิชา เพ่ือให้ัรูมีเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง   
 9.3.2 สืบเนื่องจากปัญหานักเรียนให้ัวามสนใจน้อยต่อการเรียนการสอนออนไลน์  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากัรูผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติใน 
ห้องเรียน  แนวทางการแก้ปัญหานี้ัรูผู้สอนจึงัวรมีการเตรียมัวามพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
แต่ละรายวชิาใหส้อดัล้องกับรปูแบบ/บริบทของระบบออนไลน์ เช่น สื่อ วัสดุ/อุปกรณ ์ กิจกรรมการเรียนรู/้
เทันิัการสอน วิธีการวัดผลประเมินผล เป็นต้น         
 9.3.3 สืบเนื่องจากปัญหานักเรียนบางันมีเัรื่องมือ/อุปกรณ์ไม่พร้อมต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์  ท าให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  แนวทางการแก้ปัญหานี้ัือการเตรียม 
ัวามพร้อมของเัรื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นของนักเรียน ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
            10.1.1 โรงเรียนัวรจัดให้มีการพัฒนาัรูผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้/
เทันิัการสอน และรูปแบบการวัดผลประเมินผลที่สอดัล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
            10.1.2 โรงเรียนัวรส ารวจข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับการมีเัรื่องมือ /อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน  และหาแนวทางแก้ปัญหา 
 10.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
            10.2.1 ัวรศึกษาผลจากการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
            10.2.2 ัวรศึกษาัวามัิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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