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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์การบริหารงานวิชาการ
เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยม ศึกษาเขต ๒
ในยุคนิวนอร์มัล และ (๒) ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย
ได้แก่ ครูผสู้ อนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยก�ำหนดขนาด
ตามตารางเครซี่และมอแกน และโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จ�ำนวน ๓๖๗ คน และผู้ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
* นันทวัน พูลก�ำลัง นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย
** ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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ได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการตอบแบบสอบถามแบบสนองคู่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น
และแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารงานวิชาการ เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (๒) แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัลมี ดังนี้ (๑) ครูควรมีการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานและ
ความต้องการของผู้เรียน (๒) ครูควรใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในสัดส่วนที่มาก
กว่าการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ (๓) ครูควรให้ความส�ำคัญการประเมินผู้เรียน ติดตาม
ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารงานวิชาการ ; การจัดการเรียนการสอน ; ยุคนิวนอร์มัล
Abstract

The objectives of this study were to (1) investigate the current conditions and
the expected conditions of the educational administration to promote instructional
management in the new normal era of the schools under the Secondary Educational
Service Area Office 2 Bangkok, and (2) find the academic administration guidelines to
promote the instructional management in the new normal era of the schools under
the Secondary Educational Service Area Office 2. The research samples were 367 secondary
school teachers from the schools under the Secondary Educational Service Area Office
2 Bangkok including 5 experts who were school administrators. They were selected by
the stratified sampling and the Krejcie & Morgan. The research instruments were
a questionnaire with a double response model (Dual-Response Format) by using
5-level rating scale and a structured interview. The statistics used in this research
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and the interview forms
using content analysis. The research results revealed that (1) the current conditions and
the expected conditions of the academic administration to promote the management
of the new normal era instruction of the schools under the Secondary Education Service
Area Office 2 were generally in a good level, and (2) the development guidelines of
academic administration to promote instruction in the new normal era styles of
the schools under the Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok following :
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(1) The teachers should examine the instruments' conditions and learners' interests
(2) The teachers should prepare for distant On-Air lessons more than the on-site lessons,
and (3) The teachers should focus on learner' on-progress assessments so as to follow
up and diagnose learners' development and improvement.

Keywords: Academic Administration; Instructional Management; New Normal Era
บทน�ำ

จากสถานการณ์ปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ท�ำให้วิถี
การด�ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลง เช่น การป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกวัน
การเว้นระยะห่างทางสังคม การมีนโยบายให้พนักงานท�ำงานจากทีบ่ า้ น การตรวจคัดกรองอุณหภูมริ า่ งกาย
และการบริการเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อจ�ำนวนยอดผู้ติดเชื้อน้อยลงการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ท�ำให้
วิถีการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ต้องค�ำนึงถึงสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นเรียกได้ว่า
“นิวนอร์มัล” (New Normal) คือการใช้ชีวิตปกติในวิถีใหม่1 วิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลท�ำให้การจัดการ
ศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ยังแพร่
ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จดั หาแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยที่นักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเข้ามาที่โรงเรียนแบบปกติ
นักเรียนศึกษาด้วยตนเองจากการเรียนทางออนไลน์ทางมือถือ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
จากมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถติดตามรายการสด และรายการ
แบบย้อนหลังได้2 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันประสบปัญหาโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง
มากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ประกอบด้วยผู้คนจ�ำนวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครู
หรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่าย
ท�ำให้สถานศึกษาต้องยึดหลักแนวทางการปฏิบัติจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-๑๙ และมีการจัดเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการ จัดการเรียน
การสอนออนไลน์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการเรียนผ่าน DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกล
1

ราชบัณฑิตยสภา, New normal, [ไทยรัฐออนไลน์], [ออนไลน์],แหล่งที่มา : https://news.thaipbs.or.th/
content/292126, [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓]
2
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19,
(กรุงเทพมหานคร:จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย , ๒๕๖๓), หน้า ๓๑
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ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และรวบรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน OBEC Content Center
ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ Digital
e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีค่ ลายลง3 จะสามารถจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนอาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน อีกทั้งมีการก�ำหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCovid-๑๙ โดยมีการ
ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ตรวจสอบสถานที่ ท�ำความสะอาดอาคารเรียน
ห้องเรียน รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานทีเ่ พือ่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) โดยเฉพาะบทบาทของการสือ่ สารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่น อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
มือถือ ซึง่ เป็นช่องทางในการสือ่ สารทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุด มีขา่ วสารต่าง ๆ ถูกส่งไปถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ การโฆษณาสินค้าในเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น4 นอกจากนี้ยังมีแนวทางการเปิด ปิดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตาม
ความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการได้รับความรู้ให้ครบตามช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อลดการได้รับผลกระทบ
เชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด5 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต ๒
ในยุคนิวนอร์มัล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล6

3

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙, (กรุงเทพมหานคร:ม.ป.พ., ๒๕๖๓), หน้า ๑๕.
4
อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ, “พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในยุค Internet of Things.”,
วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๘๗.
5
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙,(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๖๓), หน้า ๑๕ ; กระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิด
ภาคเรียน.(กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒ มีนาคม ๒๕๖๓), หน้า ๔๒.
6
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงาน เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19: วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย,
(กรุงเทพมหานคร: ISBN (E-book), ๒๕๖๓), หน้า ๓๖.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แบ่งออก แบ่งเป็น ๒ ระยะดังต่อไปนี้
ระยะที่ ๑ เชิงปริมาณประชากร คือ ครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒
จากโรงเรียน ๕๒ แห่ง ซึ่งมีประชากรทั้งหมด ๗,๕๖๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระยะที่ ๒ เชิงคุณภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จ�ำนวน ๕ ท่าน ตามเกณฑ์การคัดเลือก

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๓ น.๖) ประกอบด้วย (๑) การสอนในชั้นเรียน (On-Site) (๒) การสอน
ผ่านโทรทัศน์ (On-Air) (๓)การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา					
การบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึก ษา เขต ๒ ในยุคนิว นอร์มัล
ประกอบด้วย
๑. การสอนในชั้นเรียน
๒. การสอนผ่านโทรทัศน์
๓. การเรียนการสอนแบบออนไลน์
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

๑. ผู้บริหารและสถานศึกษาได้ข้อมูลและทราบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน แต่ละระดับชั้นในโรงเรียน
๒. ผู้บริหารและสถานศึกษาได้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ ๑ เชิงปริมาณ การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ
(Check list) ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ่ ประสงค์ในการบริหารงานวิชาการ
เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต ๒
ในยุคนิวนอร์มัล แบบสอบถามมีลักษณะเป็นรูปแบบการตอบสนองคู่(Dual-response format) โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ
ระยะที่ ๒ เชิงคุณภาพ การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ใน ยุคนิวนอร์มัล เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อหา แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure interview)
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ ๑ เชิงปริมาณ
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามเพื่อการวิจัย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๖๗ ฉบับส่งด้วยตนเอง และผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลับมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๖๗ ฉบับ หลังจากนั้นจึงน�ำไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
ระยะที่ ๒ เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั น�ำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองและน�ำกลับมาวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content analysis) สรุปประเด็นเพือ่ ให้ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล

09.

(

119-129).indd 124

24/12/2564 8:58:59

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ

125

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ ๑ เชิงปริมาณ การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล ตอนที่ ๑ สถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นแบบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check List) น�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ โดยใช้การค�ำนวณหา
ค่าร้อยละ (Percentage) และน�ำมาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ตอนที่ ๒ สภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ในทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบวัดประเมินค่า ๕ ระดับ แล้วน�ำไปบันทึกและวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยน�ำค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ไปเทียบกับเกณฑ์ ก�ำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย7 และ เรียงล�ำดับความส�ำคัญของ
ความต้องการจ�ำเป็น Priority Needs Index (PNI): PNIModified จากมากไปน้อย
ระยะที่ ๒ เชิงคุณภาพ การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ใน ยุคนิวนอร์มัล ผู้วิจัย
ด�ำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แจกแจงความถี่และสรุปแนวทาง

ผลการวิจัย

ระยะที่ ๑ เชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา
เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มลั ตอนที่ ๑ สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓o-๓๔ ปี และ อายุระหว่าง ๓๕-๓๙ ปี ส่วนใหญ่สำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน ๑o-๑๔ ปี จ�ำนวน ๙o คน ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ ๒ เชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล พบว่า
๑) ด้านการสอนผ่านโทรทัศน์
		 ๑) ครูต้องตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทางทีวี
ดิจติ อล อาทิเช่น แอปพลิเคชัน DLTV อุปกรณ์พนื้ ฐานตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมความต้องการของผูเ้ รียน
7

พิมลพรรณ เพชรสมบัต,ิ การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิล้ เอ็ดดูเคชัน่ , ๒๕๖๑),
หน้า ๒๐๘.
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		 ๒) ครูมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ดิจิตอล ระบบดาวเทียมเพื่อให้นักเรียน
เข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน เพื่อทดแทนการเรียนการสอนในชั้นเรียน มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกอากาศ เนือ้ หาสาระการเรียนรูใ้ นระดับพืน้ ฐาน เพือ่ ผูเ้ รียนได้รบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามส�ำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
		 ๓) ครูควรให้ความส�ำคัญการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างการเรียนใน
แต่ละวัน ครูผู้สอนควรมีติดตาม ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ และประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ท�ำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
และประเมินผลเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อท�ำให้ทราบว่า ผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป
๒) ด้านการสอนออนไลน์
		 ๑) ครูควรพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการ
รูปแบบต่าง ๆ ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครู การจัดการเรียนการสอน แผนการสอน สื่อการสอน
และการจัดการห้องเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ การน�ำเอาเทคโนโลยีเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดความรู้
และกระบวนการคิด แทนทีก่ ารถ่ายทอด และรับรูร้ บั ฟังข้อมูลแบบต่อหน้านัน้ จึงควรจัดเตรียมความพร้อม
และทักษะการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชันต่างๆ เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับกระบวนการจัดการสอน
		 ๒) ครูควรมีการบริหารและจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่น การบริหารเวลาในการสอนให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ตามตารางเรียนที่โรงเรียนก�ำหนด ควรพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้เวลาน้อยลงแต่ยังคงเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ ที่ครูมอบหมาย หรือเรียน
รู้ผ่านการค้นคว้าข้อมูลยึดตัวผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน แนวทาง และวิธีการการเรียนรู้
ท�ำให้นักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ และความถนัดที่หลากหลาย สามารถพัฒนาทักษะส�ำคัญจาก
กระบวนการที่ครูออกแบบขึ้นทั้งสิ้น
		 ๓) ครูควรมีการช่องทางการสือ่ สารกับนักเรียน สนทนาโต้ตอบกับครูทางการติดต่อการสนทนา
โต้ตอบ เช่น โปรแกรม Zoom, Line และอื่น ๆ สถานศึกษาเพิ่มช่องทางการการติดต่อโต้ตอบโดย
กลุ่มไลน์ห้องประจ�ำชั้น นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูได้สะดวกได้ ตรวจความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์
ของนักเรียนบางส่วนที่อาจจะต้องพึ่งพาการดูแล และอ�ำนวยความสะดวกจากผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมระบบการเรียนออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
		 ๔) ครูต้องเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาการเรื่อง
การประเมินผลเพือ่ การพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและความถนัด ครูผสู้ อนจะต้อง
มีการจัดการทีด่ ี โปร่งใสและเป็นทีร่ บั รูร้ ว่ มกัน การประเมินผลหรือการตัดสินผลคะแนนของนักเรียน มีการ
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ปรับโครงสร้างคะแนน และลักษณะเนื้อหาตามตัวชี้วัดที่แตกต่างจากที่เคยใช้ในห้องเรียน ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรต้องการประเมินนักเรียนในด้านใด ครูจะต้องปรับลักษณะของงานและการท�ำกิจกรรมที่
มอบหมายนัน้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั มากยิง่ ขึน้ เพือ่ การพัฒนานักเรียนไปตามเป้าหมาย
โดยปรับใช้วิธีการที่มอบหมายงาน
		 ๕) ครูมกี ารเตรียมการและการฝึกฝนทักษะของครู พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสือ่ สาร และ
การถ่ายทอด การเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รู ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนโดยก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่และอุปสรรคต่าง ๆ
๓) ด้านการสอนในชั้นเรียน
		 ๑) ผู้บริหารศึกษาควรประเมินสถานการณ์รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended
Learning) ค�ำนึงถึง ความปลอดภัยของงผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการบริหารจัดการ
ทั่วไป การเตรียมความพร้อม การเปิด-ปิดสถานศึกษา บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเตรียมให้พร้อม
ปรับตัว สร้างความคุ้นเคยในสถานณ์การปัจจุบัน ลดความเสี่ยงลดจ�ำนวนนนักเรียนให้น้อยลง
		 ๒) ผู้บริหารควรเลือกรูปแบบการการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) การสลับชั้นเรียนมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ การเรียน
ในห้องเรียนผสมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนลดการเผชิญหน้า เพื่อลดนักเรียนอูยู่รวมกัน
จ�ำนวนมาก มีความเสี่ยงสูง ลดความเสี่ยงสูงให้น้อยลง
		 ๓) ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาด COVID-๑๙ ลดความเสี่ยง
ผู้เรียนเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียน จัดห้องเรียนค�ำนึงถึง Social Distancing ๑ ห้อง เรียน นักเรียน
๒๕ คน จัดโต๊ะเว้นระยะห่างของโต๊ะภายในห้อง ให้ห่างกันไม่ต�่ำกว่า ๑ เมตร และเว้นระยะห่างระหว่าง
หน้ากระดานกับโต๊ะนักเรียนตัวแรกอย่างน้อย ๒ เมตร
		 ๔) ครูต้องยึดแนวปฏิบัติมาตรการการความพร้อม วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้เรียน
แนวปฏิบตั ขิ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา แนวปฏิบตั ดิ า้ นอนามัย แนวปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุข ได้แก่
การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากกาอนามัย ล้างมือ
		 ๕) ครูต้องยึดแนวปฏิบัติมาตรการการลดการแออัดของผู้เรียน จัดห้องเรียนให้มีอากาศที่
ถ่ายเท มีการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้อากาศไม่ถ่ายเทได้สะดวก เพิ่มมาตรการลดหรืองดใช้ห้องเรียน
ที่ติดเครื่องปรับอากาศ หลีกเหลี่ยงในพื้นที่ผู้คนจ�ำนวนมากมารวมกัน เช่น ห้องประชุมที่มีคนจ�ำนวนมาก
การเข้าแถวหน้าเสาธง เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การใช้ทางการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ในยุคนิวนอร์มัล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้วิจัย
มีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
		 ๑) ด้านการสอนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) มีค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นอยู่ในล�ำดับที่สูงสุด ดังนี้
การครูตอ้ งตรวจความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทาง ทีวดี จิ ติ อล แอปพลิ เคชัน DLTV อุปกรณ์
พื้นฐานต่อความต้องการของผู้เรียน
		 ๒) ด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)มีค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นอยู่ในล�ำดับ
ที่สอง ครูควรมีการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการ
รูปแบบต่าง ๆ ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครู การจัดการเรียนการสอน แผนการสอน สื่อการสอน
และการจัดการห้องเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ การน�ำเอาเทคโนโลยีเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดความรู้
และกระบวนการคิด แทนทีก่ ารถ่ายทอด และรับรูร้ บั ฟังข้อมูลแบบต่อหน้านัน้ จึงควรจัดเตรียมความพร้อม
และทักษะการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับกระบวนการจัดการสอน
		 ๓) ด้านการสอนในชั้นเรียน (On-Site) ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นอยู่ในล�ำดับที่สามผู้บริหาร
ศึกษาควรประเมินสถานการณ์รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เช่น
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของงผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการบริหารจัดการทั่วไป การเตรียม
ความพร้อม การเปิด-ปิดสถานศึกษา บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเตรียมให้พร้อมปรับตัว สร้างความ
คุ้นเคยในสถานณ์การปัจจุบัน ลดความเสี่ยงลดจ�ำนวนนนักเรียนให้น้อยลง
๒) ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๑) ควรมีการศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน
		 ๒) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและเพื่อน�ำมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป
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