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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อ 1) ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้ำงแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด โดย
วิธีด ำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่  1 เป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณโดย ประชำกร ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  
จ ำนวน 1,937 คน จำก 37  โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 เป็นกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรวิจัยในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 มำสร้ำงเป็นแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยกำรสัมมนำอิงผู้เช่ียวชำญ (Connoisseurship)  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ภำพรวม  มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

(x̅  = 4.23 ) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก ่ด้ำนสภำพแวดล้อม (x̅  = 4.46) รองลงมำ ได้แก่

ด้ำนกระบวนกำร (x̅  = 4.38) และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต ่ำสุด ได้แก ่ด้ำนผลผลิต (x̅  = 3.94) 
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของ

โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยกำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ )Connoisseurship) 
พบว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำมส ำคัญจะน ำแนวทำงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครอง โดยกำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรจัดบรรยำกำศห้องเรียน นโยบำย Social 
distancing นโยบำยกำรเว้นระยะห่ำงสร้ำงปลอดภัยในห้องเรียน กำรขยำยห้องเรียน  ลดจ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง 
แต่เพิ่มจ ำนวนห้องเรียน กำรจัดระบบสอนออนไลน์ถ่ำยทอดไปห้องเรียนอื่นๆ กำรจัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่ำงและบรรยำกำศ
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ให้เหมำะต่อกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรโควิด 19 กำรก ำจัดขยะติดเช้ือ กำรขยำยผลให้
ครูน ำมำตรกำรและแนวทำงไปปฏิบัติ กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ กำรสร้ำงช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย กำร
ก ำหนดมำตรกำรคัดกรองแบบ ATK กำรก ำหนดจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์และควำมถี่กำรท ำควำมสะอำดในพื้นที่ที่มีกำร
สัมผัสร่วม กำรจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับบุคคลภำยนอก กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทั้งรูปแบบ On site, Online,  On air,  
On demand, Hybrid กำรฉีดวัคซีน 

 

ค าส าคัญ : กำรเรียนกำรสอน  สถำนกำรณ์โควิด 19 
 

Abstract 
 Research approaches for teaching and learning management in situations The epidemic of 
coronavirus disease 2019 , Nakhon Sawan Secondary Education Service Area Office The objectives of 
this research were to 1 )  study the factors affecting the teaching and learning management in the 
situation. The spread of the novel coronavirus disease 2019 in schools under Nakhon Sawan Secondary 
Education Service Area Office 2) To create guidelines for teaching and learning in situations The spread 
of the novel coronavirus disease 2019 in schools under The research process was divided into 2 steps: 
Step 1 was a quantitative study by the population used in the study, namely administrators, teachers, 
and educational personnel. of schools under the Nakhon Sawan Secondary Educational Service Area 
Office, totaling 1, 937 students from 37 schools. The epidemic of coronavirus disease 2019 has been 
created as a guideline for teaching and learning in the situation. The spread of the novel coronavirus 
disease 2019 in schools under Nakhon Sawan Secondary Education Service Area Office by seminar 
based on experts (Connoisseurship) .The results showed that : 

Factors affecting teaching and learning management in situations The epidemic of coronavirus 
disease 2019 in schools under the Nakhon Sawan Secondary Educational Service Area Office Office of 

the Basic Education Commission Overall, the average was at a high level (x̅ = 4.23 ). The aspect with 

the highest mean was the environment ( x̅ = 4.46 ), followed by The process side (x̅  = 4.38 ) and the 

side with the lowest mean was productivity (x̅  = 3.94). 
Guidelines for teaching and learning in situations The spread of the novel coronavirus disease 

2019 in schools under Nakhon Sawan Secondary Education Service Area Office by seminar based on 
experts In connoisseurship, it was found that important stakeholders will bring concrete guidelines into 
practice, including district administrators, school administrators, teachers and parents, by setting 
classroom environments, social distancing policies, policies. Spacing creates safety in the classroom. 
expanding the classroom Reduce the number of students in each room but increasing the number of 
classrooms Organizing an online teaching system to transmit to other classrooms The table setting is 
spaced out and the atmosphere is suitable for learning. Public relations and implementation of COVID-
19 measures, infectious waste disposal Extending results for teachers to implement measures and 
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guidelines Developing a contingency plan Creating a variety of public relations channels Determination 
of ATK screening measures, determination of alcohol gel service points and cleaning frequency in 
common-exposed areas. Providing space for outsiders Teaching and learning formats: On site, Online, 
On air, On demand, Hybrid vaccination 

 

Keywords: teaching,  Covid 19 situation 
 
บทน า 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำในมำตรำ 6 ท่ีก ำหนดไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข” และมำตรำ 8 ได้ก ำหนดหลักกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักกำร 3 ประกำร คือ 
เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับประชำชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำร
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำทั้งใน
ต่ำงประเทศและประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก เมื่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ลุกลำมไป
ทั่วทุกหย่อมหญ้ำรวมทั้งทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนหลำยแห่งต้องปิดเรียน แม้กำรปิดโรงเรียนจะเป็นทำงหนึ่งที่
ช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำด แต่เมื่อยิ่งปิดนำน ต้นทุนก็ยิ่งพอกพูน โดยต้นทุนที่ว่ำนั้นอำจไม่ได้มำให้เห็นเป็นตัว
เงิน แต่เป็นต้นทุนระยะยำว ซึ่งก็คือกำรเสียโอกำสที่จะเรียนรู้พัฒนำตัวเองของเด็กและเยำวชนนับล้ำน ต่อให้กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) จะยังไม่สิ้นสุด และยังเปิดโรงเรียนไม่ได้ แต่ละประเทศจึงต่ำงก็
ต้องหำทำงให้กำรเรียนกำรสอนยังคงเดินหน้ำต่อไป หรือแม้โรงเรียนบำงแห่งอำจจะยังเปิดต่อไปได้หรือเริ่มกลับมำเปดิ
ได้เมื่อกำรระบำดเริ่มซำลง แต่ก็อำจไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อน จึงเป็นโจทย์ที่แต่ละโรงเรียน 
รวมถึงคนวำงนโยบำยกำรศึกษำต้องคิดว่ำ จะท ำอย่ำงไรให้นักเรียนยังคงเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในภำวะที่บ้ำน
หลังที่สองของพวกเขำยังไม่กลับสู่ภำวะปกติ หรือจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกำส พัฒนำทักษะควำมรู้นักเรียนมำกขึ้นได้หรือไม่ 
 ปกติวิถีใหม่ (New Normal) เป็นรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงใหม่ที่แตกต่ำงจำกอดีต อันเนื่องจำกมีบำงสิ่ง
มำกระทบจนแบบแผนและแนวทำงปฏิบัติที ่คนในสังคมคุ้นเคยอย่ำงเป็นปกติและเคยคำดหมำยล่วงหน้ำได้ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภำยใต้หลักมำตรฐำนใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธี
สื่อสำร วิธีปฏิบัติและกำรจัดกำร กำรใช้ชีวิตแบบใหม่ หลังจำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงและรุนแรง ท ำให้
มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกกว่ำจะรักษำวิถีดั้งเดิม (สุวิมล  มธุรส, 2564) ดังนั้นกำรศึกษำได้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำยเพื่อปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เพื ่อควำมปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดย
ตระหนักอยู่เสมอ ไม่ว่ำสถำนกำรณ์แวดล้อมจะรุนแรงเพียงใด กำรเรียนรู้ที่เข้ำถึงและมีคุณภำพส ำหรับเด็กไทยทุกคน
เป็นเป้ำหมำยสูงสุด ตำมแนวคิด “กำรเรียนรู้น ำกำรศึกษำ โรงเรียนอำจหยุดได้แต่กำรเรียนรู้หยุดไม่ได้” ผู้บริหำร คณะ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองต้องปรับตัวกับกำรใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) เน้นกำร
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ปฏิบัติภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้
สถำนศึกษำเป็นสถำนที่ปลอดภัยจำกโรคโควิด 19 ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและปลอดภัย
จำกโรค (กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 2563 : ก) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (2564) ได้ประกำศแนวทำง กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในสถำนกำรกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ปีกำรศึกษำ 2563 นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในทุกระดับชั้นและทุกประเภทในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถปรับให้เหมำะสมกับบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับมัธยมศึกษำ ในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน 37 โรง มีภำรกิจบทบำทและอ ำนำจหน้ำที ่ตำมที ่กฎหมำยก ำหนด ตำม มำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร ร่วมกับสถำนศึกษำ จึงมีนโยบำยที ่จะ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เพื่อที่ให้
สถำนศึกษำน ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีขนำดแตกต่ำงกันไป และมีควำม
ปลอดภัยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  พร้อมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ควำมตระหนักให้กับโรงเรียนได้จัดกำรเรียนกำรสอนเต็มตำมศักยภำพตำมวิถีกำรเรียนรู ้ใหม่  (New Normal) ได้
เทียบเท่ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ปกติ ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 2. เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019  
ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษำวิจัยในประเด็นต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่  1 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยมีควำมมุ่ง
หมำยเพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  
ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัยตำมหัวข้อ 
ดังต่อไปนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. ประชำกร ที่ใช้ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  ได้แก่ 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  
จ ำนวน 1,937 คน จำก 37  โรงเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง ใช้ในกำรศึกษำศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  โดยก ำหนดขนำดตำมตำรำงเครซีและมอร์แกน ที่นัยส ำคัญที่ระดับ .05 ผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำจ ำนวน 320 คน และใช้วิธีสุ ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) ในกำรได้มำซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ โดยมี ขั้นตอนกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี ้
   2.1  ท ำกำรส ำรวจประชำกรของกำรศึกษำโดยใช้ข้อมูลจำกแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้จ ำนวนประชำกรในกำรวิจัย 1,937 คน (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค,์ 2564, 15) 
   2.2  น ำจ ำนวนประชำกรที่ได้มำก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  โดยใช้เทียบกับตำรำง
ส ำเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, 608) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 320  คน   
   2.3  สุ่มจ ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยโดย
ใช้กำรจับสลำก 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถำมเรื่องระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน2019
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี ้
  ตอนที ่ 1 แบบสอบถำมสถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยเป็นแบบสอบถำมแบบ
ตรวจสอบรำยกำร (Check list) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำประมำณค่ำ 
(Rating Scale) ชนิดก ำหนดค ำตอบเป็น 5 ระดับ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถำมข้อเสนอแนะทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด 

 ร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการส  ด ำเนินกำรสร้ำงตำมล ำดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019  
  2. น ำข้อมูลจำกกำรศึกษำข้อ1 มำก ำหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบที่เหมำะสมในกำรสร้ำงข้อค ำถำม
และด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม   
  3. น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมถูกต้องตำม
หลักวิชำ  ควำมสอดคล้องกันของค ำถำม  ตลอดจนภำษำที่ใช้ เพื ่อเป็นกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ 
(Content  Validity)  โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
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   3.1  มีวุฒิปริญญำเอกทำงด้ำนกำรศึกษำ หรือ มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   3.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำเป็นอย่ำงด ี
  4. น ำมำปรับปรุงแก้ไข  

  5. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงในกำร
วิจัย จ ำนวน 30 คน  ได้แก่ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
อุทัยธำนี ชัยนำทเพื ่อวิเครำะห์ค่ำควำมเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยใช้ค่ำ สัมประสิทธ์แอลฟ่ำ 

( - coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550, 132-133) โดยได้ค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.98 
  6. น ำผลที่ได้มำปรับปรุง พัฒนำ และจัดท ำเป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเป็นล ำดับดังนี้ 
  1. ผู ้วิจัยท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  
ถึงผู ้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดเพื่อขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในโรงเรียน โดยผ่ำนกำรเก็บรวบรวม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  
  2. น ำแบบสอบถำมผ่ำน QR CODE โดยขอควำมอนุเครำะห์ให้ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตอบแบบสอบถำมผ่ำน QR CODE  ภำยในเวลำที่ก ำหนด และตรวจสอบจ ำนวนแบบสอบถำมที่ได้รับกำร
ตอบรับฉบับสมบูรณ์จนครบจ ำนวน 320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมตำมที่ตำรำง
ส ำเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอร์แกนก ำหนดไว้ 
  3. น ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติต่อไป 
 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้ได้ค ำตอบตรงตำมควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย  ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม  โดยก ำหนด
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติไว้ดังน้ี 

  1.  กำรวิเครำะห์ค  ำนวณสถิติภำคบรรยำยของข้อม ูลต ่ำงๆ เก ี ่ยวกับสถำนภำพของผู ้ตอบ
แบบสอบถำมใช้กำรแจกแจงควำมถี่  และค่ำร้อยละ  
  2. ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ใช้กำรตรวจให้คะแนนและหำค่ำเฉลี่ย (x̅) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) ของแต่ละ
รำยกำร และแปลผลเป็น  5  ระดับ (บุญชม ศรีสะอำด, 121) ดังนี ้

   2.1  กำรตรวจให้คะแนน 
     ระดับควำมคิดเห็น  5  ก ำหนดค่ำคะแนน   เท่ำกับ   5 
     ระดับควำมคิดเห็น  4  ก ำหนดค่ำคะแนน   เท่ำกับ   4 
     ระดับควำมคิดเห็น  3  ก ำหนดค่ำคะแนน   เท่ำกับ   3 
    ระดับควำมคิดเห็น  2  ก ำหนดค่ำคะแนน   เท่ำกับ   2 
    ระดับควำมคิดเห็น  1  ก ำหนดค่ำคะแนน   เท่ำกับ   1 
   2.2  กำรแปลผลค่ำเฉลี่ย 
     ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง   4.51 – 5.00   หมำยถึง มีควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด  
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    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง   3.51 – 4.50   หมำยถึง มีควำมคิดเห็นในระดับมำก  
    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง   2.51 – 3.50   หมำยถึง มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง      

    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง   1.51 – 2.50   หมำยถึง มีควำมคิดเห็นในระดับน้อย  
    ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  1.00 – 1.50   หมำยถึง   มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 

 ขั้นตอนที ่2 เป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพซึ่งใช้
ระเบียบวิธีวิจัยโดยกำรจัดสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) โดยเป็นกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ จำกกำรวิจัยใน
กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  มำ
สร้ำงเป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียน
ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
  1.กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ(Connoisseurship) 
   กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ(Connoisseurship) สร้ำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน เป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์ มีประสบกำรณ์กำรจัดกำรกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
  2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   ตัวแปรที่ศึกษำได้แก่ ควำมเหมำะสม และเป็นไปได้ ของแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ เพื่อใช้ในในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
  3. ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
   1) ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ ์ ต ำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ 
   2) ดร.สุรเดช  น้อยจันทร์  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1 
    3) ดร.จงกล  เดชปั้น ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
    4) ดร.สำยชล บุตรเสน่ห์ ต ำแหน่ง ผู ้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวดงรำชพรหมมำภรณ์   สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
    5) ดร.ณัฐชำนนท์ ยอดทอง ต ำแหน่ง ผู ้อ ำนวยกำรโรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
    6) นำงสุวรรณี พรหมประสิทธิ ์ ต ำแหน่ง ครูเชี ่ยวชำญ โรงเรียนตำคลีประฃำสรรค์สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
    7) ว่ำที่ร้อยตรี ดร.จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ ต ำแหน่ง ผู ้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองปลิง สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
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     8) ดร.ณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญำต ำแหน่ง โรงเรียนวัดยำงงำม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
    9) ดร.ศรีนวล มีศรีสวัสดิ์ ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนย่ำนคีรี สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
    10) เรือตรี วิทยำ เกล้ำวิกรณ์ ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  4. การสัมมนาอิงผู้เชี ่ยวชาญ (Connoisseurship)  สัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ(Connoisseurship) 
สร้ำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ของ
โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ด ำเนินกำรในวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำคำรลูกนเรศวร  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำกำรสมัมนำอิงผู้เช่ียวชำญ(Connoisseurship) เกี่ยวกบั
กำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  โดยน ำมำก ำหนด
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) 
เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพน้ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมมนำ กำรสังเกตกำรสัมมนำและจำกกำรทบทวนสิ่งบันทึก เอกสำรรำยงำน มำจัดระบบหมวดหมู่ตำมแบบประเดน็
กำรสัมมนำ (Topic Guide) ซึ่งในกำรเก็บข้อมูลจะมีกำรตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล  โดย
ผู้วิจัย ดังนั้นภำยหลังกำรสัมมนำจะด ำเนินกำรตรวจสอบและสรุปข้อมูลทันทีพร้อมกับน ำจัดพิมพ์ลงในแฟ้มข้อมูล  
ทบทวนควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์ของข้อมูล ที่ผู้วิจัยได้มำนั้นมีควำมถูกต้อง โดยจะเลือกตรวจสอบในประเด็น
ส ำคัญเป็นหลักนอกจำกนี้  จะสรุปว่ำมีประเด็นใดบ้ำงที่ต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม  รวมทั้งน ำผลกำรวิเครำะห์มำ
อภิปรำยกับทีมวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลมำสรุปจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
 

ตารางที่ 1  แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในสถำนกำรณ์ 
  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำพรวม 

ข้อ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ ในสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

ค่ำเฉลี่ย 

(x̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(S.D.) 
ระดับควำม

คิดเห็น 

1 ด้ำนสภำพแวดล้อม 4.46 0.48 มำก 
2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 4.23 0.55 มำก 
3 ด้ำนกระบวนกำร 4.38 0.51 มำก 
4 ด้ำนผลผลิต 3.94 0.69 มำก 
 รวม 4.23 0.49 มำก 
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จำกตำรำงที่ 1  พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก (x̅  = 4.23) 

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม (x̅  = 4.46 ) รองลงมำได้แก่ ด้ำน

กระบวนกำร (x̅ = 4.38) และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต ่ำสุด ได้แก่ ด้ำนผลผลิต (x̅ = 3.94) 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรร   
 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของ
โรงเร ียนในส ังก ัด ส  ำน ักงำนเขตพื ้นท ี ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  โดยกำรส ัมมนำอ ิงผ ู ้ เช ี ่ยวชำญ 
(Connoisseurship) พบว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำมส ำคัญจะน ำแนวทำงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
ผู ้บริหำรระดับเขตพื้นที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครอง โดยกำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรจัดบรรยำกำศ
ห้องเรียน นโยบำย Social distancing นโยบำยกำรเว้นระยะห่ำงสร้ำงปลอดภัยในห้องเรียน กำรขยำยห้องเรียน  ลด
จ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง แต่เพิ่มจ ำนวนห้องเรียน  กำรจัดระบบสอนออนไลน์ถ่ำยทอดไปห้องเรียนอื่นๆ กำรจัดโต๊ะ
แบบเว้นระยะห่ำงและบรรยำกำศให้เหมำะต่อกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรโควิด 19 
กำรก ำจัดขยะติดเชื้อ กำรขยำยผลให้ครูน ำมำตรกำรและแนวทำงไปปฏิบัติ กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ กำรสร้ำงช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย กำรก ำหนดมำตรกำรคัดกรองแบบ ATK กำรก ำหนดจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์และ
ควำมถี่กำรท ำควำมสะอำดในพื้นที่ที่มีกำรสัมผัสร่วม กำรจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับบุคคลภำยนอก กำรจัดรูปแบบกำรเรียน
กำรสอนทั้งรูปแบบ On site ,Online,  On air,  On demand, Hybrid กำรฉีดวัคซีน 
 

อภิปรายผล 
 ในกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019  ของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำกทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนั้นต้องอำศัยองค์ประกอบในกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นที่มี
ควำมมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษำธิกำร (2558) ที่ได้กล่ำวว่ำในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบส ำคัญ ได้แก่ ด้ำนควำมพร้อม
ด้ำนกระบวนกำร  ด ำเนินงำน และด้ำนผลผลิต องค์ประกอบด้ำนควำมพร้อม ได้แก่ สภำพควำมพร้อมของผู้บริหำร ครู 
ผู้เรียน หลักสูตรและเอกสำรประกอบหลักสูตร สื่อสำรเรียนกำรสอน อำคำรสถำนที่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ กฎระเบียบ
ค ำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  องค์ประกอบด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรทำงวิชำกำร กำร
บริหำรงำนธุรกำร กำรเงิน พัสดุ งำนบุคลำกร อำคำรสถำนที่ กิจกรรมนักเรียนและควำมสัมพันธ์กับ ชุมชน กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรนิเทศและกำรก ำกับดูแลและประเมินผลองค์ประกอบด้ำนผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียนตำมหลักสูตร และสังคมหวังในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถและกระบวนกำร คุณธรรมและจริยธรรม สุขภำพ 
อนำมัยเทคโนโลยี รักกำรท ำงำน ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้รำบรื่น  อำจกล่ำวได้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำจะมี
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ประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้นั้นสถำนศึกษำจะต้องมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งได้แก่ควำมพร้อมในด้ำนปัจจัย
ในกำร จัดกำรศึกษำได้แก ่ปัจจัยด้ำนบุคคล ด้ำนกำรเงิน ด้ำนอำคำรสถำนที ่และด้ำนวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็น ควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรกำรศึกษำนั้นเองและสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Di Pietro and Others (2020) ได้สังเครำะห์
วรรณกรรมและข้อมูลที่อยู่ในฐำนของ คณะกรรมำธิกำรยุโรปเสนอเป็นรำยงำนกำรวิจัยของศูนย์วิจัยร่วม เรื่อง “The 
likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent 
international datasets.” ได้ผลกำรวิจัยที่สรุปให้เห็นถึงผลกระทบหลักถึงเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
คือ ปัจจัยมำจำกกำรมีเวลำในกำรเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ควำมเครียดในกำรเรียนรู้ วิถีกำร สร้ำงปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป และกำรขำดแรงจูงใจในกำรเรียน และ สภำวะทำง เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่เกิดกำร สนับสนุนจำก
ผู้ปกครองที่ซึ่งได้แก่ กำรมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้ำน กำรจัดให้บ้ำนมีบรรยำกำศของกำรเรียน กำรให้โภชนำกำรที่เหมำะสม 
และกำรสนับสนุนกิจกรรมที่นอกเหนือจำกกำรเรียนของโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมของ โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ควำม
พร้อมเรื่องอุปกรณ์ดิจิทัลของโรงเรียน ทักษะด้ำนดิจิทัลของครูและทักษะด้ำนดิจิทัลของนักเรียน 
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   
 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของ
โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ โดยกำรสัมมนำอิงผู้เช่ียวชำญ (Connoisseurship) 
พบว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีควำมส ำคัญจะน ำแนวทำงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่
ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ปกครอง โดยกำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรจัดบรรยำกำศห้องเรียน นโยบำยSocial 
distancing นโยบำยกำรเว้นระยะห่ำงสร้ำงปลอดภัยในห้องเรียน กำรขยำยห้องเรียน  ลดจ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง แต่
เพิ่มจ ำนวนห้องเรียน  กำรจัดระบบสอนออนไลน์ถ่ำยทอดไปห้องเรียนอื่นๆ กำรจัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่ำงและบรรยำกำศ
ให้เหมำะต่อกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรโควิด 19 กำรก ำจัดขยะติดเช้ือ กำรขยำยผลให้
ครูน ำมำตรกำรและแนวทำงไปปฏิบัติ กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ กำรสร้ำงช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย กำร
ก ำหนดมำตรกำรคัดกรองแบบ ATK กำรก ำหนดจุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์และควำมถี่กำรท ำควำมสะอำดในพื้นที่ที่มีกำร
สัมผัสร่วม กำรจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับบุคคลภำยนอก กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทั้งรูปแบบ On site ,Online,  On air,  
On demand, Hybrid กำรฉีดวัคซีน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำแม้จะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์โควิด 19 ซึ่ง
ผู ้ปกครองมีควำมกังวลในเรื ่องของควำมไม่ปลอดภัยของตัวนักเรียนและกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้ที ่ม ีกำร
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ที่จะมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มี่ควำม
ปลอดภัย ก็เป็นสิ่งที่ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีคุณภำพซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร(2563) ที่ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์โควิด 19 โดยก ำหนดควำมจ ำเป็นที่จะต้องวำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้
สถำนกำรณ์วิกฤติโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท โดยก ำหนดแนวนโยบำยเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 ให้สำมำรถเกิดขึ้นได้อย่ำง มีประสิทธิภำพสูงสุดเท่ำที่สภำพแวดล้อมจะอ ำนวยให้บนพื้นฐำน  6 ข้อ 
คือ1) จัดกำรเรียนกำรสอน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง “กำรเปิดเทอม”หมำยถึง กำรเรียนที่
โรงเรียนหรือกำรเรียนที่บ้ำน ทั้งนี้กำรตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลกำรประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 2) อ ำนวยกำรให้
นักเรียนทุกคน สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนได้ แม้จะไม่สำมำรถไปโรงเรียนได้ 3) ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด เช่น กำรเสนอขอช่องดิจิทัล TV เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น สำมำรถเรียนผ่ำน DLTV  4) ตัดสินใจนโยบำยต่ำง ๆ 
บนพื้นฐำนของกำรส ำรวจควำมต้องกำร ทั้งจำกนักเรียน ครู และโรงเรียน 5) ปรับปฏิทินกำรศึกษำของไทยให้เอื้อต่อกำร 
“เรียนเพื่อรู้” ปรับตำรำงเรียนตำมควำมเหมำะสมโดยเวลำที่ชดเชยจะค ำนึงถึงภำระของทุกคนและกำรได้รับควำมรู้ ครบ
ตำมช่วงวัยของเด็ก 6) บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนจะได้รับกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
สุวรรณำ เพ็งเที่ยง (2564) ที่ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรเรียนออนไลน์ในสถำณกำรณ์วิกฤต COVID-19 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ผู้เรียน 
เนื้อหำและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ข้อเสนอแนะต่อกำรน ำแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์  กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดนั้น มีประเด็นส ำคัญดังต่อไปนี้ 
  1. 1 สถำนศึกษำควรมีกำรจัดพัฒนำ สภำพแวดล้อม ปัจจัยน ำเข้ำ และกระบวนกำรเพื่อส่งผล 
ต่อแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค ์อย่ำงต่อเนื่องเพรำะปัจจัยทั้ง 3 สิ่ง ส่งผลต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.2 สถำนศึกษำควรมีกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของโดยเฉพำะกำรจัดที่กั้นส ำหรับพื้นที่ที่มีกำรใช้
ร่วมกัน เช่น โต๊ะเรียน โต๊ะรับประทำนอำหำร  ซึ่งส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้ำนควำมปลอดภัยของนักเรียน 
  1.3 สถำนศึกษำควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ชุดตรวจ ATK  ซึ่งส่งผลต่อกำรจดั
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ด้ำนควำมปลอดภัยของนักเรียน 
  1.4 สถำนศึกษำควรมีกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมตระหนัก และควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ในกำร
เอำใจใส่ดูแลนักเรียนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้และกำรกิจกรรมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 เพื่อสร้ำงเสริมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำสภำพแวดล้อมที่ส่งผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.2 ควรมีกำรศึกษำพัฒนำหลักสูตร หรือทักษะกำรสอนที่ส ำคัญ จ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  เพื่อศึกษำสร้ำงควำมพร้อมให้กับครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ ที่จะท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ 
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