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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มี ว ัตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บัน และแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร และครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัด
สานักงานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย จานวน 557 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 226 คน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจุบนั ในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของโรงเรี ยนประถมศึ กษาในสังกัดสานักงานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. แนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แนวทางใน

การบริ หาร ดังนี้ ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการสนับสนุ นด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการ
ส่งเสริ มและพัฒนาครู และด้านการจัดการเรี ยนรู ้
คาสาคัญ : การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้, เชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โรงเรี ยนประถมศึกษา

Abstract
This research aimed to study states and guidelines Management of Learning in the Situation of the
Coronavirus Disease 2019 Epidemic for Elementary Schools Under the Office of Basic Education, Mae Sai District,
Chiang Rai Province. The population used in this research were administrators and teachers in primary schools under
the Office of Basic Education, Mae Sai District, Chiang Rai Province, totaling 557 people, the sample was collected
from teachers and school administrators, totaling 226 and 14 experts. The instrument for collecting data was
questionnaires and interviews. Data analysis by percentage, Mean and Standard deviation.
The research results were found as follows;
(1) State of management of learning management in the epidemic situation of the corona virus in 2019 of
primary schools under the Office of Basic Education, Mae Sai District, Chiang Rai Province was at a high level.
2. Guidelines of management of learning management in the epidemic situation of corona virus 2019 for
primary schools under the Office of Basic Education, Mae Sai District, Chiang Rai Province have guidelines for
management as follows: Policy formulation of learning management, Media support and learning resources, the
aspect of teacher promotion and development and learning management
Keywords: Management of Learning, Coronavirus Disease 2019 Epidemic, Elementary Schools

บทนา
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ ส่งผลให้ทุกคน
ต้อ งเรี ย นรู ้ แ ละน าไปสู่ ก ารปรั บ ตัว ในมาตรฐานชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ หรื อ New Normal ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ ทุ กคนต้อ ง
ปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมและรู ปแบบวิถีชีวิตในช่วงที่เชื้อไวรัสตัวนี้กาลังแพร่ ระบาดไปพร้อมกันทัว่ โลก จากการที่
ทุกคนเคยออกจากบ้านเพื่อไปทางาน ไปโรงเรี ยน ทาให้ทุกคนต้องหันมาทาทุกอย่างที่บา้ น หากมีความจาเป็ นต้อง
ออกจากบ้า น ทุ ก คนจ าเป็ นต้อ งใส่ ห น้ ากากอนามัย เพื่ อ ป้ อ งกัน โรค ต้อ งเว้น ระยะห่ า งส าหรั บ บุ ค คล ( Social
Distancing) ต้องหมัน่ ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ เป็ นต้น (สุ นิทรา ตั้งซ้ายและคณะ, 2564, น.33)
การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมต่างๆ เหล่านี้ เมื่ อทุกคนในสังคมจาต้องปฏิ บตั ิ กันเป็ นปกติ อย่างต่อเนื่ องยาวนานใน
ระยะเวลาหนึ่ง จะทาให้เกิดเป็ นความเคยชินที่ยงั คงปฏิบตั ิกนั อยู่โดยที่ไม่รู้ตวั ในที่สุดการปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม
ทั้งหมดก็จะกลายเป็ นวิถีชีวิตใหม่ในสังคมต่อไปนัน่ เอง
โรงเรี ยนในฐานะสถาบันทางสังคมพื้นฐานสถาบันหนึ่ง มีหน้าที่พฒั นาคนเพื่อช่วยให้คนมีศกั ยภาพและ
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นแหล่งรวมของศาสตร์ สาขาต่างๆ เป็ นแหล่งผลิต
และเลือกสรรให้ชุมชนตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็ นที่รวมของเด็กในชุมชน โรงเรี ยนจึงเป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาคนในทุกๆ ด้าน (นันทา อ่วมกุล และคณะ. 2545 : 7) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุ นแรง และขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็ วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
แนวโน้มที่ จะเกิ ดการแพร่ ระบาดในโรงเรี ยน กระทรวงศึ กษาธิ การมี ความตระหนักถึ ง สถานการณ์ ดัง กล่า วจึ ง
ประกาศให้โรงเรี ยนในสังกัดและในกากับเลื่อนการเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 โดยกาหนดให้โรงเรี ยนทุกแห่ งจะต้องเปิ ดภาคเรี ยนในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็ นหลัก การพิจารณา
เลื่อนเปิ ดภาคเรี ยนของโรงเรี ยนครั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สาหรับสถานศึกษา
ซึ่ งแบ่งเขตพื้นที่ตามระดับความรุ นแรงของการแพร่ ระบาดออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง และ
พื้นที่สีส้ม อย่างไรก็ตามสาหรับสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอน
ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ก็สามารถเปิ ดทาการได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
กระทรวงกาหนดและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ขอย่างเคร่ งครัด เพื่อความปลอดภัยและระวังป้ องกันให้
นักเรี ยน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มี
ระยะเวลารับการฉี ดวัคซี นของครู และบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายโรงเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละช่วง
ชั้น อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิ ดภาคเรี ยนส่ งผลกระทบต่อโอกาสในการเรี ยนรู ้และสิ ทธิ ของนักเรี ยน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2564 ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดให้
เหมาะสมกับข้อจากัดด้านความปลอดภัยไว้ดว้ ยเช่นกัน โดยโรงเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่สีแดงเข้มจะสามารถดาเนินการได้
เพียง 4 รู ปแบบเท่านั้น ห้ามให้มี On-site อย่างเด็ดขาดตามมติของศูนย์การบริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และในกรณี On-hand ต้องส่งทางไปรษณี ย ์ และโรงเรี ยนที่อยูใ่ นพื้นที่สีแดงและสี สม้
จะสามารถเลือกรู ปแบบได้ 5 รู ปแบบ ทั้ง On-site, On-air, On-demand, Online และ On-hand ตามความเหมาะสม
โดยอาจจัดให้มีการผสมผสานรู ปแบบกันได้ ทั้งนี้ หากต้องการใช้รูปแบบ On-site นั้น โรงเรี ยนจาเป็ นต้องผ่าน
เงื่อนไขการอนุญาตดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน โดยโรงเรี ยนจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมของระบบ Thai
Stop Covid Plus (TSC+) ใน 6 มิติ จานวน 44 ข้อ และจะต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อ
ขอใช้พ้ืนที่ของโรงเรี ยนสาหรับจัดการเรี ยนการสอน (สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, น.คานา)
ด้ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ แ ละข้อ ก าหนดดัง กล่ า ว ท าให้ โ รงเรี ย นหลายแห่ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ สี แ ดงเข้ม เช่ น
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดปริ มณฑล ยังไม่สามารถเปิ ดสอนแบบ On-site ได้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย เป็ นอาเภอที่อยู่เหนือสุ ดของจังหวัดเชี ยงราย และเหนือสุ ดของประเทศ
ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศเมียนมาร์ ถือเป็ นเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจานวนมาก ที่ผา่ นมาอาเภอแม่สายเป็ น
อีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบกับปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุดแห่ งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็ นอย่างมาก โดยมีจานวนผูต้ ิดเชื้อสะสมมากเป็ น
อันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย รองจากอาเภอเมืองเชียงราย (สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอแม่สาย, 2564)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดที่ยงั ไม่สามารถควบคุมได้ดงั กล่าว การปิ ดโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาก็
เป็ นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่ ง ที่ จาเป็ นต้อ งใช้เ พื่ อป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม นักเรี ย นและครู ในโรงเรี ยน
เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นแหล่งรวมของเด็กจานวนมาก ในขณะเดียวกันการศึกษาก็ยงั เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาคัญสาหรับเด็ก
การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงนับว่าเป็ นภารกิจที่สาคัญ
และท้าทายสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ว่ามีแนวทางการบริ หารอย่างไรบ้าง ประสบปั ญหาด้านใดบ้าง เพื่อค้นหา
แนวทางสาหรับการพัฒนาการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส าหรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน อ าเภอแม่ ส าย จัง หวัด เชี ย งรายให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีประโยชน์ของการวิจยั ดังนี้
1. ได้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
2. ได้ทราบสภาพที่เป็ นจริ งและปั ญหาในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
3. ได้องค์ความรู ้ซ่ ึ งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารการจั ดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษาต่างๆ ได้ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ในปี การศึกษา 2564 จานวน
ทั้งหมด 557 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 47 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 510 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.2.1 กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพปั จจุบนั ในการบริ หารการ
จัด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของโรงเรี ย นประถมศึ กษาในสังกัด
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย

(Simple Random Sampling) โดยยึดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเกรซซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan)
(พิสณุ ฟองศรี , 2554, น.96) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา จานวน 19 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 207 คน
1.2.2 กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 14 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน
1 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จานวน 6 คน และครู โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จานวน 6 คน
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
2.1 องค์ประกอบของการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การกาหนดนโยบายการจัดการเรี ยนรู ้ (2) การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ (3) การสนับสนุนด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ และ (4) การส่งเสริ มและพัฒนาครู
2.2 หน้าที่ การบริ หาร (POLC) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การวางแผน (Planning)
(2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การนา (Leading) และ (4) การควบคุม (Controlling)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยั ผสมระหว่างการวิจยั
เชิงปริ มาณ แล้วตามด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย
1.1 เป็ นการวิจยั ในเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสารวจ (Survey Research)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยยึด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เกรซซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) (พิสณุ ฟองศรี , 2554, น.96) ที่ระดับ
ความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 19 คน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 207 คน
1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามในรู ปแบบของ Google Form
1.4 การวิ เคราะห์ ข้อมู ล ท าการวิ เคราะห์ โดยการหาค่ าร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย (X̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 สาหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย
2.1 เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์
2.2 กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 14 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 จานวน
1 คน ศึกษานิ เทศก์ จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จานวน 6 คน และครู โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จานวน 6 คน

2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol)
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์แบบบรรยายเป็ นความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพปั จจุบนั ในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1.1 ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการเรี ยนรู ้ มีการกาหนดนโยบายและแผนงานการจัดการเรี ยนรู ้
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คานึงถึงความปลอดภัยของนักเรี ยน ครู และบุคลากร
ในโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ มีการควบคุมและติดตามให้ครู และบุคลากรนานโยบายการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดมีการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก และมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกาหนดนโยบายและ
แผนงานการจัดการเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาครู มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการของครู เพื่อเป็ น
ข้อมูลสาหรับการพัฒนาครู ในโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทางานของครู
และบุคลากรอย่างสม่าเสมอ และมีการจัดอบรมภายในโรงเรี ยนที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.3 ด้า นการสนับ สนุ น ด้า นสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ครู ใ นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นครู และ
บุคลากรในการออกแบบและจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและเป็ นประโยชน์ และมีการส่งเสริ มและสนับสนุนครู ใน
การใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ท้งั ในและนอกสถานศึกษาสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ในโรงเรี ยน (On-stie) ตามมาตรการที่ ศบค. กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด มีการวางแผนและเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบนาส่งเอกสารที่บา้ น (On-hand) ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติที่โรงเรี ยนได้ และ
มีการตัดสิ นใจเลือกใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (5 On) ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจริ ง
2. แนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า
2.1 ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการเรี ย นรู ้ ควรด าเนิ นการติ ดตามนโยบายจากส่ วนกลาง
ประชุมชี้ แจงทาความเข้าใจกับครู และบุคลากรในโรงเรี ยน ร่ วมกันกาหนดมาตรการและแผนงานที่เหมาะสมกับ
โรงเรี ยนของตนเอง บังคับใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดในโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด กาหนดให้ครู ประจาชั้นหรื อครู
ประจาวิชาติดตามการติดเชื้อโควิดของนักเรี ยนเป็ นระยะๆ เพื่อประเมินความเสี่ ยง จากนั้นติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายครั้งต่อไป
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรดาเนินการสารวจความพร้อมของนัก เรี ยน สื่ อและอุปกรณ์
การเรี ยนรู ้ต่างๆ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ 5 On ตามความเหมาะสม ส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการ

จัดการเรี ยนรู ้ที่ยืดหยุน่ และหลากหลาย สนับสนุนการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสภาพ
จริ ง นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู เป็ นระยะ แล้วนาผลการประเมินไปใช้พฒั นาการสอน
2.3 ด้านการสนับสนุนด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ควรดาเนินการสารวจความต้องการสื่ อการเรี ยน
การสอนและร่ วมกันวางแผนการใช้สื่อการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มครู ให้มีความรู ้ในการเลือกใช้สื่อและผลิตสื่ อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยแนะนาและจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนสื่ ออุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอ และติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2.4 ด้านการส่งเสริ มและพัฒนาครู ควรดาเนินการสารวจความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ ของครู ใน
โรงเรี ยน ส่ งเสริ มครู และบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริ มครู และบุคลากรให้ได้รับการอบรม
ความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และให้กาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานแก่ ครู และบุคลากร นิ เทศ
ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู เป็ นระยะ แล้วนาผลการประเมินมาใช้พฒั นาการสอนของครู ให้ทนั สมัยและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการเรี ยนรู ้
1) ควรมีการรับฟั งและเปิ ดโอกาสให้ครู บุคลากร และชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายและแผนงานการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) ควรมีการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรี ยนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรั สโค
โรนา 2019 อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
3) ควรมี การน าผลการประเมิ น นโยบายมาใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้านการจัดกิจกรมการเรี ยนรู ้
1) ควรมีการมอบหมายให้ครู จดั การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ 5 On ในกรณี ที่ไม่สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติที่โรงเรี ยนได้
2) ควรมีการวางแผนและเตรี ยมความพร้อมสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น การ
เรี ยนผ่านเว็บไซต์ (On-demand) การเรี ยนออนไลน์ (Online) ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติที่โรงเรี ยนได้
1.3 ด้านการสนับสนุนด้านสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
1) ควรมีการจัดสรรสื่ อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ตามความต้องการจาเป็ นของครู และ
บุคลากรอย่างทัว่ ถึง
2) ควรมีการจัดวางระบบการใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
3) ควรมีการมอบหมายให้ครู และบุคลากรนาสื่ อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้จดั การ
เรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4) ควรจัดให้มีระบบการสื่ อสารข้อมูลเพื่อรองรับการสื่ อสารทั้งจากภายในและภายนอก เช่น
ระบบเครื อข่ายการบริ หารงานภายในโรงเรี ยน ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง เพื่อสื บค้น แลกเปลี่ ยน ประชุ ม
ออนไลน์ หรื อจัดอบรมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยต่อครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
1.4 ด้านการส่งเสริ มและพัฒนาครู

1) ควรมีการแบ่งภาระงานให้แก่ครู และบุคลากรอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม
2) ควรมีการจัดวางระบบการทางานของครู และบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็ นมาตรฐานสากล
3) ควรมีการให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือครู และบุ คลากรเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4) ควรส่ งเสริ มครู ให้มีความรู ้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปมีดงั นี้
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ 5
On และควรศึกษาเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ 5 On ของ
โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอแม่สาย และเขตพื้นที่อื่นๆ
2) ควรศึกษาโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ว่าโรงเรี ยนมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง มีขอ้ ควรปรับปรุ งพัฒนาอย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับโรงเรี ยนอื่นต่อไป
3) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบสภาพ ปั ญหา และความต้องการเกี่ยวกับแนวทางการบริ หาร
การจัดการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อาเภอแม่สาย และเขตพื้นที่อื่นๆ ว่ามี ความแตกต่างกัน
หรื อไม่ อย่างไร
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