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เอกสารแนบ 

ผลงาน Best Practice ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

ผลงานช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน 

 ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ความเปนมา  

เนื่องจากเม่ือวันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ประชากรท่ัวโลกไดรับรูวามีโรคติดตอปริศนาโดยไดรับการยืนยันจากทางการจีนเม่ือวันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2562 วาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหมเปน “การระบาดใหญ” หรือ “Pandemic” และ ไดประกาศชื่อท่ีเปนทางการสําหรับ  ใชเรียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา "โควิด-ไนนทีน 

(Covid-19)" (BBC NEWS ไทย, 2020) หลังจากเชื้อมีการลุกลามไปอยางรวดเร็ว ในทุกภูมิภาคของโลกโดยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม คณะกรรมการระหวาง

ประเทศวาดวยอนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses) ไดกําหนดใหใชชื่อไวรัส ท่ีทําใหเกิดโรค COVID-19 วา SARS-Cov-2 

หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรงชนิดท่ีสอง (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) เนื่องจากมีความเก่ียวของทางพันธุกรรมอยาง

ใกลชิดกับเชื้อไวรัสโรคซารส สวนสถานการณในไทย กระทรวงสาธารณสุขไทย   ไดประกาศ โรคดังกลาวโดยใชชื่อวา “โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด-

19”           เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนอยางมาก จึงทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึน โดย 

“UNESCO” ไดคาดการณวาขณะนี้ มีนักเรียน นักศึกษากวา 363 ลานคนท่ัวโลก ซ่ึงไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประมาณการ

วามีสถาบันการศึกษาใน 15 ประเทศ ท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ไดปดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน ขณะท่ีสถาบันการศึกษาในหลายประเทศนํา

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพ่ือเปดการเรียนการสอนผานออนไลน โดยท่ี “ประเทศจีน” เปนประเทศแรกท่ีประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสงผลให



 

 

ท้ัง “ครู นักเรียนและนักศึกษา” หันไปใชหลักสูตรการเรียนการสอน “ออนไลน” สวน“สหรัฐอเมริกา” เริ่มปดโรงเรียนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) และมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกในสหรัฐอเมริกา เชน มหาวิทยาลัย Harvard ประกาศท่ีจะมีการใชการเรียนการสอนเสมือนจริง (Virtual Education) โดยมหาวิทยาลัย 

Harvard เริ่มนําการเรียนการสอนออนไลนเขามาใชแทนการเรียนในหองเรียน ตั้งแตวันท่ี 23 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย Princeton มหาวิทยาลัย 

Stamford และอีกหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเตรียมใชการเรียนการสอนรูปแบบ ดังกลาวเชนกัน เพ่ือท่ีผูเรียนสามารถเรียนได      จากทางไกล  

 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหงเริ่มออกประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน นับตั้งแตเกิดวิกฤตการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ“Coronavirus” 

(ไวรัสโคโรนา) ไดสรางผลกระทบในทุกภาคสวนอยางรวดเร็วและรุนแรง หนึ่งในนั้นคือ “ภาคการศึกษา” อยางไรก็ตามถึงแมไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะสงผลกระทบกับภาค

การศึกษา แตถามองในอีกมุมหนึ่งไดสรางอัตราเรง ในการปฏิรูป “วงการศึกษา” ท่ัวโลกครั้งใหญเชนกัน โดยเฉพาะมิติของการนํา “เทคโนโลยี” มาใชกับระบบการเรียนการสอน

มากข้ึน เพ่ือทําใหภาคการศึกษาท่ัวโลกยังคงดําเนินตอไปไดอยางไมสะดุด ไมวาผูสอนและผูเรียนจะอยูในท่ีแหงใดก็สามารถเขาถึงการศึกษาได 

 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทําใหมีผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวารอยละ 90 ของผูเรียนท้ังหมด) ท่ัวโลก  สวนประเทศไทย

สถานการณการแพรระบาดเกิดข้ึนในชวงสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปดภาคเรียน แตระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแหงยังมีการเรียน   การสอนอยู  จึงสงผลกระทบตอการเรียน

การสอนเปนอยางมาก ซ่ึงมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย  ไดทําการวิเคราะหและสรุปเปนประเด็น 3 ประการ (มูลนิธิคีนันแหงเอเซีย, 2563) ดังนี้ 1. ความเหลื่อมล้ําและไมเทาเทียมทาง

การศึกษาท่ีอาจเพ่ิมมากข้ึน ชองวางระหวางโอกาสเขาถึงการศึกษา และความพรอมทางดานอุปกรณรองรับการเรียน  ซ่ึงผูเรียนบางคนอาจไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือเรียนหนังสือ

ผานชองทางออนไลน 2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนท่ียังไมเพียงพอ            ซ่ึงประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลนหรือ อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) ยังไม

เพียงพอ ผูสอนไมก่ีทานท่ีมีความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน รวมถึงอาจขาดเทคนิคในการสอนออนไลน ทําใหผูเรียน             อาจเกิดการเบื่อหนายและนกัเรียนจะ

ขาดโอกาสในการฝกฝนปฏิบัติ 3. ระบบสงเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลนของครูผูสอนยังไมเพียงพอ ซ่ึงผูสอนไมแนใจวาจะเริ่มตนวิธีสอนผานออนไลนอยางไร รวมถึงการ

ติดตามความกาวหนาการเรียนรูและประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาจะเปนอยางไร 

 เม่ือวันท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให

สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ โดยมีเนื้อหาระบุวา เนื่องจากการแพรระบาดรุนแรงของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนัก ถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดดังกลาว อีกท้ังเพ่ือลด

ปจจัยเสี่ยง และลดโอกาสการแพรระบาดใหมของโรค COVID-19 จึงทําใหสถานศึกษาทุกแหง ท้ังของรัฐและเอกชน ท้ังในระบบและนอกระบบ ซ่ึงอยูในสังกัดและในกํากับของ



 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ตามท่ีศูนยบริหารสถานการณ   โควิด 19 (ศบค.) กําหนดใน 28 จังหวัด ไดแก 1. กรุงเทพมหานคร 2. ตาก 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. 

พระนครศรีอยุธยา 6. สระบุรี 7. ลพบุรี 8. สิงหบุรี 9. อางทอง 10. นครนายก 11. กาญจนบุรี 12. นครปฐม 13. ราชบุรี 14. สุพรรณบุรี 15. ประจวบคีรีขันธ16. เพชรบุรี 17. สมุทรสงคราม 

18. สมุทรสาคร 19. ฉะเชิงเทรา 20. ปราจีนบุรี 21. สระแกว 22. สมุทรปราการ 23. จันทบุรี 24. ชลบุรี 25. ตราด 26. ระยอง 27. ชุมพร 28. ระนอง ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ตั้งแตวันจันทรท่ี 4 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตยท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรณีศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 (ศบค.) ประกาศพ้ืนท่ีควบคุม

สูงสุดเพ่ิมเติมใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจสั่งการใหสถานศึกษาในสังกัดและกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษเพ่ิมเติม ท้ังนี้ในระหวางท่ีสถานศึกษา

ตองปดเรียนดวยเหตุพิเศษดังกลาว ใหสวนราชการตนสังกัด กําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว เชน การสื่อสารแบบทางไกลหรือดวย

วิธีอิเล็กทรอนิกส หากไมสามารถจัดการเรียนการสอน โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสได สถานศึกษาอาจจัดการเรยีนการสอนโดยสั่งใบงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไมตอง

เขาชั้นเรียน เพ่ือลดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2563) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปนหนวยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการบริหาร จัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีซ่ึงมี 

อําเภอเชียรใหญ อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอจุฬาภรณ อําเภอรอนพิบูลย และอําเภอชะอวด ซ่ึงมีสถานศึกษาในสังกัด รวม 225 แหง ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ตามท่ีมาตรฐานท่ี 9 ใหผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนสําคัญตามแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด (Children Center) กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สะทอนใหเห็นวาครูผูสอนสวนหนึ่งยังขาดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวทางท่ีกําหนด อยางไรก็

ตามไดมีความพยายามปฏิรูป การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษายุคใหมหลาย ๆ รูปแบบ แตพบวายังมีอุปสรรค เชน โรงเรียนไมมีงบประมาณเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ครูขาดความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 และนักเรียนขาด

แคลนเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงไดจัดประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

3 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพรอมของโรงเรียน โดยวิธีการ 5 รูปแบบดังตอไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site คือการเรียนท่ีโรงเรียน ในเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียว และสีเหลือง 



 

 

2. จัดการเรียนการสอนแบบ On-Air คือ การเรียนผาน DLTV 

3. จัดการเรียนการสอนแบบ Online คือ การเรียนผานอินเทอรเน็ต 

4. จัดการเรียนการสอนแบบ On Demand คือการเรียนผานแอปพลิเคชั่น    

5. จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand คือ การเรียนท่ีบานสําหรับนักเรียนท่ีไมมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยการเรียนแบบใชหนังสือและใชแบบฝก อาศัยครู

และผูปกครองแนะนําในการเรียน  

    จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ตามท่ีกลาวมาขางตนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงสนใจท่ีจะถอดบทเรียน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใหไดมาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 

 

วิธีการดําเนินงาน/กระบวนการ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในลักษณะของการวิจัย แบบผสานวิธี (Mix Method) ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

ภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดศึกษาการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 พรอมท้ัง หลักการแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลเชิงประจักษในเรื่องถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใชแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน



 

 

ภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการโรงเรียนละ 1 คน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รวมจํานวนประชากรท้ังหมด 450 คน 

   2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดเปนกลุมตัวอยางใชท้ังหมดของประชากร 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยการวิเคราะหเนื้อหาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด 

ทฤษฎี การถอดบทเรียน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ซ่ึงสามารถสรุปได 2 ดาน คือ ผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ สามารถ

แบงได 3 ดาน คือ ดานโรงเรียน ดานครู และดานนักเรียน กําหนดเปนคํานิยามศัพท นํานิยามศัพทในแตละดานไปสรางเปนแบบสอบถาม ดานละ 20 ขอ รวมท้ังสิ้น 40 ขอ 

เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ปลายเปดใชแนวคิดของ Likert เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ โดยลักษณะของแบบสอบถาม จําแนกเปน 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert 

และวิเคราะหดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ในการแปลความหมายผูวิจัยใชเกณฑสัมบูรณ (วัน เดชพิชัย, 2535) การตรวจสอบคุณภาพ

แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 2.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของการใชภาษาและ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 



 

 

 2.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวสงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญ มี

เง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

   1) เปนผูเชี่ยวชาญดานการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ      การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 จาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชนตามจํานวนท่ีคนพบงานวิจัยการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียน การสอนภายใตสถานการณ COVID-

19 ในประเทศ         

   2) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหพิจารณาขอความ ท่ีปรับตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในครั้งแรกเพ่ือปรับปรุงแกไขให

ถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึนตามวิธีการของพวงรัตน ทวีรัตน (2540) พบวาทุกขอมีคา IOC อยูในชวง 0.60 – 1.00 

  2.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรบัการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try out) กับผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาฝายบริหารงาน

วิชาการ ของโรงเรียน     ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

  2.4 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach Alpha coefficient) (Cronbach, อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2540, 125-126) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.86 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

     3.1 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการวิจัย 

  3.2 นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัยซ่ึงเปนแบบสอบถาม (Google Form) ไปใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ขอความรวมมือสงไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมประชากร จํานวน 225 โรงเรียน รวมจํานวน 450 คน โดยผูวิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

ไดรับการตอบแบบสอบถาม จํานวน 384 คน คิดเปนรอยละ 85.33 และนําขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยทางสถิติตอไป 

   การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

ภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกเปนรายดานและรวมทุกดาน 



 

 

 2. จัดลําดับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ท้ัง 2 ดาน คือ ผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ โดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยท่ีมีคาสูงสุด เปนเกณฑในการพิจารณา 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 

  1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

    1.1 คาความเท่ียงตรง (IOC) ดานเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) (พิสณุ ฟองศร,ี 2552, 139) 

    1..2 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Coefficient-Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค  (พวงรัตน  ทวีรัตน,  2550, 120)         

   2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2.1 คารอยละ (%) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, 45)    

 2.2 คาเฉลี่ย ( X ) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, 45) 

 2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, 60)   

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-

19 รวมกันกับขอมูลท่ีได   จากการสังเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 2. ใชแบบสัมภาษณ เพ่ือการวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 3. จัดกิจกรรมการสัมภาษณ ประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 17 คน เพ่ือรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับปรุง เพ่ือกําหนดภาพอนาคตใน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ใหมีความสมบูรณ โดยคุณสมบัติของผูรับการสัมภาษณ มีเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 



 

 

    1) เปนผูเชี่ยวชาญดานการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ซ่ึงเปนประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ในดานการถอดบทเรียน     การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 จํานวน 17 คน  

    2) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

 4. นําขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง เพ่ือกําหนดภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การ

จัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใหมีความสมบูรณ 

 5.  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ นํามาวิเคราะหเนื้อหาสําคัญและถอดออกมาเปนความเรียง 

 

 ข้ันตอนท่ี 3 เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบรหิารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-

19 รวมกันกับขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือนํามาเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต

สถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 2. ใชแบบคําถามปลายเปดเพ่ือสนทนากลุม การวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ 

COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 3. จัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมีคณะวิจัยเปนผูจุดประเด็นคําถามใหกับประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 17 คน เพ่ือ

ขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใหสมบูรณ โดยคุณสมบัติผูเขารวมสนทนากลุม (Focus Group Discussion)    มี

เง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 



 

 

    1) เปนผูเชี่ยวชาญดานการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 จากสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซ่ึงเปนประธานกลุมเครือขายสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ในดานการถอดบทเรียน การ

พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 จํานวน 17 คน         

       2) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

 4. นําขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากประธานกลุมเครือขายสถานศึกษามาปรับปรุงเพ่ือเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 5. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม นํามาวิเคราะหเนื้อหาสําคัญและถอดออกมาเปนความเรียง  

 

รูปแบบ/เทคนิค ท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

 การมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษา 

 

ผลสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 

(ผลกระทบดานบวก) จํานวน 3 ดาน คือ ดานโรงเรียน  ดานครู และดานนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68,S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.75, S.D. = 0.35) รองลงมาดานครู ( X = 4.68, S.D. = 0.44) และดานโรงเรียน มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด (X = 4.65, S.D.= 0.49)  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ       การเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบ

ดานลบ) จํานวน 3 ดาน คือ ดานโรงเรียน ดานครู และดานนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80,S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ คือ ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.80, S.D. = 0.45) รองลงมาดานครู (X = 4.60, S.D. = 0.55) และดานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (

X = 4.40, S.D.= 0.55) 



 

 

 

เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

ผลจากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3            ซ่ึงแบบสอบถามไดสรางข้ึนโดยอาศัยทฤษฎีแนวคิดหลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําแบบสอบถามใหผูอํานวยการ

โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนและรักษาการ ในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนาฝายวิชาการเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ การจัดการ

เรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดย พบวา ผลการวิเคราะหขอมูล

ตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 (ผลกระทบดานบวก) จํานวน 3 ดาน ดาน

โรงเรียน ดานครู และ             ดานนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ คือ (1) ดาน

นักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด (2) ดานครูและ (3) ดานโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

บวก) ดานโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดในทุกขอ โดยโรงเรียนมีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการจัด

การศึกษาและขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน ภายใตสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด และโรงเรียนมี

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน ภายใตสถานการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตสถานการณ  COVID-

19 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดานบวก) 

ดานครูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยครูมีการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสมกับนักเรียนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด และครูมีการจัดทําเอกสารและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

ในชวงสถานการณ COVID-19 ดานครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  



 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

บวก) ดานนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยนักเรียนสามารถเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer 

Learning) ในชวงสถานการณ COVID-19 ไดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และนักเรียนสามารถสะทอนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงสถานการณ COVID-19 

ไดมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

ลบ) จํานวน 3 ดาน ดานโรงเรียน ดานครู  และดานนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดานเรียงตามลําดับ 

คือ ดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานครู และดานโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

ลบ) ดานโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยการวางแผนในการปฏิบัติงานในชวงของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณ COVID-19 และการนิเทศ กํากับและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

และดานงบประมาณในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

ลบ) ดานครูในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยความรูและความสามารถในเรื่องของการใชเทคโนโลยีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการติดตอประสานงานระหวางครู นักเรียนและผูปกครองในดาน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (ผลกระทบดาน

ลบ) ดานนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยความรับผิดชอบตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในชวงสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด และประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนในชวงของสถานการณ COVID-19 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

 

  



 

 

2. เพ่ือกําหนดภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 

   ดานโรงเรียน (ผลกระทบดานบวก) จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/ตัวแทนกลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะใน

การดําเนินการใน 3 อันดับแรกดังตอไปนี้ (1)การพัฒนาดานสื่อ นวัตกรรมใหมเกิดการเรียนรู การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม (2) ไดปรับรูปแบบการบริหารจัดการการจัด

การศึกษาในชวงสถานการณ COVID-19 (3) ไดปรับรูปแบบการบริหารการเรียนรูในมิติใหม โดยใชสื่อและเทคโนโลยีผานชองทางตางๆ ในการจัดการเรียนรูโดยการมีสวน

รวมของเครือขาย 

  ดานครู (ผลกระทบดานบวก) จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีขอเสนอแนะในการดําเนินการใน 3 

อันดับแรกดังตอไปนี ้(1) การพัฒนาสื่อและนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ  COVID-19 (2) การแกปญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ COVID-19 ดวยรูปแบบตางๆ (3) ครูออกแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  ดานนักเรียน (ผลกระทบดานบวก) จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต

สถานการณ COVID-19 ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะ ในการดําเนินการใน 3 อันดับแรก

ดังตอไปนี้ (1) นักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการ  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม (2) นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรู แบบใหมท่ีเหมาะสมกับ

การเรียนรูของนักเรียนรายบุคคลหรือรายโรงเรียน (3) นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีและชองทางตางๆ ในการจัดการเรียนรู การสื่อสาร การ

สืบคนขอมูลขาวสาร  

  ดานโรงเรียน (ผลกระทบดานลบ)จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะ ในการดําเนินการ

ใน 3 อันดับแรกดังตอไปนี้ (1) คาใชจายดานงบประมาณในการจัดทําสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (2) สถานศึกษายุงยากในการจัด



 

 

การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการในการดําเนินการการใชสื่อ และการประสานงานกับนักเรียน ผูปกครอง เพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ (3) โรงเรียนมีขอจํากัดใน

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 

  ดานครู (ผลกระทบดานลบ) จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะในการดําเนินการใน 3 

อันดับแรกดังตอไปนี้ (1) ครูไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดภายใตสถานการณ COVID-19 (2) ครูมีภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปกติ โดยเฉพาะการ

จัดทําสื่อจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 (3) ครู มีขอจํากัดในการจัดการเรียนรู ใหแกนักเรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.2 อานออก เขียนได ทําไดยาก มี

ขอจํากัดมากและอาจกอใหเกิดการเรียนรูท่ีผิดวิธีในชวงเริ่มตน และนําไปสูปญหาในเรื่องการอานและการเขียนในลําดับตอไป 

  ดานนักเรียน (ผลกระทบดานลบ) จากการสัมภาษณประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษา เหตุปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะในการ

ดําเนินการใน 3 อันดับแรกดังตอไปนี้ (1) นักเรียนขาดการฝกทักษะ เรียนรูโดยวิธีการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ภายใตสถานการณ COVID-19 

นักเรียนขาดการเนนย้ํา อบรมบมเพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม (3) นักเรียนไมไดรวมกิจกรรมท่ีควรไดรับการพัฒนาเสริมในทุกๆ ดาน เชน การแขงขันกีฬา การศึกษาแหลง

เรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3  

  ดานโรงเรียน จากการสนทนากลุมประธานกลุมเครือขายสถานศึกษากลุมเครือขายสถานศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการ

สอน ภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ ใน 3 อันดับ

แรกดังตอไปนี้ (1) โรงเรียนขนาดใหญควรท่ีจะสลับการมาเรียนภายใตสถานการณ COVID – 19 อยางเขมงวด(2) โรงเรียนไดเรียนรูและปรับกระบวนการในการบริหารจัดการ

ภายใตสถานการณ COVID – 19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) โรงเรียนไดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

  ดานครู จากการสนทนากลุมประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต

สถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีรายละเอียดท่ีไดจากการสนทนากลุมใน 3 อันดับแรก



 

 

ดังตอไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนคาใชจายสําหรับครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID – 19 (2) ครูควรปรับวิธีการเรียนการสอนเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดเรียนรู ไดคนควาชวยเหลือซ่ึงกันและกันผานชองทางตางๆ และผานสื่อตางๆ มากยิ่งข้ึน (3) ครูควรจัดเก็บรองรอยผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอยางเปน

ระบบ และมีการสะทอนผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 

  ดานนักเรียน จากการสนทนากลุมประธานกลุมเครือขายสถานศึกษา/กลุมเครือขายสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

ภายใตสถานการณ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีรายละเอียดท่ีไดจากการสนทนากลุมใน 3 อันดับ

แรกดังตอไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักเรียน (2) ควรคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนในแต

ละบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน (3) ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองผานสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใตสถานการณ COVID-19 

ปจจัยสงผลใหเกิดความสําเร็จ 

1. ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

2. บุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ มีความพรอม และความตั้งใจท่ีนําประสบการณการทํางานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 

3. บุคลากรมีความ รัก สามัคคี เสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ ทําใหการทํางานครั้งนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

 

การเผยแพร/ประชาสัมพันธ/หนวยงานท่ีมาศึกษาดูงาน 

1. เผยแพรผลงานผานเว็บไซต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

http://www.nst3.go.th/ 

2. เผยแพรใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

3. เผยแพรผลงานผานเว็บเพจศูนยแบงปนสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและเผยแพรผลงาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

4. ประชาสัมพันธผานเว็บเพจประชาสัมพันธ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

5. ไดรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 



 

 

 

ตัวอยางภาพกิจกรรม (อยางนอย 4 ภาพกิจกรรม) 

 

 

 

 

 


