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บทคัดยอ  

การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการกรณีศึกษา (Case Study) มีวัตถุประสงค               

เพื่อศึกษาสภาพและปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันโรค และเพื่อศึกษาบทบาทและ

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสภาพและปญหาดานการจัดการเรียน การสอนและ

มาตรการปองกันโรคในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  เครื่องมือการวิจัย คือ 

แบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูลสำคัญ (Key informants) และแบบสนทนา

กลุม (Focus group discussion)  ผูใหขอมูลสำคัญคือ ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 51 คน ครูกลุมงานวิชาการ

จำนวน 51 คน ครูกลุมงานอนามัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 51 คน สัมภาษณเชิงลึกสำหรับ

การสนทนากลุมครั้งที่ 1 ผูใหขอมูลสำคัญประกอบดวยคณะศึกษานิเทศกจำนวน 10 คน และสัมภาษณเชิงลึก

การสนทนากลุมครั้งท่ี 2 ผูใหขอมูลสำคัญ ประกอบดวยคณะผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน  

6 คน 
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Abstract 

This case study in research design aims to study the circumstances and problems 
associated with teaching and learning activities implemented for the control of the pandemic 
Covid-19 and the educational leaderships styles used in schools during semester 1 academic year 
2021. Under the Secondary Educational Service Area Office Chonburi - Rayong some in-depth 
interviews were implemented to gather informative and qualitative data from key informants. 
The focus was on groups discussions used to collect some in- depth information about opinions 
directed toward topics and objective fulfillments.  The key respondents were divided into three 
groups of (1) a group of school administrators, academic department teachers, and school health 
service teachers from 51 schools.  ( 2)  a group of educational supervisors made up of 10 people 
( 3)  a group of The Secondary Educational Service Area Office Chonburi -  Rayong which was 
made up of six administrators.  The usual approach in qualitative sampling is a purposive 
sampling during the selection process of key respondents.  The instruments used in this study 
included semi-structured interviewing questions, and descriptive analysis. 

 The research findings were as followed: 

1. For the Teaching and Learning Activities aspect perceived that all 51 schools had 
implemented the five learning approaches from Ministry of Education.   For the 
circumstances of the control of the pandemic Covid-19 found that all 51schools had 
implemented and followed the pandemic preventive instruction accordingly to the 
Department of Health, Ministry of Public Health.   Nevertheless, there were three 
domains of the teaching and learning activities problems in all schools as 1)                                     

a teacher concerned 2)  a student concerned 3)  a parental concerned.  The teacher 
concerned aspect revealed that more time consuming for preparation of online 
lessons; online class teaching anxiety; student discipline in online learning and 
responsibility anxiety., etc.  The student concerned aspect showed that the students 
lack internet fee and devices for online learning; an ambiguity in learning; 
distancing learning stress; lack of learning self –discipline., etc. Lastly, the parental 
concerned aspect showed that lack of financial support for student’ s device and 
internet- fee; inability to advice student’ s learning contents; failure to take care of 
student’s learning discipline; and anxiety to student learning outcomes. 

2. For the roles and leadership styles of school administrators during the COVID- 19 
pandemic found that there were some readiness schools conveyed supportiveness 
to students which can categorized in three kinds as 1) device lending 2) an internet 
fee grants 3)  a refund some portion of tuition fee.  It can be underlined that school 
administrators’  roles and leadership styles play significant influences towards the 
management of all school operations during Covid- 19 pandemic or in any 
unpredictable crisis. The data collected in this study stressed the effective roles and 
leadership styles as possession of 21st century leadership skills; visionary; 
adaptative skills; good communication skills; creativity and problem-solving skills; 
facilitation skill; technological trend awareness and student oriented.   

Key word : the circumstances and problems associated with teaching and learning 
activities , the pandemic Covid-19, the educational leaderships styles 



บทนำ 

 สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเริ่มตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2563 

โดยภาพรวมป 2563 เหตุการณการแพรระบาดในประเทศไดอยูภายใตการควบคุมจัดการไดดีมาจนเปนลำดับ 

จนกระทั ่งราวตนเดือนเมษายน 2564 พบวามีการรายงานการพบการระบาดใหมจากสถานบันเทิงใน

กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดเปรียบเทียบการระบาดรอบนี้ว าเหมือน "ปลวกแตกรัง"              

อาจมีผูติดเชื้อหลักหมื่นคน  และจากการรายงานขอมูลของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุขที่ได

รายงานเมื่อ 3 สิงหาคม 2564 พบวายอดผูติดเชื้อในประเทศไทยสูงข้ึนถึง 18,901 คน (กรมควบคุมโรคติดตอ, 

2564)  จึงเปนเหตุใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal  

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของการแพรระบาด และสำหรับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีควบคุมใหงดการชุมนุมหรือการทำ

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรโรครวมถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site 

 การเกิดเหตุการณการกลับมาของการแพรระบาดซ้ำของโรคอุบัติขึ้นอีกครั้งในชวงเดือนเมษายน 2564  

กระทั่งนำมาซึ่งสถานการณดำเนินเขาสูสภาพที่รุนแรงมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับนโยบายใหงด

การมาโรงเรียนจนจบภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 แตจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 

โดยมีการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ไดแก  On-Air, Online, On-Demand, On-Hand และ On-Site โดย

รูปแบบ On-Site หรือการไปเรียนตามปกติที่โรงเรียนในบางชวงท่ีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อผอนคลาย

ลงนั้น จะตองจัดใหมีมาตรการรักษาระยะหาง (Social Distancing) ในสถานศึกษาอยางเครงครัด สวมหนากาก

อนามัย และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล  ทั้งนี้ในพื้นที่สีแดงเขมหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ไมอนุญาต          

ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ตามมติของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              

โคโรนา 2019 สวนสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ คือ สีแดง สีสม และสีเหลือง สามารถจัดการเรียนการสอนได ทั้ง 5 

ร ูปแบบ โดยตองผานเกณฑการประเมินความพร อมของระบบ Thai Stop Covid Plus โดยตองไดรับ                  

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด (เกศทิพย ศุภวานิช , 2564) 

 ดวยเหตุน้ีคณะผูบริหารและศึกษานิเทศก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 

ระยอง จึงไดมีการลงพื้นที่เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงขอคิดเห็นประเด็น

ปญหาที่เกิดขึ้น สภาวการณจริง และทำการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหาร

จัดการในสถานการณการแพรระบาดของโรคอยางพรอมเพรียง ทั้งยังเปนการใหกำลังใจคณะผูบริหาร คณะครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ที่ตองมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นทั้งดานวิชาการ ดานการบริหารทั่วไป ดานบริหารงาน

บุคคลากร และดานบริหารงานงบประมาณ โดยสถานศึกษานำเสนอรูปแบบการจัดการเรียน การสอนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินการ ดานมาตรการ

การปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยเก็บขอมูลจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตร การสื่อสารแบบ



สองทาง การสัมภาษณแบบเชิงลึก และการใชคำถามปลายเปดแบบกึ่งโครงสราง เพื่อใหผูบริหารและคณะครู

ตอบขอซักถามหรือถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณอยางอิสระ โดยสถานศึกษาสามารถดำเนินการอภิปราย

พรอมอธิบายขอมูลแบบ Infographic  เชน สถิติ ตัวเลข ขาวสาร ความรู  โดยใชภาพในการสื่อสาร เชน รูปแบบ

ของกราฟ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ ทำใหเขาใจงาย หลังจากนั้นขอมูลรูปแบบ Infographic ที่นำเสนอ                 

ก็สามารถอัปโหลดขอมูลใหเขาถึงแพลตฟอรมการนิเทศออนไลนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดในทันที                  

ซึ่งเปนการนำเสนองานที่ใชวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศแทนการใชกระดาษ ทำใหสามารถลดปริมาณการใช

กระดาษไดอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

                       1.  เพื ่อศึกษาสภาพและปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันโรค               

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

                       2.  เพื่อศึกษาบทบาทและภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสภาพและ

ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันโรคในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

                           3. เพื่อศึกษาปรากฎการณตางๆ เชิงทางบวกและทางลบ ที่สงผลกระทบการปฏิบัติกิจกรรม

ตางๆ ภายใตเงื ่อนไข เพื ่อนำไปสูแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับตัวและปรับแนวทางการปฏิบัติให

สอดคลองและสมดุลกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ ่งเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 

study method) เปนการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไดเน้ือหาเชิงลึก และนำผลการศกึษาที่ไดไปประยุกตใช

ในการแกปญหาการบริหารจัดการการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในภาคเรียนตอไป รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลหรือออนไลนที ่อาจเกิดขึ้นไดอีก              

ในอนาคต โดยผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันโรค รวมถึง

บทบาทและภาวะผูนำของผู บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสภาพและปญหาดานการจัดการเรียน              

การสอนและมาตรการปองกันโรคในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จากกลุมผูบริหารสถานศึกษา กลุมงานวิชาการ และงานอนามัย

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 51 แหง กลุมศึกษานิเทศก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง จำนวน 10 คน  และกลุมผูบริหารในสำนักงานเขต



พ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษาชลบุร ีระยอง จำนวน 6 คน โดยมีระยะเวลาในการศึกษา คือ ระหวาง เดือนมิถุนายน 

ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  

เครื่องมือการวิจัยที่ใชในครั ้งน้ี ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูให

ขอมูลสำคัญ (Key informants) และการสนทนากลุม (Focus group discussion)  ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดขั้นตอน

การวิจัยไว 5 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary research) โดยการทบทวนวรรณกรรม 

คนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ  บทความ รายงานประจำปงานวิจัยที่เกี ่ยวของ และสื่อตาง ๆ 

รวมกับการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เปนกรณีศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับการสรางกรอบ

ความคดิและประเด็นในการตั้งคำถามปลายเปด      

ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) โดยใชเทคนิควิธีการสังเกต

การจัดการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยใชแนวทางการสังเกต ทั้งในแงมุมของ

คนภายใน (Emic) โดยการสอบถามจากคณะครูในสถานศกึษา และสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกใน

ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมถึงการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเฟซบุคของสถานศึกษา เพื่อสังเกต

การดำเนินกิจกรรมที ่เปนปจจุบัน โดยเริ่มทำการสังเกตระหวางการเปดภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง              

เดือนกรกฎาคม ของคณะศึกษานิเทศกท่ีประจำแตละสหวิทยาเขตจำนวน 10 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ (Key informants) ไดแก คณะผูบริหารและ

คณะคร ู โดยศ ึกษานิเทศกแตละสหว ิทยเขตจะเป นผ ู ดำเน ินการสัมภาษณเช ิงล ึกผ ู  ให ข อม ูลสำคัญ                                

(Key informants) ขณะที่ทำการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่สถานศึกษาในแตละสหวิทยาเขต โดยศึกษานิเทศกประจำ

สหวิทยาเขตไดดำเนินการสอบถามซักถามตามประเด็น และชวยกันเก็บและยืนยันความถูกตองของขอมูล               

ตามประเด็น 

ขั ้นตอนที ่ 4 การสนทนากลุ ม (Focus group discussion) หลังจากศึกษานิเทศกแต ละ                

สหว ิทยาเขตไดผลการศ ึกษาจากการส ัมภาษณเช ิ งล ึก (In-depth interview) จากผู ให ข อม ูลสำคัญ                          

(Key informants) คณะศึกษานิเทศกประจำแตละสหวิทยาเขตนำผลการศึกษาที่ไดรวบรวมมาไปสนทนากลุม

รวมกัน               

ขั ้นตอนที่ 5 การสนทนากลุ ม (Focus group discussion) ครั ้งที ่ 2 โดยนำผลการศึกษา

ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 1 - 4 มาทำการประเมินความเห็นและทำความเขาใจอยางลึกซึ้งอีกครั้งจนไดผลสรปุ 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนตามกระบวนการขั้นตอนแลว ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 



ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ เปนวิธีการคนหาความรูที่เปนความจริงจากผูรูที่รูจริงในประเด็นที่คนหาคำตอบ 

ขอมูลที ่ไดจึงเปนเนื้อหา (Content) ที่เรียบเรียงเปนรอยแกว  ซึ่งเขียนในลักษณะของเรียงความ เรื่องเลา                  

ถอดเทปบทสนทนา เนื ้อความจากเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง  หาขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา

(triangulation) โดยใชกระบวนการที ่ถูกนำมาใชในการสังคมศาสตร ดวยการรวบรวมวิธ ีการใชผู ส ังเกต 

(observer) ทฤษฎี (theory) วิธีการ (methods) และขอมูลเชิงประจักษ (empirical material) ที่ซ้ำซอนกัน 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสภาพและปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันความปลอดภัยใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบรีุ 

ระยอง พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช ซึ่งการเรยีนแบบออนไลนมีการใชมากที่สุด โดยสถานศึกษาทุกแหงมี

การดำเนินการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด โดยมีปญหาอุปสรรคดานการจัด                   

การเรียนการสอนแบงออกเปน 3 ดานสำคัญไดแก 1) ครูผูสอน 2) ผูเรียน 3) ผูปกครอง โดยดานครูผูสอนนั้น

สวนใหญสามารถใชสื่อเทคโนโลยีไดเปนอยางดี เนื่องจากมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน ในปการศึกษา 2563 ที ่ผ านมาในชวงสถานการณการระบาดครั ้งแรก และอีกประการหนึ ่งทาง

สถานศึกษายังไดมีการชวยเหลือแนะนำครูผูสอนในการใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ แตปญหาและอุปสรรคที่พบใน

ทุกสหวิทยาเขต คือ ครูผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการสอนที่มากขึ้น มีความกังวลดานการจัดการเรียนการ

สอน ปญหาผูเร ียนสงงานไมตรงเวลา ไมเขาเรียน ไมเปดกลอง เปนตน  ลำดับถัดมาไดแก ดานผูเรียนคือ                     

การขาดสัญญาณอินเตอรเน็ต และขาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรยีนแบบทางไกล ทำใหผูเรยีนไมเขาใจ

ในเนื้อหาสาระ เกิดความตึงเครียดกับการบาน ผลกระทบดานสุขภาพ ใชอุปกรณที่ยาวนานทำใหสายตาและ

รางกายออนลา บางคนตองชวยแบงเบาภาระงานที่ผูปกครองมอบหมายไมสามารถเขาเรียนออนไลนได ขาดวินัย

ในการเขาเรียน เปนตน ลำดับสุดทาย ดานผูปกครอง พบวา ผูปกครองขาดกำลังทรัพยในการจัดหาอุปกรณและ

คาสัญญาณอินเตอรเน็ตใหผูเรียน อีกทั้งผูปกครองไมเขาใจในเนื้อหาสาระ ไมมีเวลาดูแลผูเรียนใหมีวินัยในการ

เขาเรียนและสงงานได  สงผลใหผูปกครองกังวลกับการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วินิจ               

ผาเจริญ และคณะ (2564) พบวา มีความเหลื่อมล้ำ ความไมเทาเทียมกันของคุณภาพและมาตรฐานของการจัด

การศึกษาที ่นักเรียน นักศึกษาไดรับชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ ่งเปน

ผลกระทบโดยตรงตอผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยและไมมีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม  จารุวรรณ บุญศร (2563) ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของผูปกครองคิดวาการเรียนการสอนออนไลนทำใหเกิดความปลอดภัยใน

ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผูปกครองไมทราบ วาผูเรียนเรียนอะไรบาง และปญหา



ผูเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียน สัญญาณอินเตอรเน็ต รวมถึงขาดสมาธิในการเรียน Anakwe A et.al (2021) 

ไดศึกษาวิจ ัยการเรียนรู ร ูปแบบออนไลนของผู เร ียนจากมุมของผู ปกครองชาวแอฟริกันอเมริกัน ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนมิดเวิสเทิรน สหรัฐอเมริกา พบวา เกิดความตึง

เครียดที่ครอบครัวผูเรียนไมไดรับการดูแลสนับสนุนจากสถานศึกษาในการเรียนออนไลน Abuhammad S. 

(2020) ไดศึกษาอุปสรรคการเรียนทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                   

จากมุมมองของผูปกครองในประเทศจอรแดน พบวา อุปสรรคของผูปกครองแบงออกเปนดานสำคัญ 4 ดาน 

ไดแก อุปสรรครายบุคคล อุปสรรคทางดานเทคนิค อุปสรรคดานการจัดการขนสง และอุปสรรคทางการเงิน 

Rachmadtullah et.al (2020) ไดทำการวิจ ัยเชิงค ุณภาพเกี ่ยวกับความคิดเห็นของครูประถมศึกษาที ่มี                    

ตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

อินโดนีเซีย พบวา การที่การจัดการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จไดตองขึ้นอยูที่ปจจัยสำคัญ 4 ดาน ไดแก 

วิธีการสอน อุปสรรค การสนับสนนุ และความกระตือรือรนของครผููสอน นอกจากนี้ยังพบวา การใหความรวมมือ

กันระหวางครู ผูปกครอง และโรงเรียนจะสงผลตอความสำเร็จของผูเรียน และการเรียนการสอนออนไลนจะ

ประสบผลตองขึ้นอยูกับความพรอมดานเทคโนโลยี หลักสูตรการสนับสนุน ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมไปถึงรัฐบาล โรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

       และผลการศึกษาบทบาทและภาวะผูนำของผู บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการการจัดการเรียน                 

การสอนและมาตรการการปองกันโรคในสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  พบวา                           

มีสถานศึกษาที่มีความพรอมและผูบริหารบางสวนสามารถดำเนินการใหมีการสนับสนุนผู เรียนในการเรียน

ออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7 โรงเรียน โดยแบงเปน 3 

ประเภท ไดแก การใหยืมอุปกรณการเรียนออนไลน  มีจำนวน 5 โรงเรียน การมอบทุนสำหรับการจัดซื้อสัญญาณ

อินเตอรเน็ต มีจำนวน 5 โรงเรียน และการลดคาบำรุงการศึกษา มีจำนวน 3 โรงเรียน และยังพบวา ผูบริหาร              

มีภาวะผูนำและแสดงบทบาทสำคัญในบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกันโรคใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตองเปนผูที่มี 1) วิสัยทัศนกวางไกล เปดรับ และเรียนรู

สิ่งใหม 2) มีทักษะการสื่อสารและการรับฟงที่ดี 3) มีทักษะการบริหารงานแบบมีสวนรวม และเปนผูอํานวยความ

สะดวก 4) สามารถคิดแกไขปญหาและการตัดสินใจไดดี 5) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธในการประสานงานดาน

ตาง ๆ 6) มีความรูและทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี และนำประโยชนของเทคโนโลยีมาใช 7) มีทักษะดานผูนําทาง

วิชาการ 8) มุ งที ่ประโยชนผู เรียนเปนสำคัญ ซึ ่งสอดคลองกับ นายกวินเกียรติ นนธพละ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดสรุปบทบาทหนาที ่ของโรงเรียนและการเตรียมความพรอมของ

ผูอำนวยการสถานศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเนนใหผูบริหาร

สถานศึกษาสื่อสาร ชี้แจงทำความเขาใจกับผูปกครองและผูเรียน ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรที่

เกี่ยวของ สำรวจความพรอมการเขาถึงของผูเรียน ดานอุปกรณ คลื่นสัญญาณ กำกับ ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 



สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและนักเรียนใหสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน ชวยเหลือดานความปลอดภัยสำหรบันักเรียนเปนตน 

(สพฐ,2563) และยังสอดคลองจากการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษายุคใหมของ Maxine 

(2015) Gerald Aungus (2012)  George Couros (2010) และ ดุษฎีรัตน โกสุมภศิริ (2560) ที่ไดศึกษาและ

สรุปเก่ียวกับผูบริหารสถานศกึษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความสามารถ

ทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเปนนักริเริ ่มสรางสรรคและประกอบการ นักสรางพลังและแรง

บันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดี และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู ทั ้งนี ้ย ังสอดคลองกับ Alma Harris & 

Michelle Jones (2020) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะผูนำสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พบวาผูบริหารโรงเรียนที่นำเทคโนโลยีเขามาชวยในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และ

การบริหารงานบนความเปลี่ยนแปลงในชวงวิกฤตนี้ ผูบริหารตองไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากคณะ

ครู ผูปกครอง และชุมชน โดยตองคำนึงถึงนักเรียนที่ขาดแคลนขาดความพรอมในดานตาง ๆ  ซึ่ง Fiona 

Longmuir (2021) ไดทำการศึกษาภาวะผูนำสถานศึกษาของโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวาผูบริหารตองมีกระบวนการที่จะสรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง

รวดเร็วและเปลี ่ยนแปลงได บริหารจัดการบนความเสี ่ยงได โดยตองจัดสรรเวลาอยางมีประสิทธิผล และ                   

มีการสื่อสารสัมพันธอยางซื่อสัตยจริงใจ รวมถึง Kate Thornton (2021) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูใหญระดับมัธยมศึกษาในประเทศ

นิวซีแลนดไดสรุปลักษณะผูนำแหงอนาคตในภาวะวิกฤตที่ตองมี คือ การเตรียมพรอมดาน สวัสดิภาพ การส่ือสาร

อยางมีประสิทธิผล การสรางความรวมมือระหวางกันในองคกร และการสรางโอกาส โดยสอดคลองกับ Hulme, 

M., Beauchamp, G., Clarke, L. and Hamilton, L. (2021) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนำในชวงวิกฤตการณของ

ครูใหญในสหราชอาณาจักร พบวาครูใหญไดใชภาวะผูนำแบบการปรับตัว Adaptive Leadership ที่สามารถ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ โดยตองเตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอ และสรางความรวมมือของคนใน

องคกร การเสริมสรางการสื่อสารระหวางกันนั้นจึงสรุปไดวา บทบาทและภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในวิกฤตการณที่คาดเดาไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  ตองเปนผูที่มีทักษะผูนำในศตวรรษที่ 21 มีวิสัยทัศน เปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงปรับตัว เรียนรู

สิ่งใหม มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการแกไขปญหาอยางสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธ เปนผูอำนวยความสะดวก 

ประสานความรวมมือ เปนผูนำทางวิชาการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช และคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 สภาพและปญหาดานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการการปองกันโรคในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 



โดยรวมสถานศึกษาทั้ง 51 โรงเรียนไดดำเนินการตามมาตรการปองกันความปลอดภัยในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปอยางดี  มีการนำรูปแบบการสอน 5 รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ

มาใชตามบริบทของสถานศึกษาและพบปญหาอุปสรรคดานการจัดการเรียนการสอน  แบงออกเปน 3 ดาน

สำคัญ ไดแก 1) ครูผูสอน 2) ผูเรียน  3) ผูปกครอง   

 บทบาทและภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือในวิกฤตการณที่คาดเดาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ตองเปนผูที่มีทักษะผูนำในศตวรรษท่ี 

21 มีวิสัยทัศน เปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงปรับตัว เรียนรูสิ่งใหม มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธ เปนผูอำนวยความสะดวก ประสานความรวมมือ เปนผูนำทางวิชาการ มีการนำ

เทคโนโลยีมาใช และคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ 

ขอเสนอแนะ 

             ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชนในการประกอบการวางแผนและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในสถานการณอื่นที่ตอง

จัดการเรียนการสอนแบบ “New Normal” ตอไป นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใชเปน

กรณีศึกษาดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal และใชเปนกรณีศึกษาบทบาทหนาที ่ของ

ผูบรหิารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และในการทำวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรวิจัยบทบาทของ

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและบทบาทของ

ศึกษานิเทศกสำนักเขตพื้นที่การศึกษาในการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายในเขต

พ้ืนที่การศกึษา  
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