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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียน

เอกชน ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (โควดิ–19) ในจงัหวดัหนองบวัลำาภ ูในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์
เพื่อ 1). เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 2). เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางบริหารการเรียนการสอนกับความสำาเร็จในการปฏิบัติงานของการ
เรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 3). เพื่อศึกษากระทบระหว่างแนวทางบริหารการเรียน
การสอนกับความสำาเร็จในการปฏิบัติงานของการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน และ 4). เพื่อศึกษาผลสำาเร็จของการบริหารงานการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาของโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1). แนวทางโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถม
ศกึษามแีนวทางการบรหิารการศกึษาทีด่ ีมกีารเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการเขา้ถงึการเรยีนรู้
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโคโรนา่ (โควดิ–19) 2). ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างแนวทางบรหิารการ
เรยีนการสอนกับความสำาเรจ็ในการปฏิบตังิานของการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัที ่ดมีาก 3). มกีารจดัการ
ดา้นผลกระทบระหวา่งแนวทางบรหิารการเรยีนการสอนกบัความสำาเรจ็ในการปฏบิตังิานในระดบัทีด่มีาก 
และ 4). ผลสำาเรจ็ของของการบรหิารงานการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถมศกึษาของโรงเรยีน
โดยมกีารจดัเตรยีมแผนรองรบัการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบันกัเรยีนปว่ย กกัตวั หรอืกรณปีดิโรงเรยีน 
มสีดัสว่นการบรหิารงานการเรยีนการสอนแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติอิยูใ่นระดบัปานกลาง
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บทนำา
นับต้ังแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า (โควิด-19) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 
จนถึง ปัจจุบัน ทำาให้เกิดปัญหากระทบไปทุกๆ 
ด้านทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมรวมไปถึง
ระบบการศึกษาที่เกิดปัญหาจนไม่สามารถดำาเนิน
กจิกรรมการเรยีนการสอนได้ตามปกต ิเกดิผลกระ
ทบกับระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนได้ตามปกติ ทำาให้การเรียนของนักเรียน
ขาดความตอ่เนือ่ง ไมม่รีะบบการรองรบัความเสีย่ง
จากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับ
เป็นตวัแปรในการสรา้ง การเปลีย่นแปลงใหก้บัการ
ศึกษาและเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาไทยมากขึ้น ระบบ
การศึกษาทุกภาคส่วนในระบบการศึกษาไทยได้

ช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อ
ทำาให้ระบบกลไกของการศึกษาดำาเนินการต่อไป 
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาท่ามกลาง สถานการณ์
ต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ทัน
สถานการณแ์ละบรบิทของสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่น
ไป โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้เป็นเรื่อง
ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีส่ดุ มกีารนำาเทคโนโลยเีขา้มาชว่ย 
ระบบการเรียนการสอน ทำาให้สามารถเรียนรู้ 
ทุกเนื้อหาทุกที่ ทุกเวลา แต่ก็มีส่วนที่จะทำาให้ 
การปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนและผู้เรียนลดน้อยลง
บา้ง ลกัษณะการเรยีนไดเ้ปลีย่นพืน้ทีจ่ากโรงเรยีน 
สู่การถ่ายทอดความรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาพที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมที่คุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำานวน
มากรวมตัวกันใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบ
การสอนเหมือนกัน และมีวิธีการประเมินผล

Abstract
The purposes of this research were study of teaching and learning administration in 

preschool and primary level of private school during coronavirus pandemic (COVID-19) in 
Nong Bua Lamphu Province. The research purposes are: 1) study the teaching and learning  
management guidelines in kindergarten and primary level in school 2) study relationship 
between teaching and learning management guidelines and teaching and learning practice 
succession 3) study the impact between teaching and learning management guidelines and 
teaching and learning practice succession 4) study results teaching and learning practice  
succession. The research results are: 1) the demonstration good result in preschool and 
primary level in school in line with the context of access to learning during coronavirus  
pandemic (COVID-19). 2) The proportion of teaching and learning management is very 
good. 3) There is a plan to support teaching and learning management for student’s sick, 
quarantine or school close and provide a plan to support teaching and learning management 
for students who are sick, quarantined, or in case of school closure. 4) The proportion of 
teaching and learning management was at a moderate level.

Keywords: Teaching management, coronavirus pandemic, teaching and learning  
management
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เหมือนกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน แต่สำาหรับ
การเรยีนรูว้ถิใีหมน่ัน้ เปา้หมายของการศกึษาอาจ
ยังคงเดมิแต่ ผูเ้รยีนมกีารใช้วธิทีีแ่ตกตา่งในการไป
ใหถึ้งจดุหมายได ้นกัเรยีนบางคนอาจเรยีนรูไ้ดเ้รว็
กว่าหากได้ดูภาพหรือคลิป วิดีโอ แต่นักเรียนบาง
คนอาจชอบการฟังผู้สอนบรรยาย เพราะรูปแบบ
การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โรงเรียนจึง
ต้องกำาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมเพือ่ให้สามารถดำาเนนิการเรยีนการสอน
ให้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ จะทำาให้
เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนหลัง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และ
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับรูปแบบ 
ใหม่ที่มีความสำาคัญต่อการบริหารจัดการให้ 
เหมาะสมกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง

สำาหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
ไดก้ำาหนดแนวการเรยีนการสอนที ่เหมาะสม เพือ่
ให้สามารถดำาเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ โดย
รปูแบบการเรยีนการสอนหลงัการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในการบริหารจัดการให้
เกิดความเหมาะสมมี 4 รูปแบบ ที่สอดคล้องกับ 
รูปแบบปกติใหม่ (Wichai Wongyai and Marut 
Patphol, 2020) ประกอบด้วย 

1. การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100 
เปอร์เซ็นต์ รูปแบบดังกล่าวเหมาะกับโรงเรียน
ที่มีความพร้อมทั้งด้านระบบการเรียนการสอน
และหลักสูตรสำาหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์  
ผู้เรียนและผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
แท็บแลต สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต

2. การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำาหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำานวนไม่มากและพื้นที่มาก

พอให้สามารถปฏิบัติ เพื่อรักษาระยะห่าง และ
การดแูลสขุอนามยัของนกัเรยีนไดอ้ยา่งเขม้ขน้และ
เครง่ครดัเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซ้ำา 

3. การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์
และออฟไลน์เหมาะสำาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่
มจีำานวนนกัเรยีนมากและไมม่ปีระสบการณจั์ดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อน ดังนั้นจึงควร
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อ สลับวัน
ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มละ 2 วันต่อ
สปัดาห ์ในขณะที ่3 วันทีเ่หลอืใหน้กัเรยีนเขา้เรยีน
ผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน 

4. การเรียนแบบ Home School 
การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทย เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความ
กังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน โดย 
ผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอน
ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน ซึง่อาจจะเปน็การ
เรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชา
เขา้มาสอนทีบ่า้น เพือ่ตอบโจทยร์ปูแบบการเรยีนรู ้
ของลูกมาประยุกต์กับหลักสูตรของกระทรวงการ
ศกึษาการเรยีน Home School เหมาะกบักลุม่เดก็
มคีวามตอ้งการพเิศษและเดก็ทีม่ปีญัหาโรคประจำา
ตัวที่มีความเสี่ยงหากต้องออกไปเรียนที่โรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานการเรียน
การสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู ในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อ
นำาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการปฏบิตังิาน การบรหิารงานของโรงเรยีน 
เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารงานการ

เรยีนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศกึษาใน
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางบริหารการเรียนการสอนกับความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

3. เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างแนวทาง
บริหารการเรียนการสอนกับความสำาเร็จในการ
ปฏิบัติงานของการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

4. เพื่อศึกษาผลสำาเร็จของการบริหาร
งานการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถม
ศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  
(โควิด-19) ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
หนองบัวลำาภู 

กรอบแนวคิดการวิจัย

นโยบาย
ผู้บริหาร
บุคลากร

ปัจจัยนำ�เข้� (Input)

1. นโยบายการบริหารงานในสถานศึกษาช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในโรงเรียน

2. แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  
(โควิด-19) ในโรงเรียน

3. ระบบคัดกรองผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษา
4. การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
5. แผนการรองรับในกรณีฉุกเฉิน

กระบวนก�ร (Process)

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ประกอบด้วยผู้บริหาร
และครูโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาเอกชน
ในจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำาภู ที่จัดการศึกษา
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำานวน 11 แห่ง 
จำานวน 55 คน ดังนี้

1. โรงเรียนพิชญบัณฑิต ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน

2. โรงเรียนจริยานุสรณ์ ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน

3. โรงเรียนสุนทรวิทยา ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน

4. โรงเรียนอนุบาลสุดา ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน

5. โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ ผู้บริหาร 3 
คน ครูผู้สอน 2 คน 
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6. โรงเรยีนภบูดินทรน์กุลู ผูบ้รหิาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน 

7. โรงเรียนปัณณ์รักษ์ ผู้บริหาร 3 คน  
ครูผู้สอน 2 คน

8. โรงเรียนวีรภัทรคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร 
3 คน ครูผู้สอน 2 คน 

9. โรงเรียนแสนภักดีวิทยา ผู้บริหาร 3 
คน ครูผู้สอน 2 คน

10. โรงเรียนอินนัดดา ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน

11. โรงเรียนสงวนศึกษา ผู้บริหาร 3 คน 
ครูผู้สอน 2 คน 

1.3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู วนัที ่1 กนัยายน 2564-31 ธนัวาคม 2564

เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�

เครื่ อง มือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ใช้
แบบสอบถาม สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบ
แนวการวิจัยที่กำาหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
อนุบาลและประถมศึกษาเอกชนในจังหวัดจังหวัด
หนองบัวลำาภู ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จำานวน 8 ข้อ โดยครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำานวนครู จำานวนนักเรียน การบริหารการสอน
ของโรงเรียน การช่วยเหลือครูในเรื่องการสอน 
การช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียน การช่วย
เหลือผู้ปกครอง

ตอนที ่2 ความพึงพอใจเกีย่วกบัแนวทาง
การบริหารงานการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษาของโรงเรียน ในช่วงการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) จำานวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
งานการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถม
ศกึษาของโรงเรยีน ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั
โคโรนา่ (โควดิ-19) ลกัษณะของแบบสอบถามเปน็
แบบปลายเปิด

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

1. ไดท้ราบถงึแนวทางการบรหิารงานการ
เรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่ (โควดิ-19) 
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

2. ได้ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางบริหารการเรียนการสอนกับความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

3. ได้ผลทดสอบผลกระทบระหว่าง
แนวทางบริหารการเรียนการสอนกับความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

4. ทราบถึงผลสำาเร็จของการบริหาร
งานการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถม
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดหนองบัวลำาภู
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตำาแหน่งการ
ทำางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การ
แจกแจงความถี่และร้อยละ 

2. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามด้าน
ความพึงพอใจต่อการแนวทางการบริหารงานการ
เรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่ (โควดิ-19)  
ตอนที่ 2 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ จาก 
แบบสอบถามปลายเปิดนำาเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูล โดยใช้รูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 

4. วิ เคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาระดับการ
บริหารแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ระดับการบริหารงานดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับ
มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับ
มาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับ
ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ
น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ
น้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการนำา เสนอ
ข้อมูลเชิง คุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถ�ม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านตำาแหน่ง พบ
ว่าตำาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ตำาแหน่ง
ผู้บริหาร จำานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
ตำาแหน่งครู จำานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40

ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
งานการเรยีนการสอนในระดบัอนบุาลและประถม
ศกึษาของโรงเรยีน ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั
โคโรน่า (โควิด-19)

ต�ร�ง 1 การวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในโรงเรียน
โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้

ร�ยละเอียด N S.D.

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในโรงเรียน

55  3.709 0.93
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จากตาราง 1 เป็นการวิเคราะห์แนวทาง
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  
(โควิด-19) ในโรงเรียนพบว่าแนวทางการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ใน
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ 3.709 อยู่ในระดับดี 

ต�ร�ง 2 การวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งการปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง กบับรบิท
การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กับตำาแหน่ง

ก�รปรับรูปแบบก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับบริบท 
ก�รเข้�ถึงก�รเรียนรู้ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด 

ของไวรัสโคโรน่� (โควิด-19)

ตำ�แหน่ง

ผู้บริห�ร ครู รวม

น้อยที่สุด
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(0.0)

น้อย
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(100.0)

ปานกลาง
1

(20.0)
4

 (80.0)
5

(100.0)

มาก
13

(27.1)
35

(72.9)
48

(100.0)

มากที่สุด
0

(00.0)
2

(100.0)
2

(100.0)

รวม
14

(25.5)
41

(74.5)
55

(100.0)
Chi-Square=0.828, Sig=0.661

จากตาราง 2 พบว่ามีการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้า
ถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรน่า (โควิด-19) มีสัดส่วนการบริหารงานการ
เรยีนการสอนแตกต่างกนัอย่างมนัียสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 กล่าวคือตำาแหนง่ครจูดัใหม้กีารปรบั
รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มีสัดส่วนการบริหาร
งานการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมากที่สุด ใน
ขณะที่ตำาแหน่งผู้บริหารจัดให้มีการปรับรูปแบบ 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการ 
เข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) มีสัดส่วนการบริหาร
งานการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก
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จากตาราง 3 พบว่ามีการจัดเตรียมแผน
รองรับการจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียน
ป่วย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน มีสัดส่วนการ
บรหิารงานการเรยีนการสอนแตกต่างกนัอย่างไมม่ี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 กลา่วคอื ตำาแหน่ง
ครูจัดให้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการ
เรยีนการสอนสำาหรบันกัเรยีนปว่ย กกัตวัหรอืกรณี
ปิดโรงเรยีน มสีดัสว่นการบรหิารงานการเรยีนการ
สอนอยู่ในระดับ ปานกลาง ในขณะที่ตำาแหน่ง 
ผู้บริหารจัดให้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการ
จัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนป่วย กักตัว
หรือกรณีปิดโรงเรียน มีสัดส่วนการบริหารงาน 
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานการ

เรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในจังหวัดหนองบัวลำาภู

การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
เอกชน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ศึกษาเอกชน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู มีการ
บริหารงานการเรียนการสอน โดยพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า

ต�ร�ง 3 การวเิคราะห์ความสมัพันธร์ะหวา่ง การจดัเตรยีมแผนรองรบัการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบั
นักเรียนป่วย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน กับ ตำาแหน่ง

ก�รจัดเตรียมแผนรองรับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับ

นักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน

ตำ�แหน่ง

ผู้บริห�ร ครู รวม

น้อยที่สุด
0

(0.0)

0

(0.0)

0

(0.0)

น้อย
0

(0.0)

0

(0.0)

0

(100.0)

ปานกลาง
12

(23.1)

40

 (76.9)

52

(100.0)

มาก
0

(00.0)

0

(00.0)

0

(100.0)

มากที่สุด
2

(66.7)

1

(33.3)

3

(100.0)

รวม
14

(25.5)

41

(74.5)

55

(100.0)
Chi-Square=2.840, Sig=0.092
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นโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีความสำาเร็จของ
แนวทางการบรหิารงานการเรยีนการสอนในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียน ในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด โดยการบริการจัดการท่ีดีท่ีสุด
คือระบบการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครูและ
ผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่
เข้ามาเรียนและติดต่อ รองลงมาคือระบบการดู
และรักษาความสะอาด การพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน
พื้นท่ีของโรงเรียน อาคารเรียน การจัดวางเจล
แอลกอฮอล์สำาหรับใช้ทำาความสะอาดมือบริเวณ
ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้า
โรงอาหารและเห็นดว้ยนอ้ยทีส่ดุ คือ มกีารตดิปา้ย
ประชาสัมพันธ์แนะนำาการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัย 
เป็นแนวทางการบริหารงานการเรียนการสอนใน

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

นโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
ในโรงเรยีน ดา้นแผนการจดัเตรยีมแผนรองรบัการ
จัดการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนป่วย กักตัว
หรือกรณีปิดโรงเรียน โดยผู้บริหารจัดให้มีการจัด
เตรยีมแผนรองรบัการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบั
นกัเรยีนปว่ยกกัตวัหรอืกรณปีดิโรงเรยีน มสีดัสว่น
การบริหารงานการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเนื่องจากเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นในระยะยาวหากมีแผนการรองรับที่ไม่ดี ส่วน
ครูจัดให้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการ
เรยีนการสอนสำาหรบันกัเรยีนปว่ย กกัตวัหรอืกรณี
ปิดโรงเรียนมีสัดส่วนการบริหารงานการเรียนการ
สอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากครมูหีนา้ทีใ่น
การสอนเปน็หลกัและจะคอยรายงานสถานการณ์
อาการของเด็กนักเรียนต่อผู้บริหารทำาให้การดูแล
นักเรียนด้านการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่คุณครู 
ต้องรับผิดชอบเป็นหน้าที่หลัก
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