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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะ
ต่าง ๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะใน
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ 3) จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในโรงเรียนทั่วไปขนาดเล็ก 11 คน 
โรงเรียนทั่วไปขนาดกลาง 22 คน โรงเรียนทั่วไปขนาดใหญ่ 1 คน โรงเรียนคุณภาพขนาดกลาง 1 คน 
และโรงเรียนที่เป็นสถานที่พักคอย ขนาดกลาง 2 คน รวมทั้งหมด 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 169 คน  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 396 
คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 85 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 653 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ กลุ่มที่ 3 
ผู้บริหารโรงเรียนตัวแทนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนทุกศูนย์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 14 คน ครูผู้สอนตัวแทนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนทุก
ศูนย์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 22 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
             เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) ในการสัมภาษณค์รูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูสอนระดับประถมศึกษา ครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) แบบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   4) แบบ
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บันทีกการประชุมระดมความคิดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) ประเด็นการจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 6) แบบวิพากษ์เชิง
ประเมินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คือ
1) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  2) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบต่าง ๆ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิพากษ์เชิง
ประเมินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
การน าไปใช้ประโยชน์ และความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิ เคราะห์ด้วยวิธี การสัมมนาอิงผู้ เชี่ ยวชาญ 
(connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ การน าไปใช้ประโยชน์ และความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งให้ได้
ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 
             ผลการวิจัยพบว่า 
             1. วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

     1.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย จุดแข็ง (strengths) คือ ครูมีสื่อการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลาย จุดอ่อน (weaknesses) คือ ครูไม่สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก
ได้ครบทั้ง 4 ด้าน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเนื้อหาที่ครูสอนไม่
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ โอกาส (opportunities) คือ เนื้อหาในการสอนไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ผู้ปกครองสามารถช่วยสอนได้ และ อุปสรรค (threats) คือ ผู้ปกครองท าแบบฝึกหัดแทนเด็ก 
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   1.2 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จุดแข็ง (strengths) คือ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย จุดอ่อน (weaknesses) คือ ครูขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี โอกาส (opportunities) คือ การใช้แอปพลิเคชันหลากหลายในการสื่อสาร การสอน และ
อุปสรรค (threats) คือ ปัญหาในการสื่อสารเครื่องมือไม่พร้อม 
   1.3 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จุดแข็ง (strengths) 
คือ ครูมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย มีระบบการติดตาม เสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจ จุดอ่อน 
(weaknesses) คือ เด็กบางคนตามเนื้อหาในบทเรียนไม่ทัน โอกาส (opportunities) คือ   การใช้
แอปพลิเคชันหลากหลายในการสื่อสาร การสอน และอุปสรรค (threats) คือ ปัญหาในการสื่อสาร 
เครื่องมือไม่พร้อม 
   1.4 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จุดแข็ง (strengths) คือ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย ครูสร้างสื่อได้เพียงพอ เด็กมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จุดอ่อน (weaknesses) คือ ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี โอกาส (opportunities) 
คือ –  และอุปสรรค (threats) คือ ปัญหาในการสื่อสาร เครื่องมือไม่พรอ้ม 
   1.5 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จุดแข็ง (strengths) คือ 
ครูตรงวิชาเอก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูและนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จุดอ่อน (weaknesses) คือ เด็กต้องช่วยผู้ปกครองในการประกอบ
อาชีพ โอกาส (opportunities) คือ การใช้แอปพลิเคชันหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และ
อุปสรรค (threats) คือ ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
   1.6 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อด ีข้อเสีย โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ในการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ในภาพรวม ได้
ดังนี้ จุดแข็ง (strengths) คอื มีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านครบ 100 % มีการ
สนับสนุนทุนการศึกษา สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียน สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่กลุ่มเสี่ยง 
และผู้ป่วย มีมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือในการด าเนินงาน จุดอ่อน 
(weaknesses) คือ – โอกาส (opportunities) คือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีการใช้
แอปพลิเคชันที่หลากหลาย มีเครือข่ายผูป้กครอง หน่วยงานภายนอกมีบทบาท ชว่ยเหลือ ส่งเสรมิ 
ป้องกัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือนักเรียน และอุปสรรค (threats) คือ มีความ 
ล่าช้าในการตอบกลับข้อมูล 
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  2. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังน้ี 

2.1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการการ 
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ใช้กลยุทธ์ the star junior เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านผลงาน project ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ 
one family one project และจัดเวทีให้นักเรียนแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนผ่าน project หลังจากนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศผลการ
ประเมินยกย่องเป็น the star junior และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้สอน 

      2.2 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการจัดการเรียนรู้ระดับ 
ประถมศึกษาตอนต้น ใชก้ลยุทธ์เปลี่ยนคนใกล้ชิดเป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน เพื่อช่วยขับเคลื่อน
ด้านการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเร็ว มีการรับสมัครจิตอาสา ครูผู้ทรงคุณค่า เข้ามาเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อน 

          2.3 แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการจัดการเรียนรูร้ะดับ 
ประถมศึกษาตอนปลาย ใชก้ลยุทธ์ live room (ห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนออนไลน์) 

      2.4 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการจัดการเรียนรู้ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้กลยุทธ์ the star ICT  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน โดย
ก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้าน ICT และจัดเวทีให้
นักเรียนแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ หลังจากนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศผลการ
ประเมินยกย่องเป็น the star ICT และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้สอน 

      2.5 แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการจัดการเรียนรูร้ะดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใชก้ลยุทธ์แนะแนวอาชีพสัญจรออนไลน ์จัดหาและส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน
รองรับ และสรรหาบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จทั้งในอาชีพอิสระ และ
อาชีพในระบบที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการจัดหางาน 

      2.6 แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนใช้กลยุทธ์ happiness center จัดตั้งศูนย์การให้ค าปรึกษาร่วมกัน  และสนับสนุนให้โรงเรียน
ก าหนดนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน 
             3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ทั้ง 5 คน 


