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Abstract 
This research examines causal factors which determine the learning quality of junior secondary 

students under OBEC in Pattani who have been affected socially and economically during the 
Coronavirus-19 pandemic in Pattani province. It also studies opinions and approaches for the student 
body’s quality development. There were two stages in this research. Stage one involved allocating 
causal factors which determined learning quality of students during the pandemic period. Informants 
were 12 people, chosen by purposive sampling, comprising school directors, student advisors, parents, 
and students. Stage two involved collecting opinions and approaches for the student body’s quality 
development. Five informants, purposely chosen, were school executives, chiefs of government 
agencies, and educational officials. Semi-structured interviews were employed in both stages; the data 
were scrutinized by means of content analysis.  

The findings reveal, in the light of the causal factors, that, for Family Socio-economic Status 
(SES)at a family level, parents were in poverty, not being able to provide their children with sufficient 
devices for online learning, whilst many others not having access to the Internet from their homes, 
including a lack of time to accompany their children during online classes at home due to their working 
hours. For SES at a school level, there were no effective means and skilled teaching staff members for 
online classroom management. For SES at a community level, there was common objection on COVID-
19 vaccination, and there was no safety in life and properties. In light of people’s perspectives and ways 
to quality development in the student body, free access to the Internet and necessary learning facilities 
should be given to students by the state, communities, and schools. Lesson clips should be ready at all 
times for recurrent reviews by students. Parents and the community should catch up with their children 
about their studies on a daily basis. Compensation should be, by the state, allotted to students in need. 
Most importantly, teaching staff members should be trained to acquire communication skills and 
abilities to work effectively in the online environment.     
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเหตุปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 

2) ศึกษามุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสพฐ. ในจังหวัดปตตานี ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status: SES) ในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูวิจัยแบงการดำเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเหตุปจจัยที่สงผล
ตอคุณภาพผูเรียนในสถานการณโควิท-19 ผูที่ใหขอมูลสำคัญ 12 ทาน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
ผูอำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียน ผูปกครอง และนักเรียน และระยะที่ 2 รวบรวมมุมมองและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนสถานการณโควิท-19 มีผูที่ใหขอมูลสำคัญ 5 ทาน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทั้ง 2 ระยะใชเครื่องมือที่ใชเปนแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา

ผลการวิจัยพบวา 1) เหตุปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ดาน SES ระดับครอบครัว คือ ผูปกครองมีฐานะ
ยากจน ไมมีความสามารถในการซื้ออุปกรณการเรียนออนไลน หลายครอบครัวไมมีสัญญาณ Internet และผูปกครอง
ไมมีเวลาดูแลนักเรียนระหวางที่นักเรียนศึกษาบทเรียนที่บาน เนื่องจากตองทำงาน ดาน SES ระดับโรงเรียน คือ การ
จัดการเรียนการสอนระยะโรคระบาดขาดประสิทธิภาพ เชน ครูไมสามารถจัดการสอนผานระบบออนไลนทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดาน SES ระดับชุมชน คือ ชุมชนมีความเชื่อทีตอตานในการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 และชุมชนไมมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2) มุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก รัฐ ชุมชนและโรงเรียนควร
จัดอุปกรณการเรียน และสัญญาณ Internet ใหกับนักเรียนฟรี ครอบครัวควรติดตามการเรียนของนักเรียนในแตละวัน 
รัฐควรเพิ่มเงินเยียวยาใหกับนักเรียน ชุมชนควรดูแลกันและกัน สิ่งสำคัญคือการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะทางดาน
เทคโนโลยีและการส่ือสารผานระบบออนไลน  

คำสำคัญ: คุณภาพผูเรียน เหตุและปจจัย มุมมอง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เชื้อไวรัสโคโรนา 
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บทนำ  
การศึกษาเปนรากฐานสำคัญในการเตรยีม

คนใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะดำรงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข สรางพลัง
ปญญา พรอมรับกับปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดังนั้น การศึกษาจึง
ถือไดวาเปนเครื่องมือสำคัญ สำหรับพัฒนาคนในการ
เตรียมความพรอมสูยุคปจจุบัน และการศึกษาเปน
การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย  ให ม ีความรูความ 
สามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม (Share & Share, 1994) รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดกำหนดสาระ
เกี่ยวกับการศึกษาไวใน มาตรา 54 เนนการจัดการ 
ศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจ 
ในชาติ ใชความเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว และประเทศชาติ 
(Ministry of Education, 2008) ตลอดทั้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ 
การจัดการเรียนรู ที ่ทั ่วถึง ไมเกิดความเหลื่อมล้ำ 
ในการไดรับการศึกษาของนักเรียนที่มีแตกตางกัน 
(Busemeyer, 2012)  ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 จึงตองจัดการศึกษา 
ใหเด็กไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เปนเวลาสิบสองป 
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย" หมายถึงพลเมืองไทย
ทุกคนตองไดรับการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 เปนเวลา 12 ป โดยไมเก็บ
คาใชจาย เปนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เพราะไมวาจะเปนเด็กในเมือง ในชนบทก็มีโอกาส
ไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน ซึ่งเรียกวา “การศึกษา
ภาคบังคับ” (Compulsory education) (Jiayi & Ying, 
2009) 

การจัดการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย
น้ันไดกำหนดใหเด็กตองจบการศึกษาอยางนอยท่ีสุด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป ถือเปนสวนหนึ ่งของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด 12 ป การศึกษาภาคบังคับ 

เปนการศึกษาตั้งแตชั ้นปที ่หนึ ่งถึงชั ้นปที ่เกาของ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษา 
แหงชาติ ในพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ยัง 
กำหนดใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
เมื่อผูปกครองรองขอใหสถานศึกษามีอำนาจผอนผัน 
ใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษา 
ภาคบังคับได Ministry of Education (2008) ซึ่ง 
การจัดการศึกษาใหกับประชาชนนั้นเปนการลงทุน 
ของรัฐที ่มีการใชจายทางการศึกษาทั ้งทางดาน 
กำลงัคน งบประมาณและเวลาท่ีสูญสิ้นไปในแตละป 
แตหากไมบรรลุผลประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 
ที่ไดวางไวยอมทำใหเกิดความสูญเปลา กอใหเกิด 
สภาวะวิกฤติปญหาตาง ๆ มากมาย (Suntornanan, 
2014) 

การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
เริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2562 เปนการระบาดทั่วโลก โดย 
มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม เริ ่มตน 
ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรก 
ในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีน 
องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปน 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ ใน 
เดือนมกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาด 
ทั่วในเดือนมีนาคม 2563 มีผูตดิเชื้อและมีผูเสียชีวิต 
จากโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 
มาก โดยในประเทศไทยนั้นเริ่มมีผูปวยรายแรกนอก 
ประเทศจีน (Department of Disease Control, 
2021) การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง 
ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาค และทั่วทุกจังหวัด 
ของประเทศไทย โดยมีการคาดการสถานการณดาน 
เศรษฐกิจของไทย คงจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติ 
โควิด-19 ไปอีกนานพอสมควร ในระดับจุลภาค 
จำนวนยอดคนตกงานท่ีพุงสูงสุดทำใหมีผลกระทบ 
ตออำนาจการจบัจายของประชาชน (Isranews, 2020) 
การพฒันาตนทนุของพลเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม
ในประเทศจึงถือเปนปจจัยสำคญัท่ีสดุในกระบวนการ
พัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 

นอกจากน้ี Public Health Commission. 
(2020) ชีผ้ลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 
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ทำใหเกิด New Normal หรือวิถีชีวิตปกติแบบใหม
ทางดานสังคมที่ตองไดรับการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยระบุ
วา New Normal จะครอบคลุมวิถีชีวิตของคนรุนใหม
ทั ่วโลก ทางดานสังคมซึ ่งเปนอีกมิติที ่สำคัญไม 
ยิ ่งหยอนไปกวาเร ื ่องปากทองหรือมิติเศรษฐกิจ 
Poovorawan (2022) กลาววา มาตรการการควบคุม
โรคที ่ทุกประเทศใชอยู ขณะน้ี ตั ้งแตการลดการ 
เดินทางการเขาออกพื้นที่ การปดสนามบิน การใช
มาตรการ Social distancing มีการปดสถานศึกษา 
ป ดสถานการค า และก ิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ปดเมือง ฯลฯ ยอมมผีลกระทบไปถึงการชะงักงันของ
เศรษฐกิจ การคา การทำงานผลิตและอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและอุตสาหกรรมตอเน่ือง ขณะเดียวกันทุก
คนมีความกังวล และตองดูแลปกปองตัวเองมีการกัก
ตัวอยูกับบาน หลายคนไมสามารถมาทำงานหาเลี้ยง
ชีพแบบปกติได  จนทำใหขาดรายได มาจ ุนเจือ
ครอบครัว ถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา 
ผูขาดรายไดในรูปแบบ “คนไทยไมท้ิงกัน”แตก็ยังเกิด
ความเครียดและปญหาทางสุขภาพจิตตามมา แมแต
เศรษฐกิจโลกก็เขาสูวิกฤติเศรษฐกิจเชนกัน ดังน้ัน 
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพจึงสงผลอยางยิ่งตอ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสงผล
ใหพลเมืองในประเทศมีคุณภาพทางการศึกษา 

การจะพัฒนาคุณภาพผู เรียนซึ่งเปนคน 
รุนใหมใหมีศักยภาพ เปนสากลและเปนคนดใีนฐานะ
เปนทุนทางสังคม การพัฒนาใหผูเรียนเปนพลโลก 
ตองเริ ่มที ่สถานศึกษาแลวขยายไปยังชุมชนและ
สังคม ซึ ่งจะตองคำนึงถึงองคประกอบสำคัญของ
คุณภาพผูเรียน Kemsorn (2016) กลาวคือ ผูเรียน
เปนคนดี ผูเรียนเปนคนเกง ผูเรียนเปนคนมีความสุข 
Bangkokbiznews. (2021) กลาววา ในวงการการศึกษา
ทั้งในไทยและตางประเทศ มีการนำระบบการเรียน
การสอนออนไลนเขามาปรับใช เพื่อดำเนินการเรียน
การสอนตอไปภายใตวิกฤติโรคระบาดนี้ ทั้งการสอน
สดที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดทันที 
คือเห็นหนาเห็นตาโตตอบสอบถามคุยกันได และ
การสอนแบบวิดีโอที่ผูสอนสามารถอัดลวงหนาและ
ผู เร ียนสามารถมาติดตามภายหลังสำหรับผู ที ่มี
ขอจำกัดเรื ่องการเรียนการสอนออนไลนแบบสด 
ระบบการเก็บคะแนนและตัดเกรดจำเปน ตองมี 

การเปลี่ยนแปลง ลดสัดสวนของคะแนนจากงาน
กลุมที่มีความจำเปนจะตองทำงานรวมกันหรือทำ
รวมกันไดผานทางออนไลนดวยเครื ่องมือทันสมัย 
ตาง ๆ อาทิ กูเกิลไดรฟ เปนตน ทำใหนักเรียนไม
สะดวกตอการเรียน ทำงานไมทัน ระบบไมเหมาะตอ
การเรียนออนไลน มีความเครียดสูงในการเรียน
ออนไลน บางครอบครัว-บางบานสถานะไมเอื้อตอ
การเรียนออนไลน ตั้งแตอุปกรณ ความเปนอยู ทำให
รายจายเพิ่มมากขึ้น นักเรียนรูสึกไมไดอะไรจากการ
เรียนออนไลน ขาดประสบการณในการเรียน ความ
เปนสวนตัวที ่บางครั ้งตองเปดกลองหรือรายงาน
ตลอด ทำใหเกิดปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ทำใหคุณภาพของผูเรียนนั้นลดนอยตามไป
ดวย (Poovorawan & Poovorawan, 2020) 

ดวยปญหาและปจจัยขางตนที่กลาวมา 
ทำใหคุณภาพของผูเรียนนั้นต่ำลง ซึ ่งการจัดการ 
ศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ระลอกที ่ผานมา ทำใหตองคิดหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที ่เหมาะสมกับ 
แตละโรงเรยีน เพราะในแตละพ้ืนท่ีมีการแพรระบาด
ของโรคที ่แตกตางกันกระทรวงศึกษาธิการจะไม
กำหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื ่อใหทุกโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนเหมือนกันท้ังหมด โดยไดตอยอด
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเปน 5 รูปแบบ 
เพื่อใหมีความเหมาะสมตอการรับมือกับการแพร
ระบาดระลอกใหม (Thinsandee & Sangchatree, 
2021) คือ 1) On-site เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีมาตรการ
เฝาระวังตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
2) On-air เรียนผานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV 3) On-
demand เรียนผานแอปพลิเคชันตาง ๆ 4) On-line
เร ียนผานอินเตอรเน็ต และ 5) On-hand เร ียน
ที่บานดวยเอกสาร เชน หนังสือ แบบฝกหัด ใบงาน
ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใชวิธีอื่น ๆ เชน วิทยุ
เปนตน ท้ังนี ้ ตอใหมีการปรับรูปแบบการเร ียน
การสอนแตผู เร ียนก็ยังไมเขาถึงการเรียนทุกคน
เน ื ่องจากผ ู  เ ร ียนบางคนเข าไม ถ ึง เทคโนโลยี  
เพราะสถานภาพทางเศรษฐก ิจและสังคมของ
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ครอบคร ัวค อนขางต ่ำ ม ีรายได ไม เพ ียงพอตอ
คาใชจายกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยาง
มาก ไมวาจะเปนทางดานการขาดรายได เพราะตอง
กักตัวอยูกับบาน และการที่ประชาชนจะตองเสีย
คาใชจายกับการปองกันการติดเชื้อและยังสงผลตอ
คุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามุมมอง
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนตน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดปตตานี ท่ี
ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซึ ่งปญหาดังกลาวจะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม 
แนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนน้ัน 
มีหลากหลายวิธี ผูวิจัยเลือกที่จะหาสาเหตุปจจัยท่ี
ส งผลตอค ุณภาพผู  เร ียน ม ุมมองและแนวทาง 
พัฒนาคุณภาพผู  เร ียนเพื ่อส งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาเหตปุจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผู  เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ส ังก ัด สพฐ. 
จังหวัดปตตานี ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 2. เพื ่อศึกษามุมมองและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผู เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สังกัด สพฐ. จังหวัดปตตานี ที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  

กรอบแนวคิดการวิจัย   
ในการวิจัยครั ้งนี้ครั ้งนี ้ผู วิจัยไดใชกรอบ

แนวคิดเหตุปจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Socioeconomic Status หรือ SES (Tinto, 1993) 
ใน 3 ระดับ ไดแก SES ระดับครอบครัว, SES ระดับ
โรงเร ียน และ SES ระด ับช ุมชน ในการศ ึกษา
คุณภาพผู เรียนชวงการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ดังภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ 1  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะท่ี 1 เหตปุจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับครอบครัว 
2) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโรงเรียน 
3) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน 
 

ระยะท่ี 2 แนวทางพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับครอบครัว 
2) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับโรงเรียน 
3) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน 
 

 
ผลวิจัยระยะที่ 1 

สรางเครื่องมือสัมภาษณระยะท่ี 2 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนวิจยัเชิงคุณภาพผูวิจัย
ไดกำหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 
 1. เหตุปจจัย หมายถึง สาเหตุที ่มีผลตอ
คุณภาพผูเรียนหรือปญหา ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ
ตอคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดปตตานี จากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ (Socioeconomic Status) ในสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 2. มุมมอง หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ทัศนะของผ ู บร ิหาร หัวหนาส วนราชการ และ
บุคลากรจากหนวยงานที ่ เก ี ่ยวของที ่ด ูแลดาน
นโยบายระดับทองถิ ่นที ่มีตอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดปตตานี จากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ตามความคิดเห ็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผู อำนวยการโรงเรียน 
ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยม 
ศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด นักธุรกิจในจังหวัดปตตานี 
สาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
  3. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
( Socioeconomic Status ห ร ื อ  SES) ห ม าย ถึ ง 
ความสัมพันธระหวางการมีทุนทรัพย ความมั่งคั่ง 
และฐานะทางเศรษฐกิจ กับชื ่อเส ียง เกียรติยศ
ศักดิ ์ศรี และชนชั ้นทางสังคม หรือตำแหนงทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ซ ึ ่ ง ได จำแนกออกเป น 3 ส  วนด วยก ัน ด ั ง น้ี   
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
(Family Socioeconomic Status) 2) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโรงเร ียน (School 
Socioeconomic Status) และ 3) สถานภาพทาง
เศรษฐก ิจและส ังคมของช ุมชน (Community 
Socioeconomic Status)  
 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ครอบครัว (Family Socioeconomic Status) หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกี่ยวของกับความมั่งคั่งของครอบครัวในแง
ของการเงิน รายได การศึกษา การประกอบอาชีพ 
ขนาดของครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา มุมมองของ

ผูปกครอง สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวและอ่ืน ๆ  
 5. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
โรงเร ียน (School Socioeconomic Status หรือ 
School SES) หมายถ ึง ความส ัมพ ันธ ระหว าง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี ่ยวของกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน หลักสูตรของโรงเรียน 
คุณภาพของครู และงบประมาณของโรงเรียน ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สภาพสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
 6. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน (Community Socioeconomic Status) หรือ 
Community SES) หมายถ ึง เป นความส ัมพ ันธ
ระหว างสถานภาพทางเศรษฐก ิจและส ั งคม ท่ี
เกี ่ยวของกับปจจัยพื้นฐานการดำรงชีพของคนใน
ชุมชน การศึกษา สุขภาพอนามัย สภาพแวดลอม
ภายในชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความ 
มั่งคั่งของครัวเรือนในชุมชน สวัสดิการชุมชน และ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   
 7. แนวทางพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง 
วิธีการหรือแนวความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครู ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนระดับมัธยมตน สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดปตตานี ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 สวนดวยกัน ดังน้ี 
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
2) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของโรงเรียน 
และ 3) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน  
 8. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กำลังศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ในโรงเรียน 
ที ่เปดทำการเรียนการสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดปตตานี มี 3 สังกัด คือ สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี (สพม.ปตตานี) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 (โรงเรียนขยายโอกาส) สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (ระดับมัธยมตน) 
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การดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ซึ่งมีการดำเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที ่ 1 ศึกษาเหตุปจจัยที ่ส งผลตอ
คุณภาพผู เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดปตตานี ที ่ได ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 1. ผู ที ่ใหขอมูลสำคัญ เปนบุคลากรทาง
การศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี 
ประกอบดวย ผู อำนวยการโรงเรียน ครูที ่ปรึกษา
นักเร ียน ผู ปกครองนักเร ียน และนักเร ียนจาก  
3 โรงเรียนของ สพฐ. ในปตตานี โดยมีเกณฑการ
คัดเลือกโรงเรียนที่เปนตัวแทนของโรงเรียนที่เปด 
ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. ไดแก 
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี (สพม.ปตตานี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 (โรงเรียน
ขยายโอกาส) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ระดับมัธยมตน) จำนวน 12 ทาน 
  2. ประเด็นเนื ้อหา คือ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Status หรือ 
SES) เปนเหตุปจจัยที ่มีส งผลตอคุณภาพผู เร ียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ใน จังหวัด
ปตตานี ที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  3. เครื ่องมือที ่ใชในการวิจ ัย คือ แบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ที ่ม ีขอ
คำถามเก่ียวกับเหตุปจจัยท่ีมีสงผลตอคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
ปตตานีที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐก ิจ ในสถานการณการแพร ระบาด 
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัวอยางคำถามวิจัย  
1) สาเหตุใดบางท่ีผูเรียนไดรับผลกระทบจากสถานะ
สังคมเศรษฐกิจ “ระดับครอบครัว” ที ่ส งผลตอ
คุณภาพผูเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัด
ปตตานี ในสถานการณ การแพรระบาดของเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 2) สาเหตุใดบางที ่ผ ู  เร ียนได รับ

ผลกระทบจากสถานะสังคมเศรษฐก ิจ “ระดับ
โรงเรียน” ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนตน จ ังหว ัดปตตานี ในสถานการณ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) สาเหตุ
ใดบางที่ผู เรียนไดรับผลกระทบจากสถานะสังคม
เศรษฐกิจ “ระดับชุมชน” ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดปตตานี ในสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว ตามประเด็นที่กำหนดไว 
ในแบบสัมภาษณกับผู ใหขอมูลสำคัญ โดยใชเวลา
ประมาณ 1–2 ชั ่วโมงตอทาน มีการขออนุญาต 
จดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ
ระหวางการดำเนินการสัมภาษณ ทำการเก็บขอมูล
จากเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบใน
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ
โดยใช  เทคน ิคการว ิ เคราะห  เน ื ้อหา (Content 
Analysis) ตามขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ดวย 
การถอดเทปสัมภาษณคำตอคำจากบทสัมภาษณ 
ทั้งหมด 12 บท โดยบันทึกบทสัมภาษณ ตรวจสอบ
บทสัมภาษณอีกครั ้ง เพ่ือพิจารณาการถูกตอง นำ
ขอมูลมาจัดหมวดหมูของขอมูล เพื ่อใหไดผลสรุป
ของการวิจัยในระยะท่ี 1 ไปใชประกอบการดำเนินการ
วิจัยในระยะท่ี 2 
 ระยะที่ 2 ศึกษามุมมองและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผู เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จังหวัดปตตานี ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 1. ผูที ่ใหขอมูลสำคัญ เปนผู บริหารและ
บุคลากรที่ดูแลนโยบายระดับทองถิ่น คือ ผูอำนวยการ
โรงเรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด นักธุรกิจในจังหวัด
ปตตานีสาธารณสุขจังหวัดปตตานี จำนวน 5 ทาน  
 2. ประเด็นเนื้อหา คือ มุมมองและแนวทาง
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตอสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เปนแนวทางในทางการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดปตตานี  
ที ่ได ร ับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคมและ
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เศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 3. เครื ่องมือที ่ใชในการวิจ ัย คือ แบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) ผูวิจัยนำ
ผลการวิจัยจากผลวิจัยในระยะที่ 1 มาตั้งคำถาม 
โดยแบงเปน 3 ระดับตามกรอบแนวคิด ซึ ่งเปน
คำถามเกี ่ยวกับมุมมองและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดปตตานี ที ่ได ร ับผลกระทบจาก
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัวอยาง
คำถาม 1) SES ระดับครอบครัว เชน ทานมีแนวทาง
ในการแกปญหาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เกี ่ยวกับสาเหตุผู ปกครองไมมีเวลาดูแล
นักเรียน ตองออกไปทำงานนอกบานในชวง COVID-
19 อยางไร 2) SES ระดับโรงเร ียน เชน ทานมี
แนวทางในการแกปญหาเรื ่องการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน อันเนื ่องจากไมมีครูที ่มีความชำนาญดาน 
การใชเทคโนโลยีอยางไร 3) SES ระดับชุมชน เชน 
ทานมีความคิดเห็นแนวทางในการแกปญหาในเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีอาศัยอยูในชุมชนอยางไร 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว ตามประเด็นที่กำหนดไวใน
แบบสัมภาษณกับผู ใหข อมูลสำคัญ โดยใชเวลา
ประมาณ 1–2 ชั ่วโมงตอทาน มีการขออนุญาต 
จดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ
ระหวางการดำเนินการสัมภาษณ ทำการเก็บขอมูล
จากเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบใน
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
   5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการ
โดยใช เทคน ิคการว ิ เคราะห  เน ื ้อหา (Content 
Analysis) ตามขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ดวยการ
ถอดเทปส ัมภาษณคำต อคำจากบทส ัมภาษณ  
ทั้งหมด 5 บท โดยบันทึกบทสัมภาษณ ตรวจสอบ
บทสัมภาษณอีกครั้ง เพื่อพิจารณาการ นำขอมูลมา
จัดหมวดหมูของขอมูล พรอมทำการแกไขขอมูลให
ถูกตองจนครบถวนสมบูรณ เพื ่อนำไปสูการสราง
ขอสรุปของขอคนพบจากการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีมีผลการวิจัย พบวา 
 1. เหตุปจจัยที ่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
ปตตานี ที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มี 3 ดาน ไดแก 1) ดาน SES 
ระดับครอบครัว ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ วิกฤติ
โควิด-19 หลายครอบครัวตองเผชิญกับปญหาพิษ
เศรษฐกิจจากโควิด-19 ทำใหผูปกครองไมมีรายได 
ตกงาน ทำใหสงผลตอคุณภาพผูเรียน ซึ ่งเกิดจาก
สาเหตุปจจัย ดังนี้ ผูปกครองมีอุปกรณในการเรียน
ใหกับนักเรียนจำกัด ผู ปกครองยากจนไมมีความ 
สามารถในการซื้ออุปกรณการเรียน และที่บานไมมี
สัญญาณ Internet นักเรียนคนหนึ่งกลาววา “…หนู
มีพี่นอง 3 คน นองเรียนอยูชั้นประถมศึกษา 2 คน 
หนูเปนลูกคนโต ที่บานมีโทรศัพทอยู 2 เครื่องเปน
ของแม 1 เคร ื ่อง หนูก ับนอง 3 คน ต องเร ียน
ออนไลนแตมีโทรศัพทแคเพียงเครื ่องเดียวตอง
สลับกันเรียน ทำใหบางวิชาหนูไมสามารถเขาเรียน
ได ที ่บ านเองก็ไมม ีสัญญาณอินเตอรเน็ตดวย” 
นอกจากน้ี ผูปกครองไมมีเวลาดูแลนักเรยีนเน่ืองจาก
ตองทำงาน ผูปกครองทานหน่ึงกลาววา “…ไมมีเวลา
ที่จะดูแลลูกเพราะตองออกไปทำงานนอกบาน ลูก
จะอยูกับตาและยายของเขาซึ่งมีอายุมากแลวและ 
ไมมีทักษะดานไอทีในการชวยเหลือบุตรหลานใน 
การเรียนออนไลนได และยายยังบอกวาบางครั้ง
นักเร ียนเปดโทรศัพทเล นเกม ไมได สนใจที ่จะ
เรียน…” และปญหาทั ้งหมดสงผลทำใหนักเรียน 
เกิดความเครียด ผู ปกครองกลาววา “นักเร ียน 
เก ิดป ญหาส ุขภาพจิต และความเคร ียดสะสม
เนื ่องจากการเรียนออนไลน เมื ่อตองอยู หนาจอ
โทรศัพท หนาจอคอมพิวเตอรนาน ๆ อันนี้ไมรวม
เรื่องไมมีอุปกรณมือถือ” 2) ดาน SES ระดับโรงเรยีน 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ วิกฤติโควิด-19 ยังคงมี
ผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาทั้งทางและทางออม
ในระดับโรงเรียน ซึ่งเกิดจากสาเหตุปจจัย ดังนี้ การ
สงเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลนของครูยัง 
ไมเพียงพอ ดังที่ผูอำนวยการโรงเรียนทานนึงกลาววา 
“….ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ครูตอง
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จัดหาอุปกรณในการใชสอนออนไลนเอง อยางเชน 
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร แท็บเล็ต กลองเว็บแคม” 
สอดคลองกับที่ครูอธิบายวา ครูรู สึกวาพวกเรายัง
ไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ ไมวาจะเปน
เครื ่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต โดยเฉพาะในดาน
วิชาการ การปรับกระบวนการเรียนการสอน หลาย
ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศแบบเรงดวน 
ก็อาจทำใหครูเกิดความสับสนและไมแนใจวาจะ
เร ิ ่มต นว ิธ ีการสอนผานระบบออนไลนอยางไร  
นอกจากนี้ครูไมมีความรู ความสามารถดานการใช
เทคโนโลยีตาง ๆ ทำใหไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ครูทานหนึ่งกลาววา 
“โดยสวนตัวแลวก็ไมคอยชำนาญเทคโนโลยีอยูแลว
จึงทำใหการสอนไมราบรื่นและอีกอยางหนึ่งที่เปน
ปญหามากคือ สื่อการสอนเมื่อกอนที่จะมีโควิดเรา
เรียนกันในชั ้นเรียนปกติทำใหครูมีสื ่อการสอนท่ี
เหมาะกับหนวยการเรียนที่เรียนแตพอสอนแบบ
ออนไลนครูแทบจะไมไดทำสื่อเลยถึงจะทำสักเรื่องก็
ใชในการสอนอยากมาก…” ครูอีกทานหนึ่งกลาววา 
“แม สพฐ.จะสั่งหามไมใหพบเจอนักเรียน แตเราก็
แอบนัดเจอกันที่โรงเรียน แอบสอนบาง เพราะท้ัง
หมูบานก็ติดกันหมดแลว แตก็ทำไดไมมากนักเพราะ
ผูบริหารหามเลยทำไดไมบอย ใหการบานไปเขาก็ 
ไมเขาใจเหมือนเรียนหรอก” 3) SES ระดับชุมชน 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ วิกฤติโควิด-19 ยังคง 
มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาทั้งทางและทางออม
ในระดับชุมชน ซึ่งเกิดจากสาเหตุปจจัย เชน วัฒนธรรม 
ความเชื่อในทองถิ่นที่สืบทอดตอกันมา ไมมกีารปรับ 
เปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครูทานหนึ่งกลาววา “…วัคซีน
เปนปจจัยที่ทำใหเกิดภูมิคุมกันเกิดขึ้น วัคซีนเปน 
ขอถกเถียงในสังคมที่มันเกิดขึ ้นในเรื ่องความเช่ือ 
ตาง ๆ แมวาจะมีการออกมาพูดคุยของทางองคกร
ศาสนา ไมวาในประเทศหรือระดับโลกบอกวาวัคซีน
เปนวัคซีนฮาลาล (Halal) ก็ตาม แตมันก็ยังเปนชุด
ความเชื่อบางอยางกอนหนานี้ที่ถูกสงตอ ไมวาจะ
ผูนำศาสนาเองหรืออื่น ๆ ทำใหความเชื่อบางอยาง
ในทองถิ ่นมีความเชื ่อตอวัคซีนที่นอยลง จึงทำให
อัตราการฉีดวัคซีนของคนนอยลงตามไปดวยจริง ๆ”  

นอกจากน้ียังมีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
ของนักเรียนที่อาศัยอยูในชุมชน ผูปกครองทานหน่ึง
กังวลมาก กลาววา “…จากเรื่องโควิดจะเห็นถึงกระแส 
และการแพรระบาดอยางรวดเร็ว จากตางประเทศ
เขามาในประเทศ จากจังหวัดอื ่นเขามาจังหวัด
ปตตานีจากทองถิ ่นอื ่นก็เขามาใน ชุมชนเรา เมื่อ
นักเรียนไมไปเรียนหนังสือ แถมไมมีพอแมดูแล  
ทำใหนักเรียนมีเวลาอยูกับมือถือมากขึ้น พอแมให
มือถือไวเรียนออนไลน แตนักเรียนกลับไมนำมาเรยีน
ออนไลนแตกลับนำไปเลนเกม  เมื ่อเห็นเพื่อนใน
ชุมชนเลนก็เลนดวย แตลืมนึกไปวาตัวเองตองเรียน
ออนไลนอยูกับบาน แลวมีหรือจะไมกระทบตอการ
เรียนนอกจากน้ัน เรื่องความไมสงบท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต
ไหนแตไร ที ่ทุกวันนี ้ก็ยังไมสามารถฟ นตัวขึ ้นได  
แลวมาโดนโควิด-19 ซ้ำเติมอีก แนนอนวามันแย 
ไปหมด” 
 2. มุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดปตตานีที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีมุมมองและแนวทาง
ในทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งจำแนกออกเปน 
3 ดาน ไดแก ดาน 1) SES ระดับครอบครัว มีมุมมอง
และแนวทาง ดังน้ี จัดทำคลิปวีดีโอการสอนใหนักเรียน
ดูยอนหลัง, หากสถานการณดีขึ้นควรมีการทบทวน
เนื ้อหายอนหลังในบทเรียนที ่นักเรียนไมไดเรียน
เพราะพื ้นฐานความรู น ักเร ียนคงจะนอยไป, ให
นักเรียนที่ขาดแคลนใชหองคอมที่โรงเรียนในการ
เรียนออนไลน, รัฐควรจัดสรรสัญญาณ Internet  
ฟรี,  ผู ปกครองตองหาเวลาพูดคุยกับนักเรียนใน 
สิ่งที ่ไดเรียนแตละวัน, รัฐควรเพิ่มเงินพิเศษใหกับ
นักเรียน, ปรับตารางสอนใหนักเรียนไดผอนคลาย  
2) ดาน SES ระดับโรงเรียน มีมุมมองและแนวทาง 
รัฐควรสนับสนุนอุปกรณใหกับครูและสอนการใช 
platform เพื ่อการเรียนรูใหครูมีความชำนาญ ครู
ควรมีการทำ PLC เพื ่อหาประเด็นทาทายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะกับสถานการณ
พลิกผันเสมอ ควรปรับทัศนคติของครู ควรสงเสริม
ใหครูแสวงหาความรู เกี ่ยวกับเทคโนโลยีและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 3) SES ระดับชุมชน มีมุมมองและ
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แนวทาง ดังนี้ คนในชุมชนตองชวยกันสอดสองดูแล
เปนหูเปนตา และปองกันนักเรียนใหดูแลตนเอง 
และการสรางภูมิคุมกันในเรื่องการคบเพื่อนที่ไมให
ความสำคัญกับการเรียนหนังสือ   
 

อภิปรายผล    
 การวิจัยครั้งนี้ มีผลจากการวิจัยที่สามารถ
อภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. เหตุปจจัยที ่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
ปตตานี ที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโนมสงผลกระทบระยะ
ยาวตอสังคมและเศรษฐกิจ (Kasikorn research 
center, 2021) เช น มาตรการปดโรงเร ียนและ 
การเรียนออนไลน เนื่องจากหลายครอบครัวเผชิญ
ปญหาในการปรับตัวตอการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม ท ั ้งด านอุปกรณ สถานที ่  หร ือแมกระท่ัง 
ความพรอมดานจิตใจของนักเรียน ครูอาจารย และ
ผูปกครองเอง จึงทำใหคุณภาพของการศึกษาลดลง 
ธนาคารโลก (World Bank, 2020) ประเมินวาการ
แพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหมี
นักเรียนจำนวนหนึ ่งไมสามารถศึกษาตอได หรือ
ไดรับคุณภาพการศึกษาลดลง และยังจะเปนปจจัย
เพิ่มความเหลื่อมล้ำในประเทศ เนื่องจากครอบครัว
รายไดนอย นักเรียนในพื้นที ่หางไกลและนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางการศึกษาอาจปรับตัวตอการ
เรียนออนไลนไดยากกวา และยังเปนการเพิ่มความ
เหลื่อมล้ำระหวางประเทศรายไดสูงกับรายไดต่ำ 
อีกดวย ผลการวิจัยในมิติสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจทั้งดานครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีความ 
สัมพันธก ัน ทั ้งน้ี เมื ่อพิจารณาจำแนกเปนดาน
พิจารณาไดดังน้ี 
 SES ระดับครอบครัว 
 ผลกระทบทางด านเศรษฐก ิจ ว ิกฤติ 
โควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกและหลายครอบครัว
มีรายไดที่ลดลง OECD (2020) กลาววา ผลกระทบ
ของวิกฤติโควิด-19 ทำใหเศรษฐกิจของไทยตั้งแต 
ป 2562 ชะลอตัวอยางชัดเจน ทำใหนักเรียนที่อยู 

ในครอบครัวยากจนออกกลางคันสูงขึ ้น ปญหา
ครอบครัวที ่ใชแรงงานถูกยกเลิกงาน รวมไปถึง
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็พลิกผันทำให
การสงเสริมดานคุณภาพการเรียนของลูกไดรับ
ผลกระทบอยางชัดเจน สอดคลองกับผลวิจัยที่เห็น
ชัดเจนคือ อุปกรณที่ใชเรียนกับระบบออนไลนมีไม
เพียงพอกับจำนวนบุตรหลานในครัวเรือน หรือบาง
ครอบครัวไมอาจหาซื้ออุปกรณได และความเครียด
ของนักเร ียนในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี ้ยัง 
สอดคลองกับวิจ ัยของ Pharcharuen (2021)ได
กลาววา “ความไมพรอม” คืออุปสรรคของการ
เรียนรู แมการเรียนการสอนออนไลนจะปลอดภัย
จากโรคโควิด-19 เพราะทั้งผูเรียนและผูสอนไมตอง
ไปรวมตัวกันท่ีโรงเรียน แตก็มีเสียงสะทอนออกมาถึง
ความไมพรอมของทุกฝาย ไมวาจะเปนตัวผู เรียน 
ผูปกครอง โรงเรียน หรือแมกระทั่งระบบการศึกษา
ของไทย ที่จะนำไปสูปญหาอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ของอุปกรณและเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน เชน คอมพิวเตอร แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต 
รวมถึงโทรทัศนที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได 
ซึ่งไมใชผูเรียนทุกคนจะมีอุปกรณเหลานี้อยูที่บาน 
และไมใชผูปกครองทุกคนที่มีกำลังทรัพยเพียงพอ 
ในการจัดซื ้ออุปกรณเหลานี ้ อีกทั ้งการเชื ่อมตอ
อินเทอรเน็ต ในแตละพื้นที่ก็ยังไมครอบคลุมทั่วถึง 
และ Nissabho (2021) ยังกลาวอีกวา โดยเฉพาะ
ปญหาจากความไมพรอมในดาน เครื่องมืออุปกรณ
การเรียนถึงแมรัฐจะมีมาตรการรบัมือกับเหตกุารณน้ี
แตในบริบทท่ีเกิดข้ึนน้ันก็ยังพบ ปญหาและอุปสรรค 
เชน ความไมเสถียรของสัญญาณ อินเทอรเน็ต
นักเรียนไมสะดวกที่จะเรียนในชวงเวลาที่ครูกำหนด
ไวตองชวยผูปกครองทำงานตาง ๆ จากผลการวิจัย
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ 
Scrimin, et al. (2022) พบวา ผูปกครองที่มีรายได
ครัวเรือนต่ำ ผูปกครองท่ีมีรายไดครัวเรือนสูงมีความ
กังวลมากกวาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรท่ี
เกี่ยวของกับความจำเปนในการดูแลบุตรหลานเรียน
ออนไลน เหตุผลในที ่น ี ้อาจเปนไปไดว าภายใน
ครัวเรือนที ่มี SES สูง ผู ปกครองมีแนวโนมที ่จะ 
มีส วนร วมในกระบวนการเร ียนร ู และโอกาส 
ของบุตรหลานมากกวา ซึ ่งตามที ่ได ทบทวนกับ



264 | วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  

    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กนัยายน - ธันวาคม 2565 

 

วรรณกรรมแทจริงแลว แนวคิดที่วาการมีสวนรวม
ของผู ปกครองในการศึกษาของบุตรหลานไมได
กระจายอยางเทาเทียมกันตามชนชั้นและสถานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด (Baquedano-
Lopez, Alexander & Hernández, 2013)  จ ึ งมี
ความสอดคลองกับครอบครัวของไทยที่ไมไดพบ
ความตางของระดับชนช้ันของแตละครอบครัวเชนกัน 
 SES ระดับโรงเรียน  
 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ในวิกฤติ 
โควิด-19 สงผลในระดับโรงเรียน มองในแงสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของโรงเรียน หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไมมีการสงเสริมและสนับสนุนการสอน
ออนไลนของครูยังไมเพียงพอ โรงเรียนตองขาด
บุคลากรที่มีคุณภาพไปเนื่องจากครูจำนวนไมนอย
ยอมลาออกและเกษียณอายุราชการกอนกำหนด
เพราะไมชำนาญในการใชเทคโนโลยีในการสอน
ออนไลน และอีกประการคือ ประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนที่ยังมีไมพอเพียง เนื ่องจากครูไมมี 
สื่อประกอบการเรียนการสอน ความพรอมของครู 
ในการสอนออนไลน ครูยึดการสอนแบบบรรยาย 
สอดคลองกับ Pharcharuen (2021) ครูผูสอนก็ยัง
ไมมีความคุนชินกับโปรแกรมตาง ๆ ซึ่งหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของตองวางแผนอยางจริงจังวาจะสนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษาอยางไร และจะลดชองวาง
ของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ 
โดยการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเพื ่อสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนจนและ
ผู ดอยโอกาส  เปลี ่ยนวิกฤตเปนโอกาสใหเปนไป 
ตามนโยบายและมาตรการของการปรับวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) ไดอยางสอดคลองและเหมาะสม 
กับสังคมไทยตอไป ในเรื่องนี้ตรงกับคำอธิบายของ 
Thonghattha (2021) อธิบายปรากฎการณนี้ดวย
เหตุผลวา เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเรงดวน
และเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาและอุปสรรคที่ครู
พบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของนักเรียน 
ปญหาที่พบมากที่สุดและเปนปญหาที่ใหญที่สุดน้ัน
คือดาน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สัญญาณอินเทอรเน็ต
และโปรแกรมที่ใชสำหรับการเรียนแบบออนไลน 
สัญญาณ อินเทอรเน็ตที่ไมเสถียรทำใหการสื่อสาร
ระหวางการเรียนการสอนไมตอเนื่องและไมราบรื่น

และมีนักเรียนจำนวน หนึ ่งไมมีอ ินเทอรเน็ตใน 
การใชงานทำใหเรียนและทำการบานไมทันเพื่อน 
Marks, Creswell & Ainley (2007) อธิบายทฤษฎี
สังคมเศรษฐกิจในระดับโรงเรียนน้ีวา การดำเนินการ
ของ โ ร ง เ ร ี ยนและประ เภทโรง เ ร ี ยนควร ให
ความสำคัญการติดตามการใชหลักสูตรภายใน
โรงเรียนมากที่สุด โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาควร
เปนสื ่อกลางสรางสัมพันธระหวางภูม ิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใหความสำคัญกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนเปนหลัก สังคมไหนท่ีมี
ระบบติดตามสูงมีแนวโนมที่จะแสดงความสัมพันธ 
ที ่แนนแฟนยิ ่งขึ ้น โดยเฉลี ่ยแลวกวา 60% ของ
ผลกระทบของภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอ
ความสำเร็จมากที่สุด แตสิ่งดังกลาวไมขึ้นกับปจจัย
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอาน คณิตศาสตร 
หรือวิทยาศาสตร นอกจากน้ีสิ่งสำคัญที่มีความหมาย
ตอปจจัยระดับโรงเรียนคือควรลดความไมเทาเทียม
กันทางเศรษฐกิจและสังคมในการศึกษาใหมากท่ีสุด 
 SES ระดับชุมชน 
 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ในวิกฤติ 
โควิด-19 สงผลตอเศรษฐกิจ ระดับชุมชน ประชาชน
ในจังหวัดปตตานี ย ังมีว ัฒนธรรม ความเชื ่อใน
ทองถ่ินที ่ส ืบทอดตอกันมา ไมมีการปรับเปลี ่ยน
ความคิดของคนในชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ทำใหนักเรียนบางสวนไมไดฉีดวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 ความไมมั ่นใจวาวัคซีนผลิต 
มาจากสิ่งใด และเปนผลิตภัณฑที่ถูกตองตามหลัก
ศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) สามารถรับฉีดเขามาใน
รางกายไดหรือไม ซึ่งหากเปนผลิตภัณฑท่ีไมสามารถ 
รับเขาภายในรางกายก็จะสงผลตอความถูกตองใน
การปฏิบัติตามหลักการศาสนา จึงปฏิเสธการนำบุตร
รับบริการสรางเสริมภูมิคุ มกันโรคดวยวัคซีน เมื่อ
ผ ู ปกครองไมฉ ีดวัคซีนแลวร ับเชื ้อมาก็นำมาติด
นักเรียนที่อยูที่บาน ทำใหไมสามารถเรียนได ตอง
เสียเวลากักตัว ทำใหเรียนตามเพื่อนไมทันสงผลตอ
การเรียนของนักเรียน สวนปญหาความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส ินของนักเรียนที ่อยู อาศัยใน 
ชุมชน เปนปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เชน การเกดิคดี
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด นั้นมีความเสี่ยงตอ
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ทำใหนักเรียนไมเขาเรียนออนไลน เมื่อนักเรียนอยู
กับชุมชนมากเห็นสภาพแวดลอมในชุมชน เห็นเพ่ือน
ที่ไมเรียนหนังสือก็ทำใหนักเรียนตามเพื่อน ไมสนใจ
ที่เขาเรียนออนไลน ไมทำงานสงครูแตกลับไปสนใจ
เพ่ือนท่ีไมเรียนหนังสือมากกวา หากนักเรียนหมกมุน
กับโทรศัพทมือถือ นักเรียนที่ดีก็ดีไป นักเรียนที่ตาม
เพื ่อนไมทันก็ถูกชักจูงไปในทางที ่ไมดีไดงาย ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของ Sanongkun (2013) 
ดวยอิทธิพลท้ังจากคนในชุมชน กลุมเพ่ือนท้ังในและ
นอกโรงเรียนท่ีเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมการเปน
วัยรุ นที ่อยากรู อยากลอง จึงเสี ่ยงตอการชักจูงไป
ในทางท่ีไมพึงประสงค ท้ังการติดอบายมุข การพนัน 
ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน การกอเหตุทะเลาะวิวาท  
ชูสาว ตลอดจนปญหาอาชญากรรมตาง ๆ   นอกจากน้ี 
Thongmark, et al. (2017) ซึ ่งไดศึกษากลยุทธการ
บริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสามจ ังหว ัดชายแดนภาคใต   พบว า สภาพ
เศรษฐก ิจและสังคมส งผลกระทบอย างย ิ ่ งตอ
การศึกษาของคนในพื้นที ่ ซึ ่งมีลักษณะของสังคม 
พหุวัฒนธรรม เนื ่องจากวิถีชีวิตความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ทำใหคนในพื้นที่ไมมีความ
มั่นคงและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินเพียงพอ 
ผูปกครองนักเรียนจึงขาดการดูแลเอาใจใส ติดตาม 
และการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน ซึ ่งเปน
ปจจ ัยสำคัญที ่ส งผลตอค ุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน รวมไปถึงการท่ีสภาพแวดลอมภายในชุมชน
ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของบุตรหลานของ
คนในชุมชน ทั ้งปญหายาเสพติด การเปนชุมชน
แออัด มีแหลงอบายมุข ขาดแบบอยางท่ีดีของผูใหญ
หรือคนในชุมชน โดยเฉพาะผูนำชุมชนที่ไมมีการ 
จัดกิจกรรมที่เอื ้อตอการเรียนรู  ชุมชนไมมีสถาน
ประกอบการที่เอื้อตอการหารายไดของคนในชุมชน 
มีมลภาวะที่สงผลตอสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ
ของคนในชุมชน ผูนำหรือคนในชุมชนมีความขัดแยง 
มีความเลื่อมล้ำกันทางฐานะและความเปนอยูของ
คนในชุมชน ไมเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นอัน
ดีงามในการสงเสริมวิถีชีวิตความเปนอยู คนในชุมชน

ขาดเชื่อมั่นในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน 
โดยเฉพาะสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที ่ส งผลกระทบตอวิถ ีช ีวิตความ
เปนอยูของคนในพื ้นที ่ซึ ่งมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีไมดีไปอยางสิ้นเชิง และการแพรระบาดของ
โรคโควิด–19 ที ่ส งผลกระทบกันไปทั ่วโลก ดวย
ปญหาตาง ๆ เหลานี ้สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
ของคนในชุมชน 
 2. มุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู  เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ส ังก ัด สพฐ.  
ในจังหวัดปตตานี ที่ไดรับผลกระทบจากสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สงผลกระทบระยะยาวตอสังคมและเศรษฐกิจ ดังน้ัน
ตองมีมาตรการหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยภาครัฐก็ควรพัฒนาชองทางเหลานี้ตอไป
เพื่อใหใชงานงายขึ้น เขาถึงงายขึ้น และตอบโจทย
ของครู นักเรียนและผูปกครอง สิ่งที่ภาครัฐควรทำ
ตอไป ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลให
ท่ัวถึงมากข้ึน การเพ่ิมการสอนดานทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลในหลักสูตรการเรียน มาตรการการลดภาระ
คาใชจายดานการศึกษา และการเพิ่มชองทางการ
สอนในหลาย ๆ ชองทางรวมถึงสื่อสิ่งพิมพดวย ทั้งน้ี
การเรงฉีดวัคซีนเพื่อใหเกิดภูมิคุ มกันหมู เพื ่อให
สามารถเปดเรียนไดตามปกตเิปนสิ่งที่ภาครัฐควรทำ
ในระยะสั้น ขณะที่ในระยะยาวภาครัฐควรคำนึงถึง
ภาคการศึกษาสำหรับแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
หลังโควิด-19 เนื่องจากการศึกษาจะเปนปจจัยสำคัญ
ใหเศรษฐกิจฟนตัวอยางแข็งแกรงและยั่งยืนตลอดจน
ลดความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติโควิด-19 ซึ่ง 
มีมุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู เรียน 
แตละดาน ดังน้ี 
 SES ระดับครอบครัว 
 จากผลการเ ก็บรวบรวบข อม ูลพบวา 
มุมมองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูควร
จัดทำใบงาน ใบความรู  สงใหนักเรียนที ่บานให
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นักเรียนที่ขาดแคลนใชหองคอมพิวเตอรที่โรงเรียน
ในการเรยีนออนไลน รัฐควรจัดสรรสัญญาณ Internet 
ฟรีใหนักเรียนที่มีปญหา จัดกลุมนักเรียนกลุมเล็ก ๆ 
เรียนกับครูที่โรงเรียน ผูปกครองตองหาเวลาพูดคุย
กับนักเรียนในสิ่งที่ไดเรียนแตละวัน รัฐควรเพิ่มเงิน
เยียวยาใหกับนักเรียน การสรางหองเรียนออนไลน
ใหสนุกไมนาเบื่อ นอกจากนี้ควรมีการปรับตารางสอน
ใหนักเรียนไดผอนคลาย ประเด็นเหลานี้เปนมุมมอง
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Limcharoen (2021) แนวทางการ
บริหารจัดการของโรงเรียนที่ควรดำเนินการ มีดังน้ี 
1) สำรวจความพรอมของนักเรียนและผูปกครอง
เปนรายบุคคล ทั้งความพรอมเรื่องของอุปกรณการ
สื ่อสาร ความพรอมในดานการใชเครื ่องมือการ
สื่อสาร และความพรอมของผูปกครองในการเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของนักเรียน 2) สราง
ภาคีเครือขายการมีส วนร วมในการวางแผนให
คำปรึกษา ชวยเหลือ เพื ่อใหการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งนกัเรียน 
ผูปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 3) ใหการ
สนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียนรู อุปกรณการ
เรียนรู  เพื ่อใหการจัดการเรียนการสอนดำเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Promwong, 
Prasantree & Sriputtarin (2021) โรงเร ียนควร
สนับสนุนอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผานโทรทัศนในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม
เพื ่อใหผ ู  เร ียนเขาถึงการเรียนรู ในทุกครัวเรือน
โรงเรียนควรมีการประชุมครู ผูปกครองเพ่ือช้ีแจงทํา
ความเขาใจและหาขอตกลงรวมกัน จัดตั้งกลุมไลน
ของครู นักเรียน ผูปกครองในแตละชั้น สนับสนุน
งบประมาณใหกับครูในการจัดทําสื ่อใบงานตาง ๆ 
และเปนคาดําเนินการออกตรวจเยี ่ยมบานนักเรียน 
เพื่อพูดคุยกับผูปกครองนักเรียน เรียนรูลักษณะของ
ครอบครัวความเปนอยูของนักเรียนแตละคน และให
ครูนํามาปฏิบัติกับแผนการสอนใหครูศึกษาหลักสูตร
ใหเขาใจเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับเนื้อหามาตรฐานการเรียนรู สนับสนุนงบประมาณ
ท่ีใชในการดําเนินงาน  
  
 

 SES ระดับโรงเรียน 
 จากผลกการวิจัยพบวา มุมมองและแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ควรมีการพูดคุยปรับทัศนคติของครูรัฐควรลด
บทบาท 8 กลุมสาระใหนอยลงมองถึงการบูรณาการ 
รัฐควรกระชับหลักสูตร สนับสนุนใหครูมีการอัดคลิป
วีดีโอการสอนที ่หลากหลาย ครูควรปรับกลยุทธ
วิธีการสอน ครูควรปรับมุมมองตอการเรียนการสอน
รัฐควรสนับสนุนอุกปกรณใหกับครู และที ่สำคัญ 
ครูควรแสวงหาความรูเกี ่ยวกับเทคโนโลยีอยู เสมอ  
ครูตองอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลนใหมาก
ขึ้น ดังนั้น ควรเรงใหครูพัฒนาตนเองทั้งในดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลให
เหมาะสมกับสถานการณที ่เปลี่ยนไป ครูผู สอนใน
ฐานะผูถายทอดองคความรูใหแกนักเรียนตางก็มีการ
ปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการ
จัดการเรียนรูแบบใหมอยางทันทวงที พรอมรับกับ
สถานการณความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยูเสมอ 
ทักษะในการจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือระบบปฏิบัติการรูปแบบตาง ๆ ที ่อาศัยการ
บริหารจัดการหองเรียนซึ่งแตกตางไปจากหองเรียน
ปกติในโรงเรียนนั้น ทักษะในการถายทอดความรู
ของครูที่สำคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน 
ไม ว  าจะเป นแผนการสอน ส ื ่อการสอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ 
Promwong, Prasantree & Sriputtarin ( (2021) 
ไดกลาววาแนวทางการพัฒนาดานการดำเนินการจัด
การศึกษาแบบ Online โรงเรียนควรมีการประชุม
อบรมครู โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การใชสื่อออนไลนมาใหความรู จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เชน กระดาษ เครื่องปริ้นเตอรใหเพียงพอกับความ
ตองการของครูและผู บร ิหารนิเทศติดตามอยาง
สม่ำเสมอ ทำส ัญญากับทางผ ู  ให บร ิการระบบ 
อินเตอรเน็ตและระบบเครือขายใหครบทุกหอง  
มีการเตรียมความพรอมของครูผู สอนโดยจัดใหมี 
การอบรมการใชงานดวย ผู บริหารไดออกนิเทศ
ติดตามผลการดำเนินงานครูจะตองกำหนดเนื้อหา
การเรียนรู เพื ่อใหผู เรียนเขาถึงเนื ้อหาดวยตนเอง 
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ไดทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบดวยขอความ, 
รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ มีการ
ติดตอสื ่อสารระหวางครู ผู เร ียน และเพื ่อนรวม 
ชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับ 
การเรียนในชั้นเรียนทั่วไป ครูผู สอนควรวางแผน
เตรียมการสอน สื ่ออุปกรณ อุปกรณการสื ่อสาร 
ระบบอินเตอรเน็ตใหพรอมใชงานผู เร ียนเตรียม 
ความพรอมในสวนของอุปกรณสือ่สาร ระบบอินเตอรเน็ต 
มีการออกเยี ่ยมบานนักเรียนโดยครูผู สอนเพื่อให
คำปรึกษา และความชวยเหลือ แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 นักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูไดอยางครบถวนถึงแมจะ
ไมไดเรียนที่โรงเรียน อับดับแรกครูควรคํานึงถึง
ความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่ีเก่ียวของ และปรับ
ตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยครูผูสอนจะตอง
ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน เชน การจัดทําไฟล
สื ่อสารการสอนในรูปแบบดิจิทัลเพื ่อใหนักเรียน
สามารถศึกษาและทบทวนดวยตนเองที่บาน อีกท้ัง
จะตองทําการจัดการสอนระบบออนไลนเพิ ่มเติม 
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
ชวยสนับสนุนการเรียนการสอน และตองจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบการมอบหมายงาน โดยไม
ตองเขาชั้นเรียน เชน โครงงาน กรณีศึกษา หรือใช
ระบบออนไลนรวมดวย เปนตน เพ่ือใหนักเรียนไดรบั
ความรูครบตามชวงวัย และใชการวัดและประเมนิผล
ดวยวิธีอื่นแทนการจัดสอบ เชน การมอบหมายงาน 
การทํารายงาน หรือการทําขอสอบนอกหองสอบ 
และเนนเรียนเฉพาะวิชากลุมสาระหลัก 
 SES ระดับชุมชน 
 จากผลการวิจัยพบวา มุมมองและแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พบวา เนื ่องจากสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชน ลวนมีอิทธิพล
ตอคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะคนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี
ที่มีความเปนพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายท้ัง
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในพื้นที ่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ความเชื ่อในการฉีดวัคซีนปองกันการแพร
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เชนกันเปน

ความเชื ่อในทองถิ ่นที ่ส ืบทอดตอกันมา ไมมีการ
ปรับเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง
ในเรื ่องการฉีดวัคซีนปองกันการแพรระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อนักเรียนไมไดรับการฉีด
วัคซีนเมื่อติดโควิดก็สงผลเสียตอการเรียน เมื่อเกิด
เหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ตองปลอยใหนักเรียนเรียนออนไลนอยูบานตามลำพัง 
คนในชุมชนตองชวยกันสอดสองดูแล เปนหูเปนตา 
ไมใหนักเรียนใชสื่อออนไลนไปในทางที่ผิดและยัง
ตองชวยกันนักเรียนไมใหไปยุ งกับเพื่อนกลุมที่ไม
เรียนหนังสือเพื่อปองกันการชักชวนไปในทางที่ไมดี 
ซึ ่งสอดคลองกับ Suwanworaboon & Haruthaithanasan 
(2019) เนื ่องจากสภาพสังคมในปจจุบันของพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ียังคงความเปนสังคมชนบท
แบบดั้งเดิมที่มีการยึดหลักศาสนาและวัฒนธรรม
อยางเครงครัด เปนวิถีชีวิตที ่สืบทอดกันมาอยาง
ตอเนื ่องภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ดวยวิถีชีวิตดังกลาวที่มีการนำมาผูกติดยึดเหนี ่ยว 
จนมีความกลมกลืนกับทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิต 
ซึ ่งแนวคิดพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จึงมีความจำเปน
และถือเปนจุดแข็งอยางยิ่งตอการพัฒนา จึงถือวา
หากภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดึง
เอาจุดแข็งที่มาจากความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมน้ี  
มาสรางความรวมมือหรือแนวทางในการแกไขปญหา
ของพื้นที่หรือชุมชนก็จะสามารถเปนเหมือนเกราะ
ปองกันความเสี่ยงหรือเหตุปจจัยตาง ๆ ที่เขามามี
ผลกระทบตอการศึกษาของบุตรหลานในชุมชนได 
 

ขอเสนอแนะ  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะ 
ในการนำวิจัยไปใช และขอเสนอแนะในการทำวิจัย
ครั้งตอไป ดังน้ี     
 1. ขอเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช  
  1.1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไมควรเนนในผลสัมฤทธิ์มากไป
กวาการนำหลักสูตรไปใช โดยพิจารณาในเรื่องการ
ติดตาม การประเมินการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหมาก  
  1.2 รัฐควรตระหนักในเรื ่องความไม
เทาเทียมโดยเฉพาะการใหความสำคัญเกี ่ยวกับ 
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ความหลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและสังคมพหุวัฒนธรรม  
  1.3 ร ัฐควรกระจายความเทาเทียม 
และเปดโอกาสใหผู ปกครองมีสวนรวมในการจัด
ศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงการกระจายอยางเทา
เทียมกันตามชนชั้นและสถานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเชนกัน 
 2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพนักเรียนในชวง

พลิกผันโดยพิจารณาระดับชนชั้นทางสังคม ระดับ
เศรษฐกิจของผูปกครอง   
  2.2 ควรพัฒนารูปแบบการติดตาม 
การใชหล ักส ูตรในสภาวะพลิกผันโดยใชกรอบ
แนวคิดสังคมเศรษฐกิจในระดับครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน  
  2.3 ควรมีการศึกษาภาวะทางอารมณ
ในการเรียนรูของนักเรียนและศึกษารูปแบบสงเสริม
พัฒนาการดานอารมณในชวงสถานการณการ 
แพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)    
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