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งานวิจัยในอดีตพบวาการขาดเรียน การปดเทอม หรือโรงเรียนมีความจําเปนที่ตองปดลงเพราะเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ทําใหการเรียนรูของเด็กถดถอยลง )Liu et al., 2020; Hansen, 2011; Sacerdote, 2012; 
Atteberry and McEachin, 2020) จากขอมูลการวิจัยที่ผานมาเราสามารถสรุปไดวาการปดโรงเรียนเน่ืองจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 จะกอใหเกิดผลกระทบตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ 

การศึกษาโดย Soland และคณะ (2020) คาดการณและเปรียบเทียบคะแนน MAP Growth0

1
 ของ

นักเรียนชวงกอนโควิด-19 ระบาดและระหวางการระบาดพบวาคะแนนคณิตศาสตรและการอานสําหรับทุกชั้น
เรียนลดลงเน่ืองจากการปดโรงเรียน รูปที่ 1 และรูปที่ 2 แสดงถึงการคาดการณของคะแนนคณิตศาสตรและ
คะแนนการอานในอนาคต โดยเสนทึบแสดงถึงคะแนนในปที่ไมมีการปดเรียน จะเห็นไดวาหลังการปดเรียนชวง
พักรอน (แสดงจุด Typical last day ในรูปที่ 1 และ 2) โดยปรกติแลวคะแนนโดยเฉล่ียของนักเรียนจะลดลง 
เสนปะแสดงถึงการคาดการณของคะแนนนักเรียนเม่ือมีการปดโรงเรียนอยางกระทันหันในชวงโควิด-19 ระบาด 
จะเห็นไดวาทุกระดับชั้นการศึกษาคะแนนลดลงตํ่ากวาระดับปรกติอยางมาก ซ่ึงขึ้นอยูกับพัฒนาการที่เสียไป
ในชวงตางของการเปดเรียนปรกติและการหยุดเรียนอยางกระทันหัน นอกจากน้ันจะเห็นไดวาการหยุดเรียนมี
ผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กเล็กที่อายุตํ่ากวา 11 ป (ระดับอนุบาลและประถม) มากกวาเด็กโต   

อยางไรก็ตามการคาดการณน้ีไมไดคํานึงถึงการศึกษาทางไกลและการศึกษาออนไลนในชวงปดเรียน
กระทันหัน ดังน้ันในความเปนจริงระดับคะแนนของเสนปะนาจะอยูในระดับที่สูงกวาน้ี และอัตราการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็กโตในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาออนไลนคาดวาจะสูงกวาเด็กเล็กเน่ืองจากชวง
ความสนใจ (attention span) และความรับผิดชอบของเด็กโตน้ันมีมากกวา ฉน้ัน ในชวงการระบาดของโควิด-
19 หากทรัพยากรเอื้ออํานวยโรงเรียนควรจะจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในรูปแบบเดิมโดยมีมาตราการ
การเสริม เชน การเวนระยะหาง (Social distance) และดูแลเร่ืองความสะอาด แตสําหรับเด็กโตในโรงเรียน
ขนาดใหญสามารถที่จะพึ่งระบบผสมผสานระหวางการเรียนในรูปแบบการศึกษาที่โรงเรียนสลับกับการศึกษา
ออนไลน ทั้งน้ีทั้งน้ัน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยูกับความพรอมในดานสถานที่ของแตละโรงเรียน 

 

 

1 MAP Growth เป็นการวดัความรูข้องเด็กในแตล่ะระดบัช ัน้ในดา้นคณิตศาสตร ์การอ่าน การใชภ้าษา และวทิยศาสตร ์

ขอบคุณที่มาภาพ : https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/unesco-nearly-300-million-students-out-class-due-coronavirus 

“การหยุดเรียนมีผลกระทบตอการ
เรียนรูของเด็กเล็กที่อายุตํ่ากวา 11 ป 
(ระดับอนุบาลและประถม) มากกวา
เด็กโต  
การปดโรงเรียนเปนระยะเวลานาน
สงผลใหอัตราของเด็กหลดุออกนอก
ระบบการศึกษาน้ันเพ่ิมสูงข้ึน 

ระบบการเรียนทางไกลที่ไมสมบูรณ
และครอบคลุมจะสงผลใหเกิดปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ระหวางเด็กที่มีความพรอมและเด็ก
ดอยโอกาสได”  
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รูปท่ี 1: คะแนนและการคาดการณของคะแนนคณิตศาสตร 

ที่มา : Soland และคณะ (2020) 

 

รูปท่ี 2: คะแนนและการคาดการณของคะแนนการอาน 

ที่มา : Soland และคณะ (2020) 

 

Soland และคณะ (2020) ศึกษาผลกระทบของการปดโรงเรียนตอกลุมนักเรียนที่เรียนไดคะแนนสูงและ
คะแนนตํ่า รูปที่ 3 และ 4 แสดงถึงความแตกตางของคะแนนระหวางกลุมนักเรียนที่มีคะแนนสูงและตํ่าในเกรด 
4 (พื้นที่สีนํ้าเงิน) และเกรด 6 (พื้นที่สีมวง) โดยพื้นที่เงาแสดงถึงระดับคะแนนที่อาจเปนไปไดระหวางกลุม
นักเรียนที่มีผลคะแนนในระดับที่ 25th percentile และ 75th percentile จะเห็นไดวาหากปดโรงเรียนเปน
ระยะเวลานานคะแนนระหวางเด็กคะแนนสูงกับเด็กคะแนนตํ่าจะตางกันมากขึ้นเร่ือย ๆ และคะแนนการอาน
ระหวางกลุมเด็กคะแนนสูงและเด็กคะแนนตํ่ามีความเหล่ือมล้ํามากกวาคะแนนคณิตศาสตร  

รูปท่ี 3: คะแนนและการคาดการณ 25
th
 และ 17

th
 percentile ของคะแนนคณิตศาสตร 

ที่มา : Soland และคณะ (2020) 
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รูปท่ี 4: คะแนนและการคาดการณ 25
th
 และ 17

th
 percentile ของคะแนนการอาน 

 ที่มา : Soland และคณะ (2020) 

 

รายงานโดย Dorn et al. (2020) กลาววาการปดโรงเรียนเปนระยะเวลานานนอกจากจะสงผลเสียตอ
การพัฒนาการเด็กยังสงผลใหอัตราของเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นดวย ในประเทศไทยรายงาน
โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดประมาณการณจํานวนเด็กกลุมเส่ียงที่ 7 แสนกวาคนที่
มีโอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษาในชวงการระบาดของโควิด-19 เน่ืองจากครอบครัวขาดรายได ไมมีเงิน
พอที่จะสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนหนังสือ การศึกษาโดยธนาคารโลกพบวาการที่เด็กไทยหลุดออกจากระบบ
การศึกษาหรือเขาไมถึงการศึกษาย่ิงนานเทาไรจะทําใหการพัฒนาของเด็กกลุมน้ันชาขึ้นไปดวย โดยประมาณ
การณวาถาเด็กไทยเรียนชาลง 1 ป คะแนนสอบของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programmme for International Student Assessment หรือ PISA) จะลดลง 6.25 คะแนน และหากเรียน
ชาไป 3 ป คะแนนสอบจะลดลงถึง 8 เทา เปน 47.43 คะแนน ดังน้ันหากไมสามารถชวยใหเด็กดอยโอกาสเขา
มาอยูในระบบไดก็จะทําใหปญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาและดานรายไดทวีคูณขึ้นในอนาคต 

การดูแลไมใหเด็กหลุดออกนอกระบบจึงเปนเร่ืองที่สําคัญย่ิงนัก ภาครัฐควรจัดระบบการชวยเหลือใหถึง
ตัวเด็กและครอบครัวของเด็กกลุมน้ี ไมวาจะเปนในเร่ืองของการศึกษา การขาดแคลนอาหาร โภชนาการ และใน
เร่ืองของสุขภาพดวย เน่ืองจาก กสศ  .ไดจัดทําระบบขอมูลติดตามเด็กกลุมเส่ียงน้ีอยูแลว ภาครัฐ สามารถใช
ขอมูลน้ีเพื่อชวยเหลือเด็กกลุมน้ีโดยมีระบบที่บุคลกรโรงเรียนเปนผูประสานงาน ใหการดูแลและบริการ โดย
จัดทําโครงการพิเศษที่มีการชวยเหลืออยางตอเน่ืองจนกวาเศรษฐกิจและสังคมเขาสูสภาวะที่ดีขึ้น  

การทดแทนการเรียนการสอนรูปแบบปรกติดวยการเรียนการสอนระบบทางไกลเปนระยะเวลานานมีผล
ตอความรูและการพัฒนาของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุมเด็กดอยโอกาสซ่ึงมีปญหาดานความพรอมใน
การเรียนทางไกล ทั้งในเร่ืองของความพรอมดานอุปกรณในการสื่อสารที่จําเปนตอการศึกษาทางไกล และความ
พรอมของผูปกครองดานเวลาและความรูที่จะชวยเปนครูผูชวยสอนบุตรในการเรียนทางไกล เด็กที่มาจาก
ครอบครัวดอยโอกาสสวนมากผูปกครองจําเปนจะตองทํางานและไมมีเวลาชวยเปนครูผูสอนหรือไมมีความรู
พอที่จะเปนครูผูสอน เชน  ในบางพื้นที่ชายขอบผูปกครองไมมีความรูภาษาไทยดีพอเพื่อจะสอนและติดตามเด็ก
ระหวางการเรียนทางไกล ดังน้ันระบบการเรียนทางไกลที่ไมสมบูรณและครอบคลุมจะสงผลใหเกิดปญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางการศึกษาระหวางเด็กที่มีความพรอมและเด็กดอยโอกาสได  
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