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ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการพัฒนา
และปจจัยสนับสนุนทีท่ าํ ใหครูมพี ฒ
ั นาการในการจัดการเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพผูใหขอมูลสําคัญไดแกผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผูปกครอง
จํานวน 3 โรงเรียนและบุคลากรในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 รวม 46 คน โดยใช
แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู การสัมภาษณและการประชุมกลุม ผูท รงคุณวุฒิ (Focus Group) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ1)การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู
ไดแก มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกลผานดาวเทียมแลวจัดทําแผนสําหรับตนเองโดยระบุ
รายการสื่อ เอกสาร ใบงาน ที่ตองเตรียม เตรียมเครื่องรับโทรทัศนและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนให
เรียบรอย 2) การดําเนินการจัดการเรียนรู ไดแก ใชสอื่ การสอนตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว เตรียมความพรอมกอนการชม
รายการประมาณ 5 นาที และ 3) การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล ไดแก มีบันทึกหลังการสอนรวบรวม
ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: pawilaib@gmail.com
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วิธีการและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูพบวา1)วิธีการจัดการเรียนรูไดแก มีความตั้งใจเอาใจใส
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา 2)วิธีการพัฒนาไดแก อบรมในเรื่องที่เกี่ยว
กับงานการจัดการเรียนรูอบรมโดยไมทิ้งหองเรียน 3) ปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีการพัฒนาไดแก ครูมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

Abstract
The purpose of this research was to studyteachers professional on distance learning television on
smallprimary school with high quality.The key informants were 49 persons. Instruments used were a form
of behavioralassessment, interview and focus groupdiscussion. Means, standard deviation and content
analysis were used for data analysis.
The major findings were as follows:
The performance of teacher professional was composed of 3 steps. The finding showed that the
average level of teacher professional was at very high level in overall and individual aspects. Step 1: The
preparation and planning before learning lesson and then make a plan by themselves and prepare your
television and equipment used for teaching order. Step 2: The implementation of learning management
revealed that used teaching materials on studying plan and ready to watch about five minutes. Step 3:
The implementation of the learning evaluation revealed that recording studying plan and collecting of
worksheets.
Teacher professional on distance learning television on small primary school with high quality
revealed that: 1) Learning management; sorting by descending was the intention of learning continued
at the selfless dedication and counseling to students at all times.2)Teacher professional development
management; sorting by descending was training in work-related learning without leaving the classroom
3)Supporting ; sorting by descending was teachers have enjoyed operations and teachers have to change
the behavior of learning.

Keywords
Distance Learning Television, DLTV, Factors Related the Small Qualities Schools

บทนํา
ในป พ.ศ. 2553 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ 5 – 14 ป) มีจํานวน 8.77 ลานคน จาก
จํานวนประชากรทัง้ หมด 63.79 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.75 ของประชากรทัง้ หมดและมีแนวโนมลดลงเรือ่ ยๆ (วิบลู ยทตั

90

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558

สุทันธนกิตติ์, 2555, 13) สอดคลองกับการคาดประมาณการประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553 -2583 ภายใต
ขอสมมติภาวะเจริญพันธุลดลงตามปกติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พบวาอนาคตในป พ.ศ. 2583 จะมีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
5.71 ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 65.99 ลานคน คิดเปนรอยละ 8.65 ของประชากรทั้งหมดซึ่งลดลงอยาง
เห็นไดชดั (กาญจนา เทียนลาย, 2557ข,11 ; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556, 9, 28)
ประกอบกับเหตุผลอื่นๆ เชน การคมนาคมระหวางเมืองกับชุมชนสะดวกขึ้น ความเชื่อของผูปกครองที่เชื่อวาระบบ
การศึ ก ษาในเมื อ งดี ก ว า ในชนบทจึ ง นิ ย มให ลู ก หลานเข า ไปศึ ก ษาในเมื อ งทํ า ให โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีนกั เรียนนอยลง กลายเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิม่ มากขึน้ ปจจุบนั คิดเปนจํานวนเกิน
กึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาสําคัญคือ 1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
อื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดความพรอมดานปจจัย เชน มีครูไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อและวัสดุอุปกรณ
โดยเฉพาะสือ่ และเทคโนโลยีทมี่ รี าคาแพง 2) สวนใหญขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคือมีการลงทุนคอนขางสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญกวา เชน อัตราสวนครู : นักเรียน ซึ่งตามมาตรฐานตอง 1 : 25 แตสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก อัตราสวนครู : นักเรียน เทากับ 1 : 8-11 เทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2556, 21) นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดสรุปสาเหตุอันเปนปจจัย
สําคัญทีท่ าํ ใหคณ
ุ ภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนขนาดเล็กตํา่ กวาเปาหมาย วาเกิดจากโรงเรียนมีครูไมครบชัน้
การสอนไมตรงวิชาเอกและครูบางสวนสอนโดยไมใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน หรือใชสื่อที่ไมกระตุน
ความสนใจของผูเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2553, 16-18) จะเห็นไดวา
ปญหาทัง้ หมดเกีย่ วกับตัวครูเปนสวนใหญ ซึง่ สอดคลองกับความคิดเห็นของผูว จิ ยั ซึง่ เปนผูบ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
มานานกวา 15 ป ที่พบวาคุณภาพวิชาการของผูเรียนขึ้นอยูกับครูเปนสําคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ไดพระราชทานการศึกษาทางไกลเพือ่ ใหปวงชนชาวไทยทุกหมูเ หลาไมมขี อ
จํากัดในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนการศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต1 ไดจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกล(Distance Learning Television: DLTV)
จากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา พบวาสามารถแกปญหา
การขาดแคลนครูและครูสอนไมตรงวิชาเอกไดอยางมีประสิทธิภาพ คือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้ (สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2556, 1) นอกจากนัน้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
และรัฐบาลยังเชื่อวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สามารถแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กไดจริง
จึงกําหนดนโยบายใหโรงเรียนขนาดเล็กทัว่ ประเทศจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโดยเริม่ ตนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 214 แหง เปนโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน 134 แหง คิดเปนรอยละ 62.62 ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแตปการศึกษา 2551
เปนตนมา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 จํานวน 20 โรงเรียน
ไดเขารวมเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูท างไกลจากผลการประเมินพบวาเมือ่ จัดการเรียนการสอนดวยระบบ
ทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา สวนใหญมีคุณภาพทางการเรียนสูงขึ้น
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมากที่สุดใน 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่
จํานวน 3 โรงเรียน วาทีผ่ า นมานัน้ มีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู วิธกี ารจัดการเรียนรูอ ยางไรและมีปจ จัยสนับสนุนอะไรบาง
ซึ่งคาดหวังวาสารสนเทศที่ไดจะนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนขนาดเล็กอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ยังสอดคลองกับสภาพการณทเี่ ปนจริงในปจจุบนั ของประเทศไทย
ทีน่ บั วันจะมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากขึน้ และมีการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษามากขึน้ ดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพ
3. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารพัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ
4. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีการจัดการเรียนการสอน
ดวยระบบทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา 2) โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู หรือ
นักเรียนมีผลงานไดรับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ขึ้นไปประเภท
เด็กปกติ อยางนอย 1 รายการ ไมเกิน 3 ปยอ นหลัง 3) โรงเรียนไดรบั การรับรองคุณภาพรอบสามจากสํานักงานประเมิน
และรับรองมาตรฐานการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) 4) มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT)
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 อยางนอย 1 วิชามีคา เฉลีย่ สูงกวาคาเฉลีย่ ระดับชาติ 5) มีคะแนนผลการทดสอบความรูพ นื้ ฐาน
(O–NET) ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 อยางนอย 3 วิชามีคา เฉลีย่ สูงกวาคาเฉลีย่ ระดับชาติในทีน่ ไี้ ดนาํ มาเปนกลุม ตัวอยาง
จํานวน 3 โรงเรียน
2. ความเปนมืออาชีพของครู หมายถึง ความสามารถของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู รวมถึงวิธี
การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) หมายถึงการจัดการ
เรียนรูในชั้นโดยการเปดรับสัญญาณออกอากาศทางสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งถายทอดสด
การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โรงเรียนตางๆ สามารถเปดรับ
สัญญาณการจัดการเรียนการสอนไดพรอมๆ กันในเวลาเดียวกันตามตารางการออกอากาศ
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาขั้นตอน วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการพัฒนาและปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนาใน
การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ประชากรไดแก
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 134 โรงเรียน
กลุมตัวอยางคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองกุง โรงเรียน
บานหนองบัวโซมและโรงเรียนบานโนนสูงใหมวังทอง
เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย1) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) แบบสัมภาษณการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพและ 3) การประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group)
ในการสรางเครื่องมือไดกําหนดจุดมุงหมาย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดโครงสรางแลว
รางเครือ่ งมือเสนอตอคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํามีการตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญหาคาความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC)โดยนําขอคําถาม
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50 มาจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําใชจริง
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. แบบประเมินพฤติกรรมผูวิจัยสังเกตการสอนเพื่อประเมินดวยตนเองในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ของ
ทั้ง 3 โรงเรียน ใชเวลา 1 สัปดาหตอโรงเรียนโดยสังเกตการสอนกลุมสาระภาษาไทยจํานวน 5 ชั่วโมง คณิตศาสตร
จํานวน 5 ชั่วโมง และวิทยาศาสตรจํานวน 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมงตอหนึ่งโรงเรียนรวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง
2. แบบสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ด  ว ยตนเองที ล ะคน โดยแจกแบบสั ม ภาษณ ใ ห ผู  รั บ
การสัมภาษณลวงหนาอยางนอย 1 วัน สัมภาษณผูบริหารจํานวน 3 คน ครูจํานวน 16 คน นักเรียนจํานวน 9 คน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากชุมชน จํานวน 9 คน ผูปกครองจํานวน 9 คน ที่ไดจากการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive Sampling)รวมทั้งหมด 46 คน
3. การประชุมกลุม ผูท รงคุณวุฒิ (Focus Group) ผูว จิ ยั เปนผูด าํ เนินการ (Moderator) ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน
9 คน ประกอบดวยรองผูอํานวยการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 3 คน
และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 3 คน จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลไดอยางมีคุณภาพ
ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแสดงผลการวิเคราะหขอ มูลในรูปตารางประกอบความเรียง ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนือ้ หา
และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพสรุปผลเปน 2 ประเด็น
ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู จากการสังเกตการสอนและประเมินพฤติกรรมประกอบดวย 3 ขัน้ ตอน ไดแก
1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรูใ นภาพรวมในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.94) เมือ่ พิจารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ดังนี้ การศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกล
ผานดาวเทียมแลวจัดทําแผนสําหรับตนเองโดยระบุรายการสือ่ เอกสาร ใบงานทีต่ อ งเตรียม เตรียมเครือ่ งรับโทรทัศน
และอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหเรียบรอย จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เหมาะสมภายในหองเรียน
ครูมีความพรอม บุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส
1.2 การดําเนินการจัดการเรียนรูใ นภาพรวมในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.68 )เมือ่ พิจารณารายพฤติกรรม
พบวามีพฤติกรรมในระดับมากทีส่ ดุ ดังนี้ ใชสอื่ การสอนตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว เตรียมความพรอมกอนการชมรายการ
ประมาณ 5 นาทีสนทนาเราความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมแกนักเรียน ครูแนะนําอธิบายเพิ่มเติมตามความจําเปน
1.3 การดําเนินการหลังการเรียนรูก ารประเมินผล ในภาพรวมในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.69 )เมือ่ พิจารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ดังนี้บันทึกหลังการสอน รวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู
กํากับใหทําแบบฝกหัด หรือ ประเมินผลดวยวิธีอื่นๆ
จากการประเมินพฤติกรรมทัง้ 3 ขัน้ ตอน พบวาขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาไดแก การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล และการดําเนินการ
จัดการเรียนรู ตามลําดับ
เมือ่ พิจารณารายพฤติกรรมพบวา มีพฤติกรรมทีน่ อ ยกวาขออืน่ ๆ แตอยูใ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ไดแก
สรุปบทเรียนจากการเรียนทางไกลในกรณีที่ครูตนทางไมไดสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมๆ กันมี
การปรับปรุงแกไขผูเรียนที่มีขอบกพรอง เชน สอนซอมเสริมการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรูนอกจากนี้ยัง
พบวาในชวงพักระหวางชั่วโมงมีการสรุปบทเรียนที่เรียนไปแลว (รอยละ 55.56) มีการทํากิจกรรมเสริมเชน แขงขัน
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คิดเลขเร็ว แขงขันการเขียนคํายาก ทองสูตรคูณ ทองบทอาขยาน แขงขันคัดลายมือ แขงขันตอคําคลองจอง
ทําแผนพับสุภาษิตคําพังเพย แกโจทยปญหาเหตุการณในชีวิตประจําวัน (รอยละ66.67)
2. วิธีการจัดการเรียนรูวิธีการพัฒนาและปจจัยที่ทําใหมีการพัฒนาจากการสัมภาษณและการประชุม
กลุมผูทรงคุณวุฒิ พบวา
2.1 วิธีการจัดการเรียนรูเรียงลําดับจากมากที่สุด ไดแก มีความตั้งใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา (รอยละ 72) มีการสอนซํ้าๆ และสอนเสริม
ไมสอนเร็วเกินไป (รอยละ 68) จัดการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ประเมินนักเรียนอยูเสมอ และใชวิธีการ
วัดประเมินที่หลากหลาย
2.2 วิธีการพัฒนาครู เรียงลําดับจากมากที่สุด ไดแก อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรู
อบรมโดยไมทงิ้ หองเรียน ใหครูไดปฏิบตั งิ านในหนาทีห่ ลักอยางเต็มเวลา ครูพฒ
ั นาตนเองดวยวิธกี ารทีต่ อ งการตลอดเวลา
(รอยละ 68) ครูประเมินตนเองเสมอ (รอยละ 64) ผูม สี ว นเกีย่ วของใหความรวมมือในการปฏิบตั งิ านและมีการประสาน
เครือขายกับโรงเรียนอื่นในเรื่องการจัดการเรียนรู
2.3 ปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนาเรียงลําดับจากมากที่สุด ไดแกครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน
(รอยละ 68)ครูมกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ผูบ ริหารใหการเสริมแรงใหขวัญกําลังใจครู (รอยละ 64)
ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ครูมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายความสําเร็จขององคกร
ครูตระหนักในหนาที่และภาระรับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาตอเนื่องทั้งองคกร

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขออภิปรายผลใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท างไกลผานดาวเทียม จากการประเมินพฤติกรรมทัง้ 3 ขัน้ ตอน พบวาขัน้ ตอน
ที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรูในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแกการดําเนินการหลัง
การเรียนรูการประเมินผล และการดําเนินการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม
เปนการเรียนรูโดยรับสัญญาณจากโรงเรียนตนทางจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ดังนั้นโรงเรียนปลายทางจึงให
ความสําคัญตอการเตรียมการเพื่อใหเกิดความพรอมกอนการเรียนรูมากที่สุด ในทํานองเดียวกันก็มีการดําเนินการ
หลังการเรียนรูก ารประเมินผลในลําดับรองลงมา เพราะหลังจากการจัดการเรียนรูต ามโรงเรียนตนทางแลวครูสามารถ
กําหนดกิจกรรมสรุปการเรียนรูและเลือกวิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองตามความเหมาะสมในขณะที่ขั้น
การดําเนินการจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามการจัดการเรียนรูจากสถานีตนทาง ทําใหครูใหความสําคัญในขั้นตอนนี้
นอยลงเพราะไมตองออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง
จากการศึกษารายพฤติกรรมพบวา มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูต ามคูม อื สอนทางไกลแลวจัดทําแผน
สําหรับตนเองโดยระบุรายการสือ่ เอกสารใบงานทีต่ อ งเตรียม เตรียมเครือ่ งรับโทรทัศนและอุปกรณทใี่ ชประกอบการเรียน
การสอนใหเรียบรอยจัดบรรยากาศแวดลอมทีเ่ หมาะสมภายในหองเรียน ครูมคี วามพรอม บุคลิกภาพดี ยิม้ แยมแจมใส
บันทึกหลังการสอน ใชสื่อการสอนตามวิธีการที่กําหนดไวรวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู กํากับใหทํา
แบบฝกหัด หรือ ประเมินผลดวยวิธอี นื่ ๆ สอดคลองกับพิมพพร สรผาสุก ผลาดร สุวรรณโพธิ์ และ อุดม รัตนาอัมพรโสภณ
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(2555, 169 -174) ที่กลาววาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูมืออาชีพมากที่สุดคือมีการแตงกายเหมาะสมกับ
ความเปนครู และมีจิตมุงมั่นในการพัฒนาสังคม รองลงมาคือการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละคน เลือกใชสื่ออยางเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู และสอดคลองกับ สําเนา เนือ้ ทอง (2555, 24-25) ทีก่ ลาววาปจจัยทีจ่ ะทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคณ
ุ ภาพ
คือตองมีครูผูสอนที่เกง รักเด็ก ใจดีมีเมตตา
เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบวา พฤติกรรมที่มีการปฏิบัตินอยกวาขออื่นๆ ไดแก มีการสรุปบทเรียน
จากการเรียนทางไกลในกรณีที่ครูตนทางไมไดสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมๆ กันมีการปรับปรุงแกไข
ผูเรียนที่มีขอบกพรอง และมีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูโรงเรียนขนาดเล็ก
มีจาํ นวนนอยแตละคนมีภาระงานอืน่ ๆ นอกเหนืองานจัดการเรียนการสอนซึง่ ตองใชเวลาในการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ มาก
จึงทําใหมกี ารสรุปบทเรียน การรวมเรียนรูไ ปพรอมๆ กันกับนักเรียน การปรับปรุงแกไขผูเ รียนทีม่ ขี อ บกพรอง ทําไดนอ ย
สวนผลวิจัยที่พบวามีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรูนอยนั้น อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กไมคอย
ไดรับความสนใจจากสาธารณชน ประกอบกับครูไมไดตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องการสะทอนผลจึงไมให
ความสําคัญในเรื่องนี้นัก
2. วิธีการจัดการเรียนรู วิธีพัฒนาและปจจัยที่ทําใหมีการพัฒนาพบวาวิธีการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ ไดแกครูมีความตั้งใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาให
คําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา มีการสอนซํ้าๆ และสอนเสริม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาองคประกอบเหลานี้
เปนคุณลักษณะที่ดีของครูที่เกิดจากแรงขับภายในที่มีความเปนครูมืออาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
สวนวิธกี ารพัฒนาครูทพี่ บไดแก อบรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงานการจัดการเรียนรู อบรมโดยไมทงิ้ หองเรียน
ใหครูไดปฏิบตั งิ านในหนาทีห่ ลักอยางเต็มเวลา ซึง่ สอดคลองกับภาระงานของครูทตี่ อ งอยูป ระจําหองเรียนเพือ่ จัดการ
เรียนรูจึงจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพไดและสอดคลองกับสําเนา เนื้อทอง (2555, 24-25) ที่กลาววารูปแบบการพัฒนา
ครูยังขาดนวัตกรรมใหมๆ ทําใหเกิดปญหา สวนใหญใชวิธีการฝกอบรมแบบเหมารวม เรื่องที่อบรมหางไกล
จากเหตุการณความเปนจริงของหองเรียนการอบรมมีผลกระทบตอนักเรียนเพราะครูตอ งทิง้ หองเรียนมาเขารับการอบรม
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหามากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั พบวาวิธกี ารพัฒนาทีด่ คี อื ใหครูพฒ
ั นาตนเองดวย
วิธีการที่ตองการตลอดเวลา ครูประเมินตนเองเสมอ ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องยั่งยืน สอดคลองกับแนวคิด
การประเมินแบบเสริมพลังทีเ่ ปนเครือ่ งมือสําคัญในการพัฒนาทีเ่ นนวาหากจะใหมกี ารพัฒนาตอเนือ่ งตองมีการกํากับ
และประเมินตนเองอยูเ สมอ ซึง่ รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) เปนกระบวนการ
ที่มุงใหบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาเพื่อไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกํากับตนเอง
มากที่สุด (รัตนะ บัวสนธ และ เชาว อินใย, ม.ป.ป., 3) ทั้งนี้เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลพัฒนาตนเองโดยใชวิธี
การประเมินตรวจสอบตนเองและสะทอนผลแกตนเอง จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางของตนเอง
ไดอยางอิสระตลอดจนชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขึ้นในองคกร (สมคิด พรมจุย, 2550, 72-75)
ปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู พบวาไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ครูมกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ครูมสี ว นรวมในการตัง้ เปาหมายความสําเร็จขององคกร ครูตระหนัก
ในหนาทีแ่ ละภาระรับผิดชอบของตนเอง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะในโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรมีจาํ นวนนอย การอยูร ว มกัน
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มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง ทําใหการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจทําไดงาย ทุกคนมีความสําคัญตอองคกร
การพัฒนาทําไดทั่วถึง เกิดการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

สรุป
1. จากผลการวิจัยพบวาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู เพราะลักษณะการเรียนรูโรงเรียนปลายทางจะรับสัญญาณ
การถายทอดจากโรงเรียนตนทางแลวจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ดังนั้นโรงเรียนปลายทางตองใหความสําคัญ
ตอการเตรียมความพรอมใหมากที่สุดเพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจัยพบวา ในชวงพักระหวางชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนวิชาซึ่งมีเวลาประมาณ 10 นาที ครูมีการ
สรุปบทเรียนที่เรียนไปแลว มีการจัดกิจกรรมเสริมอยางหลากหลายโดยใชเวลาสั้นๆ ดังนั้น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรเตรียมกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนในชวงเวลาดังกลาวดวย
3. จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรู ไดแก ครูมีความตั้งใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอ
เนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา แสดงใหเห็นวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กควรมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีใจเมตตา ทุมเท และเสียสละ จึงตองมีการคัดเลือกบุคลากร
โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมและมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
4. จากผลการวิจัยพบวาวิธีการพัฒนาครูที่ดี ไดแก อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรูอบรม
โดยไมทงิ้ หองเรียน ใหครูไดปฏิบตั งิ านในหนาทีห่ ลักอยางเต็มเวลาดังนัน้ หนวยงานตนสังกัดทีเ่ กีย่ วของควรไดตระหนัก
และจัดกรอบในการพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของครู
5. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนา ไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ผูบ ริหารใหการเสริมแรงใหขวัญกําลังใจครู ครูมสี ว นรวมในการตัง้ เปาหมาย
ความสําเร็จขององคกรครูตระหนักในหนาที่และภาระรับผิดชอบและมีการพัฒนาตอเนื่องทั้งองคกรปจจัยเหลานี้
เปนปจจัยภายในทางบวกของครูดงั นัน้ หนวยงานตนสังกัดและผูบ ริหารจึงควรนําแนวคิดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักการบริหารอื่นๆ ที่เหมาะสมมาใชเสริมในกระบวนการพัฒนาครู เชน หลักการเสริมพลัง (Empowerment)
หลักการตรวจสอบได (Accountability) เพื่อสรางเสริมใหครูเกิดปจจัยทางบวกขึ้นในตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน
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