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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการพัฒนา           
และปจจัยสนับสนุนท่ีทาํใหครมูพีฒันาการในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพผูใหขอมูลสําคัญไดแกผูบริหาร  ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผูปกครอง 
จาํนวน 3 โรงเรยีนและบคุลากรในสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลาํภ ูเขต 1 รวม 46 คน โดยใช
แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  การสัมภาษณและการประชุมกลุมผูทรงคุณวฒุ ิ (Focus Group)  วเิคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
  ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ1)การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู
ไดแก มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกลผานดาวเทียมแลวจัดทําแผนสําหรับตนเองโดยระบุ
รายการส่ือ เอกสาร ใบงาน   ที่ตองเตรียม เตรียมเคร่ืองรับโทรทัศนและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนให
เรยีบรอย 2) การดําเนินการจัดการเรียนรู ไดแก ใชสือ่การสอนตามวิธกีารท่ีกาํหนดไว เตรียมความพรอมกอนการชม
รายการประมาณ 5 นาที และ 3) การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล ไดแก  มีบันทึกหลังการสอนรวบรวม
ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู
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ความเปนมืออาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
Teachers Professional on Distance Learning Television of Small Qualities   
Primary Schools , Office of Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area 1

ภาวิไล  บุญทองแพง1*,  องอาจ  นัยพัฒน2**

1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2รองศาสตราจารย ดร., คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 89

  วิธีการและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูพบวา1)วิธีการจัดการเรียนรูไดแก มีความต้ังใจเอาใจใส
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา 2)วิธีการพัฒนาไดแก อบรมในเร่ืองที่เกี่ยว
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
จาํนวนประชากรท้ังหมด 63.79 ลานคน คดิเปนรอยละ 13.75 ของประชากรท้ังหมดและมีแนวโนมลดลงเรือ่ยๆ (วบิลูยทตั  
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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 ของประชากรท้ังหมดซ่ึงลดลงอยาง
เหน็ไดชดั (กาญจนา  เทยีนลาย, 2557ข,11 ; สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต,ิ 2556, 9, 28) 
ประกอบกับเหตุผลอ่ืนๆ เชน การคมนาคมระหวางเมืองกับชุมชนสะดวกขึ้น ความเชื่อของผูปกครองที่เช่ือวาระบบ
การศึกษาในเมืองดีกวาในชนบทจึงนิยมใหลูกหลานเขาไปศึกษาในเมืองทําใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน                  
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนกัเรียนนอยลง กลายเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน ปจจุบนัคดิเปนจาํนวนเกิน
กึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด 
  โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาสําคัญคือ  1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
อื่นๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาดความพรอมดานปจจัย เชน  มีครูไมครบช้ันเรียน ขาดแคลนส่ือและวัสดุอุปกรณ                
โดยเฉพาะส่ือและเทคโนโลยีทีม่รีาคาแพง 2) สวนใหญขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคือมกีารลงทุนคอนขางสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญกวา เชน อัตราสวนครู : นักเรียน  ซึ่งตามมาตรฐานตอง 1 : 25 แตสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  อัตราสวนครู : นักเรียน  เทากับ 1 : 8-11 เทานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556, 21) นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดสรุปสาเหตุอันเปนปจจัย
สาํคญัทีท่าํใหคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนขนาดเลก็ต่ํากวาเปาหมาย วาเกดิจากโรงเรยีนมีครไูมครบชัน้ 
การสอนไมตรงวิชาเอกและครูบางสวนสอนโดยไมใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน หรือใชสื่อที่ไมกระตุน   
ความสนใจของผูเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2553, 16-18)   จะเห็นไดวา
ปญหาทัง้หมดเกีย่วกบัตวัครเูปนสวนใหญ ซึง่สอดคลองกบัความคดิเหน็ของผูวจิยัซ่ึงเปนผูบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็
มานานกวา 15 ป ที่พบวาคุณภาพวิชาการของผูเรียนขึ้นอยูกับครูเปนสําคัญ
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  ไดพระราชทานการศกึษาทางไกลเพือ่ใหปวงชนชาวไทยทกุหมูเหลาไมมขีอ
จํากัดในการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนการศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต1 ไดจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกล(Distance Learning Television: DLTV)              
จากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา พบวาสามารถแกปญหา                    

การขาดแคลนครูและครูสอนไมตรงวิชาเอกไดอยางมีประสิทธิภาพ คือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            
สงูขึน้  (สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุ ีเขต 1, 2556, 1) นอกจากน้ันคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
และรัฐบาลยังเช่ือวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สามารถแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กไดจริง                 
จงึกาํหนดนโยบายใหโรงเรียนขนาดเล็กทัว่ประเทศจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโดยเร่ิมตนในภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2557 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 214 แหง  เปนโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน  134  แหง  คิดเปนรอยละ  62.62  ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแตปการศึกษา 2551  
เปนตนมา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัลาํภเูขต 1 จาํนวน 20 โรงเรยีน
 ไดเขารวมเปนโรงเรียนตนแบบการจดัการเรยีนรูทางไกลจากผลการประเมนิพบวาเมือ่จดัการเรยีนการสอนดวยระบบ
ทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา สวนใหญมีคุณภาพทางการเรียนสูงข้ึน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 91

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม       
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมากที่สุดใน 5 อันดับแรกของเขตพ้ืนที่  
จาํนวน 3 โรงเรยีน วาทีผ่านมาน้ันมขีัน้ตอนการจัดการเรยีนรู  วธิกีารจัดการเรียนรูอยางไรและมีปจจยัสนบัสนนุอะไรบาง  
ซึ่งคาดหวังวาสารสนเทศที่ไดจะนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรยีนขนาดเลก็อยางมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ยงัสอดคลองกบัสภาพการณทีเ่ปนจรงิในปจจบุนัของประเทศไทย
ทีน่บัวนัจะมีโรงเรียนขนาดเล็กจาํนวนมากข้ึนและมีการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคญัในการจัดการศึกษามากข้ึนดวย

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก       
ที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู ทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก                     
ที่มีคุณภาพ
  3. เพือ่ศกึษาวิธกีารพัฒนาวธิกีารจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทยีมของครใูนโรงเรียนประถมศกึษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ
  4. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
  1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียนนอยกวา 120 คน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 1) มีการจัดการเรียนการสอน      
ดวยระบบทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา  2) โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู หรือ
นักเรียนมีผลงานไดรับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไปประเภท
เดก็ปกต ิอยางนอย 1 รายการ ไมเกนิ 3 ปยอนหลงั  3) โรงเรียนไดรบัการรบัรองคุณภาพรอบสามจากสํานกังานประเมิน
และรับรองมาตรฐานการศึกษา องคการมหาชน  (สมศ.) 4) มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่3 อยางนอย 1 วชิามคีาเฉลีย่สงูกวาคาเฉลีย่ระดบัชาต ิ5) มคีะแนนผลการทดสอบความรูพืน้ฐาน  
(O–NET) ชัน้ประถมศึกษาปที ่6 อยางนอย 3 วชิามคีาเฉลีย่สูงกวาคาเฉลีย่ระดบัชาตใินทีน่ีไ้ดนาํมาเปนกลุมตวัอยาง
จํานวน 3 โรงเรียน  
  2. ความเปนมืออาชีพของครู หมายถึง  ความสามารถของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ   
ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม  ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู  วิธีการจัดการเรียนรู  รวมถึงวิธี
การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
  3. การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) หมายถึงการจัดการ
เรียนรูในชั้นโดยการเปดรบัสัญญาณออกอากาศทางสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งถายทอดสด
การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โรงเรียนตางๆ สามารถเปดรับ
สัญญาณการจัดการเรียนการสอนไดพรอมๆ กันในเวลาเดียวกันตามตารางการออกอากาศ
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้เปนการศึกษาข้ันตอน วิธีการจัดการเรียนรู  วิธีการพัฒนาและปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนาใน    
การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ประชากรไดแก       
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 134 โรงเรียน              
กลุมตัวอยางคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนบานหนองกุง  โรงเรียน
บานหนองบัวโซมและโรงเรียนบานโนนสูงใหมวังทอง
  เคร่ืองมือที่ใช  ประกอบดวย1) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครู      
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  2)  แบบสัมภาษณการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพและ 3) การประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group)
   ในการสรางเคร่ืองมือไดกําหนดจุดมุงหมาย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดโครงสรางแลว
รางเคร่ืองมือเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรกึษาปริญญานิพนธและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํามกีารตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเชีย่วชาญหาคาความสอดคลอง (Index of Consistency:  IOC)โดยนาํขอคาํถาม
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50 มาจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําใชจริง
  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
  1. แบบประเมินพฤติกรรมผูวิจัยสังเกตการสอนเพ่ือประเมินดวยตนเองในช้ันเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ของ
ทั้ง 3 โรงเรียน  ใชเวลา 1 สัปดาหตอโรงเรียนโดยสังเกตการสอนกลุมสาระภาษาไทยจํานวน  5 ชั่วโมง   คณิตศาสตร
จํานวน  5 ชั่วโมง  และวิทยาศาสตรจํานวน  2 ชั่วโมง รวม  12 ชั่วโมงตอหนึ่งโรงเรียนรวมทั้งหมด  36 ชั่วโมง
  2. แบบสัมภาษณผู วิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองทีละคน  โดยแจกแบบสัมภาษณใหผู รับ                     
การสัมภาษณลวงหนาอยางนอย 1 วัน สมัภาษณผูบริหารจํานวน  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. การประชมุกลุมผูทรงคณุวฒุ ิ(Focus Group) ผูวจิยัเปนผูดาํเนนิการ (Moderator) ผูทรงคณุวฒุ ิ   จาํนวน  
9  คน  ประกอบดวยรองผูอํานวยการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี                   
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  3 คน 
และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  3 คน จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลไดอยางมีคุณภาพ  
  ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และแสดงผลการวเิคราะหขอมลูในรปูตารางประกอบความเรยีง ขอมูลเชงิคุณภาพใชการวเิคราะหเนือ้หา
และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
  การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีม่คีณุภาพสรุปผลเปน 2 ประเดน็  
ดังนี้
  1. ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู จากการสังเกตการสอนและประเมินพฤติกรรมประกอบดวย 3 ขัน้ตอน  ไดแก
   1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรูในภาพรวมในระดับมากท่ีสดุ  ( X=4.94)  เมือ่พจิารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ การศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกล         
ผานดาวเทยีมแลวจัดทาํแผนสาํหรบัตนเองโดยระบรุายการสือ่ เอกสาร ใบงานทีต่องเตรยีม   เตรยีมเครือ่งรบัโทรทศัน
และอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหเรียบรอย  จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีเหมาะสมภายในหองเรียน 
ครูมีความพรอม บุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส 
   1.2 การดําเนินการจัดการเรียนรูในภาพรวมในระดับมากท่ีสดุ ( X =4.68 )เมือ่พจิารณารายพฤติกรรม
พบวามีพฤตกิรรมในระดบัมากทีส่ดุ ดงันี ้ใชสือ่การสอนตามวธิกีารทีก่าํหนดไว เตรียมความพรอมกอนการชมรายการ
ประมาณ 5 นาทีสนทนาเราความสนใจเก่ียวกับเรื่องที่จะสอน ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมแกนักเรียน ครูแนะนําอธิบายเพ่ิมเติมตามความจําเปน      
   1.3  การดําเนนิการหลงัการเรยีนรูการประเมนิผล ในภาพรวมในระดบัมากทีส่ดุ ( X=4.69 )เมือ่พจิารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ดังนี้บันทึกหลังการสอน รวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู  
กํากับใหทําแบบฝกหัด หรือ ประเมินผลดวยวิธีอื่นๆ 
   จากการประเมนิพฤตกิรรมทัง้ 3 ขัน้ตอน  พบวาข้ันตอนที ่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู         
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาไดแก  การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล  และการดําเนินการ
จัดการเรียนรู  ตามลําดับ  
   เมือ่พจิารณารายพฤติกรรมพบวา มพีฤติกรรมท่ีนอยกวาขออืน่ๆ แตอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ 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 วิธีการจัดการเรียนรูเรียงลําดับจากมากท่ีสุด  ไดแก  มีความต้ังใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรู       
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา  (รอยละ 72)  มีการสอนซ้ําๆ และสอนเสริม 
ไมสอนเร็วเกินไป (รอยละ 68) จัดการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ประเมินนักเรียนอยูเสมอ และใชวิธีการ         
วัดประเมินที่หลากหลาย    
   2.2 วิธีการพัฒนาครู  เรียงลําดับจากมากท่ีสุด  ไดแก อบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรู  
อบรมโดยไมทิง้หองเรยีน ใหครไูดปฏบิตังิานในหนาทีห่ลกัอยางเตม็เวลา ครพูฒันาตนเองดวยวธิกีารทีต่องการตลอดเวลา 
(รอยละ 68) ครปูระเมินตนเองเสมอ (รอยละ 64) ผูมสีวนเก่ียวของใหความรวมมือในการปฏิบตังิานและมีการประสาน
เครือขายกับโรงเรียนอื่นในเรื่องการจัดการเรียนรู 
   2.3 ปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนาเรียงลําดับจากมากท่ีสุด  ไดแกครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน           
(รอยละ 68)ครมูกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู  ผูบรหิารใหการเสรมิแรงใหขวญักาํลงัใจคร ู(รอยละ 64)
ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ครูมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายความสําเร็จขององคกร
ครูตระหนักในหนาที่และภาระรับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาตอเนื่องทั้งองคกร  

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย  ผูวิจัยขออภิปรายผลใน 2 ประเด็น  ดังนี้
  1. ขัน้ตอนการจัดการเรยีนรูทางไกลผานดาวเทียม จากการประเมินพฤตกิรรมท้ัง 3 ขัน้ตอน พบวาข้ันตอน
ที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรูในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาไดแกการดําเนินการหลัง     
การเรียนรูการประเมินผล และการดําเนินการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม
เปนการเรียนรูโดยรับสัญญาณจากโรงเรียนตนทางจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ดังนั้นโรงเรียนปลายทางจึงให             
ความสําคัญตอการเตรียมการเพื่อใหเกิดความพรอมกอนการเรียนรูมากที่สุด  ในทํานองเดียวกันก็มีการดําเนินการ
หลงัการเรยีนรูการประเมนิผลในลาํดับรองลงมา เพราะหลงัจากการจดัการเรยีนรูตามโรงเรยีนตนทางแลวครสูามารถ
กําหนดกิจกรรมสรุปการเรียนรูและเลือกวิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองตามความเหมาะสมในขณะท่ีขั้น           
การดําเนินการจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามการจัดการเรียนรูจากสถานีตนทาง  ทําใหครูใหความสําคัญในขั้นตอนน้ี
นอยลงเพราะไมตองออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง
   จากการศึกษารายพฤติกรรมพบวา มกีารศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมอืสอนทางไกลแลวจัดทาํแผน
สาํหรับตนเองโดยระบุรายการส่ือเอกสารใบงานท่ีตองเตรียม เตรียมเคร่ืองรับโทรทัศนและอุปกรณทีใ่ชประกอบการเรียน
การสอนใหเรยีบรอยจัดบรรยากาศแวดลอมท่ีเหมาะสมภายในหองเรียน ครูมคีวามพรอม บคุลิกภาพดี ยิม้แยมแจมใส
บันทึกหลังการสอน ใชสื่อการสอนตามวิธีการที่กําหนดไวรวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู  กํากับใหทํา             
แบบฝกหดั หรอื ประเมินผลดวยวิธอีืน่ๆ สอดคลองกบัพมิพพร สรผาสุก ผลาดร สวุรรณโพธ์ิ  และ อดุม รตันาอัมพรโสภณ 
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(2555, 169 -174) ที่กลาววาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูมืออาชีพมากที่สุดคือมีการแตงกายเหมาะสมกับ       
ความเปนครู  และมีจิตมุงมั่นในการพัฒนาสังคม รองลงมาคือการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละคน เลือกใชสื่ออยางเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู และสอดคลองกับ   สาํเนา เนือ้ทอง (2555, 24-25) ทีก่ลาววาปจจยัทีจ่ะทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมคีณุภาพ
คือตองมีครูผูสอนที่เกง รักเด็ก ใจดีมีเมตตา 
   เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบวา พฤติกรรมที่มีการปฏิบัตินอยกวาขออื่นๆ ไดแก มีการสรุปบทเรียน            
จากการเรียนทางไกลในกรณีที่ครูตนทางไมไดสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมๆ กันมีการปรับปรุงแกไข       
ผูเรียนที่มีขอบกพรอง และมีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูโรงเรียนขนาดเล็ก              
มจีาํนวนนอยแตละคนมภีาระงานอืน่ๆ นอกเหนอืงานจดัการเรยีนการสอนซึง่ตองใชเวลาในการปฏบิตังิานอืน่ๆ มาก  
จงึทําใหมกีารสรปุบทเรยีน การรวมเรียนรูไปพรอมๆ กนักบันกัเรียน การปรบัปรุงแกไขผูเรียนทีม่ขีอบกพรอง ทาํไดนอย           
สวนผลวิจัยที่พบวามีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรูนอยน้ัน  อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กไมคอย    
ไดรับความสนใจจากสาธารณชน  ประกอบกับครูไมไดตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องการสะทอนผลจึงไมให          
ความสําคัญในเรื่องนี้นัก
  2. วิธีการจัดการเรียนรู  วิธีพัฒนาและปจจัยที่ทําใหมีการพัฒนาพบวาวิธีการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ  ไดแกครูมีความต้ังใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาให     
คําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา มีการสอนซ้ําๆ และสอนเสริม ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาองคประกอบเหลาน้ี                         
เปนคุณลักษณะท่ีดีของครูที่เกิดจากแรงขับภายในท่ีมีความเปนครูมืออาชีพ  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู  
   สวนวธิกีารพัฒนาครูทีพ่บไดแก อบรมในเร่ืองท่ีเกีย่วกับงานการจัดการเรียนรู อบรมโดยไมทิง้หองเรียน        
ใหครไูดปฏบิตังิานในหนาทีห่ลกัอยางเตม็เวลา ซึง่สอดคลองกบัภาระงานของครทูีต่องอยูประจําหองเรยีนเพือ่จดัการ
เรียนรูจึงจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพไดและสอดคลองกับสําเนา เนื้อทอง (2555, 24-25) ที่กลาววารูปแบบการพัฒนา
ครูยังขาดนวัตกรรมใหมๆ ทําใหเกิดปญหา  สวนใหญใชวิธีการฝกอบรมแบบเหมารวม เรื่องที่อบรมหางไกล                  
จากเหตุการณความเปนจริงของหองเรียนการอบรมมีผลกระทบตอนกัเรียนเพราะครูตองท้ิงหองเรียนมาเขารับการอบรม  
โดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเลก็ประสบปญหามากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัพบวาวธิกีารพฒันาทีด่คีอืใหครพูฒันาตนเองดวย
วิธีการที่ตองการตลอดเวลา  ครูประเมินตนเองเสมอ ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องยั่งยืน  สอดคลองกับแนวคิด

การประเมินแบบเสริมพลงัทีเ่ปนเคร่ืองมือสาํคัญในการพัฒนาท่ีเนนวาหากจะใหมกีารพัฒนาตอเน่ืองตองมีการกํากบั
และประเมินตนเองอยูเสมอ ซึง่รปูแบบการประเมนิแบบเสรมิพลงั (Empowerment Evaluation)  เปนกระบวนการ           
ที่มุงใหบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาเพ่ือไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกํากับตนเอง
มากที่สุด (รัตนะ บัวสนธ และ เชาว  อินใย, ม.ป.ป., 3)  ทั้งนี้เปนกระบวนการท่ีชวยใหบุคคลพัฒนาตนเองโดยใชวิธี
การประเมินตรวจสอบตนเองและสะทอนผลแกตนเอง จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางของตนเอง
ไดอยางอิสระตลอดจนชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขึ้นในองคกร  (สมคิด พรมจุย, 2550, 72-75)
   ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู พบวาไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน                
ครมูกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู  ครมูสีวนรวมในการตัง้เปาหมายความสาํเร็จขององคกร ครูตระหนัก
ในหนาทีแ่ละภาระรบัผดิชอบของตนเอง  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะในโรงเรยีนขนาดเลก็บคุลากรมจีาํนวนนอย  การอยูรวมกนั
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มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง  ทําใหการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจทําไดงาย ทุกคนมีความสําคัญตอองคกร        
การพัฒนาทําไดทั่วถึง เกิดการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

สรุป
  1. จากผลการวิจัยพบวาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ไดแก        
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู  เพราะลักษณะการเรียนรูโรงเรียนปลายทางจะรับสัญญาณ
การถายทอดจากโรงเรียนตนทางแลวจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน  ดังนั้นโรงเรียนปลายทางตองใหความสําคัญ           
ตอการเตรียมความพรอมใหมากที่สุดเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. จากผลการวิจัยพบวา  ในชวงพักระหวางชั่วโมงเพ่ือเปล่ียนวิชาซึ่งมีเวลาประมาณ 10 นาที  ครูมีการ
สรุปบทเรียนที่เรียนไปแลว  มีการจัดกิจกรรมเสริมอยางหลากหลายโดยใชเวลาสั้นๆ ดังนั้น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรเตรียมกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนในชวงเวลาดังกลาวดวย
  3. จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรู ไดแก ครูมีความต้ังใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอ
เนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา  แสดงใหเห็นวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กควรมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีใจเมตตา  ทุมเท และเสียสละ  จึงตองมีการคัดเลือกบุคลากร
โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมและมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
  4. จากผลการวิจัยพบวาวิธีการพัฒนาครูที่ดี ไดแก  อบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรูอบรม
โดยไมทิง้หองเรยีน ใหครไูดปฏิบตังิานในหนาทีห่ลกัอยางเตม็เวลาดงันัน้หนวยงานตนสงักดัทีเ่ก่ียวของควรไดตระหนกั
และจัดกรอบในการพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของครู
  5. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนา  ไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการ          
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ผูบริหารใหการเสรมิแรงใหขวญักาํลังใจคร ูครมูสีวนรวมในการตัง้เปาหมาย     
ความสําเร็จขององคกรครูตระหนักในหนาที่และภาระรับผิดชอบและมีการพัฒนาตอเนื่องทั้งองคกรปจจัยเหลานี้    
เปนปจจัยภายในทางบวกของครูดงัน้ันหนวยงานตนสงักดัและผูบริหารจึงควรนําแนวคิดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หลักการบริหารอื่นๆ ที่เหมาะสมมาใชเสริมในกระบวนการพัฒนาครู เชน หลักการเสริมพลัง (Empowerment)          
หลักการตรวจสอบได  (Accountability) เพื่อสรางเสริมใหครูเกิดปจจัยทางบวกข้ึนในตน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืน
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