รายงานการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนในอาเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

จัดทาโดย
นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
ผูฝ้ ึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

รายงานการศึกษาการค้นคว้าอิสระ (IS)
ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ DLTV โรงเรี ย นในอ าเภอนาน้ อ ย จั ง หวั ด น่ า น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้ศึกษาขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ได้สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่ฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้คาปรึกษาและข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทารายงาน
ในครั้งนี้
การดาเนินการมิอาจสาเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของท่ านศึกษานิ เ ทศก์
ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาน่ า น เขต 1 ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษา
ขอบคุณศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง ท่านสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศน.วันชัย ภูผาคุณ, ศน.ไชยยศ คาสังวาลย์ และ ศน.ชาติชาย ทนะขว้าง ที่ให้คาปรึกษาในการจัดทา
รายงานตลอดคาแนะนาในการศึกษาค้นคว้าอิสระจนการศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา และให้ ก าลั ง ใจเป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่านที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นามา
อ้างอิงในการทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจนกระทั่งรายงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
ผู้ศึกษา

ข

บทคัดย่อ
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ผูศ้ ึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียน
ในอาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล
2561

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ DLTV
โรงเรียนในอาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นฐานในการสอนทางไกล
และด้ า นการจั ด การเรีย นรู้ผ่ า นแผนการเรี ยนรู้ DLTV โดยตรวจสอบจากการวัด ผลจากคะแนน
การสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2560
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
และการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร
“รายงานผลการนิเทศการจัด การเรียนการสอนทางไกล ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ น ผล
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1” ซึ่งคณะทางานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ จัดทาเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้ศึกษาสามารถ
ค้นหาข้อมูล ที่ ต้องการได้ โ ดยสะดวก ข้อมูลต่างๆ ที่ไ ด้นามาจากคณะที มงานที่ไ ด้ เ ก็บ ข้ อมู ล จาก
พื้นที่จริง โดยมีโรงเรียนได้รับจัดสรรปัจจัยพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน DLTV แบบเต็มรูปแบบ
จานวน 3 โรงเรียน และได้รับเพียงบางรายการ จานวน 16 โรงเรียน ส่วนด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีโรงเรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฯ แบบเต็มรูปแบบ จานวน 4 โรงเรียน นอกนั้น
ใช้เพียงบางส่วน
2. การศึกษาผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
ผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อมูลที่สาคัญในระบบบริหารจัดการ ด้านการจัดสรรทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่สาคัญต่อ
การเรียนการสอนโดยใช้ DLTV แบบเต็มรูปแบบ มีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่า (0.02) กับแบบได้รับ
บางส่วนต่างกัน เพียงเล็กน้อย ระบบการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ฯ โดยใช้ DLTV แบบเต็มรูปแบบ มีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่า (2.32) แบบใช้บางส่วน
จากผลการศึกษาดังกล่าวทาให้ทราบข้อมูลว่าทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่ได้รับจัดสรรแบบเต็มรูปแบบและ
ได้รับบางส่วน ไม่ส่งผลต่อคะแนนสอบโอเน็ตเท่าที่ควร ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ฯ โดยใช้ DLTV แบบเต็มรูปแบบ จะส่งผลดีต่อคะแนนการสอบโอเน็ตมากกว่าใช้แบบบางส่วน
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1 แสดงโรงเรียนที่อยู่ในเขต อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2 แสดงผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แบบเต็มรูปแบบ
3 แสดงผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บางรายการ
4 แสดงผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดการเรียนรู้
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เต็มรูปแบบ
5 แสดงผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดการเรียนรู้
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แบบใช้บางส่วน
6 แสดงการสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ DLTV อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สืบเนื่องจำกข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินกำร
ในประเด็นด้ำนกำรศึกษำเรื่องกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่ำงไกลรวมทั้งกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้แก่เด็ก จึงได้พิจำรณำให้มีกำรศึกษำและขยำยผลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ
โดยกำหนดให้ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนำดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369
โรงเรียน นอกเหนือจำกที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่องและได้ผล
กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 จะบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพได้นั้น มีควำมจำเป็นต้องมีกำร
พัฒนำกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน มีกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับโรงเรียน ตลอดจน
ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีควำมตระหนัก เข้ำใจ และสำมำรถใช้ DLTV ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
2. เพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3. เพื่อศึกษำผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตประชำกร
- โรงเรียนในเขต อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ที่ จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV จำนวน 19
โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
2. ตัวแปรที่ศึกษำ
- ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
- กำรจัดกิจกรรมกำรสอนด้วย DLTV
- ผลกำรสอบโอเน็ต ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบสภำพและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำด้วย DLTV
2. ทรำบปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรของครู ผู้ ส อนที่ ใ ช้ DLTV เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV
3. เป็นแนวทำงในกำรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือตลอดจนกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้วย DLTV

๒
บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรศึกษำสภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV ของโรงเรียนในเขตอำเภอนำน้อย
จังหวัดน่ำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 ในครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำ
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.1 ปัญหาและความสาคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเกิดขึ้นค่อนข้ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต
เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะคุณภำพของคนที่เป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำสังคมและประเทศ เทคโนโลยีกำร
สื่อสำรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะในเรื่องกำรนำมำ ใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี คุณภำพ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ทรงมีพระปณิธำนอันแน่วแน่ ในกำรที่จะนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและเพิ่ม
โอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชน ทรงเจริญรอยตำมเบื้องพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่
ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสำรสน เทศหลำยรูปแบบในโครงกำรพัฒนำประเทศ เพื่อนำควำมร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่
ประชำชนชำวไทย
งำนวิจัยของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่ำสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง
ของปัญหำ คุณภำพกำรศึกษำไทย คือ กำรที่ระบบกำรศึกษำของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่ เอื้อต่อกำรสร้ำง
ควำมรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) หลั กสู ตรและต ำรำเรียนของไทยไม่ส อดคล้ องกับ กำรพัฒ นำทั ก ษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผ ลทำให้ ก ำรเรียนกำรสอน ตลอดไปจนถึง กำรทดสอบ
ยังคงเน้น กำรจดจำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง อีกทั้งสภำพกำรจัด
กำรศึกษำของ ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหำในด้ำนคุณภำพของนักเรียน ปรำกฎอยู่ในหลำย
พื้นที่ ซึ่งมีสำเหตุจำก กำรขำดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสำระกำรเรียนรู้ ครูมีประสบกำรณ์หรือทักษะกำร
จัดกำรเรียนรู้น้อย ขำดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและกำรเข้ำถึงได้ลำบำก ครูมีเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
น้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมำก ทรัพยำกรที่มีกระจัดกระจำยไม่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำและ
กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ก็ทำได้ในวงจำกัดคณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ
ได้ แ จ้ ง ข้ อ เสนอแนะในกำรด ำเนิ น กำรต่ อ โครงกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพำ
(แท็บเล็ต) โดยเห็นสมควร ให้ทบทวนกำรจัดหำตำมแผนงำนประจำปีงบประมำณ 2556 โซนที่ 4 และ
กำรจัดหำตำมแผนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และให้เสนอโครงกำรใหม่ทดแทน ต่อหัวหน้ ำฝ่ำยสังคม
จิตวิทยำพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนดำเนินกำร ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรให้สำมำรถผูกพันงบประมำณได้ภำยใน
เดือนกันยำยน 2557 ในกำรนี้ กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้เสนอหัวหน้ำฝ่ำยสังคมจิตวิทยำ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ซึ่งได้ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณและกำรขอใช้เงินเหลือ
จ่ำยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้
งบประมำณตำมแผนงำนประจ ำปี ง บประมำณ 2556 โซนที่ 4 แผนงำนสร้ ำ งและกระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำให้ ทั่ว ถึง และเป็ น ธรรมโครงกำรพัฒ นำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึก ษำ กิจกรรมจัดหำระบบ

๓
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรศึกษำงบลงทุนรำยกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งตำมโครงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศวงเงิ น งบประมำณ
774,385,056 บำท และแผนงำนประจำปีงบประมำณ 2557 แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำกิจกรรมจัดหำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง เพื่ อ กำรศึ ก ษำจ ำแนกตำมงบรำยจ่ ำ ย ดั ง นี้ 1) งบลงทุ น รำยกำรจั ด หำระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3,834,561,724 บำท 2)งบดำเนินงำนรำยกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำน ICT จำนวน 352,215,000 บำท และ 3) งบรำยจ่ำยอื่นรำยกำรพัฒนำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
กำรเรียนกำรสอน จำนวน 400,000,000 บำทซึ่งในงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 สพฐ.
จะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณเพื่อขออนุมัติโดยใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2558 จำก
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำกิจกรรม
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรศึ กษำงบลงทุนรำยกำรจัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ วงเงิน 1,264,525,800 บำท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้แต่งตั้งคณะทำงำนกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน้ำที่เตรียมกำร วำงแผนงำน และกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งได้จัดกำรประชุม
คณะทำงำนกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวำคม 2557 เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เขตดุสิต กรุงเทพมหำนครที่ประชุม
เห็นชอบให้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกิจกรรมหลัก คือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลโดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT)
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกล (Distance Learning) เป็นกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ใช้เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกห้ องเรียน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็ก
ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในทุกสำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนและครูได้เข้ำถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นักเรียนและครูมีเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำรศึกษำ
กำรนำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) มำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เป็น 2 รูปแบบ
ได้ แ ก่ กำรจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย ม (Distance Learning Television ; DLTV) และกำรจั ด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT)
มำดำเนินงำนโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดสภำพกำรสนับ สนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ของครูอย่ำงครบถ้วน ทั้งกระบวนกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น กระบวนกำรสร้ำง
ควำมรู้ จำกกำรลงมือปฏิบัติ เนื้อหำ ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรจั ดเรียนกำรสอน อันจะเป็นกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ลดช่องว่ำงและเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับ ประชำชน
ไทยทุกคน อัน เป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมรอยเบื้ องพระยุ คลบำทและสนองพระรำชดำริในกำรที่จ ะพั ฒ นำ
กำรศึกษำไทยให้เจริญก้ำวหน้ำ
สืบเนื่องจำกข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินกำร
ในประเด็นด้ำนกำรศึกษำเรื่องกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่ำงไกลรวมทั้งกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้แก่เด็ก จึงได้พิจำรณำให้มีกำรศึกษำและขยำยผลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังพื้นที่ อื่นๆ

๔
โดยกำหนดให้ใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนำดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369
โรงเรียน นอกเหนือจำกที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่องและได้ผล
กำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย มในโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ทั่ ว ประเทศ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพได้นั้น มีควำมจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน มีกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับโรงเรียน
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ อ งในวโรกำสเฉลิ ม พระชนมพรรษำ
วันที่ 5 ธันวำคม 2557
2) เพื่อช่วยแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่ประสบปัญหำกำรมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสำขำ
วิชำเอก
3) เพื่อขยำยผลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม
1.3 เป้าหมาย
1) ด้ำนปริมำณ
1.1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จำนวน 183 เขต
1.2) โรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 15,369 โรงเรียน
2) ด้ำนคุณภำพ
2.1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2.2) นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2.3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓
หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.4) ครูผู้สอน ร้อยละ 80 สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.5) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็ก ร้อยละ 100 สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.6) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ 100 มีกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ1.4 ลักษณะกำรดำเนินงำน
1.4 วิธีการดาเนินงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับมอบหมำยนโยบำยและดำเนินกิจกรรมโครงกำร
ดังนี้
1) กำรจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
2) อบรมผู้บริหำรและครูปลำยทำง
3) งำนประชำสัมพันธ์
4) งำนกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
1.5 โรงเรียนปลายทาง
1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.1) กำรจัดงำนรวมพลังกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
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1.2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
2) กำรพัฒนำผู้บริหำรเขตพื้นที่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครูปลำยทำง
2.1) กำรพัฒนำผู้บริหำรเขตพื้นที่ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครูปลำยทำง
2.2) พัฒ นำบทบำทหน้ ำที่ของผู้ บริห ำรกำรศึ กษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้ อำนวยกำรโรงเรียน ครู
ปลำยทำงอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนช่องทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV14) หรือช่องทำงอื่น
2.3) พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละสำระกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ผ่ำนช่องทำงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV14) หรือช่องทำงอื่น
3) กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนจัดกิจกรรมกระตุ้นโรงเรียนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
ได้แก่
3.1) กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของครูก่อนเปิดภำคเรียน
3.2) กิจกรรมสอนเสริม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ,6 ตลอดปีกำรศึกษำ
4) กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล
4.1) นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล
4.2) จัดทำคูม่ ือ/แนวทำงกำรนิเทศ
4.3) จัดประชุมคณะกรรมกำรนิเทศของ สพฐ.ร่วมกับ สตผ.
4.4) สพฐ.(คณะกรรมกำรนิเทศและสตผ.) นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนของสพป.
4.5) สพป.นิเทศโรงเรียนในสังกัด
4.6) รำยผลกำรดำเนินงำนระดับเขตและระดับประเทศ
- ผ่ำนระบบ Online โดยบริษัท Feedback 180
- รำยงำนผลเชิงคุณภำพ
5) กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของโรงเรียนปลำยทำงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ปลำยทำง
5.1) กำรปรับปรุงบรรยำกำศห้องเรียน
5.2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ Flash Drive ๓๒ GB สำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก
5.3) ซ่อมแซมอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
5.4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ 5.5 k แบบแรงดันคงที่
5.6) จัดสรรงบสื่อ BBL Resource corner ให้ 15,369 โรงเรียนๆละ 3 ชุด
6) กำรสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็ก
6.1) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย/ชมรมโรงเรียนขนำดเล็ก/จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง
6.2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.3) กิจกรรมช่วยเหลือแนะนำ
6.4) กำรแก้ไขปัญหำ
6.5) กำรเป็นพี่เลี้ยง ฯลฯ
7) กำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนกำรใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสพฐ.
8) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรต่ำงๆ และกำรขยำยโอกำสกำรเรียนรู้สู่ชุมชน
9) กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำรับฟังควำมคิดเห็นกำรสอบถำมเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำให้กับครู
10) กิจกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
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10.1) ตรวจเยี่ยมกำรดำเนินงำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียน
10.2) ประชุมรำชกำรเพื่อกำรบริหำรงำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
11) กำรดำเนินงำนของโรงเรียนต้นทำง
11.1) สนับสนุนอัตรำกำลังครูที่ขำดแคลนของโรงเรียนต้นทำง
11.2) กำรอบรมพัฒนำครู
11.3) กำรคัดเลือกแบบเรียน หนังสือ แบบฝึก สื่อที่มีคุณภำพ แต่ละสำระกำรเรียนรู้
11.4) กำรผลิตสื่อมัลติมีเดียกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย กำร์ตูน แอนนิเมชั่น
12) สนับสนุนมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม
สรุป
กำรเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่ได้จำกัดอยู่เฉพำะห้องเรียนและครู กำรเรียนกำรสอนแบบ
ดั้งเดิมจะลดน้อยลง ควำมสัมพันธ์ระหว่ ำงผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนไป เกิดเป็นกระบวนกำรเรียนรู้แบบใหม่
จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำ งเร่ ง ด่ว นที่ ทุ ก ฝ่ ำ ยจะต้ อ งช่ ว ยกั น พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ใ หม่ จ ำกองค์ ค วำมรู้ เ ดิ ม ที่มีอยู่
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ มำกที่สุ ดกำรที่จ ะนำระบบ DLTV หรือ ICT มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้น
ไม่ ไ กลดั ง ที่ เ รำได้ ค ำดหวั ง แต่ ส ำมำรถใช้ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรมได้ โดยได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ ในหลำยๆด้ ำ น
เพื่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรศึกษำในยุคปัจจุบัน ที่กำลังก้ำวเข้ำสู่อนำคต หรือที่เรำเรียกกันว่ำ
ยุคสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร (ICT) ดังนั้นในฐำนะที่ผู้ศึกษำเป็นผู้ มีห น้ำที่ห ลั กในกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะพัฒนำและส่งเสริมโรงเรียนให้จัดกิจกรรมให้บรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำร DLTV
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
กำรวิ จั ย เรื่ อ ง กำรศึ ก ษำสภำพกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนด้ ว ย DLTV ของโรงเรี ย นใน
อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ อิ ส ระ ตำมโครงกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำก่ อ นแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ศึกษำนิเทศก์ โดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงสำรวจ โดยเน้นศึกษำปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
DLTV เพื่อรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น มีรำยละเอียดของกำรดำเนินงำนจำแนกเป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ประชำกร
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
3. กำรดำเนินกำร
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ประชากร
ประชำกร คือ โรงเรียนในเขต อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV จำนวน
19 โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 แบบสรุปกำรรำยงำนผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
2.2 แบบสรุ ป รำยงำนผลกำรทดสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
3. การดาเนินการ
ผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้ศึกษำจัดทำโครงร่ำงกำรวิจัย เสนอให้ศึกษำนิเทศก์พี่เลี้ยงในกำรอบรมระยะที่ 1 ได้ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมของกำรศึกษำวิจัย เมื่อผ่ำนกำรเห็นชอบได้นำโครงร่ำงมำทำกำรศึกษำในระยะที่ 2 ซึ่งผู้ศึกษำ
ได้มำศึกษำงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
3.2 ผู้ ศึ ก ษำน ำโครงร่ ำ งงำนวิ จั ย ที่ ผ่ ำ นกำรเห็ น ชอบจำกศึ ก ษำนิ เ ทศก์ ร ะยะที่ 1 มำปรึ ก ษำกั บ
ศึกษำนิเทศก์พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 จำนวน 4 ท่ำน คือ
1) นำยสุรชำติ ภูผำผุย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
2) นำยไชยยศ คำสังวำลย์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3) นำยวันชัย ภูผำคุณ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4) นำยชำติชำย ทนะขว้ำง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและช่วยประสำนในกำรค้นหำข้อมูลเพื่อนำมำจัดทำวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ให้คำปรึกษำในกำรจัดทำ

๘
3.3 ผู้ ศึกษำได้ป ระสำนขอข้อมูล DLTV จำกกลุ่ มงำนส่ งเสริมพัฒ นำสื่ อนวัตกรรม เพื่อสอบถำม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนด้ ว ย DLTV โดยได้ รั บ ควำมอนุ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
“แบบรำยงำนผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน
เขต 1” จำกหัวหน้ำงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อนวัตกรรม และทีมงำน คือ
1) นำยอนุชำ รัตนอุบล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2) นำยสุวิทย์ ผูกจิต
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.4 ผู้ ศึ ก ษำได้ ป ระสำนขอข้ อ มู ล กำรสอบโอเน็ ต จำกกลุ่ ม งำนวิ จั ย พั ฒ นำ ส่ ง เสริ ม ติ ด ตำม
ตรวจสอบฯ เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลกำรสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
โดยได้ รั บ ควำมอนุ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล “แบบรำยงำนผลกำรทดสอบโอเน็ ต นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำน่ ำ น เขต 1”
จำกหัวหน้ำงำน คือ นำงวิพำภรณ์ พุฒิมำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3.5 ผู้ศึกษำนำข้อมูล ที่ได้รั บมำวิเครำะห์ หำข้อมูลที่ต้องกำรตำมวัตถุประสงค์ โดยทำกำรศึก ษำ
เฉพำะโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน จำนวน 19 โรงเรียน
ตาราง 1 แสดงโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำน่ำน เขต 1
ที่
โรงเรียน
กลุ่ม
1 บ้ำนศำลำ
นำน้อย1
2 บ้ำนน้ำหิน
นำน้อย1
3 บ้ำนน้ำลัด
นำน้อย1
4 บ้ำนบุ้ง
นำน้อย1
5 บ้ำนสถำน
นำน้อย1
6 บ้ำนนำหล่ำย
นำน้อย1
7 ชุมชนบ้ำนนำหลวง
นำน้อย1
8 บ้ำนเชียงของ
นำน้อย1
9 บ้ำนทัพม่ำน
นำน้อย2
10 บ้ำนส้ำน
นำน้อย2
11 บ้ำนเชตะวัน
นำน้อย2
12 บ้ำนห้วยจอย
นำน้อย2
13 บ้ำนห้วยส้ม
นำน้อย2
14 บ้ำนน้ำพุ
นำน้อย3
15 บ้ำนหัวเมือง
นำน้อย3
16 บ้ำนหนองบัว
นำน้อย3
17 บ้ำนห้วยเลำ
นำน้อย3
18 บ้ำนหนองห้ำมิตรภำพที่ 125
นำน้อย3
19 บ้ำนพืชเจริญ
นำน้อย3
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผู้ศึกษำได้ศึกษำจำกรำยงำนและได้แบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) โรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV เต็มรูปแบบ
2) โรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV บางรายการ
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ผู้ศึกษำได้ศึกษำจำกรำยงำนและได้แบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) โรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้โครงกำร DLTV เต็มรูปแบบ
2) โรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้โครงกำร DLTV ใช้บางส่วน
4.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ค่ำเฉลี่ย (x̅)
2) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

๑๐
บทที่ 4
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล และแปลควำมหมำยของผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกกำรศึกษำกำรรำยงำน
ผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 และกำรรำยงำนผลกำรทดสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 ในครั้งนี้
ปรำกฏผลแต่ละด้ำนมีดังต่อไปนี้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษำขอเสนอตำมลำดับดังนี้
1. ผลกำรทดสอบโอเน็ ต ของโรงเรีย นที่ ไ ด้รั บปั จจัย ขั้ น พื้นฐำนในกำรจัด กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำ น
ดำวเทียม DLTV เต็มรูปแบบ
2. ผลกำรทดสอบโอเน็ ต ของโรงเรีย นที่ ไ ด้รั บปั จจัย ขั้ น พื้นฐำนในกำรจัด กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำ น
ดำวเทียม DLTV บำงรำยกำร
3. ผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV เต็มรูปแบบ
4. ผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV ใช้บำงส่วน
5. สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV อำเภอนำน้อย
จังหวัดน่ำน

๑๑
1. ผลกำรทดสอบโอเน็ ต ของโรงเรีย นที่ ไ ด้รั บปั จจัย ขั้ น พื้นฐำนในกำรจัด กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำ น
ดำวเทียม DLTV เต็มรูปแบบ
ตาราง 2 แสดงผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม DLTV แบบเต็มรูปแบบ
ที่

โรงเรียน

1 บ้ำนบุ้ง
2 ชุมชนบ้ำนนำหลวง
3 บ้ำนสถำน
x̅
S.D.

รายวิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

61.00
37.17
49.47
49.21
11.92

41.67
31.67
35.63
36.32
5.04

35.67
27.83
41.88
35.13
7.04

42.50
33.33
41.56
39.13
5.04

รวม
45.21
32.50
42.13
39.95
6.63

จำกตำรำง 2 พบว่ำ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV แบบเต็มรูปแบบ มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ โรงเรียนบ้ำนบุ้ง (x̅ = 45.21) รองลงมำ คือ โรงเรียน
บ้ำนสถำน (x̅ = 42.13) และโรงเรียนที่มีคะแนนต่ำสุด คือ โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำหลวง (x̅ =32.50) เมื่อ
ตรวจสอบค่ำเฉลี่ยตำมรำยวิชำมีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ วิชำภำษำไทย (x̅ = 49.21) รองลงมำ คือ วิชำ
ภำษำอังกฤษ (x̅ = 39.13) และรำยวิชำที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชำวิทยำศำสตร์
(x̅ = 35.13)

๑๒
2. ผลกำรทดสอบโอเน็ ต ของโรงเรีย นที่ ไ ด้รั บปั จจัย ขั้ น พื้นฐำนในกำรจัด กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำ น
ดำวเทียม DLTV บำงรำยกำร
ตาราง 3 แสดงผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม DLTV บำงรำยกำร
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

บ้ำนศำลำ
บ้ำนน้ำหิน
บ้ำนน้ำลัด
บ้ำนนำหล่ำย
บ้ำนเชียงของ
บ้ำนทัพม่ำน
บ้ำนส้ำน
บ้ำนเชตวัน
บ้ำนห้วยจอย
บ้ำนห้วยส้ม
บ้ำนน้ำพุ
บ้ำนหัวเมือง
บ้ำนหนองบัว
บ้ำนห้วยเลำ
บ้ำนหนองห้ำมิตรภำพฯ
บ้ำนพืชเจริญ
x̅
S.D.

รายวิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

58.42
45.50
55.63
51.10
37.63
63.25
58.50
58.58
43.75
23.00
49.13
43.75
39.54
42.50
44.93
29.78
46.56
10.66

56.67
50.00
41.43
30.83
27.00
54.00
40.00
35.00
25.00
25.00
42.50
42.50
43.33
30.00
32.73
25.00
37.56
10.03

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

48.83
52.75
47.86
39.50
35.70
49.80
47.00
40.75
32.50
41.50
42.25
39.61
38.25
41.00
38.00
36.70
42.00
5.51

43.33
46.25
43.57
41.67
29.00
41.50
25.00
28.33
22.50
25.00
40.00
38.75
30.42
30.00
26.14
26.00
33.59
7.93

รวม
51.81
48.63
47.12
40.73
32.33
52.14
42.63
40.67
30.94
28.63
43.47
41.15
37.89
35.88
35.45
29.37
39.93
7.33

จำกตำรำง 3 พบว่ำ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV บำงรำยกำร มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ โรงเรียนบ้ำนทัพม่ำน (x̅ = 52.14) รองลงมำ คือ โรงเรียน
บ้ ำ นศำลำ (x̅ = 51.81) และโรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนต่ ำสุ ด คื อ โรงเรี ย นบ้ ำ นพื ช เจริ ญ (x̅ = 29.37) เมื่ อ
ตรวจสอบค่ำเฉลี่ยตำมรำยวิชำมีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ วิชำภำษำไทย (x̅ = 46.56) รองลงมำ คือ วิชำ
วิทยำศำสตร์ (x̅ = 42.00) และรำยวิชำที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชำภำษำอังกฤษ (x̅ = 33.59)

๑๓
3. ผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV เต็มรูปแบบ
ตาราง 4 แสดงผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม DLTV เต็มรูปแบบ
ที่
1
2
3
4

โรงเรียน
บ้ำนทัพม่ำน
บ้ำนน้ำลัด
บ้ำนเชียงของ
บ้ำนหนองห้ำมิตรภำพฯ
x̅
S.D.

รายวิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

63.25
55.63
37.63
44.93
50.36
11.34

54.00
41.43
27.00
32.73
38.79
11.75

49.80
47.86
35.70
38.00
42.84
7.02

41.50
43.57
29.00
26.14
35.0525
8.76

รวม
52.14
47.12
32.33
35.45
41.76
9.40

จำกตำรำง 4 พบว่ำ โรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV
แบบเต็มรูปแบบ มีผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ โรงเรียนบ้ำนทัพม่ำน (x̅ = 52.14) รองลงมำ คือ โรงเรียน
บ้ ำ นน้ ำลั ด (x̅ = 47.12) และโรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนต่ ำสุ ด คื อ โรงเรี ย นบ้ ำ นหนองห้ ำ มิ ต รภำพที่ 125
(x̅ = 35.45) เมื่อตรวจสอบค่ำเฉลี่ยตำมรำยวิชำ ผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ วิชำภำษำไทย (x̅ = 50.36)
รองลงมำ คื อ วิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ (x̅ = 42.84) และวิ ช ำที่ มี ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ วิ ช ำภำษำอั ง กฤษ
(x̅ = 35.05)

๑๔
4. ผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
DLTV แบบใช้บำงส่วน
ตาราง 5 แสดงผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม DLTV แบบใช้บำงส่วน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โรงเรียน
บ้ำนศำลำ
บ้ำนน้ำหิน
บ้ำนบุ้ง
บ้ำนนำหล่ำย
ชุมชนบ้ำนนำหลวง
บ้ำนส้ำน
บ้ำนเชตวัน
บ้ำนห้วยจอย
บ้ำนห้วยส้ม
บ้ำนน้ำพุ
บ้ำนหัวเมือง
บ้ำนหนองบัว
บ้ำนห้วยเลำ
บ้ำนสถำน
บ้ำนพืชเจริญ
x̅
S.D.

รายวิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

58.42
45.50
61.00
51.10
37.17
58.50
58.58
43.75
23.00
49.13
43.75
39.54
42.50
49.47
29.78
46.08
10.94

56.67
50.00
41.67
30.83
31.67
40.00
35.00
25.00
25.00
42.50
42.50
43.33
30.00
35.63
25.00
36.99
9.41

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

48.83
52.75
35.67
39.50
27.83
47.00
40.75
32.50
41.50
42.25
39.61
38.25
41.00
41.88
36.70
40.40
6.19

43.33
46.25
42.50
41.67
33.33
25.00
28.33
22.50
25.00
40.00
38.75
30.42
30.00
41.56
26.00
34.31
8.03

รวม
51.81
48.63
45.21
40.73
32.50
42.63
40.67
30.94
28.63
43.47
41.15
37.89
35.88
42.13
29.37
39.44
6.89

จำกตำรำง 5 พบว่ำ โรงเรียนที่ใช้แผนจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV
แบบใช้บ ำงส่ ว น มีผ ลคะแนนโอเน็ ตสู งสุ ด คือ โรงเรียนบ้ำนศำลำ (x̅ = 51.81) รองลงมำ คือ โรงเรียน
บ้ ำ นน้ ำหิ น (x̅ = 48.63) และโรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนต่ ำสุ ด คื อ โรงเรี ย นบ้ ำ นพื ช เจริ ญ (x̅ = 29.37)
เมื่อตรวจสอบค่ำเฉลี่ยตำมรำยวิชำ ผลคะแนนโอเน็ตสูงสุด คือ วิชำภำษำไทย (x̅ = 46.08) รองลงมำ คือ
วิชำวิทยำศำสตร์ (x̅ = 40.40) และวิชำที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชำภำษำอังกฤษ (x̅ = 34.31)

๑๕
5. สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV อำเภอนำน้อย
จังหวัดน่ำน
ตาราง 6 แสดงกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
ที่
1
2
3
4

รายการ
ด้านบริหารจัดการ
ปัจจัยพื้นฐำนฯ เต็มรูปแบบ
ปัจจัยพื้นฐำนฯ บำงรำยกำร
ด้านการจัดเรียนการสอน
ใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ
เต็มรูปแบบ
ใช้ แ ผนกำร จั ด กำรเรี ย นรู้ ฯ
ใช้บำงส่วน

ผลการทดสอบโอเน็ต/วิชา
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

49.21
46.56

36.32
37.56

35.13
42.00

39.13
33.59

50.36

38.79

42.84

46.08

36.99

40.40

รวม

เพิ่ม/ลด

39.95 +0.02
39.93

35.0525 41.76 +2.32
34.31

39.44

จำกตำรำง 6 พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
แบบเต็มรูปแบบ โรงเรียนมีผลกำรสอบโอเน็ต (x̅ = 39.95) และ แบบบำงรำยกำร มีผลกำรสอบโอเน็ต
(x̅ = 39.93) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ แบบเต็มรูปแบบ โรงเรียนมีผลกำร
ทดสอบโอเน็ต (x̅ = 41.76) และแบบใช้บำงส่วน มีผลกำรสอบโอเน็ต (x̅ = 39.44)

๑๖
บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
กำรศึกษำสภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนในอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 มีวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน และ
ผล
การศึกษา สรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
2. เพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3. เพื่อศึกษำผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
ประชากร
ประชำกร คือ โรงเรียนในเขต อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน ที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV จำนวน
19 โรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
การดาเนินการ
ผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้ศึกษำจัดทำโครงร่ำงกำรวิจัย เสนอให้ศึกษำนิเทศก์พี่เลี้ยงในกำรอบรมระยะที่ 1 ได้ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมของกำรศึกษำวิจัย เมื่อผ่ำนกำรเห็นชอบได้นำโครงร่ำงมำทำกำรศึกษำในระยะที่ 2
3.2 ผู้ ศึ ก ษำน ำโครงร่ ำ งงำนวิ จั ย ที่ ผ่ ำ นกำรเห็ น ชอบจำกศึ ก ษำนิ เ ทศก์ ร ะยะที่ 1 มำปรึ ก ษำกั บ
ศึกษำนิเทศก์พี่เลี้ยง ระยะที่ 2
3.3 ผู้ ศึกษำได้ ป ระสำนขอข้อมูล DLTV จำกกลุ่ มงำนส่ งเสริมพัฒ นำสื่ อนวัตกรรม เพื่อสอบถำม
เกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV
3.4 ผู้ ศึ ก ษำได้ ป ระสำนขอข้ อ มู ล กำรสอบโอเน็ ต จำกกลุ่ ม งำนวิ จั ย พั ฒ นำ ส่ ง เสริ ม ติ ด ตำม
ตรวจสอบฯ เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลกำรสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
3.5 ผู้ศึกษำนำข้อมูล ที่ได้รั บมำวิเครำะห์ หำข้อมูลที่ต้องกำรตำมวัตถุประสงค์ โดยทำกำรศึก ษำ
เฉพำะโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน จำนวน 19 โรงเรียน และจัดทำรำยงำนต่อไป
สรุปผลการศึกษา
1. กำรศึ ก ษำสภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรของโรงเรี ย นที่ จั ด กำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ DLTV พบว่ ำ
มีโรงเรียนได้รับจัดสรรปัจจัยพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน DLTV แบบเต็มรูปแบบ จำนวน 3 โรงเรียน
และได้รับเพียงบำงรำยกำร จำนวน 16 โรงเรียน
2. กำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV พบว่ำ
มีโรงเรียนที่ใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ฯ DLTV แบบเต็มรูปแบบ จำนวน 4 โรงเรียน และได้รับเพียงบำงส่วน
จำนวน 15 โรงเรียน

๑๗
3. กำรศึกษำผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV พบว่ำ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรปัจจัยพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน DLTV แบบเต็มรูปแบบ มีผลกำรสอบโอเน็ต
สู ง กว่ ำ โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สรรปั จ จั ย พื้ น ฐำนในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน DLTV แบบบำงรำยกำร
สำหรับด้ำนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรี ยนรู้ฯ DLTV แบบเต็มรูปแบบ
มีผลกำรสอบโอเน็ต สูงกว่ำ โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียนรู้ฯ DLTV แบบใช้บำงส่วน
อภิปรายผล
กำรศึกษำสภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV โรงเรียนในอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 เป็นไปตำมวัตุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจำก
ปัจจัยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีผู้ประสำนงำนที่ดีสำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้
1. กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV และกำรศึกษำ
สภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ผู้ศึกษำได้ค้นคว้ำจำกเอกสำร “รำยงำนผลกำรนิเทศ
กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนทำงไกล ของกลุ่ มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึ กษำ ส ำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1” ซึ่งคณะทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
ได้จัดทำเอกสำรไว้อย่ำงเป็นระบบโดยมีกำรแยกโรงเรียนออกเป็นรำยอำเภอ รำยกลุ่มโรงเรียน ทำให้ผู้ศึกษำ
สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรได้โดยสะดวก และตรงตำมควำมต้องกำร มีควำมน่ำเชื่อถือเพรำะข้อมูลต่ำงๆ
ที่ได้นำมำจำกคณะทีมงำนที่ได้เก็บข้อมูลจำกพื้นที่จริง (ภำคผนวก : 19-20)
2. กำรศึกษำผลกำรทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ผู้ศึกษำ
ได้ค้นพบข้อมูลที่สำคัญในระบบบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรขั้นพื้นฐำนที่สำคัญต่อกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ DLTV แบบเต็มรูปแบบ มีผลกำรสอบโอเน็ตสูงกว่ำ (0.02) กับแบบได้รับบำงส่วนเพียงเล็กน้อย
ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียนรู้ฯ โดยใช้ DLTV แบบเต็ม
รูปแบบ มีผลกำรสอบโอเน็ตสูงกว่ำ (2.32) แบบใช้บำงส่วน จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวทำให้ทรำบข้อมูลว่ำ
ทรัพยำกรขั้นพื้นฐำนที่ได้รับจัดสรรแบบเต็มรูปแบบและได้รับบำงส่วน ไม่ส่งผลต่อคะแนนสอบโอเน็ตเท่ำที่ควร
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียนรู้ฯ โดยใช้ DLTV แบบเต็มรูปแบบ จะส่งผลดีต่อคะแนนกำร
สอบโอเน็ตมำกกว่ำใช้แบบบำงส่วน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ในการวางแผนการนิเทศ
1) การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLTV
2) การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ฯ DLTV
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา DLTV
1) ควรมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่มคี ะแนนโอเน็ตสูงและโรงเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตต่า
โดยการถอดประสบการณ์ในรูปแบบ PLC
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๑๙
ภาคผนวก
ปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นตำมโครงกำร DLTV กลุ่มนำน้อย 1

ปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นตำมโครงกำร DLTV กลุ่มนำน้อย 2

๒๐
ปัจจัยพื้นฐำนที่จำเป็นตำมโครงกำร DLTV กลุ่มนำน้อย 3

ผลกำรสอบโอเน็ตโรงเรียนในโครงกำร DLTV อำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน

