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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน นักเรียน
และผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 322
โรงเรียน จ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 644 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยสถิตพิ นื้ ฐานและ
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ยังต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกด้าน 2) ปัจจัยเบือ้ งต้น ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีความพร้อมของอยูใ่ นระดับดี แต่การจัดท�ำแผน นิเทศ ก�ำกับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลยัง
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล และการมีสว่ นร่วม ยังต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน และปัจจัยด้านผลผลิต
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีมากที่สุด ส่วนการสร้างความพึงพอใจให้
นักเรียนและผูป้ กครองยังต้องปรับปรุงการด�ำเนินงาน และ 3) ปัจจัยทางบวกทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ความพร้อมของผูบ้ ริหาร ความพร้อม
ของนักเรียน การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การมีสว่ นร่วม
ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน ส่วนปัจจัยทางบวกทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร ความพร้อมของครูผู้สอน
สื่อวัสดุอุปกรณ์ คุณภาพของเครือข่าย การวัดและประเมินผล และการมีส่วนร่วม โดยปัจจัยทางลบที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
คือ คุณภาพของเครือข่าย และความพร้อมของนักเรียน ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายการจัดการศึกษา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก
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Abstract
This research is intended to 1. study policies of provision of satellite-based distance
learning to small-sized schools 2. study the level of causal influential factors in the policies of
provision of satellite-based distance learning to small-sized schools and 3. investigate influential
factors in the policies of provision of satellite-based distance learning to small-sized schools
under the supervision of Office of The Base Education Commission. Its sampling groups include
administrators, teachers, learners and their parents in 322 schools 644 informants. Questionnaires
was used to collect data. The survey uses the basic statistical analysis and the techniques of
path analysis. Research results showed that: 1) All the policies of the provision of satellite-based
distance learning amongst small-sized schools need to be improved 2) Primary factors the school
administrators are availability of a good level. but the supervision plan for monitoring the distance
education also needs to be improved. The process factors include management, learning activities,
evaluation and appraisal as well as stakeholders’ participation are to be improved. The outcome
factors include the school administrators’ and teachers’ satisfaction which are at the highest level.
While the fulfillment of learners’ and their parents’ is shown to be increased. And 3) Positive
factors that directly influence the distance learning television of a small-size school policy of small
schools are the readiness of the administrators, student readiness, management, teaching activities,
measurement and evaluation, participation of stakeholders, and satisfaction of administrators and
teachers. Positive factors that indirectly influence the distance learning television of a small-size
school are the readiness of the administrators, the availability of teachers, availability of media
materials, quality of network, measurement and evaluation, and participation of stakeholders.
Negative factors that directly and indirectly influence the distance education policy of small-size
school are the quality of the network and student readiness, respectively.
Keywords: Educational Policy, Distance Learning Television, Small-size School
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สภาพและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคโลกาภิวิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น
การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ได้เกิดความเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจัด
การศึกษามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการ
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละให้นกั เรียนมีคณ
ุ ภาพ ในการจัดการศึกษาให้โอกาสจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเสมอภาค ส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ ว่าด้วยตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 ตามมาตรา 63 เพื่อประโยชน์
การจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รัฐต้องจัดคลื่นความถี่และโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการจัดการศึกษาซึง่ เป็นการสือ่ สารในรูปการสือ่ สารและตามมาตรา 64 และมาตรา 66
รัฐต้องสนับสนุนในการพัฒนาทางวิชาการแบบเรียน ต�ำรา หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของผูเ้ รียนได้การพัฒนาขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้มคี วามรูท้ กั ษะ
เต็มศักยภาพ
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามวัยผู้เรียน
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการศึกษา (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2558) โดยการจัดการปฎิรปู การศึกษาและการเรียนรูใ้ นการศึกษาในระบบและการจัดการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ลดความเลื่อมล�้ำ  และพัฒนา
คนตามความต้องการและเหมาะสมของพื้นที่ การปรับเปลี่ยนงบประมาณ การสนับสนุนการศึกษาที่
มีความสอดคล้องกับความจ�ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะตามพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงเพื่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ กระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย) ยังมุง่ เน้นนโยบาย 5 นโยบาย
ทัว่ ไป 1) การพัฒนาและปฏิรปู การศึกษา 2) การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 3) การพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 4) การส่งเสริมและยกสถานะของครูซงึ่ เป็นบุคลากรหลัก
ในระบบการศึกษา และ 5) การบริหารและปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ นอกจากนั้นการจัด
การศึกษา 7 นโยบายเฉพาะ 1) การจัดการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาให้มคี วามเหมาะสม
กับพื้นที่ 2) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการด�ำรงความต่อเนื่องภายหลัง
ความก้าวหน้าเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 3) การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 4) มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 5) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 7) การด�ำเนินการตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติและปฏิรูปการศึกษา
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส�ำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการเรียน
การสอนทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพและให้นกั เรียนได้มคี วามเสมอภาคในการจัดการเรียนรูท้ กุ ภาคส่วน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้วเิ คราะห์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558, น.
3-4) ทีม่ คี วามสอดคล้องกับรัฐบาล 1) การศึกษาทีช่ ว่ ยปัญหาความยากจนได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและ
ลดภาระรายจ่ายผู้ปกครอง 2) มีการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
การจัดรถโมบายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การหมุนเวียนครูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษและทีส่ ำ� คัญการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการจัดสรรสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ วิธกี าร งบประมาณ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ทีส่ อดคล้องกับ
บริบท เช่นเรียนรวมทัง้ โรงเรียน เรียนรวมเป็นช่วงชัน้ เรียนรวมบางวิชาเรียนคละชัน้ เรียนแบบบูรณาการ
และนอกจากนี้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอบสนองนโยบาย (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558, น. 4)  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เร่งพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถยุบได้ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กในการพัฒนาโรงเรียนดีศรีต�ำบล การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน การเพิ่มงบประมาณ
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เงินอุดหนุนรายหัวให้กบั โรงเรียนขนาดเล็กและยังจัดท�ำโครงการวิจยั เพือ่ ก�ำหนดอนาคตโรงเรียน ขนาดเล็ก
ของประเทศไทย ภายใต้หลัก 3 ประการ คือ 1) คุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) สิทธิและ
โอกาสในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยตามรัฐธรรมนูญก�ำหนดและ 3) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของรัฐ และที่ส�ำคัญที่เน้นตระหนักในการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เพือ่ ให้นกั เรียนแต่ละระดับชัน้ ในกลุม่ สาระอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาให้
สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการด�ำเนินการวิจยั ได้รบั การสนับสนุน
ของผู้บริหารและคณะครูที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายใน การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษานโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 จ�ำนวน 1,957 โรงเรียน ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้มี
จ�ำนวน 3,500 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 322 โรงเรียน
ท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และการสุ่ม
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้จากการค�ำนวณการสุม่ ตัวอย่างทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95.0% จึงได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับ 644 คน

แนวคิดในการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ร่วมกับกรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ
ด�ำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ.2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ในขณะนั้น) ได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 และด�ำเนินการ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีสถานศึกษา ในสังกัด
กว่า 30,000 โรงเรียนประสบกับปัญหาที่คล้ายกับกรมสามัญศึกษาคือปัญหาคุณภาพการศึกษาอันเนื่อง
มาจากการขาดแคลนครูและสื่อการเรียนการสอน เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การศึกษามี
ส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจน ให้เด็กในชนบทยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง มีกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดรถโมบายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การหมุนเวียนครูเข้าสอน การพัฒนาครูด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้าน ICT รูปแบบ e – Learning (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2558 น. 3-4)
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สอื่ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV)
จะใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะ
และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูหรือครูไม่ครบชั้น การขาดครูสาขาวิชาเอก และการขาดแคลนทรัพยากร
เป็นการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้ จะต้องมีเครื่องมือปัจจัยต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาคนในสั ง คมให้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง ของประเทศนั้ น มี ก ระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่
ประกอบด้วยหลากหลายลักษณะ ในส่วนของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาที่
ใช้เทคโนโลยี (ICT) อย่างมีคุณภาพนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีปัจจัยส�ำคัญๆในการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จ ซึง่ มีนกั วิชาการได้สรุปเกีย่ วกับปัจจัยความส�ำเร็จ ดังที่ สุธาศินี สีนวนแก้ว (2543 น. 126-138)
และ สุมาลี สังข์ศรี (2545 น. 11-17) ได้กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาว่ารัฐ
จะจัดสรรคลืน่ ความถี่ สือ่ ตัวน�ำ และโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และดังที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงาน
ผลการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ�ำปีการศึกษา 2557 สรุปได้ว่า
ปัจจัยความส�ำเร็จที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบด้วย 1) การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สอื่ DLTV ต้องปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง 2) การนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สอื่ DLTV และเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ต้องด�ำเนินการนิเทศ
ติดตาม ก�ำกับและประเมินผลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือ ระบบสัญญาณ ระบบ
ไฟฟ้า ตลอดจนความพร้อมของการดาวเทียม ฯลฯ มีความจ�ำเป็น และต้องทันสมัย มีระบบการใช้งาน
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระ
ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย แนวคิดจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่
แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาทางไกล ทฤษฎีการจัดการศึกษาทางไกล และหลักการส�ำคัญของการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียม
2. การศึกษาสภาพปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ส�ำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน 2) แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 ส�ำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาแบบสอบถามเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นลักษณะเลือกตอบ (Check List) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ด�ำเนินการโดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC)
โดยพิจารณาข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 เป็นต้นไป น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชากรทีม่ ใิ ช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย มาวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.95
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ท�ำหนังสือจากส�ำนักศึกษาธิการภาค เพื่อส่งแบบสอบถามไปยัง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 จ�ำนวน 322 โรงเรียน ที่มี
โรงเรียนขนาดเล็กทีจ่ ดั การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ก�ำหนดไว้
6. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น				
ปัจจัยเบื้องต้น
1. ความพร้อมของผู้บริหาร
2. ความพร้อมของครูผู้สอน
3. ความพร้อมของนักเรียน
4. ความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์   
5. ความมีคุณภาพของเครือข่าย
ด้านกระบวนการ
1. การบริหารจัดการ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. การวัดผลและประเมินผล
4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านผลผลิต
1. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน
3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน

ตัวแปรตาม

นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1. จัดห้องควบคุมการรับและส่งสัญญาณดาวเทียม
2. จัดห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
3. การบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. แผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
5. การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
6. วางแผนการเรียนตามความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น
7. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
8. สื่อประกอบการเรียนที่หลากหลาย
9. ปลูกฝังให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. การพัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัด
11. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
12. การประเมินคุณภาพผู้เรียน
13. การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
14. การแสวงหาความรู้และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิจัยนี้ ประมวลผลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กทีจ่ ดั การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น
รายด้านและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง แล้วน�ำผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
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3. วิเคราะห์สมั ประสิทธิแ์ ห่งความแปรผันของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ (Coefficient of Variation: C.V.)
4. ประมวลผลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า
การด�ำเนินการทัง้ 14 ด้าน ยังต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกด้าน แม้จะมีคา่ เฉลีย่ ในการด�ำเนินการ
อยู่ระดับปานกลาง ถึงระดับมาก แต่ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรในทุกด้านยังคงต้องมีการปรับปรุง
การด�ำเนินงาน
2. ผลการศึกษาปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเบื้องต้น ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต พบว่า
2.1 ผลการศึกษาปัจจัยเบือ้ งต้น ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่าด้านความพร้อม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับดี กล่าวคือ ค่าเฉลีย่ ในการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับดีมากและค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปรอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ยกเว้น การจัดท�ำแผน นิเทศ ก�ำกับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกล
ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรมีค่อนข้างสูง ส่วนความพร้อมของ
ครูผู้สอน ความพร้อมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง ถึงระดับมาก แต่ค่าสัมประสิทธิ์
ความผันแปรยังคงต้องปรับปรุงในทุกประเด็นการด�ำเนินงาน เนือ่ งจาก มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามผันแปรอยู่
ในระดับสูง ส�ำหรับความพร้อมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ พบว่า มีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับดี ถึงระดับดีมาก แต่มี
ค่าสัมประสิทธิค์ วามผันแปรอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งปรับปรุงการด�ำเนินงานทุกประเด็น ยกเว้น การติดตัง้ อุปกรณ์
ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมกับสายตานักเรียนในการนั่งชมรายการถ่ายทอดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
น้อย และความพร้อมของเครือข่าย พบว่า ยังต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกประเด็น เนื่องจาก
การด�ำเนินงานยังอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรในระดับสูงจึงควรปรับปรุง
2.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการ ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า
ทุกปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการมีสว่ นร่วมของ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ยังต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกด้าน เนือ่ งจาก ทุกด้านมีการด�ำเนินงานอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ถึงระดับมาก แต่พบว่ายังมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามผันแปรอยูใ่ นระดับสูง แสดงว่าการด�ำเนินงาน
ในทุกด้านยังมีปัญหาที่ควรต้องปรับปรุงการด�ำเนินงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านผลผลิต ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า
ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และค่าสัมประสิทธิค์ วามผันแปร
มีระดับค่อนข้างดี ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนและของผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก แต่ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรอยู่ในระดับสูง แสดงว่า การด�ำเนินงานยังต้อง
ปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป
3. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า
3.1 ปัจจัยทางตรงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็กมากที่สุดคือ ความพร้อมของผู้บริหาร รองลงมาคือ ความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของ
เครือข่าย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ตามล�ำดับ
3.2 ปัจจัยด้านผลผลิตที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารและครู เป็นปัจจัยทางตรงเพียงปัจจัยเดียวทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนความพึงพอใจของนักเรียน
และความพึงพอใจของผูป้ กครอง ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
ทางบวก
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3.3 ปัจจัยด้านกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า การวัดและประเมินผล เป็นปัจจัยทางอ้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส�ำหรับปัจจัย การมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการบริหาร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการวัดและประเมินผล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การวัดและประเมินผล
3.4 ปัจจัยเบือ้ งต้นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า ความพร้อมของผูบ้ ริหาร เป็นปัจจัยทางอ้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีค่าเท่ากับ .131 และผ่าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส�ำหรับความพร้อมของครู เป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีอิทธิพล
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการ และผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และความพร้อมของนักเรียน เป็นปัจจัยทางอ้อมที่
มีอิทธิพลทางลบต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการ ส่วนความพร้อมของนักเรียน เป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีอิทธิพลทางบวกต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
และผ่านการวัดและประเมินผล และความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีอิทธิพลทาง
บวกต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการบริหารจัดการ
และความพร้อมของเครือข่าย เป็นปัจจัยทางอ้อมที่มีอิทธิพลทางบวกต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ และผ่านการวัดและประเมินผล ทัง้ นี้ ปัจจัยด้านความพร้อมของผูบ้ ริหาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพร้อมของครู และความพร้อมของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมของนักเรียน
อีกทั้ง ความพร้อมของนักเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมสื่อวัสดุอุปกรณ์ ส่วนความพร้อม
สื่อวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมของเครือข่าย

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 และ 2 ในการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรที่ยังคงต้องมีการปรับปรุง
การด�ำเนินงานในหลายด้าน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ คัมรา (Kamra,1997, p. 36)
ที่ได้ท�ำการศึกษาประเมินผลการใช้สื่อการสอนใหม่ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในเมืองและ
ชนบท ผลการวิจยั พบว่า ครูและนักเรียนไม่คอ่ ยได้ใช้วทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุเพือ่ การศึกษา ทัง้ นีเ้ พราะ
ครูประสบปัญหาในด้านตารางเรียนทางด้านเนือ้ หา ตลอดจนการขาดแคลนทางด้านรับวิทยุและโทรทัศน์
ในชัน้ เรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดสือ่ การสอนประเภทโสตทัศนวัสดุ ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ปรากฏผลดังนี้
1) ความพร้อมของครู ควรต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน
อยู่ในระดับมากเท่ากับ 17.983 - 28.155 จึงควรต้องปรับปรุงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับคู่มือครู การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ
ผลการเรียนรูจ้ ากทางไกลผ่านดาวเทียม การประสานงานกับครูผสู้ อนต้นทางโรงเรียนไกลกังวล การวาง
ระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั การเรียนรู้ และการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับติดตาม
และประเมินผล 2) ความพร้อมของนักเรียน ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากมีคา่ สัมประสิทธิ์
แห่งความแปรผัน อยู่ในระดับมากเท่ากับ 17.087 - 24.662 จึงควรต้องปรับปรุงความสนใจและปรับ
พฤติกรรมการเรียนรูก้ ารร่วมกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยความเต็มใจ การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ครูผสู้ อนต้นทาง
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และปลายทาง การสืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยี ความเข้าใจระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้จากสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม 3) ความพร้อม
ของสื่ อ อุ ป กรณ์ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งาน เนื่ อ งจากมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ ห่ ง ความแปรผั น
อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 15.311 - 19.885 จึงควรต้องปรับปรุงขนาดของโทรทัศน์เหมาะสมกับการรับชมของ
นักเรียน อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนเพียงพอ และใบงาน ใบความรู้ เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน  4) ความพร้อมของ
เครือข่าย ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากมีคา่ สัมประสิทธิแ์ ห่งความแปรผัน อยูใ่ นระดับมาก
เท่ากับ 21.280 - 23.175 จึงควรต้องมีคณะบุคคลเพื่อการประสานการปฏิบัติงานของเครือข่าย บุคลากร
ในเครือข่ายรูแ้ ละเข้าใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านร่วมกัน ระบบการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ านของ
เครือข่าย และการเลือกใช้เครือข่ายสนับสนุนทัง้ เครือข่ายบุคลากรและเครือข่ายเทคโนโลยี 5) การบริหารจัดการ
ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน อยู่ในระดับมากเท่ากับ
19.151-19.523 จึงควรต้องปรับปรุงการวางแผนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้าง
บุคลากรได้สอดคล้องกับเป้าหมาย การยึดแผนในการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ การสร้างระบบ
การส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงาน และการก�ำกับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน 6) กิจกรรม
การเรียนรู้ ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน อยู่ในระดับ
มากเท่ากับ 20.632-28.552 จึงควรต้องปรับปรุงการจัดท�ำโครงสร้างรายวิชาและก�ำหนดการสอนครบถ้วน
ตามสาระการเรียนรู้ การยึดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
การประสานงานจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั ครูผสู้ อนต้นทาง และการสรุปองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั เรียน เมือ่ จบ
การเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากมีคา่ สัมประสิทธิแ์ ห่งความ
แปรผัน อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 21.11-22.489 จึงควรต้องมีการออกแบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
และกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามลักษณะเนื้อหาในแต่ละสาระการเรียนรู้
การสร้างเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย การก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินที่เน้นการสร้าง
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง และการใช้ผลการวิเคราะห์จากการวัดผลและประเมินผลเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 8) การมีสว่ นร่วม ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากมีคา่ สัมประสิทธิแ์ ห่งความแปรผัน
อยู่ในระดับมากเท่ากับ 19.600-20.865 จึงควรต้องปรับปรุงเป้าหมายและการด�ำเนินงานจัดการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การร่วมมือจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามสาระการเรียนรูท้ สี่ ามารถด�ำเนินการได้ และการให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9) ความพึงพอใจของนักเรียน ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนื่องจาก
มีคา่ สัมประสิทธิแ์ ห่งความแปรผัน อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 15.715-18.836 จึงควรต้องปรับปรุงการส่งเสริม
การเรียนเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ การมีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการค้นคว้า จากสื่อ
เทคโนโลยีก้าวหน้า การเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีความสุขในการเรียนรู้ และการปลูกฝัง
ความสนใจมุง่ มัน่ เรียนรู้ และ 10) ความพึงพอใจของผูป้ กครอง ต้องมีการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากมี
ค่าสัมประสิทธิแ์ ห่งความแปรผัน อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 17.375-20.869 จึงควรต้องปรับปรุงโอกาสในการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เรียนรูข้ องบุตรหลาน การปลูกฝังการสร้างนิสยั แสวงหาความรูข้ องบุตรหลาน การเห็นคุณค่า
ของการให้การศึกษาแก่บตุ รหลาน การพัฒนาตนเองควบคูไ่ ปกับบุตรหลาน ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ศิรริ ตั น์ แสงชีวงษ์ (2554) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน ได้ผลดีกับได้ผลระดับ
ปานกลาง-ไม่ดี มีปัญหาในด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้านการจัดการเรียน
การสอน และด้านงบประมาณ ดังนั้น แนวทางที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนได้ คือการให้ความส�ำคัญส�ำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากรและสื่อการเรียนการสอนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับการสอนของอาจารย์ในโทรทัศน์
2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
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2.1 ผลการศึกษาปัจจัยเบื้องต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ความพร้อมของผู้บริหาร เป็นปัจจัยทางตรงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ได้รับนโยบายในการจัดการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนโดยใช้การสอน
ทางไกลตามแนวทางของโรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้
มีการเตรียมความพร้อมในด้านก�ำลังคน และวัสดุอปุ กรณ์ และแนวทางการจัดการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
ดังที่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (2557, น. 22) ได้กล่าวว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องเป็น
ผูน้ ำ� ด้วยความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สอื่ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุญเฑียร ขัติเนตร (2548) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตอ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
โดยพบว่า ผู้บริหารและครูเห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม
และเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายทาง
2) ความพร้อมของนักเรียน เป็นปัจจัยทางตรงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หลายแห่งได้มีการด�ำเนินการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมา
ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนให้นักเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาครูขาด
ครูไม่ครบชัน้ เรียน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอน จึงท�ำให้นกั เรียนต้องเตรียมความพร้อม
ในการเรียน ดังที่ บัลแลนไทน์ (Bellantine. 1997, p. 12-17) ได้กล่าวว่า ปัจจัยป้อนด้านนักเรียนจัดเป็น
สมาชิกของโรงเรียนซึง่ มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ไพโรจน์ คงเกิด
(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการจัดการศึกษาวิธีทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
วัดท่าพญา อ�ำเภอปากพนัง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการศึกษาโดยวิธีทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เรียนเพิม่ ขึน้ มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ดาลิน (Darrin,
2005. p. 204) ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความอิสระของผู้เรียน และการสื่อสารในการเรียนทางไกลจะเป็น
ตัวท�ำนายแนวปฏิบตั ขิ องนักเรียนในหลักสูตรทางไกลพบว่า ความพร้อมของผูเ้ รียนจะมีผลต่อการท�ำนาย
เบื้องต้นของแนวปฏิบัตินักเรียนทางไกล
3) ความพร้อมของเครือข่าย เป็นปัจจัยทางตรงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้มีการบริหารสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา
ท�ำให้การบริหารจัดการของสถานศึกษานัน้ เครือข่ายผูป้ กครองและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้ทราบถึงแนว
นโยบาย ในการจัดการศึกษาทัง้ ในระดับชาติและระดับสถานศึกษาอยูเ่ สมอ จึงท�ำให้เครือข่ายมีความพร้อม
ในการร่วมมือกับสถานศึกษาเพือ่ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละพืน้ ที่
ได้อย่างเหมาะสม ดังที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2558, น. 3-4) ได้กล่าวว่า การสร้าง
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านดาวเทียม เป็นการจัดเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2557) ได้กล่าวว่า รูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นลักษณะการน�ำเทคโนโลยี
ร่วมสมัยที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในชีวิตประจ�ำวันมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและ
ส่งเสริม ให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) การบริห ารจัดการ เป็ น ปั จ จั ย ทางตรงที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ นโยบายการจั ด การศึ ก ษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น โดยอาศัยกระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังที่ Lunenburg และ Ornsteein (1996, p. 15-18) ได้กล่าวว่า การบริหารที่ดีในด้านคน
วัสดุ สิ่งของ เงิน และทรัพยากร จะน�ำไปสู่ผลผลิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ปัจจัยในการด�ำเนินงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุไรวรรณ กรุณานนทกิจจา (2547) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับประถมศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียม 7 ด้าน มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านสาระการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล บุคลิกภาพของครูต้นทาง วิธีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางและปลายทาง
และบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางและปลายทาง
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยทางตรงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ ผูบ้ ริหารทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ครูได้มีการน�ำแนวทางการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ ๆ โดยฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และได้พยายามส่งเสริมให้
ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กบูรณาการสาระความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2558, น. 3-4) ได้กล่าวว่า แนวโน้มการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ควรส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ ภาสกร
เรืองรอง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ทิพย์รัตน์ สิทธิวงษ์, วณิชชา แม่นย�ำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรันยู หมื่นเดช
และชไมพร ศรีสุราช (2558) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นแนวทางที่
ผูส้ อนจะน�ำไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนด้วยการใช้แท็บเล็ตพีซโี ดยทีผ่ สู้ อน
สามารถ น�ำรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ และบริบทในชั้นเรียนของตน
3) การวัดและประเมินผล เป็นปัจจัยทางตรงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ ผูบ้ ริหารทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา ได้พยายามส่งเสริมให้ครูได้มีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอยู่เสมอและ
มีการวัดและประเมินสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ดิษฐ์ลดา
ปันค�ำมา (2551) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
พบว่า การด�ำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในขัน้ การประเมินผลการจัดการศึกษาประกอบด้วย
การวางแผนงานการจัดเตรียมบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการเรียน การจัด
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา เทคนิคและระบบสัญญาณ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทางตรงที่มีอิทธิพลต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการมีสว่ นร่วมของชุมชน
มีความส�ำคัญต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาทัง้ ด้านวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา แหล่งการเรียนรู้ ชุมชนรอบๆ
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558, น. 6) ได้กล่าวว่า แนวโน้ม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนัน้ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ควรต้องมีการส่งเสริม
และก�ำกับดูแลทดแทนการเป็นผูจ้ ดั และสอดคล้องตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านผลผลิต สามารถอภิปรายผลได้วา่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารและ
ครู เป็นปัจจัยทางตรงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ ผูบ้ ริหารและครู โรงเรียนขนาดเล็กต้องการให้มกี ารดูแลนักเรียนอย่างทัว่ ถึง แต่ยงั ขาดแคลนครู

192 SUTHIPARITHAT

Vol.31 No.98 April - June 2017

ครูไม่ครบตามวิชาเอก ครูย้ายบ่อย ผู้บริหารและครู จึงต้องท�ำแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมมาใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนนักเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อม
สมบูรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีผ่ บู้ ริหารและครูควรส่งเสริมให้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังที่ สุมาลี สังข์ศรี (2545ข) ได้กล่าวว่า การที่ผู้บริหารและครู ได้ช่วยผู้เรียนที่
อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้ จึงควรมีการวางแผนและเตรียมการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนในการเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสาท วันทนะ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยภาพรวมเห็นด้วยและเห็นว่าเป็นความจริงในระดับมาก

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้บริหารส่งผลบวกทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรค�ำนึงถึงความพร้อมของผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการท�ำความเข้าใจกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง การจัดห้องเรียนและอาคาร สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และควรให้ความส�ำคัญในการก�ำกับ
ดูแลครู อย่างใกล้ชิดในการจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมของนักเรียนส่งผลบวกทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
ให้ครูท�ำความเข้าใจและรู้จักนักเรียนทุกคน และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้เรียนอย่างสม�่ำเสมอ
3) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมของเครือข่ายส่งผลทางลบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรเร่งให้มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการศึกษาทางไกลให้แก่ครูอย่างต่อเนือ่ ง และจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่งผลผลบวกทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรได้มกี ารวางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยควรมีแผนปฏิบัติการ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความชัดเจน และยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์
5) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลบวกทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรส่งเสริมให้ครูได้จดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระให้สอดคล้องกับการศึกษาทางไกลส่งเสริม
ให้ครูได้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมากขึ้น ส่งเสริม
ให้มีการจัดการความรู้ระหว่างครูด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อน�ำมาเป็นต้นแบบ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
6) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการวัดผลและประเมินผลส่งผลบวกทางตรงต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวัดผลและประเมินผลที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย พัฒนาให้
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ครูมีความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทั้งด้าน พุทธิพิสัย จิตตพิสัย และทักษะพิสัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูควรมีการติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
7) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลบวกทางตรงต่อ
นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้บริหาร และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ควรเร่งให้เกิดความร่วมมือกันทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้
ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษา
ในต่างเขตพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกัน
8) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ส่งผลบวกทางตรงต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น
ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรสร้างความตระหนักให้แก่ครูและบุคลากรในการช่วยกันขับเคลือ่ น
การจัดการศึกษาทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บคุ ลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคนได้เข้าใจ
ถึงความส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนการสอนและสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสภาพปัจจุบนั ทีต่ อ้ ง
ปรับมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
2) ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยด้านตัวผูเ้ รียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
4) ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพือ่ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
5) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ การถอดบทเรียนของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
7) ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับ รูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนขนาดเล็ก
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