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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอไชยปราการ สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน ครูผู้สอน 59 คน และศึกษานิเทศก์ 2 คน รวม 69 คน วิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวม อยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้านอยู่ใ น
ระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการดาเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน ด้านครูผู้ส อน ด้านนักเรียน และด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลาดับ
ปัญหา คือ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมน้อยเกินไป บุคลากรไม่เพียงพอ การดาเนินงานการจั ด การศึก ษาทางไกลผ่านดาวเทียมยัง ไม่ส ม่าเสมอ ขาดการเตรียมพร้อ มสื่อ การเรียน
การสอน
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการนิเทศ กากับ ติดตาม มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่าเสมอ จัดสรรบุคลากรครูเพิ่มสาหรับโรงเรียนที่มี ครู ไม่ค รบชั้น ควรเพิ่มการด าเนิน งานจัด การศึ ก ษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
สม่าเสมอ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน
คาสาคัญ : การดาเนินงาน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บทนา

วิธีการวิจยั (ต่อ)

การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนากาลังคนให้มี คุ ณ ภาพ สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากการศึ กษามี
บทบาทสาคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ เศรษฐกิจ และสั ง คมที่ เป็ นพลวั ต
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสาคัญและทุ่มเทกั บ การพั ฒนา การศึ กษาเพื่ อพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ของตนให้ สามารถก้ า วทั นการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธารงรักษาอัตลักษณ์ ของประเทศ (สานั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2560: 8) [1]
ทิศทางการพัฒนาของโลกในช่ ว ง 15 ปี ต่ อจากนี้ เป้ า ประสงค์ ที่ สาคั ญ ของ SDGs (Sustainable Development Goals)2030
คือการสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม สาหรับเด็กทุกคนในทุ กระดั บ ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย ถึ ง อุ ด มศึ กษา เพิ่ ม
จานวนครูที่มี คุณภาพ เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งขจัด ความเหลี่
อมล้าทางการศึกษา โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุ ข และการเป็ นพลเมื อง
ของโลก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 10) [2]
ผลการพัฒนาการศึกษาของไทยในช่วงปี 2552-2559 พบว่าโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษายังมีความเหลื่ อมล้ า ปั ญ หา
ความเหลื่อมล้า ในการจัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา จากการประเมินสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานทั่ ว ประเทศ ยั ง มี
โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจานวนมาก จากการที่รัฐต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาด้วยทรัพยากรทีม่ ีอย่างจากัด ค่าใช้จ่ายด้านการศึ กษา
ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจา ทาให้งบประมาณสาหรับการพัฒนา คุณภาพการศึกษามีน้อย จานวนสถานศึ กษาที่ มี ม าก
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและชนบท ทั้งสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชนมีความแตกต่างกันมากขึ้น นอกจากนี้นโยบายเรียนฟรี 15 ปีและการกาหนดให้การศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็ นบริ การให้ เปล่ า โดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้รัฐต้องใช้งบประมาณเพื่ อการศึ กษาค่ อนข้ า งสู ง (สานั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา
,2560:12) [3]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชญาณทัศน์ ในด้านการศึกษาและประโยชน์ของการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม ในการใช้เพื่อการศึกษาของไทย สามารถ แก้ปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง
ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยั ง ขาดแคลน ครู ผู้สอน และ
อุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียน และการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผล ระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุ ค คลให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีสติปัญญาในการไตร่ตรองความคิด และการกระทาอย่างมีเหตุผล และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะมาเป็นกาลังหลักสาคัญ
ในการ ร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้มีความผาสุกสืบไปในเบื้องหน้า ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
“...ส่วนที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ก็เป็นโครงการ ที่มาหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าถ้าประชาชนมี
ความรู้ ก็หมายความว่าเด็กได้สามารถทีจ่ ะเรียนวิชาการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านภาษาได้ดี ก็สามารถที่จะดารงชีวิตได้ ได้ดี ได้ดี
มาก นอกจากนั้นโรงเรียน ที่รายการของการศึกษาทางดาวเทียมนี้ ก็ได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีความรู้ทาง จริยธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ กบ็ ่น
กันว่า เยาวชนมักจะไม่ค่อยมีจริยธรรม ไม่ค่อยมี ความดี เลยทาให้เกิดความเดือดร้อนทั่วประเทศ เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ย วข้ องกั บ ยาเสพติ ด
เกี่ยวข้องกับการรุนแรง ความรุนแรงต่างๆ ฉะนั้นการสอนของโครงการ การศึกษาทางดาวเทียมนั้ น ก็ จ ะท าให้ ร าษฎรของประเทศชาติ มี
คุณสมบัติมีคุณภาพดีขึ้น...” (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, 2559: 1-2) [4]
ปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ ดาเนินงานเป็น New DLTV โดยแบ่งระบบการทางาน
ออกเป็น ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและ วิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่อง สัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นประจาทุกวันจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจานวนมากให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่ ว ถึ ง และเท่ า
เทียม ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศล้วนได้รับการศึกษาพระราชทานเสมอเหมือนกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
มอบหมายให้ศนู ย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 (สมเกี ย รติ สรรค
พงษ์,2559:1-2) [5]
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารและการคมนาคมที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกซึ่งส่งผลให้ยังมีผู้ไม่รหู้ นังสือและขาดโอกาสทางจากการศึกษา มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารทางเดียวจากโรงเรี ยนต้น
ทางซึ่งทาให้บางครั้งนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาบางช่วงซึ่งครูปลายทางต้องคอยสอนเสริมเพิ่มเติมหรือใช้เทคนิคกระบวนการจั ด การศึ กษา ที่
หลากหลายให้กับนักเรียนภายในชั้ นเรี ย น ครู ป ระจ าชั้ นของโรงเรี ย นปลายทางยั ง ไม่ มี วิ ธี การสอนที่ เหมาะสมเพื่ อสรุ ป เพิ่ ม เติ ม เนื้ อหา
นอกเหนือจากการเรียนจากโรงเรียนต้นทางเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจน (สมพงษ์ รักประชา และพงษ์ศักดิ์ คามะโน (2562 เมษายน
10) [6]
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ย นขนาดเล็ กในอาเภอไชย
ปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กต่อไป

2.2.2 นาแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดทาขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้มีความตรงและความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้ง
การใช้ภาษาที่เหมาะสม เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC)
โดยพิจารณาข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 เป็นต้นไป
2.2.3 นาแบบสอบถามที่จัดทาสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ของสถานศึกษาใน
อาเภอฝาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2.2.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟ่าตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย
3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จาแนกตามสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถามโดยใช้
ความถี่และค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
4.2 วิเคราะห์การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สั ง กั ด สานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้านเสนอในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยายแล้วนาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) [9]
4.3 วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ย นขนาดเล็ กในอาเภอไชยปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่เสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
4.4 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจยั
จากการวิจัยเรื่องการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในอาเภอไชยปราการ สั งกั ดสานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดั งนี้
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในอาเภอไชยปราการ สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน

จากตาราง 1 พบว่า การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (μ=4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (μ=4.09)
รองลงมา ด้านการดาเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (μ=4.08) ด้านครูผู้สอน อยู่ ใ นระดั บมาก (μ=4.06) ด้ า นนั ก เรี ยน อยู่ ใ นระดั บมาก
(μ=4.05) และด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก(μ=4.04) ตามลาดับ
ปัญหาการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้าน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรี ยนที่ มี ก าร
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมน้อยเกิน ไป (f=27) ด้ า นการดาเนิ น งานพื้ น ฐานระดั บโรงเรี ยน คื อ โรงเรี ยนมี บุคลากรไม่ เ พี ยงพอต่ อการ
ควบคุมดูแลการดาเนินจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (f=20) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึ ก ษาขาดการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ดตาม
การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยังไม่สม่าเสมอ (f=22) ด้านครูผู้สอน คือ ครูผู้สอนขาดการเตรียมพร้อมสื่อการเรียนการสอน (f=30) ด้ า น
นักเรียน คือ นักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนทางโทรทัศน์เป็นเวลานาน (f=29)
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3
ด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ควรมีการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรี ยน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่าเสมอ (f=27) ด้านการดาเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรี ยน คื อ ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษาควรหา
แนวทางในการจัดสรรบุคลากรครูเพิ่มสาหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น (f=20) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี ก ารการนิ เ ทศ ก ากั บ
ติดตาม การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยังไม่สม่าเสมอ(f=22) ด้านครูผู้สอน คือ ครูไม่เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้ งสื่ อ วั สดุ อุปกรณ์ ใบงาน
และกิจกรรมเสริม (f=30)ด้านนักเรียน คือ ครูควรจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน (f=29)

วัตถุประสงค์

วิธีการวิจยั

1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ กในอาเภอไชยปราการ สั ง กั ดส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้ อเสนอแนะการดาเนิ นงานจั ดการศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ย มของโรงเรี ย นขนาดเล็ กในอาเภอไชย
ปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา ด้านการดาเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน
ด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียน และด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลาดับ
ปัญหาการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คือ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมน้อยเกินไป โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลการดาเนินจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยังไม่สม่าเสมอ ครูผู้สอน
ขาดการเตรียมพร้อมสื่อการเรียนการสอน นักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนทางโทรทัศน์เป็นเวลานาน
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คือ
ด้านการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คือ ควรมีการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่าเสมอ ควรหาแนวทางในการจัดสรรบุคลากรครูเพิ่มสาหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น ควรมี
การการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยังไม่สม่าเสมอ ควรให้ครูจัดเตรียมการสอน
ล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใบงานและกิจกรรมเสริม และควรให้ครูจดั กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงก่อน
และหลังกิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึ กษา 8 คน ครูผู้สอน 59 คน ในโรงเรียนขนาดเล็กอาเภอไชยปราการ และ
ศึกษานิเทศก์ 2 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 8 โรงเรียน
รวม 69 คน ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงใหม่ เขต 3
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอไชยปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2.2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

