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บทคัดยอ 

  รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจร ดวยนวัตกรรม STAIR MODEL  โรงเรียนบานนาตนจั ่น  สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและ

ปญหาการจัดการเรียนรูในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTVมาใชในการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนบานนาตนจั่น 2) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวยนวัตกรรม STAIR MODEL โรงเรียนบานนาตนจั่น  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 3) เพื่อทดลองและประเมินรูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวยนวัตกรรม 

STAIR MODEL โรงเรียนบานนาตนจั่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 4) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวยนวัตกรรม STAIR MODEL  โรงเรียนบานนาตนจั่น  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  

ผลการวิจัย พบวา                

 1.  ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV 

มาใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบานนาตนจั่น พบวา ในภาพรวมแลวคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และครูมีความคิดเห็นวา สภาพการดำเนินงานดานการบริหาร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สวนดานการจัดการเรียนการสอน และดานการใชงานอุปกรณมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวน

ปญหาในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV มาใชในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนบานนาตนจั่นนั้นพบวา ดานที่เปนปญหามากที่สุดคือ ดานการใชงานอุปกรณ สวนดานการจัดการ

เรียนการสอนมีปญหาในระดับปานกลาง สวนดานการบริหารมีปญหาอยูในระดับนอย 

               2.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  สามารถสรุปความหมายไดดังนี้ 

  2.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนบานนาตนจั่น โดย ใชเทคนิค STEP 

พบวา ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานนาตนจั่น (+3.48) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานสังคมและวัฒนธรรม (+0.60) สำหรับปจจัยที่เปนอุปสรรคคือ ดานเศรษฐกิจ (-0.80) และเมื่อพิจารณา



โดยรวมแลวปจจัยภายนอกมีโอกาสมากกวาอุปสรรค ซึ่งเอื้อตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานนาตนจั่น     

(+0.48) 

                   2.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนบานนาตนจั่น โดยใชเทคนิค 2S,4M 

พบวา โดยสรุปโรงเรียนบานนาตนจั่นมีจุดออน (3.48) โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผลผลิตและบริการ (-0.48) 

และมีจุดแข็ง (-0.80) เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวโรงเรียนบานนาตนจั ่นมีจุดออนในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษามากกวาจุดแข็ง (-0.32)  

                    2.3  สถานศึกษามีปจจัยที่เปนโอกาสแตมีจุดออนแสดงใหเห็นวาโรงเรียน บานนาตนจั่น        

มีสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้อตอความสำเร็จ ทั้งดานชุมชน/หนวยงานอ่ืนชวยเหลือและคอยสงเสริมสนับสนุน

อยางสม่ำเสมอ ภูมิปญญาทองถิ ่น ปราชญชาวบานเปนแหลงเรียนรู ใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง          

แตโครงสรางภายในมีจุดออนทั้งดานบุคลากร จำนวนนักเรียน งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำ 

ดังนั้นโรงเรียนบานนาตนจั่น จะตองเรงรัดการพัฒนาในสวนที่เปนอุปสรรคซึ่งตองพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสและ

กำจัด/ลดจุดออนที่มีอยใูหหมดไปเพ่ือพัฒนาเปน Stars ในลำดับตอไป 

               3.  รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรโูดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปน

ฐานแบบครบวงจร โรงเรียนบานนาตนจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี ้

                องคประกอบที่ 1 คือ S = Start (การวิเคราะหองคกรและการมีสวนรวม) ประกอบดวย     

S1: SWOT การสำรวจ/วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และอุปสรรค และ S2: Share การวางแผนแบบ มีสวนรวม    

                องคประกอบที่ 2 คือ T = Team (การทำงานเปนทีม) ประกอบดวย T1: Recognition 

Team ท ีมดำเน ินงานด านการสร างองค ความร ู /ภาคทฤษฎ ี และ T2: Create a practician Team              

ทีมดำเนินงานดานการสรางสรรค/ภาคปฏิบัต ิ

                องคประกอบที่ 3 คือ A = Activity (การจัดกิจกรรม) ประกอบดวย A1: Learning Activity 

กิจกรรมการเรียนรูแบบครบวงจร และ A2: Network Activity กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายการ

เรียนร ู   

                อ ง ค ปร ะก อบ ท ี ่  4  ค ื อ  I =  Interaction ( ก า ร ม ี ปฏ ิ ส ั ม พ ั น ธ )  ป ร ะกอบ ด ว ย                                

I1: Interaction with Instructional media and activity ผลของการมีปฏิสัมพันธกับสื่อการเรียนรู และ     

I2: Interaction with Learning Network ผลของการมีปฏิสัมพันธกับเครือขายการเรียนร ู

                องคประกอบที่ 5 คือ R = Reflection (การสะทอนผล) ประกอบดวย R1: Reflect the 

result สะทอน/ประเมินผลการเรียนรู  และ R2: Reflect of Desired characteristics สะทอน/ประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

               4.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวยนวัตกรรม STAIR MODEL โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา รูปแบบการ

บริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวย



นวัตกรรม STAIR MODEL ความเปนไปไดในการนำไปปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และมีประโยชนอยูในระดับ

มากที่สุด 

               5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผมูีสวนเก่ียวของที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดย

ใช เทคโนโลย ีการศ ึกษาทางไกลผ านดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรด วยนว ัตกรรม STAIR 

MODEL  พบวา ในภาพรวมแลวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบานนาตนจั่น ขาราชการครู 

ครูอัตราจาง ผูปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

การศกึษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนฐานแบบครบวงจรดวยนวัตกรรม STAIR MODEL ของโรงเรียนนา

ตนจั่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 อยใูนระดับมากที่สุดทุกดาน 

               6.  ผลการเปร ียบเท ียบค า เฉล ี ่ ยของผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการ เร ี ยนระด ับสถานศ ึ กษา  

ในกล ุ มสาระการเร ียนร ู หล ักในภาพรวมของน ัก เร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ท ี ่  1  –  6 โรง เร ียน 

บานนาตนจั่น ระหวางปการศกึษา 2560 และปการศกึษา 2561 พบวา เพิ่มข้ึนรอยละ 12.11 

               7.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่     1 – 6 

พบวา นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 100  

               8.  คะแนนเฉลี ่ยรอยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู เรียน

ระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละในภาพรวมสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละในภาพรวมของผลการประเมิน

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง       

ปการศกึษา 2560 และ 2561 พบวา เพิ่มข้ึน 9.15  

               9.  คะแนนเฉลี ่ยรอยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี ่ยรอยละระดับประเทศ ระดับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับเขตพื้นที่การศกึษาทุกกลมุสาระการเรียนรู และเมื่อเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง       

ปการศกึษา 2560 และ 2561 พบวา เพิ่มข้ึนทุกกลมุสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


