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ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง 
ปีท่ีศึกษา 2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. เพ่ือรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  และ 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 60 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 180 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 60 คน และครูผู้รับผิดชอบงานวิฃา
การ จำนวน 1 คน จำนวน 60 คน และครูผู้สอน DLTV จำนวน 1 คน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีลักษณะเป็นแบบ
สำรวจรายการความพร้อมในการดำเนินงานของโรงเรียน มีรายการ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ การ
เตรียมการอ่อนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับความดังของเสียง
โทรทัศน์ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน 
แบบบันทึกภาคสนาม เป็นแบบบันทึกรายการ มี 2 ส่วนคือ บันทึก สังเกต การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งบันทึกหลักฐานเอกสาร
ร่องรอยการดำเนินงาน บันทึกการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. แบบประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และ 4 การสนทนากลุ่ม Focus group แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โดยผู้ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครูผู้สอน 
จำนวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน และผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  ผลการศึกษา พบว่า 
            1. ผลการประเมินความพร้อมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตัวชี้วัดที่มี

คะแนนเตรียมความพร้อมสูงสุด ได้แก่ ในรายงานตัวชี้วัดที่ 6 โรงเรียนที่มีครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีคะแนนเตรียมความพร้อมสูงสุด จำนวน 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.33  

  2. ผลการจัดระดับคุณภาพการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) มีโรงเรียนที่มีความพร้อมระดับคุณภาพ ดีมาก จำนวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33  
  3. ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  ด้าน
ผู้เรียน คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ ( X  = 2.73 , SD = 0.50)   

 4. ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ด้านการ

จัดการเรียนการสอน คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ( X  = 3.44 , SD = 0.49)  
  5. ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้านการ

บริหารจัดการ  คะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ( X  = 3.52 , SD = 0.50)  

 6. ผลความพึงพอใจของผู้บริหารอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( X  = 4.54 , SD = 
0.52)  

  7. ผลความพึงพอใจของครอูยู่ในระดับคุณภาพ มาก ( X  = 4.49 , SD = 0.53)  
แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มี 5 แนวทาง ดังนี้ 1) กำหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 2) จัดทีมนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 3) จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว
รับผิดชอบเป็นรายอำเภอ เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงผลงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และประเด็นสุดท้ายคือ 5) ยกย่อง ชมเชย สร้าง
แรงจูงใจแก่โรงเรียน ครู และบุคลากรที่มีผลงานประสบความสำเร็จ สำหรับระดับสถานศึกษา มี 6 
แนวทาง ดังนี้ 1) ภายใต้บริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกันให้มีการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรับ
สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม 3) นิเทศภายในอย่างเข้มข้น 4) สอนซ่อมเสริมหลังจากเรียนจากทางไกล
ผ่านดาวเทียมหรือนำเด็กฝึกปฏิบัติจริง ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 5) จัดกิจกรรม PLC ใน
สถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และ 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 

ข้อเสนอแนะ 
         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรนิเทศติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินสะท้อนผล 
         2. ควรมีการนิเทศภายในอย่างเข้มข้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
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              3. ควรนำแนวทางทั้ งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา            
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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