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การนิเทศเพื่อศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม (DistanceLearning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพี้  
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รายงานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 



2 
 

 
ค าน า 

            รายงานการศึกษาการนิเทศเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม (DistanceLearning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร เล่มนี้   จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ใน

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและใช้เป็นข้อมูลให้สถานศึกษา

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศ พัฒนาสื่อการสอน พัฒนาครูผู้สอนให้

ใช้สื่อการสอนเป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและน าข้อมูลเสนอ

ฝ่ายบริหารโรงเรียนต่อไป 

ผู้รายงานขอขอบพระคุณ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร นายณรงค์  โล่ค า นายประภาส ไชยทองมี  นายสุริยะ  ใจคง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดร.วิหาญ  พละพร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาตลอดจนท่านศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า  ตรวจสอบ  แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุก
คนที่มีส่วนในการจัดท ารายงานเล่มนี้จนส าเร็จ 
               ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนใน เขต
บ้านหว้านใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความสะดวก
ในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่งและหวังว่าเอกสารนี้จะช่วยส่งเสริมในการวางแผนการนิเทศ พัฒนาสื่อการสอน พัฒนา
ครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนเป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

 นางพิชชากร  เสียงล้ า  
                                 ผูฝ้ึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 

สารบัญ 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.
2553  มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  มาตรา 10 การ
จดัการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมาตรา 37 กล่าวว่า 
ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มกีารศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานดังต่อไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (4) “การจัดการศึกษาทางไกลและการจัด
การศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา” 

   จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร   สรุป อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ก็ด้วยระบบบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพ  โดยเน้น ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
หว้านใหญ่  ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  และได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับ
ต่าง ๆ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT,O-
NET) สูงกว่าระดับประเทศ  5 ปีต่อเนื่อง (2557-2561)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ใช้สื่อ DLTV, DLIT ในการสอน และแบบ Active Learning ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดย
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง (โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่,  2561 : 1)  จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปยังโรงเรียน
ขนาดเล็กทั่วประเทศที่ผ่าน มา พบว่าผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนดังกล่าว ยังตา่ กว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ ให้มี
คุณภาพดีขึ้น โดยศึกษาจากผู้ปฏิบัติ คือ ผู้บริหาร และครูควร ท าอย่างไร   จึงจะท าให้มีการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนดีขึ้น    ผู้บริหาร และครูเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการ



6 
 

จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน โดยตรง  เพื่อน าข้อมูลในด าเนินงานและปรับปรุงการ 
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้มีคณุภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

การนเิทศการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพให้สถานศึกษา  โดยเฉพาะครูผู้สอน  

ซึ่งเป็นครูผู้สอนหลักในระบบการศึกษา  ส าหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ ต้องปรับปรุงการสอนของครูให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น  องค์ประกอบของการนิเทศประกอบด้วย  การช่วยเหลือครูผู้สอน  ซึ่งเป็นครูผู้สอนหลักใน

ระบบการศึกษา ส าหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  คือ ต้องการปรับปรุงของครูให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

องค์ประกอบของการนิเทศประกอบด้วย  การช่วยเหลือครูผู้สอนโดยตรงให้มีปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครู  

อย่างสม่ าเสมอ   ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้น (สุทธนู  ศรีไสย์. 2549 : 25) 

               จากนิเทศติดตามโรงเรียบนบ้านภู-บ้านค าพ้ี ปรากฏว่า ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนในระดับปานกลางและ
จากการสอบถามฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  เรื่อง การใช้สื่อการสอนมีไม่เพียงพอ ครูมีความต้องการใช้
สื่อการสอนมาก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ศึกษาค้นคว้า ต้องการศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียน บ้าน
หว้านใหญ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อน าผลของการศึกษาไปวางแผนการนิเทศ
พัฒนาสื่อการสอนพัฒนาครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนตามโครงการ DLTV ให้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  

Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร    

 ขอบเขตของการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนบ้านภู-
โรงเรียนบ้านค าพ้ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยท าการเลือกแบบเจาะจงได้ตัวอย่าง  
จ านวน 6 คน 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ คือวันที่ 17 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2563 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1. ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ในการวางแผนใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-บ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนตามการนิเทศเพ่ือ

ศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  
Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-บ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ) ของโรงเรียนต่อไป 
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บทที ่2 

       เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

       การนิเทศเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  
Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามล าดับดังนี้ 

1.   ข้อมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี 

2.  บทบาทของครูในการเลือกและใช้สื่อการสอน 
3.  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพี ้

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2561 มีคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งมีผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.28 รวมความสามารถทุกด้านต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ จากการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นผลอัน
เนื่องมาจากการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น การเรียนการสอนในระบบ DLTV มีปัญหาในเรื่องของเครื่องรับส่งจาน
ดาวเทียมเสียหาย ขาดแคลนงบประมาณและขาดหน่วยงานเข้ามาซ่อม งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนมี
น้อย วัสดุอุปกรณ์สื่อมีจ ากัดท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหามา
โดยตลอดทั้งจัดหาครูผู้สอนอัตราจ้างแต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดจึงจ้างได้ในระยะเวลาสั้น จัดหางบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดท าสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จัดให้ครูผู้สอนไปศึกษาดูงาน ไปอบรมสัมมนา ไปเรียนรู้
งานนอกสถานที่ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านภูจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีนักเรียน รวม 35 คน ครูผู้สอน 3 คน  

จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ

หน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ในด้านผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านภู มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่  เหมาะสมกับ

ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน  เรียนรู้ แบบใช้

กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุ โดย

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการใช้

เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น

ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถาม

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 

เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตาม

นโยบายของผู้บริหาร การจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้น  ให้

ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังมารยาทท่ีดี   การมีสัมมาคารวะ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย พูดจา

เหมาะสม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต    การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 

สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริม  การออกก าลังกาย โดยการจัดกิจกรรมออก

ก าลังกายหน้าเสาร์ธง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต ตามโครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดการเรียนรวม มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน มีการน าเอาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแนะน าให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง โดยการ

ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูไท ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ

ชุมชนภายในหมู่บ้าน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ  โฮมสเตย์ในชุมชน นอกจากนี้เพ่ิมเวลาเรียนรู้เรื่อง

อาชีพ เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero west school) 

เป็นต้น  
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ด้านการบริหารจัดการ  

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุม

ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด   พันธ

กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม

โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าศึกษา อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โครงการจัดหาระดมทุนและพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตาม

นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ

สรุปผลการด าเนินงาน  

ดา้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน /กิจกรรม 

อย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

และมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน  ชิ้นงาน  โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน  เศรษฐกิจ

พอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

แผนผังความคิด  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้   

ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน จัดกิจกรรมอย่าง

หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดฯ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 

เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู

รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
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ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู

ผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วน

คะแนนแต่ละ หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ

สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่

เน้น ทักษะการคิด ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา  ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                  กรมวิชาการ (2546)   วิจัยเรื่อง    สภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียนเครือข่ายแกนน าการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานผลการศึกษาพบว่า(1) สภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาสถานศึกษาส่วนใหญ่มีปัจจัยสนับสนุนด้าน
การใช้สื่อการเรียนรู้ทั้งในด้าน สิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องขยายเสียง
เครื่องเล่นวีดีโอเครื่องโรเนียวมีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาส่วนการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีมีการสนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อนวัตกรรมให้ตามความต้องการและ
พัฒนาครูในการสร้างสื่อการเรียนรู้และในส่วนการปฏิบัติงานพบว่าผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียนและชุมชนมี
พฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ภายหลังการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร  (2) ความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนรู้พบว่าผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียนและชุมชนมีพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ภายหลัง
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร  และมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ใน
ระดับมาก     (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้พบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบมากด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ 3 อันดับแรก   ได้แก่ 1. สื่อ
อุปกรณ์เอกสารหนังสือต่างๆที่ใช้ศึกษาค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียนมีน้อยไม่หลากหลายล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพ    2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะในการจัดท าสื่อ  
3. ครูไม่มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าและจัดท าสื่อการเรียนรู้เนื่องจากมีภาระงานพิเศษมากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
สื่อการเรียนรู้ผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียน  และชุมชนพบว่า  1.ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมสนับสนุนการ
ด าเนินงานการผลิต/จัดซื้อสื่อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เพียงพอ   2.ควรจัดสรรสื่ออุปกรณ์หนังสือแบบเรียน   และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าให้ครบทุกกลุ่มสาระ
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อย่างเพียงพอให้หลากหลาย และพร้อมต่อการใช้งาน    3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าสื่อ/จัดอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้/จัดโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อเกสร ภุมรินทร์ (2547)  วิจัยเรื่องการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านแหลมจังหวัด
เพชรบุรี  สรุปผลการศึกษาได้ว่า   ครูที่มีอายุต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียน
การสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
พัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่มีระดับชั้นเรียนที่สอนต่างกัน มีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันครูที่มีความรู้พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ครูที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
พัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ต่างกันมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 
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บทท่ี 3 
การด าเนินการศึกษา 

           การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สื่อการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television  
: DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
วิธีด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 1.ข้อมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี 

 2.กลุ่มเป้าหมาย 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   จ านวน  6  คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้สื่อการสอนของครูที่

ผ่านการอบรมตามเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวได้แก่เพศอายุตัวอายุราชการและ 

ประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนตามเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู- 
โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   จ านวน  4  ข้อ 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความรู้ความเข้าใจและระดับประโยชน์ที่ได้รับในการน าไปใช้พัฒนา 

งานการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรมตามการศึกษาเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ 

สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู- 
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โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

จ านวน  10 ข้อ 

 

 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1.  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องทฤษฎีแนวคิดและหลักการใช้สื่อการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือให้ได้ตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้สื่อการสอนของครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (Distance Learning 
มุกดาหาร  แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวได้แก่เพศอายุตัวอายุราชการและ 

ประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     ลักษณะค าถามที่ใช้เป็นแบบส ารวจรายการ (Check 

List) จ านวน  4  ข้อ 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลครใูนเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  จ านวน  10  ข้อ 

3. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
สมบูรณ์ความถูกต้องครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ได้แก่ 
 3.1  ดร.มารุต  อุปนิสากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 3.2  ดร.ประภาส  ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.3 ดร.วิหาญ  พละพร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.4 ดร.คมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.5 ดร.ศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

4. น าแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์ 
7. น าแบบสอบถามไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามุกดาหาร  ไปมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลจากครู  
2. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและท า

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตอบกลับผ่านระบบ Online 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า

แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายวิเคราะห์
โดยเรียบเรียงเนื้อหาจัดเป็นหมวดหมู่ตามข้อค าถาม ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนใน
การแบ่งช่วงชั้น (Rating scale ) 5 ระดับ ดังนี้ 

4.21 - 5.00  หมายถึง   มากที่สุด 
3.41 - 4.20  หมายถึง   มาก 
2.61 - 3.40  หมายถึง   ปานกลาง 
1.81 - 2.60  หมายถึง   น้อย 
1.00 - 1.80  หมายถึง   น้อยที่สุด 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
           การนิเทศเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  

Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-บ้านค าพ้ี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร    

 มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6โรงเรียนบ้านภู-.โรงเรียน

บ้านค าพ้ี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน 6  คน  เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม Online และได้รับคืน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามล าดับ

หัวข้อต่อไปนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. การใช้สื่อการสอนของครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Television : DLTV) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร   

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ครูผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 83.33   เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 16.67 อายุ 20 - 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ100  ประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.67 และประสบการณ์ในการอบรม
การใช้สื่อการสอน ตั้งแต่  2 ครั้งข้ึนไป   
 
ตางราง 1 

ตารางแสดงผลการนิเทศเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

(Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
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การใช้สื่อการสอน DLTV ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านบริหารจัดการ    
1.โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้สื่อการสอน 
DLTV 

3.44 0.95 มาก 

2.ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วย DLTV 

3.42 0.96 มาก 

ด้านคร ู    

1.มีการใช้สื่อการสอน DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.48 0.93 มาก 

2.มีการใช้หนังสือแบบเรียนร่วมกับ DLTV 3.54 0.92 มาก 

 4.มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนด้วย DLTV 3.45 0.93 มาก 

5.มีการใช้ กระดานด าหรือกระดานขาว (White Board) 
ควบคู่ไปกับการสอน DLTV 

3.44 0.96 มาก 

6.มีการใช้สื่อการสอนอย่างอ่ืนร่วมกับ DLTV 3.44 0.94 มาก 
7.มีสื่อและใบงานใน การจัดการเรียนการสอนด้วย 
DLTV ทุกครั้ง 

3.44 0.98 มาก 

8.มีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าทุกครั้ง
ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV 

3.45 0.96 มาก 

ด้านนักเรียน    
9.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย
DLTV 

3.46 0.94 มาก 

10.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่สอนด้วย 
DLTV 

3.44 0.95 มาก 

สรุปรวม 3.44 0.95 มาก 
 

            จากตาราง   พบว่า    การใช้สื่อการสอน D อยู่ในระดับ  มาก มีดังนี้ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้สื่อการสอน DLTV  ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย  DLTV      นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่สอนด้วย DLTV  
มีการใช้หนังสือแบบเรียนร่วมกับ DLTV  2.มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนด้วย DLTV 3.มีการใช้ 

กระดานด าหรือกระดานขาว (White Board)ควบคู่ไปกับการสอน DLTV 4.มีการใช้สื่อการสอนอย่างอ่ืนร่วมกับ 
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DLTV 5. มีสื่อและใบงานใน การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ทุกครั้ง  6.มีการเตรียมการจัดการเรียนการสอน

ล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV  มีการใช้สื่อการสอน DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

      การนิเทศเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  

Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-บ้านค าพ้ี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา :โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ครูผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 83.33   เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 16.67 อายุ 20 - 

60 ปี คิดเป็นร้อยละ100  ประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.67 และประสบการณ์ในการอบรม
การใช้สื่อการสอน ตั้งแต่  2 ครั้งข้ึนไป   

 
          ด้านบริหารจัดการ 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้สื่อการสอน DLTV  และ ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วย DLTV อยู่ในระดับ  มาก 

ด้านครูผู้สอน 
ครูมกีารใช้สื่อการสอน DLTV   ใช้หนังสือแบบเรียนร่วมกับ DLTV มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่

สอนด้วย DLTV  มีการใช้ กระดานด าหรือกระดานขาว (White Board)  ควบคู่ไปกับการสอน DLTV    มี การใช้
สื่อการสอนอย่างอ่ืนร่วมกับ DLTV มีสื่อและใบงานในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ทุกครั้ง  มีการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV การใช้สื่อการสอน DLTV 
อยู่ในระดับปานกลาง และมีการใช้สื่อการสอน DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก 

ด้านนักเรียน  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่

สอนด้วย DLTV อยู่ในระดับ  มาก  จากผลการศึกษาเพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  
   1.เพ่ือศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance  

Learning Television : DLTV) กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านภู-โรงเรียนบ้านค าพ้ี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้คลอบคุมทุกกลุ่มสาระ 

     2.ควรจัดระบบการก ากับ  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะ และวาง 
แผนพัฒนาต่อไป 
   3.ควรพัฒนาให้เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร    

  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูตามโครงการพัฒนาสื่ออ่ืนๆ 

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มุกดาหาร   
             2. ควรมีการศึกษาการติดตามการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนดังกล่าว 
 3. ควรน าการนิเทศติดตามท้ังภายนอกและภายใจเข้ามาร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสอง
โรงเรียน 
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