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รปูแบบการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสและคณุภาพของ
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โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ์สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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บทคดัย่อ 
 

รูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรยีน โดยใช้การ
เรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและศกึษาประสทิธภิาพของรูปแบบการส่งเสรมิการ
จดัการเรยีนรูฯ้ ศกึษาประสทิธผิลการใชร้ปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูฯ้ และจดัท าขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบายในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรยีนโดยใช้การเรยีนรู้
ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน แหล่งข้อมูลได้มาจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 44 โรงเรยีนประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน 44 คน ครผููส้อน 
จ านวน 440 คน และผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 2,865 คน 
ปีการศกึษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มอยา่งง่าย เครื่องมอืที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมนิ แบบ
สมัภาษณ์ จ านวน 5 ฉบบั การวเิคราะห์ขอ้มลูใช ้คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพ
ผู้เรยีนโดยใชก้ารเรยีนรู้ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ มี 5 

องคป์ระกอบได้แก่ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้ 4) การวดั
และประเมนิผล และ 5) เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดับมากที่สุด ประสทิธผิลการใชรู้ปแบบ
การสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูฯ้ พบวา่ พฤตกิรรมการเรยีนโดยใช ้DLIT ของผูเ้รยีนทีใ่นภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา ในภาพรวมทัง้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559 เปรยีบเทียบปีการศกึษา 2558 เพิม่ขึ้น คุณภาพของผล
การประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมอยูใ่นระดับดี

                                                           
1 กศ.ด, ศกึษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่งที่ปรกึษาดา้นการศกึษาพเิศษและผูด้อ้ยโอกาส 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
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เยี่ยม และผลการสะท้อนความรู้สึกของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้ DLIT พบว่า ผู้เรียนมีความรู้สกึ
หลากหลายโดยสว่นใหญเ่ป็นไปในทศิทางทีด่ตี่อการเรยีน มคีวามพงึพอใจ และมคีวามสุขต่อกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีค่รจูดัให้ผา่นสือ่ DLIT  ด้านความสามารถของครผููส้อนในการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สว่นความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ตี่อรูปแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านผลการรบัฟังความคดิเหน็โดยผูใ้ชแ้ละผูท้รงคุณวุฒ ิหลงัการใชร้ปูแบบการสง่เสรมิการ
จดัการเรยีนรูฯ้ พบวา่ มคีวามเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในการน าไปขยายผล 
ส่วนข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ระดับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ควรก าหนดเป็น
นโยบายให้สถานศกึษาได้ใช ้ชอ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใช้
การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) ในระดับสถานศึกษา ควรสร้างความ
ตระหนักให้ทุกฝ่ายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาได้เหน็ความส าคญั คุณคา่ และประโยชน์ จาก
การน ากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิม่โอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้
 

ค าส าคญั : รูปแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน : การจดัการ
เรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ, โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์
 
The Model of Learning Management Promotion to Enhanced Students’ Opportunities and 
Qualities by Distance Learning Information Technology in Suksa Songkro (Special need 

education) school under Office of the Basic Education Commission 
Abstract 

The Model of Learning Management Promotion to Enhanced Students’  Opportunities 
and Qualities by Distance Learning Information Technology in Suksa Songkro (Special need 
education)  school under the Office of the Basic Education Commission.     The objective is to 
develop and study the efficiency of the model and the effectiveness of using the model with the 
policy advocacy to promote learning management to create opportunities and qualities of learners 
through the use of distance learning information technology (DLIT) of the Suksa Songkro (Special 
need education)  School under the Office of the Basic Education Commission.  The information is 
collected from 44 Suksa Songkro ( Special need education)  School included 44 school 
administrators, 440 teachers and 2,865 students of the third and the sixth grade of the academic 
year 2556 by using the random sampling method. The data were collected through 5 forms of the 
questionnaires, assessment forms and interview forms. The mean, standard deviation and content 
analysis were employed to analyze the collected data. 

The results of the research reveal that the model of learning management promotion to 
enhanced students’ opportunities and qualities by DLIT in Suksa Songkro (Special need education) 
school has five components; 1) principles 2) objectives 3) the promotion of learning management 
4) measurement and evaluation and 5) success factors.  

http://www.dlit.ac.th/
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  The results showed that the overall of the model was very appropriate.  The results of 

model feasibility and utility assessment were found that was at the highest level. The effectiveness 
of using the learning management promotion model showed that the learning behaviors of the 
learners using the DLIT were at a good level. Academic achievement based on school curriculum 
of the third and the sixth grade of the academic year 2559 was increased when compared to the 
academic year 2558.  The quality of the competency and performance assessment of students in 
the core curriculum of basic education was at an excellent level. The learner's reflection on learning 
experiences using the DLIT found that the learners have a variety of impression but most of which 
are in a good direction for learning, satisfied and happy with the learning activities that teachers 
provided through DLIT.  The teachers' ability in learning management was at a high level.  The 
teachers’  opinions toward the learning management promotion model were at a high level.  After 
using the model, the experts’  and users’  feedback was suitable, feasible and useful to 
dissemination.  

The policy recommendations for Office of the Basic Education Commission were creating 
a policy for the school to use the learning channel to increase the opportunities and qualities of 
learners by using distance learning information technology (www.dlit.ac.th) at the school level. It 
was necessary to raise awareness for all stakeholders involved in educational management to see 
the importance, value and utility of implementing learning processes to increase the opportunities 
and qualities of learners by using distance learning information technology  
Keywords : The Model of Learning Management Promotion to Enhanced Students’ 
Opportunities and Qualities by Distance Learning Information Technology 
___________________________________________________________________ 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระปณิธานอนัแน่วแน่ ในการ
ทีจ่ะน าเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใชใ้นการยกระดับคุณภาพชวีติและเพิม่โอกาสทางการศกึษาของ
ประชาชน ทรงเจรญิรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช ทีไ่ด้ทรงใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหลายรปูแบบในโครงการพฒันาเพือ่น าความรม่เยน็เป็น
สุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย ดังพระราชด าริในบทความของวารสารของส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิความวา่  

“ในชนบทและชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลต้องเร่ิมการพัฒนาตัง้แต่ต้น เราต้องสร้าง
โรงเรียนหรือศนูยก์ารเรียนในชุมชนหมู่บ้าน ศนูยเ์หล่าน้ีต้องสร้างให้สะอาด ถกูอนามยั มี
แสงสว่างเพียงพอ ประหยกัพลงังาน ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น ้าด่ืมน ้าใช้ท่ีสะอาด 
การคมนาคมขนส่ง อาหารท่ีถกูหลกัโภชนาการ ยาสามญัประจ าบ้าน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ีถึงจะมีโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร โรงเรียนก็
มกัจะขาดทรพัยากรท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงครูวิทยาศาสตรแ์ละครูวิชา
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อ่ืนๆ ถ้าไม่มีครูจริงๆ ปัญหาอาจจะแก้ได้ส่วนหน่ึงด้วยการสร้างห้องสมุด ใช้ข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ e-learning หรือการศึกษาทางไกล ทัง้ครู นักเรียนและชาวบ้านจะได้
ประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี”(ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2550 : 7)  

โดยรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 สว่นที ่8 สทิธแิละเสรภีาพในการศกึษา มาตรา 49 ก าหนดวา่ 
บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมน้่อยกวา่สบิสองปีที่รฐัจะต้องจดัให้อยา่งทัว่ถึงและ
มคุีณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จา่ย ผู้ยากไร้ ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ หรอืผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ต้องได้รบัสทิธติามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรฐัเพือ่ให้ได้รบัการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับุคคล
อืน่ สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีไ่ด้ก าหนด
ความมุง่หมายและหลกัการไวใ้น มาตรา 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมคีวามสุข ก าหนดแนวการจดัการศกึษาไว้ใน
มาตรา 22 ไว้ว่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลักว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันา 
ตนเองได้ และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัที่สุด โดยกระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสรมิให้ผู้เรยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ และในมาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่การเรยีน และอ านวยความสะดวกเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้และ
มคีวามรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้  ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
นอกจากนี้ได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา จึงได้บัญญัติไว้ในหมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยทีางการศกึษา โดยเฉพาะในมาตรา 65 และมาตรา 67 ที่รฐัต้องพฒันาบุคลากร หรอื
ผู้เรยีนให้มคีวามรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาที่เหมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ อย่างมคุีณภาพและประสทิธิภาพ ตลอดจนต้อง
ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อให้เกดิการใช้ทีคุ่้มค่าและเหมาะสม
กบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 

อย่างไรก็ตามจากการจดัการศกึษาของเด็กด้อยโอกาสของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ปีการศกึษา 2558 มจี านวน 50 แห่ง ใน 42 
จังหวัด ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ในการจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ โดยการได้รบัเงนิอุดหนุน งบด าเนินงาน งบ
ลงทุนและงบบุคลากร  ซึ่งงบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้  โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ได้น ามาบรหิาร
จดัการ เพือ่ให้เกดิคุณภาพทางการศกึษา แต่จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ปีการศกึษา 2556 – 2558  พบว่า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละปีการศกึษาคดิเป็นร้อยละ 37.01 , 38.10 และ 35.80 ตามล าดับ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 คะแนนเฉลีย่สงูสุดในแต่ละปีการศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 37.15, 36.97 และ 33.06 
ตามล าดับ จากผลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมตลอดระยะเวลา  3  ปีการศกึษา ทุกชัน้มผีล
การประเมนิไม่ถึงร้อยละ 50 มทีัง้เพิม่ขึ้น และลดลง  ส่วนด้านผลการประเมนิคุณภาพภายนอก
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รอบทีส่าม ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 37 โรงเรยีน ได้รบัการรบัรอง จ านวน  21 โรงเรยีน  
นอกจากนัน้แล้วจากผลการศกึษาของณร ี สุสุทธ ิ(2557 : 3) พบว่า การด าเนินงานของโรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะห์ที่ผา่นมา  ยงัมปัีญหาเกีย่วกบัการลงทุนต่อรายหัวของนักเรยีนคอื  คา่รายหัวยงั
ไมเ่พยีงพอ บางโรงเรยีนยงัขาดแคลนบุคลากร  ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์สือ่และเทคโนโลยทีางการ
ศกึษา ขาดแคลนแหล่งเรยีนรู้ที่ทันสมยั  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศกึษาที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

ดังนั ้นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นวิธีการหนึ่งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้มกีารก าหนดมาตรการระยะยาว โดยการสง่เสรมิการใชแ้ละ
พฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในด้านกระบวนการและรูปแบบ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning: e-
Learning) บทเรียนส าเร็จรูป (Computer Assisted Instruction : CAI) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Book : e-Book) และสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ ๆ ทีม่คีวามหลากหลายและสามารถเขา้ถงึ
ผูเ้รยีนได้งา่ยและกวา้งขวาง รวมทัง้ได้มกีารพฒันาระบบการจดัการสือ่อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นเวบ็ไซต์
โดยใชร้ะบบการจดัการจดัการเรยีนการสอน (Learning Management System : LMS) หรอืระบบ
การจดัการเรยีนรูซ้ึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีท่ าหน้าทีบ่รหิารจดัการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ไซต์อนัสง่ผลให้
มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การศกึษาอย่างแพร่หลายและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดังจะเห็นได้
จาก การพฒันาคุณภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลย ีในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีจ่ดัได้อยา่งเป็น
รูปธรรมนอกเหนือจากการศกึษาด้วยเทคโนโลยทีางไกล  ผ่านสถานีโทรทศัน์การศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม(Distance  Learning  Television : DLTV) แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ยงัจดัให้มกีารจดัการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) ซึ่งเป็นการจดัการศกึษาทางไกลอกีรูปแบบหนึ่งที่  อนัจะเป็น
การสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ และปรบัเปลี่ยนกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ในการจดัการศกึษา  
โดยการจดัการศกึษาทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) เป็นการด าเนินงานเร่งด่วนเพือ่
แก้ปัญหาคุณภาพการศกึษา โดยมกีารจดัสภาพการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน ของครู
อยา่งครบถ้วน ทัง้กระบวนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น กระบวนการสรา้งความรู้ 
จากการลงมอืปฏบิตั ิ  เนื้อหา ตลอดจนสือ่และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดัเรยีนการสอน อนัจะเป็น
การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อนัเป็นการด าเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนอง
พระราชด ารใินการทีจ่ะพฒันา การศกึษาไทยให้เจรญิก้าวหน้าสบืไป 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้าผลการวิจยัที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการวิจยัและ
พฒันาการพฒันารปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีนโดย
ใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่หากมกีารวจิยัและพฒันารูปแบบดังกล่าวขึ้นได้ 
กจ็ะท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มอีงคค์วามรูใ้นการบรหิารการสง่เสรมิการ
จดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรยีนโดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศกึษาต่างๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่พฒันาและศกึษาประสทิธภิาพของรูปแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสร้าง

โอกาสและคุณภาพของผู้เรยีนโดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. เพือ่ศกึษาประสทิธผิลการใชร้ปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาส
และคุณภาพของผู้เรยีนโดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนศกึษา
สงเคราะห์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การพฒันารปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน
โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มรีายละเอยีดดงันี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การสงัเคราะห์ข้อมูลเพือ่ก าหนดรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่
สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน (Research : R1) เป็นการศกึษารปูแบบ และความต้องการใน
การส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการวเิคราะห์เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง การจดัสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion) และการสมัภาษณ์ เพื่อระดมความคดิเห็นเพื่อวเิคราะห์รูปแบบและ
ศกึษาความต้องการในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ จากผู้เชีย่วชาญ จ านวน 12 คน ผู้บรหิาร
โรงเรยีน จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน ผู้ที่มสี่วนเกีย่วขอ้ง จ านวน 5 คน และสมัภาษณ์
ผู้เชีย่วชาญ จ านวน 7 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบสนทนากลุ่มและ
แบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนื้อหา 

ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน (Development : D1) เป็นการพฒันาและศกึษาประสทิธภิาพของ
รูปแบบฯ ประกอบด้วย การยกร่างรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิม่โอกาสและ
คุณภาพของผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบฯ และคู่มอืการใช้รูปแบบ ฯ และวธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล  โดยการประชุมสมัมนาอิง



7 
ผูเ้ชีย่วชาญ  (connoisseurship) จากผูเ้ชีย่วชาญ และผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 15 คน ประเมนิความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความมปีระโยชน์ของรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ ด าเนิน
การศกึษาน าร่อง (pilot study) จากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ จ านวน 6 โรงเรยีน ผู้ให้ข้อมูลจาก
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและนักเรยีนในโรงเรยีนเพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ของรปูแบบการสง่เสรมิ
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีนและการใชรู้ปแบบฯ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในระหว่างการใช้รูปแบบฯ เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มฯ 
และแบบประเมนิความสอดคล้องของรูปแบบฯ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์เนื้อหา 

ขัน้ตอนที ่3 การใช ้และหาประสทิธผิลรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้ง
โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน (Research : R2) เป็นศกึษาประสทิธผิลการใชร้ปูแบบฯ 
ประกอบด้วย 1) การน ารปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของ
ผูเ้รยีน โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใช ้และ 2) การหาประสทิธผิลของ
รปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู้ 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นครผููส้อน และนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และ
มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2559 ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ จ านวน 44 โรงเรยีน  การ
เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลอืกห้องเรยีนที ่1 ของชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการน ารปูแบบฯ ไปใช้ จ านวน 5 
ฉบบั ได้แก่ 1) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ถงึ DLIT Model ของผู้เรยีน 2) แบบประเมนิผลการ
เรยีนของผูเ้รยีน 3) แบบบนัทกึการสะท้อนผลการเรยีนของผูเ้รยีน 4) แบบประเมนิความสามารถ
ของครใูนการจดัการเรยีนรูฯ้ และ 5) แบบสอบถามความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ตี่อรูปแบบการ
สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูฯ้ วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์เนื้อหา 

ขัน้ตอนที ่4 การรบัรองรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพ
ของผู้เรยีน ขยายผล และจดัท าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย (Development : D2) เป็นการจดัท า
ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพ
ของผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วย การรบัรอง
รูปแบบฯ การน าเสนอแนวทางการเผยแพร่รูปแบบฯ สู่โรงเรยีนอื่นๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ การ
ขยายผลรูปแบบฯ และการจดัท าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย โดยจดัประชุมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
จ านวน 30 คน ได้แก่ อาจารยผ์ูส้อนระดบัมหาวทิยาลยั จ านวน 8 คน ศกึษานิเทศก์ จ านวน 5 คน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ านวน 17 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรบัรองรปูแบบฯ ได้แก่ แบบ
บนัทกึรบัฟังความคดิเหน็ ฯ วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการวเิคราะห์เนื้อหา(content analysis) 
 
สรุปผลการวิจยั 

1. การสงัเคราะห์ขอ้มลูเพือ่ก าหนดรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้ พบวา่ ขัน้ตอน
ในการพฒันารูปแบบประกอบด้วย การศกึษา ส ารวจ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างรูปแบบ การ
ตรวจสอบรูปแบบและการประเมินรูปแบบ ที่จะท าให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ  
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ส าหรบัองคป์ระกอบของรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสและคุณภาพผู้เรยีน
โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ในครัง้นี้  
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วตัถุประสงค์ 3) กระบวนการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ 4) การวดั
และประเมนิผล และ 5) เงือ่นไขส าคญัในการน ารปูแบบไปใช ้ โดยในสว่นของกระบวนการส่งเสรมิ
การจดัการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกัน 2) การจดัการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 5 Module 3) การสนับสนุนทรพัยากรเพื่อ
สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้ 4) การนิเทศ ตดิตาม และ5) การสรา้งเครอืขา่ย นอกจากนี้คูม่อืส าหรบั
การน ารูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรยีนโดยใช้การ
เรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคญัของ
รูปแบบ 2) แนวคดิพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ 4) แนวทางการ
รปูแบบไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้  5) ตวัอยา่งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
6) ปัจจยัสนับสนุน และ7) ด้านเงือ่นไขส าคญัในการน ารปูแบบไปใช้ 
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2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้  พบว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 
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3) กระบวนการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู ้ 4) การวดัและประเมนิผล และ 5) เงือ่นไขส าคญัในการ
น ารูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้ จากการ
ประชุมสมัมนาองิผู้เชีย่วชาญ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูฯ้ 
และคู่มือการใช้รูปแบบฯ สามารถน าไปใช้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรยีนได้ ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีนฯ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มคีวามเป็นไปได้และมคีวามเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ผลจากการน ารปูแบบทีส่รา้งขึน้ไปศกึษาน าร่อง (pilot study) เพือ่ศกึษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรปูแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน พบวา่ 
การน ารูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใชก้าร
เรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ โดยรวมมคีวามเหมาะสม
และความเป็นไปได้ 

3. การใช้ และหาประสทิธผิลรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อเพิม่โอกาสและ
คุณภาพของผูเ้รยีน พบวา่ พฤตกิรรมการเรยีนโดยใชข้องผูเ้รยีน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
พฤตกิรรมการเขา้ถงึห้องเรยีนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการเขา้ถงึมากทีสุ่ด 
รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการเข้าถึงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  : DLIT Digital Library และ 
พฤติกรรมการเข้าถึงคลังสื่อการเรยีนรู้ : DLIT Resources ตามล าดับ ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ทัง้ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559 มผีลต่าง
ของคะแนนเพิม่ขึ้นจากปีการศกึษา 2558 โดยระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เพิม่ขึ้นร้อยละ 3.44 
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 ด้านสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร พบว่า 
ผูเ้รยีนสว่นใหญม่สีรรถนะทัง้ 5 ด้านอยูใ่นระดบัดเียีย่ม โดยสามารถเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ความสามารถในการใช้ทักษะชวีติ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการคิด ตามล าดับ ด้าน
ความสามารถของครูในการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และความคดิเห็นของครูผู้สอนมตี่อรูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้ฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ครูผู้สอนมคีวามคดิเหน็สงูสุดได้แก่ 
รปูแบบสามารถส่งเสรมิความรู้ความสามารถของผูเ้รยีน ด้านสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบสามารถส่งเสรมิความรู้ความสามารถของผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ความสามารถตามหลักสตูร อยู่ในระดบัมาก และ รูปแบบสามารถน าไปปฏบิตัิได้จรงิ  อยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนด้านที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต ่ากว่าด้านอื่น ๆ ได้แก่ รูปแบบ
สามารถลดความเหลื่อมล ้าทางการจดัการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  

 
 
 
 
4. การรบัรองรปูแบบฯ ขยายผล และจดัท าขอ้เสนอแนะ มดีงันี้ 
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การรบัรองรูปแบบ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้เพื่อ

สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีน่ าไป
ทดลองใช้มาแล้วมคีวามเหมาะสม ชดัเจน ความครอบคลุม ซึ่งสถานศกึษาสามารถน าไปใช้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบหลกั คอื หลกัการ, วตัถุประสงค,์ กระบวนการ
ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้, การวดัและประเมนิผล, และเงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ และ
ในองคป์ระกอบที ่ 3 กระบวนการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู ้ ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบย่อย คอื 
การสรา้งความตระหนักและขอ้ตกลงร่วมกนั, การจดัการเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT)  ไ ด้ แ ก่  DLIT Classroom,  DLIT Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional 
Learning Community และ DLIT Assessment, การสนับสนุนทรพัยากรเพื่อส่งเสรมิการจดัการ
เรยีนรู้, การนิเทศ ติดตาม และการสร้างเครอืข่าย มคีวามเป็นไปได้สูงมากที่จะมกีารน ารูปแบบ
การส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ หรือขยายผลในวงกว้าง รูปแบบนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อ
โรงเรยีน ครผููส้อน นักเรยีน และผูป้กครอง  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ระดบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรก าหนด
เป็นนโยบายให้สถานศกึษาได้ใช ้ชอ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน 
โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) ควรประสานความรว่มมอืไป
ยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในการให้ความชว่ยเหลอื สนับสนุนในการให้ความรูก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครผููส้อน เกีย่วกบัการใชช้อ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดย
ใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) และ ควรจดัท าหลักสูตรการ
อบรมการพฒันาครผููส้อนเกีย่วกบัการใชช้อ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) สู่ห้องเรยีน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ระดับสถานศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศกึษาได้เหน็ความส าคญั คุณคา่ และประโยชน์ จากการน ากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาส
และคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ ควรมกีารบรูณา
การในการสนับสนุนงบประมาณการน าการจดัการเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใช้ 
โดยก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ภายใต้ประเดน็กลยุทธท์ีม่คีวามเชือ่มโยงกัน และ
ควรมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้แก่คร ูและบุคลากรในสงักดัในการน าการจดัการเรยีนรูท้างไกล
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใชใ้ห้ชดัเจน และเป็นรปูธรรม  

 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. การสงัเคราะห์ขอ้มลูเพือ่ก าหนดรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ ขัน้ตอน
ในการพฒันารปูแบบประกอบด้วย การศกึษา ส ารวจ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สรา้งรูปแบบ การ
ตรวจสอบรูปแบบและการประเมนิรูปแบบ ทีจ่ะท าให้มคีวามถูกต้อง สมบรูณ์ และน่าเชือ่ถอื 
ส าหรบัองคป์ระกอบของรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพผูเ้รยีน
โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ในครัง้นี้ 

http://www.dlit.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/
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ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้4) การวดั
และประเมนิผล และ 5) เงือ่นไขส าคญัในการน ารปูแบบไปใช ้โดยในสว่นของกระบวนการสง่เสรมิ
การจดัการเรยีนรู ้ประกอบด้วย 1) การสรา้งความตระหนักและขอ้ตกลงรว่มกนั 2) การจดัการ
เรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 5 Module 3) การสนับสนุนทรพัยากรเพือ่
สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้4) การนิเทศ ตดิตาม และ5) การสรา้งเครอืขา่ย ทัง้นี้เนื่องจาก 
การศกึษาเอกสารและผลงานวชิาการตา่งๆ รวมทัง้ขอ้มลูทีไ่ด้จากการสะท้อนความต้องการของ
ผูบ้รหิารและครผููส้อนจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ซึง่เป็นผูใ้ชแ้ละผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีว่า่ 
องคป์ระกอบใดสามารถน าไปพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนได้จรงิ องคป์ระกอบใดสามารถน าไปสูก่าร
ปฏบิตังิานและสอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ ท าให้ทีม่ขีององคป์ระกอบทัง้ใน
ภาพรวมและองคป์ระกอบยอ่ยเกดิความชดัเจนและมขีัน้ตอนตัง้แตก่ารศกึษา ส ารวจ วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ซึง่จะท าให้เกดิความถูกต้อง สมบรูณ์ และความน่าเชือ่ถือ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
คฟีส ์(Keeves, 1988 : 560) กล่าววา่ รปูแบบทีด่สีามารถใชป้ระโยชน์ได้มขีอ้ก าหนด 4 ประการ 
ได้แก่ 1) รปูแบบควรประกอบด้วยความสมัพนัธอ์ยา่งมโีครงสรา้ง (Structural Relationship) 2) 
รปูแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจ่ะเกดิขึน้ 3) รปูแบบควรจะต้องระบุหรอืชีใ้ห้เหน็
ถงึกลไกเชงิเหตุผลของเรือ่งทีศ่กึษา 4) รปูแบบควรเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งมโนทศัน์ใหม ่และ
สรา้งความสมัพนัธข์องตวัแปรในลกัษณะใหม ่ซึง่เป็นการขยายในเรือ่งทีก่ าลงัศกึษา  

2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้  พบว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 
3) กระบวนการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู ้ 4) การวดัและประเมนิผล และ 5) เงือ่นไขส าคญัในการ
น ารูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
รูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรยีนฯ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มคีวามเป็นไปได้และมคีวามเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้เนื่องจาก การพฒันารูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เป็นการด าเนินงานทีเ่ป็นขัน้ตอน 
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีที่มาของข้อมูลชัดเจนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่แท้จริงซึ่งเป็น
ผู้ปฏบิตัิงานในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์และผู้ทรงคุณวุฒทิี่มปีระสบการณ์และเกี่ยวข้องกบัการ
ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ของครูผูส้อนและเกีย่วขอ้งกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
จดัการศกึษา ท าให้องคป์ระกอบของรปูแบบมเีนื้อหาทีม่คีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้ใช้และมกีระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่ชดัเจนเมื่อน าไปสู่การปฏบิตัิน่าจะ
ก่อให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ดต่อการสรา้งโอกาสและคุณภาพของพฒันาผูเ้รยีนซึง่เป็นผูด้้อยโอกาส
ในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สอดคล้องกบัแนวคดิของ อุทยั บุญประเสรฐิ (2546 : 5) ได้กล่าวถึง
การพฒันารูปแบบวา่มขีัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดล้อมของ
ระบบปัจจุบนั 2) การระบุปัญหาและความต้องการจ าเป็น 3) การยกร่างรูปแบบ 4) การทดสอบ
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 5) ปรับปรุงรูปแบบ  
การศกึษาของสมเชาว์ กาญจนจรสั (2557 : ง-จ) ได้น าเสนอรูปแบบการส่งเสรมิการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน พบวา่ กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัองค์ประกอบหนึ่งซึ่งเกีย่วข้อง



13 
กบัจดัการเรยีนการสอนทีค่ านึงถงึวุฒภิาวะและความสามารถของผูเ้รยีน ใชภ้มูปัิญญาท้องถิน่ และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้
ครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ใช้เครื่องมือวัดผลที่หลากหลายสอดคล้องกับ
เนื้อหาวชิาและการจดักระบวนการเรยีนรู้ น าผลการประเมนิไปพฒันาการจดัการเรยีนรู้ให้กับ
ผู้เรยีน พร้อมทัง้มกีระบวนการที่เกีย่วข้องกับการนิเทศ ติดตามเพื่อน าผลการนิเทศมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Smith, Robert Timothy 
(1991 : 78) ได้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพของรปูแบบไวว้า่ ควรมกีารวดัและประเมนิผล
รปูแบบเพือ่น าขอ้มลูมาปรบัปรุงให้รปูแบบเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด  

3. การใช้ และหาประสทิธผิลรูปแบบการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพื่อเพิม่โอกาสและ
คุณภาพของผูเ้รยีน พบวา่ พฤตกิรรมการเรยีนโดยใชข้องผูเ้รยีน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
พฤตกิรรมการเขา้ถงึห้องเรยีนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการเขา้ถงึมากทีสุ่ด 
รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการเข้าถึงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  : DLIT Digital Library และ 
พฤตกิรรมการเขา้ถงึคลงัสือ่การเรยีนรู ้ : DLIT Resources ตามล าดบั และเมือ่พจิารณาสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามหลักสูตร พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสรรถนะทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย
สามารถเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ความสามารถใน
การสือ่สาร ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถใน
การคดิ ตามล าดับ ด้านความสามารถของครูในการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบการส่งเสริมการ
จดัการเรยีนรู้ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ทัง้ระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2559 มผีลต่างของคะแนนเพิม่ขึน้จากปี
การศกึษา 2558 โดยระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เพิม่ขึ้นร้อยละ 3.44 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 ทัง้นี้ เนื่องจากรูปแบบการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรยีน มอีงค์ประกอบทีง่่ายต่อการน ามาประยุกต์ใช้ สะดวกและสามารถน ามาใชใ้น
การจดัการเรยีนรู้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการขอผู้เรยีน ซึ่งท าให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรู้ในเนื้อหาที่ยากๆ กับครูที่มคีวามสามารถเฉพาะด้านและสามารถทบทวนได้บ่อยครัง้ตาม
ความต้องการและการจดัการเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยยีงัเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรยีน
ที่มาจากครองครวัที่ยากจนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยทีี่ทันสมยัและได้รบัโอกาสอย่างเท่าเทียมกับ
ผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นตวัเมอืงการได้รบัเทคนิค วธิกีารเรยีนรูจ้ากครทูีม่ปีระสบการณ์ผา่นการจดัการเรยีนรู้
ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ เทคโนโลยทีีส่ามารถ
เรยีนได้รวดเรว็ สะดวกเรยีนรูไ้ด้ทุกทีทุ่กเวลา จะเป็นเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนอยา่งมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับผลการศกึษาของ วชัร ี เลี่ยนบรรจง  (2558, ออนไลน์) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การ
ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ ที่จะท าให้ผู้เรยีนพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ จะประกอบด้วย 1) 
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 2) นิเทศการจัดการเรียนการสอน 3) ก ากับ ติดตาม 
ประเมนิผล 

ความคดิเหน็ของครูผูส้อนมตี่อรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู้ฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้าน พบวา่ ด้านทีค่รผููส้อนมคีวามคดิเหน็สงูสุดได้แก่ รปูแบบสามารถ
ส่งเสรมิความรู้ความสามารถของผู้เรยีน ด้านสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
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รองลงมาได้แก่ รปูแบบสามารถสง่เสรมิความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน ด้านความรู ้ความสามารถ
ตามหลกัสตูร อยูใ่นระดบัมาก และ รปูแบบสามารถน าไปปฏบิตัไิด้จรงิ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
ทัง้นี้เนื่องรปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูฯ้ โดยเฉพาะกระบวนการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู้ 
มอีงค์ประกอบที่ส าคญัได้แก่ การจดัการเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ม ี5 รูปแบบที่
ส าคญั คอื DLIT Classroom (ห้องเรยีนแห่งคุณภาพ) DLIT Resources (คลงัสือ่ประกอบการเรยีน
การสอน) DLIT Library (ห้องสมุดออนไลน์) DLIT Professional Learning Community : DLIT 
PLC (ชุมชนแห่งการพฒันาวิชาชพี) และDLIT Assessment (คลังข้อสอบ) เป็นนวตักรรมที่จะ
สง่เสรมิและสนับสนุนบทบาทของครผููส้อนในการจดัการเรยีนรูเ้รยีนโดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ที่ครูต้นทางได้น าเทคนิควธิกีารสอนทีต่นเองถนัดถ่ายทอดท าเป็น
คลปิการสอนในเนื้อหาทีผู่เ้รยีนเขา้ใจยาก เกบ็ไวเ้ครอืขา่ยออนไลน์ นอกจากนี้ครตู้นทางยงัมกีาร
จดัสภาพการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งครบถ้วน ทัง้กระบวนการออกแบบกจิกรรม
การเรยีนการสอนทีเ่น้น กระบวนการสรา้งความรู้ จากการลงมอืปฏบิตั ิ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจดัเรียนการสอน ท าให้ครูผู้สอนของโรงเรียนปลายทางได้รับความรู้ 
เทคนิคใหม ่พรอ้มทัง้สามารถแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูไ้ด้อยา่งชดัเจน 
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จะช่วยลดช่องว่างทาง
การศกึษาและขยายฐานความรู้ตามความต้องการของผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีไ่ด้ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการไว้ใน
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้ ผู้สอนและผู้เรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรยีนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

4. การรบัรองรปูแบบฯ ขยายผล และจดัท าขอ้เสนอแนะ พบวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบ
การส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกล
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีน่ าไปทดลองใชม้าแล้วมคีวามเหมาะสม ชดัเจน ความครอบคลุม ซึง่
สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 
หลักการ, วัตถุประสงค์, กระบวนการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผล, และ
เงื่อนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ และในองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการส่งเสรมิการจดัการ
เรยีนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คอื การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกนั , การ
จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)  ได้แก่  DLIT Classroom,  DLIT 
Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional Learning Community แ ล ะ  DLIT 
Assessment, การสนับสนุนทรพัยากรเพื่อส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้, การนิเทศ ติดตาม และการ
สรา้งเครอืขา่ย มคีวามเป็นไปได้สงูมากทีจ่ะมกีารน ารปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สร้าง
โอกาสและคุณภาพของผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ หรือ
ขยายผลในวงกวา้ง รปูแบบนี้มปีระโยชน์อยา่งมากต่อโรงเรยีน ครผููส้อน นักเรยีน และผูป้กครอง  
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ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ระดบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรก าหนด

เป็นนโยบายให้สถานศกึษาได้ใช ้ชอ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน 
โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) ควรประสานความรว่มมอืไป
ยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในการให้ความชว่ยเหลอื สนับสนุนในการให้ความรูก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครผููส้อน เกีย่วกบัการใชช้อ่งทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดย
ใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) และ ควรจดัท าหลักสูตรการ
อบรมการพฒันาครผููส้อนเกีย่วกบัการใชช้่องทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (www.dlit.ac.th) สู่ห้องเรยีน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ระดับสถานศึกษา ควรสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกา รจัด
การศกึษาได้เหน็ความส าคญั คุณคา่ และประโยชน์ จากการน ากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่โอกาส
และคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้ควรมกีารบรูณา
การในการสนับสนุนงบประมาณการน าการจดัการเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใช้ 
โดยก าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ภายใต้ประเดน็กลยุทธท์ีม่คีวามเชือ่มโยงกัน และ
ควรมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้แก่คร ูและบุคลากรในสงักดัในการน าการจดัการเรยีนรูท้างไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีไ่ด้บญัญตัไิวใ้นหมวด 9 วา่
ด้วยเทคโนโลยทีางการศกึษา โดยเฉพาะในมาตรา 65 และมาตรา 67 ที่รฐัต้องพฒันาบุคลากร 
หรอืผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาทีเ่หมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ อย่างมคุีณภาพและประสทิธิภาพ ตลอดจนต้อง
ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อให้เกดิการใช้ทีคุ่้มค่าและเหมาะสม
กบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1. ผู้บริหารในระดับนโยบายควรก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และให้การส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของ
โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์อยา่งต่อเนื่อง 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสรา้งความตระหนักต่อการน ารปูแบบการสง่เสรมิการจดัการ
เรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีน โดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ของครผููส้อนอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง 

3. ครผููส้อนควรมกีารเผยแพรผ่ลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันารปูแบบการประยุกต์ใชท้ีห่ลากหลาย ต่อเนื่อง 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

http://www.dlit.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/


16 
1. ควรศกึษาเรือ่ง รปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของ

ผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นการถอดบทเรยีนและ
ประสบการณ์ของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ที่เป็นแบบอย่างการปฏบิตัิที่ด ีมาพฒันาเป็นรูปแบบ
การสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูท้างไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ในพืน้ที่
ต่างๆ และขยายผลให้โรงเรยีนทีม่สีภาพปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ น าไปปรบัประยุกต์ใช ้

2. ควรศกึษาเรือ่ง รปูแบบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรยีน โดยใช้การเรยีนรู้ทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ในกลุ่มสาระอื่นๆ หรอืสาย
อาชพีเพือ่สรา้งโอกาสและคุณภาพของผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากครทูีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ 
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