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บทคัดย่อ
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การ
เรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรูฯ้ ศึกษาประสิทธิผลการใช้รปู แบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้ และจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน แหล่งข้อมูลได้มาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 44 โรงเรียนประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน 44 คน ครูผสู้ อน
จานวน 440 คน และผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 และผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 2,865 คน
ปี การศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบ
สัมภาษณ์ จานวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณ ภาพ
ผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มี 5
องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด
และประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้ พบว่า พฤติกรรมการเรียนโดยใช้ DLIT ของผูเ้ รียนทีใ่ นภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมทัง้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 เปรียบเทียบปี การศึกษา 2558 เพิม่ ขึ้น คุณภาพของผล
การประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
กศ.ด, ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผูด้ อ้ ยโอกาส
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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เยี่ยม และผลการสะท้อนความรู้ส ึกของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้ DLIT พบว่า ผู้เรียนมีความรู้สกึ
หลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางทีด่ ตี ่อการเรียน มีความพึงพอใจ และมีความสุขต่อกิจกรรม
การเรียนรูท้ คี่ รูจดั ให้ผา่ นสือ่ DLIT ด้านความสามารถของครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้ นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านผลการรับฟั งความคิดเห็นโดยผูใ้ ช้และผูท้ รงคุณวุฒ ิ หลังการใช้รปู แบบการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรูฯ้ พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ในการนาไปขยายผล
ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ควรกาหนดเป็ น
นโยบายให้สถานศึกษาได้ใช้ ช่องทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้
การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( www.dlit.ac.th) ในระดับสถานศึกษา ควรสร้างความ
ตระหนักให้ทุกฝ่ ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาได้เห็นความสาคัญ คุณค่า และประโยชน์ จาก
การน ากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิม่ โอกาสและคุ ณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
คาสาคัญ : รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน : การจัดการ
เรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
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.
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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
___________________________________________________________________
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่ วแน่ ในการ
ทีจ่ ะนาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ โอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช ทีไ่ ด้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาเพือ่ นาความร่มเย็นเป็ น
สุ ข ให้ เ กิดแก่ประชาชนชาวไทย ดังพระราชดาริในบทความของวารสารของส านั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ความว่า
“ในชนบทและชุ ม ชนที่ อ ยู่ ห่ างไกลต้ อ งเริ่ ม การพัฒ นาตัง้ แต่ ต้ น เราต้ อ งสร้ าง
โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนในชุมชนหมู่บ้าน ศูนย์เหล่านี้ ต้องสร้างให้สะอาด ถูกอนามัย มี
แสงสว่างเพียงพอ ประหยักพลังงาน ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด
การคมนาคมขนส่ ง อาหารที่ ถกู หลักโภชนาการ ยาสามัญประจาบ้าน วิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่ วยให้ มีโครงสร้างพื้นฐานเหล่ านี้ ถึงจะมี โรงเรียนในถิ่ นทุรกันดาร โรงเรี ยนก็
มักจะขาดทรัพยากรที่ จาเป็ นต่ อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งครูวิทยาศาสตร์และครูวิชา
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อื่นๆ ถ้าไม่มีครูจริ งๆ ปั ญหาอาจจะแก้ได้ส่วนหนึ่ งด้วยการสร้างห้ องสมุ ด ใช้ ข้อมูลจาก
คอมพิ ว เตอร์ e-learning หรื อ การศึ ก ษาทางไกล ทัง้ ครู นั ก เรี ย นและชาวบ้ า นจะได้
ประโยชน์ จากสิ่ งเหล่านี้ ”(สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550 : 7)
โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 กาหนดว่า
บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รฐั จะต้องจัดให้ อย่างทัวถึ
่ งและ
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ผู้ยากไร้ ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบาก
ต้องได้รบั สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุ นจากรัฐเพือ่ ให้ได้รบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อืน่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม ทีไ่ ด้กาหนด
ความมุง่ หมายและหลักการไว้ใน มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เ ป็ น
มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข กาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ใ น
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุ กคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ ส ถานศึก ษาและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งด าเนิ น การส่ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และอานวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ น ส่วนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ผู้สอนและ
ผู้เ รีย นอาจเรีย นรู้ไ ปพร้อ มกัน จากสื่อ การเรีย นการสอนและแหล่ ง วิท ยาการประเภทต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ ไ ด้ใ ห้ความสาคัญกับเทคโนโลยีเ พื่อ การศึกษา จึง ได้ บัญญัติไ ว้ใ นหมวด 9 ว่า ด้ วย
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 65 และมาตรา 67 ที่รฐั ต้องพัฒนาบุคลากร หรือ
ผู้เรียนให้มคี วามรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่า งต่อเนื่ องตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนต้อ ง
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ทคี่ ุ้มค่าและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรูข้ องคนไทย
อย่างไรก็ตามจากการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา 2558 มีจานวน 50 แห่ง ใน 42
จัง หวัด ซึ่ง ปั จ จุ บัน โรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์ ไ ด้ ร ับการจัด สรรงบประมาณจากรัฐ ในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยการได้รบั เงินอุดหนุ น งบดาเนินงาน งบ
ลงทุ นและงบบุคลากร ซึ่งงบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้นามาบริหาร
จัดการ เพือ่ ให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา
แต่ จ ากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นของ
โรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์ จากผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติข นั ้ พื้น ฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET) ปี การศึกษา 2556 – 2558 พบว่า ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละปี การศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 37.01, 38.10 และ 35.80 ตามลาดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 คะแนนเฉลีย่ สูงสุดในแต่ละปี การศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 37.15, 36.97 และ 33.06
ตามลาดับ จากผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมตลอดระยะเวลา 3 ปี การศึกษา ทุ กชัน้ มีผล
การประเมินไม่ถึงร้อยละ 50 มีทงั ้ เพิม่ ขึ้น และลดลง ส่วนด้านผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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รอบทีส่ าม ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 37 โรงเรียน ได้รบั การรับรอง จานวน 21 โรงเรียน
นอกจากนัน้ แล้วจากผลการศึกษาของณรี สุสุทธิ (2557 : 3) พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ที่ผา่ นมา ยังมีปัญหาเกีย่ วกับการลงทุนต่อรายหัวของนักเรียนคือ ค่ารายหัวยัง
ไม่เพียงพอ บางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สอ่ื และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายและเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ดั ง นั ้น การด าเนิ น การเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น วิธ ีก ารหนึ่ ง โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มกี ารกาหนดมาตรการระยะยาว โดยการส่งเสริมการใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรีย นการสอนทัง้ ในด้า นกระบวนการและรูป แบบ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning: eLearning) บทเรีย นสาเร็จ รู ป (Computer Assisted Instruction : CAI) หนั ง สือ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronics Book : e-Book) และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อน่ื ๆ ทีม่ คี วามหลากหลายและสามารถเข้าถึง
ผูเ้ รียนได้งา่ ยและกว้างขวาง รวมทัง้ ได้มกี ารพัฒนาระบบการจัดการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์
โดยใช้ระบบการจัดการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) หรือระบบ
การจัดการเรียนรูซ้ งึ่ เป็ นซอฟต์แวร์ทที่ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์อนั ส่งผลให้
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ การศึกษาอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังจะเห็นได้
จาก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีจ่ ดั ได้อย่างเป็ น
รูปธรรมนอกเหนือจากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television : DLTV) แล้ว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ยังจัดให้มกี ารจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology : DLIT) ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาทางไกลอีกรูปแบบหนึ่งที่ อันจะเป็ น
การสร้า งโอกาสในการพัฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึก ษา ที่จ ะน าเอาเทคโนโลยีก ารสื่อ สารมา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา
โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็ นการดาเนินงานเร่งด่วนเพือ่
แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอน ของครู
อย่างครบถ้วน ทัง้ กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น กระบวนการสร้างความรู้
จากการลงมือปฏิบตั ิ เนื้อหา ตลอดจนสือ่ และอุปกรณ์ทจี่ าเป็ นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็ น
การลดความเหลื่อ มล้ า ทางการศึก ษา ลดช่อ งว่า งและเพิ่ม โอกาสในการเข้า ถึง การศึก ษาที่ม ี
คุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุ กคน อันเป็ นการดาเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนอง
พระราชดาริในการทีจ่ ะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
อย่า งไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้า ผลการวิจยั ที่ผ่านมา ยัง ไม่พ บว่า มีการวิจยั และ
พัฒนาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุ ณภาพของผูเ้ รียนโดย
ใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึก ษาสงเคราะห์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ หากมีการวิจยั และพัฒนารูปแบบดังกล่าวขึ้น ได้
ก็จะทาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีองค์ความรูใ้ นการบริหารการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้าง
โอกาสและคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลการใช้รปู แบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและ
คุ ณ ภาพของผู้เ รีย นโดยใช้ก ารเรีย นรู้ท างไกลผ่า นเทคโนโลยีส ารสนเทศของโรงเรีย นศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้เพื่อสร้างโอกาส
และคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน
โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่ กาหนดรูปแบบการส่ง เสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่
สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน (Research : R1) เป็ นการศึกษารูปแบบ และความต้องการใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การจัดสนทนากลุ่ ม
(focus group discussion) และการสัมภาษณ์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อวิเ คราะห์ รูปแบบและ
ศึกษาความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชีย่ วชาญ จานวน 12 คน ผู้บริหาร
โรงเรียน จานวน 5 คน ครูผู้สอน จานวน 5 คน ผู้ที่มสี ่วนเกีย่ วข้อง จานวน 5 คน และสัมภาษณ์
ผู้เชีย่ วชาญ จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบสนทนากลุ่มและ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒ นารูปแบบการส่ง เสริม การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน (Development : D1) เป็ นการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบฯ ประกอบด้ วย การยกร่า งรูปแบบการส่ง เสริม การจัดการเรีย นรู้เพื่อ เพิม่ โอกาสและ
คุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบฯ และคู่มอื การใช้รูปแบบ ฯ และวิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประชุมสัม มนาอิง
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ผูเ้ ชีย่ วชาญ (connoisseurship) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 15 คน ประเมินความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้และความมีประโยชน์ ของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ดาเนิน
การศึกษานาร่อง (pilot study) จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จานวน 6 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจาก
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนเพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริม
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียนและการใช้รูปแบบฯ ตลอดจนปั ญหาและ
อุปสรรคในระหว่างการใช้รูปแบบฯ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มฯ
และแบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 3 การใช้ และหาประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน (Research : R2) เป็ นศึกษาประสิทธิผลการใช้รปู แบบฯ
ประกอบด้วย 1) การนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของ
ผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ และ 2) การหาประสิทธิผลของ
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นครูผสู้ อน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จานวน 44 โรงเรียน การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกห้องเรียนที่ 1 ของชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการนารูปแบบฯ ไปใช้ จานวน 5
ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าถึง DLIT Model ของผู้เรียน 2) แบบประเมินผลการ
เรียนของผูเ้ รียน 3) แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนของผูเ้ รียน 4) แบบประเมินความสามารถ
ของครูในการจัดการเรียนรูฯ้ และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อรูปแบบการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ขัน้ ตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพ
ของผู้เรียน ขยายผล และจัดทาข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย (Development : D2) เป็ นการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพ
ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การรับรอง
รูปแบบฯ การนาเสนอแนวทางการเผยแพร่รูปแบบฯ สู่โรงเรียนอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ขยายผลรูปแบบฯ และการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยจัดประชุมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒ ิที่
จานวน 30 คน ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนระดับมหาวิทยาลัย จานวน 8 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 5 คน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน จานวน 17 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรับรองรูปแบบฯ ได้แก่ แบบ
บันทึกรับฟั งความคิดเห็น ฯ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis)
สรุปผลการวิ จยั
1. การสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ กาหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ขัน้ ตอน
ในการพัฒนารูปแบบประกอบด้ วย การศึกษา สารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างรูปแบบ การ
ตรวจสอบรูปแบบและการประเมิน รูปแบบ ที่จ ะท าให้ ม ีความถู ก ต้อ ง สมบูร ณ์ และน่ า เชื่อถือ
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สาหรับองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างโอกาสและคุณภาพผู้เ รียน
โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ใ นครัง้ นี้
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด
และประเมินผล และ 5) เงือ่ นไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ โดยในส่วนของกระบวนการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกัน 2) การจัดการ
เรีย นรู้ท างไกลผ่า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ จ านวน 5 Module 3) การสนั บสนุ น ทรัพ ยากรเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศ ติดตาม และ5) การสร้างเครือข่าย นอกจากนี้คมู่ อื สาหรับ
การนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้การ
เรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ประกอบด้วย 1) ความเป็ นมาและความสาคัญของ
รูปแบบ 2) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ 4) แนวทางการ
รูปแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 5) ตัวอย่างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
6) ปั จจัยสนับสนุ น และ7) ด้านเงือ่ นไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้
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2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการ
ส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้เ พื่อ สร้า งโอกาสและคุ ณ ภาพผู้เ รียนโดยใช้การเรีย นรู้ท างไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
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3) กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงือ่ นไขสาคัญในการ
นารูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรีย นรู้ จากการ
ประชุมสัมมนาอิงผู้เชีย่ วชาญ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้
และคู่ม ือ การใช้รูปแบบฯ สามารถน าไปใช้กับโรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์เ พื่อ สร้า งโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรีย นได้ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์
ของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียนฯ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเป็ นไปได้ และมีความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ผลจากการนารูปแบบทีส่ ร้างขึน้ ไปศึกษานาร่อง (pilot study) เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน พบว่า
การนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การ
เรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยรวมมีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้
3. การใช้ และหาประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิม่ โอกาสและ
คุณภาพของผูเ้ รียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนโดยใช้ของผูเ้ รียน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดย
พฤติกรรมการเข้าถึงห้องเรียนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมการเข้าถึงมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเข้ า ถึ ง ห้ อ งสมุ ด เพื่อ การเรีย นรู้ : DLIT Digital Library และ
พฤติกรรมการเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ : DLIT Resources ตามลาดับ ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ทัง้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 มีผลต่าง
ของคะแนนเพิม่ ขึ้นจากปี การศึกษา 2558 โดยระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.44
และชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 2.53 ด้ า นสมรรถนะของผู้ เรียนตามหลักสูตร พบว่า
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มสี รรถนะทัง้ 5 ด้านอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย
ได้ดังนี้ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา และความสามารถในการคิด ตามล าดั บ ด้ า น
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของครูผู้สอนมีต่อ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรีย นรู้ ฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็น สูงสุดได้แก่
รูปแบบสามารถส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้ รียน ด้านสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รูปแบบสามารถส่งเสริม ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก และ รูปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง อยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนด้ า นที่ครูผู้ส อนมีความคิด เห็น ต่ า กว่า ด้า นอื่น ๆ ได้ แ ก่ รูปแบบ
สามารถลดความเหลื่อมล้าทางการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก

4. การรับรองรูปแบบฯ ขยายผล และจัดทาข้อเสนอแนะ มีดงั นี้
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การรับรองรูปแบบ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เ พื่อ
สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทีน่ าไป
ทดลองใช้มาแล้วมีความเหมาะสม ชัดเจน ความครอบคลุ ม ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ, วัตถุประสงค์, กระบวนการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้, การวัดและประเมินผล, และเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ และ
ในองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ
การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกัน, การจัดการเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
( DLIT) ไ ด้ แ ก่ DLIT Classroom, DLIT Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional
Learning Community และ DLIT Assessment, การสนับสนุ นทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัด การ
เรียนรู้, การนิเทศ ติดตาม และการสร้างเครือข่าย มีความเป็ นไปได้สูงมากที่จะมีการนารูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกล
ผ่า นเทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้ หรือ ขยายผลในวงกว้า ง รูปแบบนี้ ม ีประโยชน์ อ ย่า งมากต่อ
โรงเรียน ครูผสู้ อน นักเรียน และผูป้ กครอง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรกาหนด
เป็ นนโยบายให้สถานศึกษาได้ใช้ ช่องทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน
โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) ควรประสานความร่วมมือไป
ยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นในการให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อน เกีย่ วกับการใช้ชอ่ งทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดย
ใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) และ ควรจัดทาหลักสูตรการ
อบรมการพัฒนาครูผสู้ อนเกีย่ วกับการใช้ชอ่ งทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) สู่ห้องเรียน ผ่าน
ระบบออนไลน์
ระดับสถานศึก ษา ควรสร้า งความตระหนั ก ให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ ม ีส่ วนเกี่ย วข้ อ งกั บการจัด
การศึกษาได้เห็นความสาคัญ คุณค่า และประโยชน์ จากการนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาส
และคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ควรมีการบูรณา
การในการสนับสนุ นงบประมาณการนาการจัดการเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้
โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้ประเด็นกลยุทธ์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงกัน และ
ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้แก่ครู และบุคลากรในสังกัดในการนาการจัดการเรียนรูท้ างไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ให้ชดั เจน และเป็ นรูปธรรม
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ กาหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พบว่า ขัน้ ตอน
ในการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย การศึกษา สารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างรูปแบบ การ
ตรวจสอบรูปแบบและการประเมินรูปแบบ ทีจ่ ะทาให้มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชือ่ ถือ
สาหรับองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพผูเ้ รียน
โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในครัง้ นี้
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ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด
และประเมินผล และ 5) เงือ่ นไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ โดยในส่วนของกระบวนการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกัน 2) การจัดการ
เรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 Module 3) การสนับสนุ นทรัพยากรเพือ่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศ ติดตาม และ5) การสร้างเครือข่าย ทัง้ นี้เนื่องจาก
การศึกษาเอกสารและผลงานวิชาการต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสะท้อนความต้องการของ
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซงึ่ เป็ นผูใ้ ช้และผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีว่ า่
องค์ประกอบใดสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนได้จริง องค์ประกอบใดสามารถนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ทาให้ทมี่ ขี ององค์ประกอบทัง้ ใน
ภาพรวมและองค์ประกอบย่อยเกิดความชัดเจนและมีขนั ้ ตอนตัง้ แต่การศึกษา สารวจ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ซึง่ จะทาให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชือ่ ถือ สอดคล้องกับแนวคิดของ
คีฟส์ (Keeves, 1988 : 560) กล่าวว่า รูปแบบทีด่ สี ามารถใช้ประโยชน์ได้มขี อ้ กาหนด 4 ประการ
ได้แก่ 1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 2)
รูปแบบควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ 3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชีใ้ ห้เห็น
ถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรือ่ งทีศ่ กึ ษา 4) รูปแบบควรเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และ
สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึง่ เป็ นการขยายในเรือ่ งทีก่ าลังศึกษา
2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการ
ส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้เ พื่อ สร้า งโอกาสและคุ ณ ภาพผู้เ รียนโดยใช้การเรีย นรู้ท างไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงือ่ นไขสาคัญในการ
น ารูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูปแบบการส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้ พบว่า
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างโอกาสและคุณภาพของผู้เรียนฯ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีความเป็ นไปได้ และมีความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ทัง้ นี้เนื่องจาก การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป็ นการดาเนินงานทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน
เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ มีที่ ม าของข้ อ มู ล ชัด เจนจากผู้ ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ที่ แ ท้ จ ริง ซึ่ ง เป็ น
ผู้ปฏิบตั ิงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มปี ระสบการณ์ และเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผสู้ อนและเกีย่ วข้องกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการศึกษา ทาให้องค์ประกอบของรูปแบบมีเนื้อหาทีม่ คี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ความต้องการของผู้ใช้และมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ชดั เจนเมื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิน่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุดต่อการสร้างโอกาสและคุณภาพของพัฒนาผูเ้ รียนซึง่ เป็ นผูด้ ้อยโอกาส
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริฐ (2546 : 5) ได้กล่าวถึง
การพัฒนารูปแบบว่ามีขนั ้ ตอน 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดล้อมของ
ระบบปั จจุบนั 2) การระบุปัญหาและความต้องการจาเป็ น 3) การยกร่างรูปแบบ 4) การทดสอบ
ความเป็ น ไปได้ ความเหมาะสมและการยอมรับของผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง และ 5) ปรับปรุ ง รู ป แบบ
การศึกษาของสมเชาว์ กาญจนจรัส (2557 : ง-จ) ได้นาเสนอรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่งซึ่งเกีย่ วข้อง
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กับจัดการเรียนการสอนทีค่ านึงถึงวุฒภิ าวะและความสามารถของผูเ้ รียน ใช้ภมู ปิ ั ญญาท้องถิน่ และ
แหล่ ง เรีย นรู้ใ นชุ ม ชนเป็ น ที่ศึก ษาเรีย นรู้เพิ่ม เติม รวมถึง การวัด ผลและประเมิน ผลผู้เ รีย นให้
ครอบคลุ ม ทั ง้ ด้ า นความรู้ ทัก ษะและเจตคติ ใช้เ ครื่อ งมือ วัด ผลที่ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ นาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใ ห้ กับ
ผู้เรียน พร้อมทัง้ มีกระบวนการที่เกีย่ วข้องกับการนิ เทศ ติดตามเพื่อนาผลการนิเทศมาใช้ในการ
ปรับปรุ ง พัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับข้อ เสนอแนะของ Smith, Robert Timothy
(1991 : 78) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับประสิทธิภาพของรูปแบบไว้วา่ ควรมีการวัดและประเมินผล
รูปแบบเพือ่ นาข้อมูลมาปรับปรุงให้รปู แบบเกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
3. การใช้ และหาประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิม่ โอกาสและ
คุณภาพของผูเ้ รียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนโดยใช้ของผูเ้ รียน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก โดย
พฤติกรรมการเข้าถึงห้องเรียนคุณภาพ : DLIT Classroom ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมการเข้าถึงมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเข้ า ถึ ง ห้ อ งสมุ ด เพื่อ การเรีย นรู้ : DLIT Digital Library และ
พฤติกรรมการเข้าถึงคลังสือ่ การเรียนรู้ : DLIT Resources ตามลาดับ และเมือ่ พิจารณาสมรรถนะ
ของผู้เ รีย นตามหลักสูต ร พบว่า ผู้เ รีย นส่วนใหญ่ม ีส รรถนะทัง้ 5 ด้ า นอยู่ในระดับดีเยี่ย ม โดย
สามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ความสามารถใน
การสือ่ สาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถใน
การคิด ตามลาดับ ด้านความสามารถของครูใ นการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการส่งเสริม การ
จัดการเรียนรู้ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทัง้ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 มีผลต่างของคะแนนเพิม่ ขึน้ จากปี
การศึกษา 2558 โดยระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.44 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 2.53 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากรูปแบบการส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้เ พื่อ สร้างโอกาสและ
คุณภาพของผู้เรียน มีองค์ประกอบทีง่ ่ายต่อการนามาประยุกต์ใช้ สะดวกและสามารถนามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการขอผู้เรีย น ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากๆ กับครูที่มคี วามสามารถเฉพาะด้านและสามารถทบทวนได้บ่อยครัง้ ตาม
ความต้องการและการจัด การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยียงั เป็ นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน
ที่มาจากครองครัวที่ยากจนเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้ รบั โอกาสอย่างเท่าเทีย มกับ
ผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นตัวเมืองการได้รบั เทคนิค วิธกี ารเรียนรูจ้ ากครูทมี่ ปี ระสบการณ์ผา่ นการจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ เทคโนโลยีทสี่ ามารถ
เรียนได้รวดเร็ว สะดวกเรียนรูไ้ ด้ทุกทีท่ ุกเวลา จะเป็ นเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนอย่างมี คุณ ภาพ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรี เลี่ยนบรรจง (2558, ออนไลน์ ) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่จะทาให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จะประกอบด้วย 1)
สนั บสนุ น สิ่ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ 2) นิ เ ทศการจัด การเรียนการสอน 3) ก ากับ ติด ตาม
ประเมินผล
ความคิดเห็นของครูผสู้ อนมีต่อรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีค่ รูผสู้ อนมีความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ รูปแบบสามารถ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียน ด้านสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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รองลงมาได้แก่ รูปแบบสามารถส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ด้านความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก และ รูปแบบสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ทัง้ นี้เนื่องรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้ โดยเฉพาะกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
มีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ การจัดการเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 รูปแบบที่
สาคัญ คือ DLIT Classroom (ห้องเรียนแห่งคุณภาพ) DLIT Resources (คลังสือ่ ประกอบการเรียน
การสอน) DLIT Library (ห้ อ งสมุ ด ออนไลน์ ) DLIT Professional Learning Community : DLIT
PLC (ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ ) และDLIT Assessment (คลังข้อสอบ) เป็ นนวัตกรรมที่ จ ะ
ส่งเสริมและสนับสนุ นบทบาทของครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรูเ้ รียนโดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ครูต้นทางได้นาเทคนิควิธกี ารสอนทีต่ นเองถนัดถ่ายทอดทาเป็ น
คลิปการสอนในเนื้อหาทีผ่ เู้ รียนเข้าใจยาก เก็บไว้เครือข่ายออนไลน์ นอกจากนี้ครูต้นทางยัง มีการ
จัดสภาพการสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน ทัง้ กระบวนการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเ่ น้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบตั ิ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและ
อุ ปกรณ์ ที่จ าเป็ น ในการจัด เรีย นการสอน ท าให้ ครูผู้ส อนของโรงเรียนปลายทางได้ร ับความรู้
เทคนิคใหม่ พร้อมทัง้ สามารถแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจน
ซึ่ง เป็ น การสร้า งโอกาสให้ แ ก่ ครูแ ละผู้เ รีย นได้ เ รีย นรู้อ ย่า งมีคุณ ภาพ จะช่วยลดช่อ งว่า งทาง
การศึกษาและขยายฐานความรู้ตามความต้ องการของผู้เรีย น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีไ่ ด้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ใน
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุ นให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้แ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้ก ารวิจ ัย เป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
4. การรับรองรูปแบบฯ ขยายผล และจัดทาข้อเสนอแนะ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีน่ าไปทดลองใช้มาแล้วมีความเหมาะสม ชัดเจน ความครอบคลุ ม ซึง่
สถานศึก ษาสามารถน าไปใช้ไ ด้ อ ย่า งมีประสิท ธิภ าพ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ
หลัก การ, วัต ถุ ประสงค์, กระบวนการส่ง เสริม การจัด การเรีย นรู้ , การวัด และประเมิน ผล, และ
เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้ และในองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการส่งเสริมการจัด การ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ การสร้างความตระหนักและข้อตกลงร่วมกัน , การ
จั ด การเรีย นรู้ ท างไกลผ่ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (DLIT) ได้ แ ก่ DLIT Classroom, DLIT
Resources, DLIT Digital Library, DLIT Professional Learning Community แ ล ะ DLIT
Assessment, การสนับสนุ นทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ , การนิเทศ ติดตาม และการ
สร้างเครือข่าย มีความเป็ นไปได้สงู มากทีจ่ ะมีการนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
โอกาสและคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ หรื อ
ขยายผลในวงกว้าง รูปแบบนี้มปี ระโยชน์อย่างมากต่อโรงเรียน ครูผสู้ อน นักเรียน และผูป้ กครอง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรกาหนด
เป็ นนโยบายให้สถานศึกษาได้ใช้ ช่องทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน
โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) ควรประสานความร่วมมือไป
ยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นในการให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อน เกีย่ วกับการใช้ชอ่ งทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดย
ใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) และ ควรจัดทาหลักสูตรการ
อบรมการพัฒนาครูผสู้ อนเกีย่ วกับการใช้ช่องทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (www.dlit.ac.th) สู่ห้องเรียน ผ่าน
ระบบออนไลน์
ระดับสถานศึก ษา ควรสร้า งความตระหนั ก ให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ ม ีส่ วนเกี่ย วข้ อ งกั บกา รจัด
การศึกษาได้เห็นความสาคัญ คุณค่า และประโยชน์ จากการนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ โอกาส
และคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ควรมีการบูรณา
การในการสนับสนุ นงบประมาณการนาการจัดการเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้
โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้ประเด็นกลยุทธ์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงกัน และ
ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้แก่ครู และบุคลากรในสังกัดในการนาการจัดการเรียนรูท้ างไกล
ผ่ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไปใช้ ใ ห้ ชัด เจน และเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ สอดคล้ อ งกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด 9 ว่า
ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 65 และมาตรา 67 ที่รฐั ต้องพัฒนาบุคลากร
หรือผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทีเ่ หมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่า งต่อเนื่ องตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนต้อ ง
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ทคี่ ุ้มค่าและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรูข้ องคนไทย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผู้บริห ารในระดับนโยบายควรก าหนดเป็ น นโยบายที่ช ัด เจน และให้ ก ารส่ง เสริม
สนั บสนุ น การจัด การเรียนรู้โดยใช้ก ารเรีย นรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( DLIT) ของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักต่อการนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ของครูผสู้ อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ครูผสู้ อนควรมีการเผยแพร่ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและ
คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น โดยใช้ ก ารเรีย นรู้ ท างไกลผ่ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( DLIT) เพื่อ การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ทหี่ ลากหลาย ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
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1. ควรศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็ นการถอดบทเรียนและ
ประสบการณ์ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่เป็ นแบบอย่างการปฏิบตั ิที่ดี มาพัฒนาเป็ นรูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูท้ างไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในพืน้ ที่
ต่างๆ และขยายผลให้โรงเรียนทีม่ สี ภาพปั ญหาและข้อจากัดต่างๆ นาไปปรับประยุกต์ใช้
2. ควรศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในกลุ่มสาระอื่นๆ หรือสาย
อาชีพเพือ่ สร้างโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
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