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  การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลการใช้วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเองเรื่อง
การเป็นผู้ด าเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม และ
ศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอวดีทิศัน์ เรื่องการเป็นผู้ด าเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ เป็นอาจารย์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ จ านวน 30 คน ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอืวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ด าเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม แบบวดัความรูค้วามเขา้ใจ 
แบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ และแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจที่มต่ีอวดีทิศัน์ 
สถิตทิี่ใช้ในวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน (t-test for dependent samples)  
 ผลการวจิยั พบว่า วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ าเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจสงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจมากต่อเนื้อหา
และประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
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 The purposes of this study was to develop the self-study video aids for a master of 

ceremonies and guest speaker via satellite TV for long distance learners and to find the 

satisfaction of users towards video aids. 

 The sample of this study was  30 teachers or lecturers in the second semester of 

the academic year 2013  from Rajamangala University of Technology Krungthep. The 

sample was selected by purposive sampling. The research instruments were self-study 

video aids for a master of ceremonies or a guest speaker via satellite TV for long distance 

learners test of comprehensive and learning measurement , forms of video aids quality 

assessment for experts and interview of self-study video aids satisfaction. The data were 

statistically analysed by mean, standard deviation and comparison of t-test for dependent 

samples. 

 The result of this study revealed that self-study video aids for a master of 

ceremonies and a guest speaker via satellite TV for long distance learners helped the 

samples in knowing and comprehending video which was significantly increased at .01 level 

and users' satisfaction was at the very good level in quality of matters and advantages.   

  

 

 

 

 

 

 

 





ประกาศคณูุปการ 

 

 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี เนื่องจากไดร้บัความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย ์ดร.
นัทธรีตัน์ พรีะพนัธุ ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลอื แนะน า ตรวจแก้ไข 
และ ใหค้ าปรกึษา ดว้ยความเอาใจใส่ ซึง่ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์  
 ขอขอบพระคุณาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์  อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษาทุกท่าน ที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทความรูแ้ก่ผูศ้กึษาคน้ควา้ ผูศ้กึษา คน้ควา้ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวตั ิเลศิจนัทรางกูร คุณมาล ีอมตานนท์ และ
อาจารยธ์นกร ขนัทเขตต์ ที่ไดก้รุณาให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 
พรอ้มทัง้ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุชญา ฉัตรวชิญะ อาจารย ์ดร.ชยศมน ทรพัย์สุขบวร และ 
คุณดลฤด ีค าพาท ีที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื้อหา  พร้อมทัง้
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างด ีซึ่งค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านดงัทีไ่ดก้ล่าวมา เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการสรา้งและพฒันาวดีทิศัน์ 
 ขอขอบคุณนางสาวแกว้เกลา้ ไชยรตัน์ ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินรายการท าใหว้ดีทิศัน์มคีวาม
น่าสนใจมากขึน้  
 ขอขอบพระคุณกลุ่มงานเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
และเจา้หน้าทีทุ่กๆคนและเพื่อนๆนิสติปรญิญาโท ทีม่สี่วนช่วยเหลอืดว้ยดตีลอดมา 
 สุดทา้ยขอกราบร าลกึถงึพระคุณบดิามารดาและพีน้่องทุกๆคนทีค่อยเป็นก าลงัใจในการท า
สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงคใ์นทีสุ่ด 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 15 ได้กําหนดรูปแบบ
การศกึษาออกเป็นสามรูปแบบ คอื 1) การศกึษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศกึษาที่
กําหนดจุดมุ่งหมาย วธิกีารศกึษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและการประเมนิผล มี
เงือ่นไขของการสาํเรจ็การศกึษาทีแ่น่นอน 2) การศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็น
การศกึษาทีม่คีวามยดืหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษาระยะเวลาของ
การศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงื่อนไขสําคญัของการสําเรจ็การศกึษา โดยเน้ือหาและ
หลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
3) การศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education) เป็นการศกึษาทีใ่หผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง
ตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม 
สภาพแวดลอ้ม สือ่ หรอืแหล่งความรูอ้ื่นๆ โดยสถานศกึษาอาจจดัการศกึษาในรปูแบบใดรปูแบบ 
หน่ีงหรอืทัง้สามรปูแบบกไ็ด ้โดยใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรยีนทีผู่เ้รยีนสะสมไวใ้นระหวา่งรปูแบบ
เดยีวกนัหรอืต่างรปูแบบได ้ไมว่า่จะเป็นผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดยีวกนัหรอืไมก่ต็าม รวมทัง้
จากการเรยีนรูน้อกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชพี หรอืจากประสบการณ์การทาํงาน (พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต.ิ ป.ป.ป.: ออนไลน์) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เป็นหน่ึงในสถานศกึษาที่มกีารจดัการเรยีน 
การสอนในรูปแบบของรายการโทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทยีม เพื่อเป็นการสนันสนุนการเรยีนรูใ้น
รูปแบบการศกึษาตามอธัยาศยั โดยการนําเทคโนโลยกีารสื่อสารทางดา้นโทรคมนาคมซึ่งอยู่ใน
รปูแบบรายการวดีทิศัน์ทีท่นัสมยัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษา เพือ่ใหทุ้กกลุ่มเป้าหมายไดร้บั
การศกึษาอย่างเสมอภาค ทัว่ถงึและมคีุณภาพแมอ้ยู่ห่างไกลกต็าม อกีทัง้ยงัเป็นสื่อการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมในการเรยีนการสอนหรอืใชใ้นการฝึกอบรม เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้
ไดท้ัง้ภาพและเสยีงไปพรอ้มๆ กนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรบัรู ้ของมนุษยท์ีว่่า 
คนเราเกดิการรบัรูจ้าก การเหน็ 75% การไดย้นิ 13% การสมัผสั 6% การรบักลิน่ 3% (Dale. 1956: 
143) อกีทัง้ในสื่อวดิทีศัน์ยงัสามารถออกแบบการนําเสนอดว้ย ตวัอกัษร ภาพ กราฟิก ประกอบการ
สาธติ (Demonstrate) เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็สิง่ที่ต้องการเน้นได้ชดัเจน โดยใช้เทคนิคการถ่ายใกล้ 
(Close-up) เพื่อขยายภาพหรอืวสัดุใหผู้เ้รยีนเหน็ขัน้ตอนรายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ (กดิานันท ์
มลทิอง. 2535: 147) ซึง่เทคนิคการถ่ายภาพและการตดัต่อทีด่จีะช่วยดงึดดูความสนใจใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูต่้างๆ ได้ง่ายและรวดเรว็และประหยดัเวลา นอกเหนือจากนัน้สื่อวดีทีศัน์ยงัสามารถใช้
ประกอบการเรยีนการสอนไดท้ัง้แบบกลุ่มและรายบุคคลอกีดว้ย (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ. 2533: 92) 
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 กลุ่มงานเทคโนโลยกีารศกึษาเป็นศูนยผ์ลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ สอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์การบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา(สกอ) และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ(กพร) เพื่อมุง่เน้นขยายโอกาสทางกาศทางการศกึษาและเพิม่ช่องทางการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
รายการโทรทศัน์ที่ผลติขึน้ส่งไปยงัมูลนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (สศทท.) วงัไกลกงัวล   
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ เพื่อนําไปเผยแพร่ผ่านทางระบบสญัญาณ ย่าน KU Band ทีจ่านรบั
สญัญาณ UBC ช่อง 200 จานรบัสญัญาณ DTV ช่อง 79 หรอืช่อง DLTV 15 โดยแต่ละภาคการศกึษา
จะดําเนินการผลติทัง้หมด 7 รายการ ไดแ้ก่ 1)รายการสารพนังานคหกรรม 2)รายการคณิตศาสตร์
O-NET 3)รายการศลิปะการจดัดอกไม ้4)รายการครวัราชมงคลกรุงเทพ 5)รายการสาระน่ารูเ้รื่อง
ของไทย 6)รายการภาษาองักฤษธุระกจิ 7)รายการคณิตศาสตรท์างวศิวะกรรม โดยแต่ละรายการม ี
17 ตอน ตอนละ 50 นาท ี
 ในการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม มอีงค์ประกอบหลกัที่
สําคญัๆ อยู่สองส่วนคอื 1)ผูด้ําเนินรายการหรอืวทิยากร และ 2)กลุ่มผูผ้ลติรายการ โดยผูด้ําเนิน
รายการหรือวิทยากร ถือว่าเป็นส่วนสําคญัที่ทําให้รายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมมคีุณภาพและมคีวามน่าสนใจ ผูด้ําเนินรายการหรอืวทิยากรจําเป็นต้องมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ เกี่ยวกบับทบาทของผูด้ําเนินรายการหรอืวทิยากร และการเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติ
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ซึง่สิง่เหล่าน้ีมสีว่นสาํคญัทีจ่ะช่วยใหส้อนผา่น
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลเกดิประสทิธภิาพ แต่การดําเนินงานในอดตีที่ผ่านมา มกั
ประสบปญัหา อนัเน่ืองมาจากผูด้าํเนินรายการหรอืวทิยกรทีต่อ้งมาทาํหน้าทีผู่ส้อน เป็นอาจารยใ์หม่
ทีย่งัไม่เคยสอนผ่านรายการโทรทศัน์มาก่อน ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้ม เช่น การเขยีนใบสมคัร 
การกําหนดชื่อรายการการกําหนดกรอบเน้ือหาของรายการ การลําดบัการนําเสนอเน้ือหา การ
กําหนดสื่อประกอบการสอน การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการสอน การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ 
การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทํา และการถ่ายทําจรงิ ทัง้หมดน้ีผูด้ําเนินรายการหรอืวทิยากรซึ่งเป็น
อาจารย์ใหม่จะยงัไม่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจมากนัก เพราะการสอนในชัน้เรยีนกบัการสอนแบบ
บนัทกึเทปรายการโทรทศัน์นัน้ มคีวามแตกต่างกนั จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหก้ารผลติรายการเกดิ
ความล่าชา้และไมไ่ดจ้าํนวนรายการตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
 ดว้ยเหตุผลและความสําคญัดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัในฐานะเป็นหน่ึงในกลุ่มผูผ้ลติรายการ
โทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ จงึ
เห็นความสําคญัอย่างยิง่ที่จะพฒันาสื่อวดีีทศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนิน
รายการและวทิยากร รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม เพื่ออาจารยท์ี่ต้องทํา
หน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการหรือวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดงักล่าว เพื่อให้รายการ
โทรทศัน์เพือ่การศกึษามคีุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาผลการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการ
และวทิยากร รายการโทรทศัน์พือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอวดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรือ่งการเป็นผูด้าํเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 

ความสาํคญัของงานวิจยั 
 ได้สื่อวิดีทัศน์ที่จะช่วยให้อาจารย์ที่ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการหรือวิทยากร         
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีม อนัจะส่งผลใหร้ายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลทีจ่ะพฒันาขึน้มคีวาม
น่าสนใจ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ขอบเขตงานวิจยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 589 คน  
 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี เป็นอาจารย์ใหม่ที่ต้องทําหน้าที่สอน ใน
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม จาก 7 คณะ จาํนวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 3.  เน้ือหาท่ีใช้ในงานวิจยั 
  เน่ือหาที่ใช้ในการผลติวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 ความสําคัญของผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  ตอนที ่2 การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  วีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการเป็นผู้ดาํเนินรายการและวิทยากร
รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม หมายถงึ สือ่วดีทิศัน์ทีอ่อกแบบมาเพื่อให้
ผูศ้กึษาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง เกีย่วกบัความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์
เพื่อการศกึาทางไกลผ่านดาวเทยีม และการเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โดยนําเสนอในรปูแบบตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิก 
เสยีงบรรยายและดนตรปีระกอบ บนัทกึลงในแผน่ DVD ซึง่ผูท้ีศ่กึษาสามารถเลอืกชม ไดต้ามความ
ลาํดบัความสนใจ ตามอตัราชา้เรว็ของตน โดยไมจ่าํกดัในเรือ่งของเวลาและสถานที ่
 2.  การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม หมายถงึ เป็นรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทีผ่ลติ
โดยกลุ่มงานเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ในรปูแบบการศกึษา
ตามอธัยาศยั ในระดบัอุดมศกึษา และบรกิารวชิาการแก่สงัคม ออกอากาศทางมูลนิธกิารศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม (สศทท.15 DLTV 15 หรอื UBC ชอ่ง 200) 
  3.  ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถงึ ผูป้ระเมนิคุณภาพวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง การ
เป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยแบ่งผูเ้ชีย่วชาญ
เป็น 2 กลุ่ม 
  3.1 ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ใน
การเป็นผูด้าํเนินรายการหรอืวทิยากร และการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป  
  3.2 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา โดยเป็นผูท้ีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
อย่างน้อย 10 ปีขึน้ไป หรอืปรญิญาโท อย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป หรอืระดบัปรญิญาเอกอย่างน้อย 3 ปี
ขึน้ไป 
 4.  ผลการใช้วีดีทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการ และ
วิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจ
ของผู้ศกึษาภายหลงัจากการศึกษาจากสื่อวดีทิศัน์เกี่ยวกบัความสําคญัของผู้ดําเนินรายการและ
วิทยากร และการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม โดยวดัจากแบบประเมนิความรูค้วามเขา้ใจทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ 
 5.  ความพึงพอใจต่อวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวิทยากรรายการโทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืความคดิเหน็
เกี่ยวกบัสื่อวดีทิศัน์ เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีมน้ี ในดา้นเน้ือหา เทคนิคการนําเสนอ ความสวยงาม และประโยชน์ โดยการ
เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 



บท ท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอเป็นหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติวทิยาการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  1.1  ทฤษฎทีางดา้นจติวทิยาการเรยีนรู ้
  1.2  ความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  1.3  จุดมุง่หมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  1.4  ประโยชน์ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  2.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดีทิศัน์ 
   2.1  ความหมายของวดีทิศัน์ 
   2.2  คุณคา่ของวดีทิศัน์ 
   2.3  การผลติและออกแบบวดีทิศัน์ 
   2.4  การหาคุณคา่และประเมนิสือ่วดีทิศัน์ 
  3.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 
   3.1  กระบวนการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 
   3.2  การเตรยีมก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 
   3.3  การดาํเนินการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 
  4.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  5.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 
   5.1  คุณลกัษณะของผูด้าํเนินรายการ 
   5.2  คุณลกัษณะของวทิยากร 
  6.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรูด้้วยตนเอง 
 การเรยีนการสอนในปจัจุบนัน้ีเน้นการศกึษาดว้ยตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ซึ่งผูส้รา้งสื่อการเรยีนการสอนนัน้จะต้องออกแบบและพฒันาใหเ้หมาะสมความต้องการของแต่ละ
บุคคล โดยมทีฤษฎกีารเรยีนรู ้และหลกัการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
 
 1.1  ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 ในการสรา้งสื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูจ้ะต้องคํานึงถงึหลกัจติวทิยา 2 ทฤษฎี คอื ทฤษฎี
ของสกนิเนอร ์และทฤษฎขีองธอรน์ไดค ์(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2547) 
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  ทฤษฎขีองสกนิเนอรท์ีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ในการสรา้งสือ่วดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรู ้มดีงัน้ีคอื 
 1. เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์
ประกอบดว้ยการตอบสนองทีแ่สดงออกมา พฤตกิรรมจะเกดิขึน้บ่อยครัง้เพยีงใด ขึน้อยูก่บัอตัราการ
ตอบสนองหรอือตัราการแสดงออกของพฤตกิรรม 
  2. การเสรมิแรง (Reinforcement) หมายถงึ การใหส้ิง่เรา้ทาํใหอ้ตัราการกระทาํตอบสนอง
เปลีย่นแปลง สาํหรบัมนุษยก์ารเสรมิแรงอาจจะเป็นการใหค้าํชมเชย รางวลั เงนิทอง หรอืสทิธพิเิศษ
ต่างๆ ตลอดจนถงึการใหไ้ดร้บัความรูแ้ละการรูผ้ลแหง่การกระทาํของตนวา่ถูกตอ้ง 
  3. การเสรมิแรงเป็นครัง้คราว (Intermittent or Partial Reinforcement) หมายถงึการเสรมิแรง
เป็นครัง้คราวเมื่อมกีารตอบสนอง การเสรมิแรงแบบน้ีจะมผีลใหเ้กดิการตอบสนองมากกว่าการ
เสรมิแรงแบบสมํ่าเสมอและคงอยูไ่ดน้านกวา่ 
  4.  การดดัพฤตกิรรม (Shaping) เป็นวธิกีารใชก้ารเสรมิแรงเพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมทลีะน้อยๆ จนกระทัง่เกดิพฤตกิรรมทีใ่กลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการในทีสุ่ด สกนิเนอร์
เน้นวา่จะสามารถดดัพฤตกิรรมไดโ้ดยใชก้ารเสรมิแรง 
  5.  หลกัแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีการเรยีนรูก้ล่าวไว้ว่า แต่ละคนมคีวาม
แตกต่างกนั 
  ทฤษฎธีอรน์ไดค ์(Edward Lee Thorndike) เป็นทฤษฎทีีนํ่ามาใชก้บัสื่อวดีทิศัน์เพื่อการ
เรยีนรูใ้นดา้นการเสรมิแรงและการจงูใจ ทฤษฎน้ีีประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คอื 
 1. กฏแห่งผล (Law of Effect) คอื เมื่อใดที่มกีารเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้ และการ
ตอบสนอง และตดิตามดว้ยสถานการณ์ทีท่ําใหเ้กดิความพงึพอใจ ความเขม้แขง็ของการเชื่อมโยง 
จะเพิม่มากขึน้ แต่ถ้ามกีารเชื่อมโยงทีต่ดิตามดว้ยสถานการณ์ทีท่ําใหร้าํคาญใจแลว้ ความเขม้แขง็
ของการเชื่อมโยงจะคลายลง  รางวลัและความสาํเรจ็จะชว่ยเสรมิการแสดงพฤตกิรรมมากขึน้ 
  2. กฏแห่งการฝึก (Law of Exercise) กล่าวว่า การเชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองกบั  
สิง่เรา้ที่เกดิขึน้ซํ้าๆ หลายครัง้ จะช่วยทําใหก้ารเชื่อมโยงระหว่างสองสิง่น้ีแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ 
หมายความว่า ถา้กระทาํพฤตกิรรมใดๆซํ้าๆ อยู่เสมอ จะทําใหก้ระทาํพฤตกิรรมนัน้มคีวามสมบูรณ์ 
แต่ถา้พฤตกิรรมใดๆ ทีไ่มไ่ดท้าํซํ้าบ่อยๆพฤตกิรรมนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะถูกลมื 
  3. กฏแหง่ความพรอ้ม (Law of Readiness) กฏน้ีกล่าวถงึสภาพการณ์ทีผู่เ้รยีน มแีนวโน้ม
ทีจ่ะพงึพอใจหรอืราํคาญใจกบัการยอมรบัหรอืปฏเิสธ ผูเ้รยีนจะพงึพอในและยอมรบัเมื่อมคีวามพรอ้ม
ทัง้ในดา้นการปรบัตวั การเตรยีมพรอ้ม ความตัง้ใจ ความสนใจและเจตคตอินัก่อใหเ้กดิการกระทําขึน้ 
นับตัง้แต่การเลอืกเน้ือหา วธีกีาร การทดลอง เพื่อใหส้ื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัวุฒภิาวะและสภาพของผูเ้รยีน 
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  1.2  ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  กาเย่ (Gagn'e. 1974) กล่าวว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการเปลีย่นแปลงสมรรถภาพ 
(Capability) หรอืความสามารถของมนุษยซ์ึง่สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมบางประการทีแ่สดงออก 
การเปลีย่นแปลงน้ีเกดิจากการทีม่นุษยไ์ดร้บัประสบการณ์จากสภาพการณ์เรยีนรูใ้นระยะเวลาหน่ึง  
  กรฟิฟิน(Griffin. 1983: 153) กล่าวว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูเ้ฉพาะของบุคคลหน่ึง โดยมเีป้าหมายไปสู่การพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องตน และความสามารถ
ในการวางแผนปฏบิตักิาร และประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นเฉพาะบุคคล    
  บรคูฟิลต ์(Brookfield. 1984: 59-71) กล่าววา่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หมายถงึ การเป็นตวั
ของตวัเอง การควบคุม การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามเป็นอสิระโดยอาศยัความช่วยเหลอืจากแหล่ง
ภายนอกน้อยทีส่ดุ  
  เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528: 3) กล่าวว่า การเรยีนการสอนแบบรายบุคคลเป็นการจดั
การศกึษา ทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาเล่าเรยีนไดด้ว้ยตนเองและกา้วไปตามขดีความสามารถ ความสนใจ
และความพรอ้ม หรอืกว่าอกีนัยหน่ึงกค็อื เป็นเทคนิควธิกีารสอนทีย่ดึความแตกต่างระหว่างบุคคล  
โดยจดัสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการเรยีนรูไ้ดเ้รยีนอยา่งอสิระ 
  วไิล องคธ์นะสุข (2543: 80) กล่าวว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นรปูแบบหน่ึงของการเรยีน
การสอนโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนหรอืเรยีนตามความสามารถ ความสนใจของ
ตนเอง โดยคาํนึงถงึหลกัของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ ความแตกต่างในดา้นความสามารถ
ทางสตปิญัญา ความตอ้งการ ความสนใจ ดา้นรา่งกาย อารมณ์ และสงัคม โดยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เป็นการประยกุตร์ว่มกนัระหวา่งเทคนิคและสือ่การสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  โดยสรุป การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูปแบบหน่ึงที่อยู่บนความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีนซึ่งแต่ละบุคคลรวมถงึระยะเวลาโอกาสและสถานที ่ผูเ้รยีนสามารถแสวงหาความรูใ้นเรื่องที่
สนใจไดอ้ยา่งอสิระ โดยผูส้อนไดแ้นะนํารายละเอยีดและเตรยีมอุปกรณ์ในการเรยีนไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 
  1.3  จดุมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  กาเย่ และบรกิส ์(Gagn'e; & Brigs. 1974: 185-187) กล่าวว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า
เป็นหนทางทีท่ําใหก้ารสอนบรรลุจุดมุ่งหมายตามความตอ้งการ (Need) และสอดคลอ้งกบับุคลกิ 
(Characteristics) ของผูเ้รยีนแต่ละคนโดยมจุีดมุง่หมายสาํคญัอยู ่5 ประการ คอื  
  1. เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิทกัษะเบือ้งตน้ของผูเ้รยีน 
  2.  เพื่อช่วยในการค้นหาจุดเริ่มต้นของผู้เรียนแต่ละคนในการจดัลําดบัการเรียนตาม
จุดมุง่หมาย 
  3. ชว่ยในการจดัวสัดุและสือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรู ้
  4. เพือ่สะดวกต่อการประเมนิผล และสง่เสรมิความกา้วหน้าทางการเรยีนของนกัเรยีน แต่
ละคน 
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  5. เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนตามอตัราความสามารถของตน  
  เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528: 160) กล่าวว่า การสรา้งบทเรยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ย
ดว้ยตนเองยดึหลกัปรชัญาการศกึษา และอาศยัพืน้ฐานจากทฤษฎจีติวทิยาพฒันาการและจติวทิยา
การเรยีนรู ้ โดยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
  1. มุ่งสนับสนุนให้ผู้เรยีนรู้จกัรบัผดิชอบในการเรยีนรู้ รู้จกัแก้ปญัหาและตดัสนิใจด้วย
ตนเอง การเรยีนรูด้้วยตนเองสอดคล้องและส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ สนับสนุนใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
แสวงหาและเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ใหรู้จ้กัแกป้ญัหา รูจ้กัตดัสนิใจ มคีวาม
รบัผดิชอบและพฒันาความคดิในทางสรา้งสรรค ์   
  2. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีนใหไ้ด ้เรยีนบรรลุกนัทุกคน การเรยีนดว้ย
ตนเองสนับสนุนความจริงที่ว่า คนย่อมมีความแตกต่างกนัทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิกภาพ 
สตปิญัญาหรอืความสนใจ โดยเฉพาะความแตกต่างทีม่ผีลต่อการเรยีนรู ้ทีส่าํคญั 4 ประการคอื 
  2.1 ความแตกต่างในเรื่องอตัราความเรว็ของการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนแต่ละคน จะใชเ้วลาใน
การเรยีนและทาํความเขา้ใจในสิง่เดยีวกนัในเวลาทีต่่างกนั    
  2.2 ความแตกต่างในเรื่องความสามารถ เช่น ความฉลาด ไหวพรบิ ความสามารถ
พเิศษต่างๆ 
  2.3 ความแตกต่างในเรือ่งวธิกีารเรยีน ผูเ้รยีน เรยีนรูใ้นวถิทีางทีแ่ตกต่างกนั 
  2.4 ความแตกต่างในเรื่องความสนใจและสิง่ทีช่อบเมื่อผูเ้รยีนแต่ละคน มคีวามแตกต่างกนั
ในหลายๆดา้นเช่นน้ี ครูจงึต้องจดักจิกรรมการเรยีนในลกัษณะต่างๆ กนัไวใ้หผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีน
ดว้ยตนเอง เพือ่สนองตอบความแตกต่าง ดงักล่าว 
 3. เน้นเสรภีาพในการเรยีนรู ้ถา้ผูเ้รยีน เรยีนดว้ยความอยากเรยีน ดว้ยความกระตอืรอืรน้
ทีไ่ดเ้กดิขึน้เอง จะเกดิแรงจงูใจและกระตุน้ใหพ้ฒันาการเรยีนรูโ้ดยทีค่รไูม่ตอ้งทาํโทษหรอืใหร้างวลั 
ผูเ้รยีนจะรูจ้กัตนเอง มคีวามมัน่ใจในการกา้วไปขา้งหน้าตามขดีความสามารถและความพรอ้ม 
 4. มุ่งแกป้ญัหาความยากงา่ยของบทเรยีน เป็นการสนองตอบทีว่่าการศกึษาควรมคีวาม
แตกต่างกนัออกไปตามความยากงา่ย ถา้บทเรยีนนัน้งา่ยกท็ําใหบ้ทเรยีนนัน้สัน้ขึน้ ถา้ยากมากกจ็ดั
เน้ือหาออกเป็นสว่นๆ และใชว้ธิกีารและสือ่ทาํใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้  
 โดยสรปุ จุดมุง่หมายของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอืเพื่อมุง่เน้นการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ของผู้เรยีน บนความแตกต่างด้วยตวัของผู้เรยีนเอง เวลา โอกาสและสถานที่และยงัสะดวกกบั
ครผููส้อนในการเตรยีมสือ่วางแผนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
 1.4  ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  วรีะ ไทยพานิช (2528: 126) กล่าวา่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมปีระโยชน์หลายประการดงัน้ี 
 1. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง 
 2.  เป็นการคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 3. นกัเรยีนมอีสิระมากกวา่การสอนแบบปกต ิ
 4. เป็นการจงูใจนกัเรยีนและนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึน้ 
 5. ครมูเีวลาทีจ่ะทาํงานกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคลเมือ่นกัเรยีนตอ้งการ  
 เช่นเดยีวกบั ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2526: 188) ซึง่กล่าวว่า รปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในหลายๆ ดา้น คอื 
 1. หลกัสตูรหรอืรายวชิาไดถู้กจดัไวอ้ยา่งมรีะเบยีบ 
 2. ระบบการวดัผลประกอบดว้ยเครื่องวดัระดบัความรูท้ี่จะเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 
 3. เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยา่งกวา้งขวางตามบุคลกิภาพของผูเ้รยีน 
 4. กระบวนการสอนเหมาะสมกบับุคลากรในหน่วยงาน 
 นอกจากน้ี การเรยีนการสอนแบบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ยงัเกื้อหนุนสภาพการเรยีนรู ้ทําให้
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนเกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจาก 
 1. ผูเ้รยีนมโีอกาสรว่มกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ 
 2. ผูเ้รยีนมโีอกาสรบัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี
 3. ผูเ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรงตลอดเวลา 
 4. การเรยีนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งเหมาะสม  
 โดยสรปุ ประโยชน์ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดา้นของผูเ้รยีน สามารถเลอืกเรยีนในเรื่องที่
ตนเองสนใจ และเรยีนไดทุ้กทีทุ่กเวลาตามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ ดา้นครผููส้อน ครผููส้อนสามารถวางแผน
และออกแบบบทเรยีนหรอืสื่อการสอนใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถวดัระดบั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดอ้กีดว้ย 
 

2.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือวีดิทศัน์ 
 2.1  ความหมายของวีดิทศัน์ 
 ในปจัจุบนัวดีทิศัน์เป็นสื่อทีส่าํคญัและไดร้บัความนิยมทัง้จากวงการบนัเทงิและการศกึษา
เป็นอยา่งมาก เพราะสามารถนําไปใชง้านไดส้ะดวก ในทุกแหง่ทีม่เีครื่องเล่นวดีทิศัน์ สาํหรบัความหมาย
ของรายการวดีทิศัน์ไดม้ผีูใ้หค้าํนิยามไวด้งัน้ี 
 เวบว์เตอร์ (Webster. 1980: 2037) กล่าวว่า วดีทิศัน์ หมายถึง แถบแม่เหล็กที่ใช้กบั
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อนําเสนอภาพ และเสยีง เป็นสว่นทีใ่ชบ้นัทกึโปรแกรมโทรทศัน์สาํหรบันํา
ออกอากาศในภายหลงั 
 กดิานนัท ์มลทิอง (2536: 144) กล่าวว่า วดีทิศัน์ แบ่งเป็นวสัดุ คอื แถบวดีทิศัน์และอุปกรณ์ 
คอืเครือ่งเล่นวดีทิศัน์ แถบวดีทิศัน์เป็นวสัดุทีส่ามารถลบแลว้บนัทกึลงใหมไ่ดเ้ช่นเดยีวกบัเทปบนัทกึเสยีง 
แถบวดีทิศัน์ทําดว้ยสารโพลเีอสเตอร ์(Polyester) มขีนาดความกวา้งของเทปหลายขนาดตัง้แต่ 1 2น้ิว 
3
4 น้ีว 1 น้ิว หรอื 2 น้ิว ทัง้น้ีแลว้แต่ชนิดและระบบของเครือ่งเล่นวดีทิศัน์นัน้ๆ   
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 วจิติรา วงศท์รพัยส์กุล (2536: 6) กล่าวว่า "เทปโทรทศัน์" หมายถงึ แถบบนัทกึภาพและ
เสยีงทีผ่ลติขึน้มาโดยมจีุดประสงคท์ีใ่ชใ้นการบนัทกึทีใ่ชใ้นการบนัทกึภาพและเสยีง สําหรบัการ
นําเสนอเพื่อความบนัเทงิ ข่าวสาร หรอืการศกึษาหาความรู ้โดยมสี่วนประกอบทีส่ําคญั คอืเครื่อง
เล่นเทปโทรทศัน์ และเครือ่งรบัโทรทศัน์    
 โดยสรปุคอื วดีทิศัน์คอืขอ้มลูทีเ่ป็นภาพและเสยีงอยูใ่นรปูแบบแถบแมเ่หลก็หรอืในรปูแบบ
อื่นๆ ทีนํ่าไปกบัเครื่องเล่นหรอุืปกรณ์ทางอเิลก็ทอรนิกส ์แลว้เกดิภาพและเสยีงขึน้ตามทีเ่ราไดเ้กบ็
และบนัทกึไวแ้ละนําไปใชไ้ดทุ้กทีทุ่กโอกาส   
 
 2.2  คณุค่าของวีดีทศัน์ 
 ในยุคปจัจุบนัน้ีสื่อวดีทิศัน์นับเป็นสื่อทีไ่ดร้บัความนิยมสงูมาก ดงันัน้คุณค่าและความสาํคญั
ของวดีทิศัน์สรปุไดด้งัน้ี 
 เดล (Dale. 1969: 355) กล่าวว่า ประโยชน์ของวดีทิศัน์ต่อการเรยีนการสอนและฝึกอบรม 
คือเทปโทรทศัน์สามารถบันทึกภาพและปรบัปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในการสาธิตให้ดีขึ้น 
สามารถแสดงแงม่มุต่างๆทีไ่มอ่าจเหน็ไดด้ว้ยวธิธีรรมดา และยงัสามารถนําไปใชใ้นครัง้ต่อไปไดอ้กี  
 เคลลี ่(Kelly. 1985: 52-56) กล่าวว่า วดีทิศัน์อํานวยประโยชน์ไดห้ลายอยา่ง ในวงการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการใชภ้าษาจรงิในสงัคมและภายในบทที่
สาํคญัคอื แสดงใหเ้หน็ภาษาทา่ทางและแงม่มุต่างๆ ในการสือ่ความหมาย  
 ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2528: 301-302) กล่าวว่า โทรทศัน์และวดีทิศัน์นัน้มปีระโยชน์ต่อ
การเรยีนการสอนหลายประการ คอื 
 1. ขยายภาพให้เห็นได้ชดัเจน โดยสามารถขยายต้นฉบบัให้ใหญ่ หรือชดัเจน ตามที่
ตอ้งการจะใชง้านได ้
 2. ผูเ้รยีนจํานวนมากไดร้บัการสอนจากภาพแหล่งเดยีวกนั และในเวลาเดยีวกนัทําใหไ้ด้
ประสบการณ์เดยีวกนั 
 3.  เครื่องรบัโทรทศัน์จะอยูห่่างจากกลอ้งโทรทศัน์เท่าไรกไ็ด ้ทาํใหส้ามารถสง่บทเรยีนไป
ไดทุ้กหนทุกแหง่ 
 4. ในการแสดงภาพนัน้ สามารถรวมภาพต่างๆ จากแหล่งต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้เช่น จบั
ภาพ 2 ภาพเขา้ดว้ยกนั จากฉากทีต่่างๆกนั หรอืซอ้นขอ้ความบรรยายภาพได ้
 5. สามารถเกบ็ขา่วสารโดยการบนัทกึวดีโิอ สามารถเปิดดเูมือ่ใดกไ็ด ้  
 6. รายการถ่ายทอดสดต่างๆ ทาํใหเ้หน็เหตุการณ์ได ้ทนัเหตุการณ์ 
 7. โทรทศัน์สามารถสื่อความหมายในการเรยีนการสอนได้หลากหลายประการ เช่น
สามารถเสนอเน้ือหาไดเ้ป็นกลุ่ม เป็นหมวด หรอืสรปุใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
 8. รายการวดีทิศัน์ช่วยทําใหค้รมูเีวลาในการจดัการเรยีนการสอน ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เชน่ ใชส้อนนกัเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย หรอืใชด้บูทเรยีนจากรายการวดีทิศัน์สาํหรบันกัเรยีนกลุ่มหน่ึง 
ในขณะเดยีวกนักส็ามารถทีจ่ะดูแลใหค้าํแนะนําปรกึษา สาํหรบันักเรยีนทีก่ําลงัอภปิรายหรอืทาํงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืการเรยีนเป็นรายบุคคลสาํหรบันกัเรยีนคนอื่นๆกไ็ด ้
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 กดิานนัท ์มลทิอง (2536: 131) กล่าววา่ วดีทิศัน์ มคีุณคา่และความสาํคญัดงัน้ี 
 1. เป็นสื่อทีส่ามารถนําสื่อการสอนหลายชนิด เช่น สไลด ์ภาพยนต์ บนัทกึเสยีง ฯลฯ มา
ใชร้ว่มกนักบัการสอนทางโทรทศัน์ไดอ้ยา่งสะดวก เรยีกวา่ เป็นการใชส้ือ่ประสมทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้
ทีส่มบรูณ์ 
 2. เป็นอุปกรณ์การสอนทีส่าํคญัใชไ้ดก้บัผูเ้รยีนทุกระดบัชัน้ 
 3. สามารถใชส้อนกบัผูเ้รยีนเป็นจาํนวนมากในเวลาเดยีวกนั 
 4. ใชใ้นการสาธติใหเ้หน็ภาพและเสยีงไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะในบทเรยีนทีม่จีําเป็นต้อง
แสดงเป็นตวัอยา่งทีม่กีารปฏบิตัจิรงิ เชน่ การทดลองในเชงิวทิยาศาสตร ์
 5. สามารถเอาชนะขอ้จํากดัเกี่ยวกบัระยะทาง เวลา สถานที่ เกี่ยวกบัเหตุการณ์ต่างๆที่
เกดิขึน้ 
 6. ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนโดยเชญิผูช้าํนาญการหรอืผูท้ีม่คีวามรูพ้เิศษต่างๆ ใน
แต่ละสาขาวชิามาเป็นผูส้อนทางวดีทิศัน์ 
 7. ชว่ยใหค้รปูระจาํชัน้สามารถปรบัปรงุเทคนิคในการสอนของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 8. สามารถสือ่สารไดร้วดเรว็ ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้แีละชวนใหเ้กดิการปฏบิตั ิ
 9. สามารถใชส้อนหลกัการ ความคดิรวบยอด หรอืโทรทศัน์และกฏเกณฑไ์ดผ้ลด ี
 นอกจากน้ี สุรชยั สกิขาบณัฑติ (2528) ยงัไดก้ล่าวถงึคุณค่าของรายการวดีทิศัน์ไวด้งัน้ี
 1. ชว่ยยกระดบัพืน้ฐานการศกึษาแก่มวลชน 
 2. ชว่ยแพรก่ระจายความรูไ้ปสูม่วลชน 
 3. ทาํใหม้วลชนมคีวามรูท้นัสมยั ทนัวทิยาการ 
 4. ชว่ยใหค้รสูามารถตดิต่อกบันกัเรยีนได ้
 5. ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ 
 6. ผูป้กครองสามารถตดิตามและชว่ยเหลอืดแูลการศกึษาของนกัเรยีนไดใ้กลช้ดิ 
 โดยสรุป คุณค่าของวดีทิศัน์ นัน้มปีระโยชน์กบัการเรยีนการสอนและในการอบรมเป็น
อย่างยิง่เพราะสามารถแสดงใหเ้หน็ทัง้ภาพและเสยีง จงึนับว่าเป็นสื่อที่ทรงพลงัอนัหน่ึงที่สามารถ
กระตุน้และเรา้ความสนใจใหผู้ช้มนัน้เขา้ใจและยงัสามารถดซูํ้าๆ หลายรอบเพือ่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ
ไดม้ากขึน้เป็นอยา่งด ี
 
 2.3  การผลิตและออกแบบวีดิทศัน์ 
 การผลติรายการวดีทิศัน์การศกึษานัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนการผลติและออกแบบอยา่งเป็นระบบ 
เพือ่ใหไ้ดส้ือ่วดีทิศัน์ทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 
 นิพนธ ์ศุขปรดี ี(2528: 76-78) กล่าวว่า การผลติรายการวดีทิศัน์นัน้หากผูผ้ลติปฏบิตัติาม
ขัน้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี กจ็ะทาํใหก้ารผลติรายการดาํเนินการไปอยา่งราบรื่นและสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมาย
โดยมขีัน้ตอนการผลติ ดงัน้ี 



12 
 

 1. กําหนดจุดประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน ตอ้งรูจุ้ดประสงคข์องเรื่องทีต่อ้งการ รู ้ประเภท
ผูช้ม และวธิกีารทีใ่ชส้อนในหอ้งเรยีน 
 2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จําเป็นสําหรบัการจดัรายการ ตรวจสอบความถูกต้อง
รวมทัง้คุณภาพและปรมิาณ ซึง่ข ัน้ตอนน้ีมคีวามสาํคญัมาก 
 3. คดัเลอืกขอ้มลูขา่วสารเอามาเฉพาะทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชใ้นการทาํรายการเทา่นัน้ 
 4. เขยีนบทรายการ เป็นขัน้ทีเ่รยีบเรยีงและจดัเน้ือหา 
 5. การเตรยีมบนัทกึเทปโทรทศัน์ จดัทาํตารางในการบนัทกึและจดัเจา้หน้าทีป่ระจาํ แต่ละ
งานและตอ้งแน่ใจวา่เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนเขา้ในงานในหน้าทีด่ ี
 6. งานศลิป์ เป็นงานดา้นการเตรยีมหวัเรือ่ง แผน่ภาพพลกิ ฉาก อุปกรณ์อื่นๆ 
 7.  จดัเตรยีมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการสาธติก่อนการบนัทกึวดีทิศัน์ใหพ้รอ้ม 
 8.  การบนัทกึภาพ ก่อนการบนัทกึภาพควรตรวจดเูครือ่งมอือุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 
 9. การตดัต่อ หลงัจากการบนัทกึภาพแล้วนํามาเรยีบเรยีงตดัต่อเพื่อใหด้ําเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง เหมาะสม ตามทีก่าํหนด  
 10. การสนทนา เพลง เสยีงประกอบ การบนัทกึเสยีง เป็นขัน้การบนัทกึเสยีงเขา้ไวใ้นบท
นัน้ๆ เชน่ คาํบรรยาย การสนทนา เพลง เสยีงประกอบ เป็นตน้ 
 11. ฉายทดลอง เป็นการฉายใหผู้ร้่วมงานฝา่ยต่างๆ ไดช้มพรอ้มกนัเพื่อเป็นการตรวจสอบ
และวจิารณ์ว่ามสี่วนใดควรตอ้งปรบัปรุง และควรนําไปฉายทดลองใหก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งเพือ่ตรวจสอบกไ็ด ้
 12. การนําไปใช ้เมื่อมกีารทดลองว่าวดีทิศัน์ดงักล่าว สามารถใชไ้ด ้กจ็ะนําไปใชจ้รงิกบั
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่อาจเป็นการฉายในหอ้งเรยีน หรอืศกึษาเป็นรายบุคคลกไ็ด ้
 13. การประเมนิผล เมื่อฉายวดีทิศัน์ดงักล่าวแลว้ ควรมกีารประเมนิรายการ ซึ่งจะทําให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย มคีวามเขา้ใจเน้ือเรื่องหรอืไม่ อย่างไร และมคีวามคดิเหน็อย่างไร จากการ
ถ่ายทาํ การแสดง การสาธติ การดาํเนินเน้ือหา การตดัต่อ และการจดัทาํดนตรปีระกอบ เป็นตน้  
 สุรชยั สกิขาบณัฑติ (2528: 25-29) กล่าวว่า การดาํเนินงานในการผลติรายการโทรทศัน์ 
แยกออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี คอื 
 1. การวางแผนการผลติรายการ เป็นขัน้ตอนที่มคีวามสําคญัมากเพราะการวางแผนที่ดี
ยอ่มสง่ผลถงึรายการทีจ่ะผลติออกมาดว้ย ขัน้ตอนการผลติรายการมดีงัน้ี คอื   
  1.1 ศกึษาจุดมุ่งหมายและเป้าหมายจากเน้ือหา แลว้นําเน้ือหามาวเิคราะหก์ําหนด
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) และจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรม (Behavioral objective) เพื่อให้
สามารถวดัได้ และควรกําหนดวธิกีารนําไปใช้ด้วยว่า จะนําไปใช้ในการสอนในลกัษณะใด เช่น
นําบทเรยีน อธบิายเน้ือหาในบทเรยีนหรอืสรปุบทเรยีน     
  1.2 รวบรวมทรพัยากรและศกึษาขอ้ขดัขอ้งในการผลติว่ามอีะไรบา้ง เพยีงพอหรอืไม ่
ถ้าไม่มจีะหาไดจ้ากแหล่งใด ถ้าหากไม่ไดจ้ะทําอย่างไร เช่น เครื่องมอื วสัดุและอุปกรณ์ บุคลากร 
งบประมาณ ปญัหาสทิธทิางกฎหมาย ทรพัยากรและขอ้ขดัขอ้งทีต่อ้งรวบรวม และศกึษา 
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  1.3 การเขยีนหวัขอ้ เน้ือหา และการเลอืกแบบการนําเสนอ ผูผ้ลติรายการจะต้องนํา
เน้ือหามาเขยีนเป็นแบบการนําเสนอทีเ่หมาะสม กบัลกัษณะสื่อโทรทศัน์รูปแบบการนําเสนอทาง
โทรทศัน์ทีเ่ป็นทีน่ิยม ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบอภปิราย แบบบรรยาย แบบนาฎการ และแบบ
บรรยาย (โดยไมใ่หเ้หน็ตวัผูบ้รรยาย) (off - camera narration) 
 2. การเตรยีมการผลติรายการซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  2.1 เขยีนบท (Script) เป็นการวางโครงสรา้งของรายการ ควรเขยีนเพื่อใหส้นองจุดมุง่หมาย
ของการศกึษา มุง่ใหผู้เ้รยีนบรรลุเป้าหมาย 
  2.2 เตรยีมบุคลากร ในขัน้น้ีผูผ้ลติรายการจะตอ้งตดิต่อกบับุคคลผูท้าํหน้าทีต่่างๆ ไดแ้ก่ 
ผูเ้ขยีนบท ผูก้าํกบัรายการ ฝา่ยเทคนิค และผูแ้สดง เพือ่นดัแนะซกัซอ้ม ความเขา้ใจเป็นทีต่รงกนั 
  2.3 เตรยีมงานศลิปะที่จําเป็นจะต้องใช้ในการผลติรายการ ซึ่งการเตรยีมงานศลิปะ
จะต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของผูผ้ลติรายการและผูก้ํากบั เพื่อใหง้านศลิปะ สนองจุดมุ่งหมายของ
รายการ อกีทัง้มคีวามเหมาะสม กบัการสือ่ความหมายทางโทรทศัน์ 
  2.4 เตรยีมฉากและอุปกรณ์ 
  2.5  เตรยีมสิง่อื่นๆ เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกายผูแ้สดง ดนตร ีเสยีงประกอบ 
  2.6  การซกัซ้อมเป็นขัน้สุดท้าย ซึ่งจะต้องฝึกซ้อม ทัง้ฝ่ายเทคนิค และผูแ้สดงต่างๆ
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้อย่างเคร่งครดั ความผดิพลาดของการผลติรายการทีม่ขี ึน้ในขัน้ตอนน้ี หากมน้ีอย 
ย่อมหมายถงึรายการทีไ่ดจ้ะมคีุณภาพตามมาดว้ย ซึง่ความสาํเรจ็ของการดําเนินรายการขึน้อยูก่บั
ความสามารถของผูก้าํกบัรายการและคณะผูร้ว่มทาํงานทุกคน ในขัน้น้ีกจ็ะเริม่ถ่ายทาํตามบททีเ่ขยีน
ไว ้จากนัน้จงึมาตดัต่อเพื่อเรยีบเรยีงภาพใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้แลว้จงึบนัทกึเสยีงบรรยายเสยีงดนตร ีและ
เสยีงประกอบต่างๆ  
 วสนัต์ อตศิพัท ์(2533:138) กล่าวว่ากระบวนการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์ตามหลกัสูตรนัน้
ตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิ ระหวา่งฝา่ยผลติดา้นเน้ือหาตอ้งกาํหนด คอื 
 1. กําหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนของบทเรยีนใหช้ดัเจนว่า ผูเ้รยีนเรยีนจบแลว้จะไดอ้ะไร
 2. กําหนดเน้ือหาวชิาของบทเรยีนว่าครอบคลุมสิง่ใด จะสนองจุดมุ่งหมายของบทเรยีน
เพยีงใด จะเรยีบเรยีงเน้ือหาในลกัษณะอย่างไรจงึพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสยีงหรอื
รายการบนจอได ้
 3. วเิคราะหผ์ูเ้รยีบเรยีงดา้นวยั ความสามารถ ความรูพ้เิศษ และความสนใจ ฯลฯ ทัง้น้ี
เพือ่ประโยชน์ในการทาํบทเรยีนใหเ้หมาะสม 
 4. การเลอืกผูแ้สดงในบทโทรทศัน์ตอ้งเลอืกอย่างพถิพีถินั โดยปรกตจิะเลอืกผูท้ีส่อนเก่ง
แต่ควรระวงับางครัง้อยูห่น้ากลอ้งทาํอะไรไมไ่ด ้หรอืไมด่เีหมอืนอยูน่อกชัน้เรยีน ครจูะตอ้งมคีุณสมบตัิ
เป็นทีย่อมรบัของผูเ้รยีนวา่เหมาะสมกบัเน้ือหาทีส่อนหรอืไม ่ 
 โดยสรุป การผลติและการออกแบบวดีทิศัน์มคีวามสาํคญัมากเพราะจะช่วยทาํใหไ้ดส้ื่อทีด่ ี
มคีุณภาพดงันัน้การกาํหนดวตัถุประสงค ์และกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึทมีงานทีผ่ลติเทคนิคการถ่ายทาํ
รวมถงึกราฟฟิกต่างๆ ทีใ่ชจ้ะชว่ยเพือ่เพิม่ความน่าสนใจของรายการวดีทิศัน์ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 2.4 การหาคณุภาพและประเมินส่ือวีดิทศัน์ 

  2.4.1  ความหมายของการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 
  การประเมนิสื่อวดีทิศัน์ สามารถใชห้ลกัการเดยีวกบัการประเมนิสื่อการเรยีนการสอน
ไดม้ผีูก้ล่าวถงึและใหค้วามหมายของการหาประสทิธภิาพสือ่ไวว้า่ 
  บวม และคาสเตน (Baum; & Chastain. 1972: 124) ไดก้ล่าวว่า การหาประสทิธภิาพ
ของชุดบทเรยีนทีเ่ป็นสื่อการเรยีนการสอนเป็นการใหท้ราบว่า ผลการเรยีนตรงกบัจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไวห้รอืไม่ เน้ือหาของชุดบทเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ทีต่้องการใหเ้รยีนรูห้รอืไม ่
พฤตกิรรมขัน้สดุทา้ยเป็นไปตามจุดมุง่หมายทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่    
  อธพิร ศรยีมก (2525: 211) กล่าวว่า การหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนการสอนที่
เป็นชุดบทเรยีน คอื การตรวจสอบคุณภาพของชุดบทเรยีนนัน้ๆ ว่ามคีุณภาพดเีพยีงใด ขอ้มลูทีไ่ด้
จากการประเมนิชุดบทเรยีนจะสามารถนํามาปรบัปรงุชุดบทเรยีนใหม้คีุณภาพต่อไป  
  เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ (2528: 294) กล่าววา่ ในการสรา้งชุดการสอนก่อนทีจ่ะนําไปใช้
จรงิ ควรจะมกีารทดลอง แกไ้ข ปรบัปรงุใหไ้ดม้าตรฐานเสยีก่อน เพือ่ใหไ้ดท้ราบว่า ชุดการสอนนัน้มี
คุณภาพเพยีงใด มสีิง่ใดทีย่งับกพรอ่งอยู ่โดยการนําชุดการสอนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งประชากร
ทีจ่ะใชจ้รงิ ในการประเมนิประสทิธภิาพของชุดการสอนนัน้ เราถอืหลกัการศกึษาแบบสมรรถฐาน 
คอื เกณฑม์าตรฐาน 90/90    
  ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2533: 127) กล่าวว่า การหาประสทิธภิาพชุดบทเรยีนทีเ่ป็นสื่อ
การเรยีนการสอนเป็นการประเมนิหรอืพจิารณาคุณค่าดา้นต่างๆ ของชุดบทเรยีนนัน้ๆ เพื่อจะได้
แกไ้ข ปรบัปรงุใหไ้ดผ้ลตามจุดมุง่หมายก่อนทีจ่ะนําไปใชใ้นระบบการเรยีนการสอนและเผยแพรต่่อไป 
  บุญชม ศรสีะอาด (2533: 33) กล่าวว่า การหาประสทิธภิาพของชุดบทเรยีนเป็นการ
ประเมนิผลชุดบทเรยีนวา่ มคีุณภาพ และมคีา่หรอืไมใ่นระดบัใด 
  วุฒชิยั ประสารสอย (2543: 39) กล่าวว่า ประสทิธภิาพบทเรยีน หมายถงึ ความสามารถ
ของบทเรยีนในการสรา้งผลสมัฤทธิใ์หผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคถ์งึระดบัทีค่าดหวงัไว ้และครอบคลุม
ความเชื่อถอืได ้(Reliability) ความพรอ้มที่จะใชง้าน (Availability) ความมัน่คงปลอดภยั(Security) 
และความถูกตอ้งสมบูรณ์ (Integrity) อกีดว้ย กระบวนการประเมนิประสทิธภิาพของบทเรยีนจะเน้น
ไปทางดา้นการประกนัคุณภาพหรอืความสามารถของสื่อทีจ่ะใชเ้ชื่อมโยงความรู ้และมคีุณลกัษณะ
ภายในตวัของสื่อทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถตดัสนิใจและช่วยส่งเสรมิการแสวงหาความรู ้จาก
ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน ผสมผสานกบัความรูใ้หม่ทีถ่่ายโยงจากโปรแกรมบทเรยีนไปสู่ตวัของ
ผูเ้รยีนจาการทีไ่ดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการนําเสนอความรูเ้อาไว ้ล่วงหน้าอยา่งชดัเจน ซึง่เป็นการ
กาํหนดลาํดบัขัน้ในการเรยีนและเกณฑท์ีใ่ชต้ดัสนิคุณคา่ของบทเรยีน 
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  โดยสรุป การหาประสทิธภิาพสื่อการเรยีนการสอน เป็นการหาประสทิธภิาพสื่อการ
เรยีนการสอนนัน้ๆ ว่าตรงตามวตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายที่ได้กําหนดไว้ หรอืไม่และเป็นการ
ตรวจสอบว่าสื่อนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนและสถานการณ์ทีต่อ้งเรยีนรู ้หรอืไม่ สื่อการเรยีนการ
สอนไดผ้า่นการประเมนิ การหาจุดบกพร่องและนํามาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนทีจ่ะนําสื่อนัน้ไปใชง้านจรงิ
และเผยแพรต่่อไป หรอืไมก่ารหาประสทิธภิาพสื่อการเรยีนการสอนจงึเป็นขัน้ตอนสาํคญัอกีขัน้ตอน
หน่ึงทีจ่ะชว่ยใหส้ือ่การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ 
 
  2.4.2  แนวทางการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 
     เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2525: 294-295) กล่าวว่า การหาประสทิธภิาพของสื่อการ
เรยีนการสอนนัน้ จะถอืหลกัแบบสมรรถฐาน คอืมาตรฐาน 90/90 เช่นเดยีวกบัการหาประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนโปรแกรมหรอืโมดูล ผลลพัธ์ค่าประสทิธภิาพของชุดบทเรยีน E1/E2 หมายความว่า
ประสทิธภิาพของกระบวนการที่จดัไวใ้นชุดบทเรยีน คดิเป็นรอ้ยละจากการประกอบกจิกรรมหลงั
เรยีน (E1) ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์คดิเป็นรอ้ยละจากการประกอบกจิกรรมระหวา่งเรยีน (E2)  
  นอกจากน้ี บุญชม ศรสีะอาด (2545: 25-29) ได้จาํแนกวธิกีารประเมนิสื่อการเรยีน
การสอนเป็น 3 วธิดีงัน้ี 
  วธิทีี ่1 ประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูส้อน โดยใชแ้บบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญหรอื
ผูส้อนพจิารณาทัง้ทางดา้นคุณภาพ เน้ือหาสาระ และเทคนิคการจดัทาํสื่อการเรยีนการสอนนัน้ แบบ
ประเมนิมลีกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating sale) หรอืเป็นแบบเหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ย สรุปผล
ความถีแ่ลว้อาจทดสอบความแตกต่างระหวา่งความถีด่ว้ยไครส์แควร ์
  วธิทีี ่2 ประเมนิโดยผูเ้รยีน มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอื
ผูส้อนแต่เน้นการรบัรูคุ้ณคา่ของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
  วธิทีี ่3 ประเมนิโดยการตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน เป็นการประเมนิประสทิธภิาพ
สื่อการเรยีนการสอนที่มคีวามเที่ยงตรงพสิูจน์ถึงคุณภาพและคุณค่า โดยจะวดัจากผลที่เกิดการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นหลกั โดยวดัตามวตัถุประสงคข์องการสอน อาจจาํแนกไดเ้ป็น 2 วธิ ีคอื 
   วิธีที่ 3.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า โดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานขัน้ตํ่า 
เกณฑ ์80/80 หรอื 90/90 
   วธิทีี ่3.2 ไม่ไดก้ําหนดเกณฑม์าตรฐานไวล้่วงหน้า แต่พจิารณาจากการเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม ่หรอืเปรยีบเทยีบว่าผลสมัฤทธิจ์ากการ
เรียนด้วยสื่อการสอนนัน้สูงกว่าหรือเท่ากับสื่อหรือเทคนิคการสอนอย่างอื่นหรือไม่โดยใช้สถิติ
ทดสอบ T-test 
  เบสท ์จอหน์ (Best John. 1978: 182) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการประเมนิหาประสทิธภิาพ
ของสื่อในรปูแบบของการใชม้าตราสว่นประมาณ (Rating scale) ควรกําหนดความหมายของคะแนน
ใหก้บัตวัเลอืกในแบบสอบถามแต่ละขอ้ดงัน้ี 
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   5  คะแนน  หมายถงึ  มคีุณภาพดมีาก 
   4  คะแนน  หมายถงึ มคีุณภาพด ี
   3  คะแนน  หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
   2  คะแนน  หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
   5  คะแนน  หมายถงึ ใชไ้มไ่ด ้
  โดยมกีารกาํหนดการแปลผลคา่เฉลีย่และเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี 
   4.51 - 5.00  หมายถงึ มคีุณภาพดมีาก 
   3.51 - 4.50  หมายถงึ มคีุณภาพด ี
   2.51 - 3.50  หมายถงึ มคีุณภาพปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
   1.00 - 1.50  หมายถงึ ใชไ้มไ่ด ้
  โดยสรปุ แนวทางการประเมนิคุณภาพของสือ่การเรยีนการสอนนัน้มแีนวทางการทาํได้
หลายวธิ ีขึน้อยูก่บัรปูแบบและหลกัการของตวัสื่อรวมถงึกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชก้ารวดัและประเมนิสื่อการ
เรยีนการสอนทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและเลอืกใช ้โดยในการวจิยัครัง้น้ีไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิ
แบบประมาณค่า (Rating Sale) ในการประเมนิสื่อการเรยีนการสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ ประเมนิความ
พอใจต่อสือ่วดีทิศัน์ และประเมนิผลการใชข้องผูเ้รยีน 
 
3.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 3.1  กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 วทิยา ดาํรงเกยีรตศิกัดิ ์(2541) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบักระบวนการผลติรายการโทรทศัน์ว่า
ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่อไป    
 ขัน้ที ่1 ขัน้การวางแผน ประกอบดว้ย การกําหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนว่าต้องการผลติ
รายการเพื่อจุดประสงคอ์ะไร การวเิคราะหเ์ป้าหมายว่า ผูช้มเป็นใคร ตอ้งการรูเ้น้ือหาอะไรมเีจตคติ
อยา่งไรกบัเรือ่งทีเ่รานําเสนอ วเิคราะหข์อ้จาํกดั ดา้นกฎหมาย เครือ่งมอืการผลติ บุคลากร และงบประมาณ 
การกําหนดรูปแบบรายการ ว่าจะใชรู้ปแบบใด (สนทนา สารคด ีละคร ฯลฯ) การวางแผนเกี่ยวกบั
องคป์ระกอบรายการ เช่น ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก ดนตรศีลิปกรรมและกราฟฟิก สถานทีถ่่ายทํา 
การกาํหนดวนั เวลาในการถ่ายทาํ 
 ขัน้ที่ 2 ขัน้เตรยีมงาน ประกอบด้วย การเขยีนบทรายการ (Script) การกําหนดผูก้ํากบั
รายการ การหาผูเ้ขา้ร่วมรายการ การจดัทําไตเติ้ลและศลิปกรรม การจดัการทัว่ไปเพื่อใหเ้มื่อถึง
เวลาถ่ายทําทุกคนและทุกอยา่งตอ้งพรอ้มตามทีเ่ราแยกบท แยกฉากไวใ้นแต่ละวนั การประชุมฝา่ย
ผลติเพือ่สรา้งความเขา้ใจและแกไ้ขขัน้สุดทา้ยก่อนการถ่ายทาํ การจดัฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
การซอ้มบท ซอ้มกลอ้ง ซอ้มคดิ 
 ขัน้ที ่3 ขัน้ถ่ายทาํ ประกอบดว้ย การถ่ายทาํและการบนัทกึเสยีง 
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 ขัน้ที ่4 หลกัการถ่ายทํา ประกอบดว้ย การเลอืกภาพ การลําดบัภาพ การตดัต่อ การประกอบ
ดนตร ีและ effect การถ่ายไตเติ้ลและการทําไตเติ้ล การใส่คําบรรยาย การทดสอบ การทําสําเนา 
การประชาสมัพนัธ ์และการประเมนิผล (ประเมนิสือ่ ประเมนิวธิกีาร ประเมนิการตอบสนองของผูช้ม 
ประเมนิสิง่แวดลอ้ม)  
 ขณะที ่ดาํเนิน ยอดมิง่ (2543: 87) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการกําหนดโครงสรา้งรายการ
โทรทศัน์ไวว้า่ โครงสรา้งของรายการโทรทศัน์แต่ละสว่น เกดิขึน้มาเพื่อทาํหน้าทีเ่ฉพาะสว่นแตกต่าง
กนั ผูเ้ขยีนบทโทรทศัน์จงึต้องมคีวามเขา้ใจในหน้าที่ของแต่ละส่วน ที่มาประกอบกนัเป็นรายการ
โทรทศัน์ โดยแต่ละส่วนของโครงสรา้งจะต้องมคีวามแตกต่างกนัเพื่อสรา้งความหลากหลายแต่ยงั
ตอ้งใหม้คีวามเป็นเอกภาพตลอดทัง้รายการ 
 โครงสรา้งของรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 
 1.  สว่นเปิดรายการ (Program opening) ประกอบดว้ย 
  1.1 สว่นดงึดูดความสนใจผูช้มใหดู้รายการ (Attract attention) ใชอ้งคป์ระกอบของ 
Audience gratification โดยต้องการวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายของรายการก่อน แลว้จงึเลอืกว่าจะ
ใชอ้งคป์ระกอบใด 
  1.2 สว่นทีบ่อกชื่อ ลกัษณะ และประเภทของรายการ (Providing identification) สว่นน้ี
มคีวามสาํคญัมาก ทําใหผู้ช้มทีเ่คยชมมาแลว้ รูว้่าเคยชมรายการน้ีมาแลว้ และผูช้มไม่เคยชมจะได้
จาํไดว้า่น่ีคอืรายการใด อาจจะนํามาใสไ่วใ้นชว่งทา้ยของแต่ละชว่งดว้ย 
  1.3 สว่นการสรา้งบรรยากาศ หรอืปพูืน้อารมณ์ของรายการ (Setting the mood) เป็น
การเตรยีมใจของคนดูว่า ผูช้มจะไดร้บัรูอ้ะไรจากรายการ เพื่อจะไดเ้ตรยีมใจไว ้ขอ้ดขีองส่วนน้ี คอื 
จะทาํใหค้นดคูลอ้ยตามไดง้า่ย 
  1.4 สว่นทีจ่ะเกริน่ อธบิายความเป็นมาเรื่องราว (Providing explanation) เป็นการให้
รายละเอยีดว่า ในรายการจะมอีะไรนําเสนอมาบา้ง เช่น การนํา hi-light ของแต่ละช่วงมาใหดู้ แต่ก็
ไมจ่าํเป็นกบัทุกรายการ เชน่ รายการทีเ่สนอความลกึลบัพศิวง 
 2. สว่นเน้ือหาของรายการ (Body of the programs) ประกอบดว้ย 
  2.1 สว่นทีด่งึดดูความสนใจของผูช้มใหค้งไวก้บัรายการ (Maintain and retract attention)  
  2.2 สว่นประกอบของการจดัลําดบัเน้ือหาความมเีอกภาพของเน้ือหา (Unity) มคีวาม
หลากหลายในการนําเสนอเน้ือหา(variety) แต่ละส่วนดูแลว้ไม่ซํ้าซากจําเจ ทําไดโ้ดยมกีารเปลี่ยน 
element ใหม้คีวามแตกต่างของแต่ละสว่น เชน่ การเปลีย่นภาพ เน้ือหา เสยีงบรรยาย หรอือะไรกไ็ด้
ใหค้นดมูคีวามรูส้กึเปลีย่น 
   Space 
   การกําหนดจงัหวะของเน้ือหา ในการดําเนินเรื่องราว เหตุการณ์ใหม้คีวามเหมาะสม 
เป็นระบบ เขา้ใจงา่ย ไมส่บัสน โดยแต่ละสว่นมคีวามยาว สัน้ ในการนําเสนออยา่งเหมาะสม 
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   Climax 
   จุดตื่นเต้นสูงสุด เพื่อสรา้งความพอใจใหก้บัผูช้ม มกัจะจดัวางไวใ้นส่วนทา้ยของ
รายการ เพือ่สรา้งความตื่นเตน้สงูสดุ 
 3.  สว่นเปิดรายการ (Programmed closing) 
  3.1 สว่นทีบ่อกชื่อ ลกัษณะและประเภทของรายการ (Providing identification) อาจจะ
มหีรอืไมม่กีไ็ด ้
  3.2 สว่นทีส่รา้งความรูส้กึว่า รายการไดจ้บแลว้อยา่งแทจ้รงิ (Providing a sense of 
finality)  
  โครงสรา้งของรายการในแต่ละส่วนน้ี อาจจะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้โดยจะต้องพจิารณาว่า ถ้ามี
แลว้จะเกดิผลทีด่กีว่าไม่ม ีหรอืมอีย่างไร เพราะถ้ามแีลว้ไม่ไดเ้กดิประโยชน์อะไรกไ็ม่ควรม ีและใน
สว่น elements มหีรอืไมอ่ยา่งไร ความสัน้ยาวของแต่ละ elements เหมาะสมกบัเน้ือหาหรอืไม ่แต่
ละ elements ควรมคีวามยาวไมเ่กนิ 30-60 วนิาท ีเพราะถา้นานมากจะทําใหค้นดูเบื่อ แต่กข็ึน้อยู่
กบัเน้ือหา ถา้มคีวามสาํคญัมากกอ็าจจะเสนอไดน้าน หรอืเน้ือหาทีไ่มม่อีะไรควรเสนอสัน้ๆ อาจมจุีด
เปลีย่น elements คอื การสรา้งความแตกต่างของ 2 elements เช่นในเน้ือหาเดยีวกนั ใน elements 
แรกอาจเป็นการพดูใน elements ที ่2 อาจเป็นเพลง เป็นตน้ 
 นอกจากพิจารณาในเรื่องขอโครงสร้างของรายการโทรทัศน์แล้วควรมีการพิจารณา
สว่นประกอบดงัน้ี 
 1.  ชื่อรายการ หวัเรือ่ง เรือ่งราว ของรายการ (Title/topic) 
 2.  กลุ่มเป้าหมายของรายการ (Target audience) 
 3.  วตัถุประสงคข์องรายการ (Objectives) 
 4.  แนวคดิหลกัของรายการ (Core concept) 
 โดยทัง้ 3 ส่วนแรกน้ี อาจจะเริม่ตน้ทีส่่วนใดกไ็ด ้และในการกําหนดส่วนประกอบทัง้ 4 ส่วนน้ี
จะต้องเป็นการกําหนดเพื่อใชไ้ดร้ะยะยาว ต้องมกีารวางแผนไวเ้ป็นอย่างดวี่าจะสามารถทําไดน้าน
โดยไมต่นั หลงัจากนัน้จงึกําหนดว่าจะใชโ้ครงสรา้งรายการโทรทศัน์ใดบา้งก่อนทีจ่ะทําการเขยีนบท
โทรทศัน์ เพือ่ใหก้ารเขยีนบทเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูเ้ขยีนควรจะมคีวามสามารถในการวเิคราะห์
รายการโทรทศัน์ทีม่อียู่แลว้ว่ามกีารใชส้่วนประกอบใดบา้ง เพื่อสรา้งความสนใจจากผูช้ม และใชไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ไดแ้ก่ 
 1. วเิคราะหช์ว่งเวลาในการนําเสนอ 
      1.1  เป็นเวลาทีผู่ช้มกลุ่มเป้าหมายจะดโูทรทศัน์หรอืไม ่
      1.2  มคีูแ่ขง่ทีท่าํรายการรปูแบบเดยีวกบัเราในเวลาเดยีวกบัเราหรอืไม ่
      1.3 ถา้ม ีจะเอาชนะคูแ่ขง่ไดอ้ยา่งไร จะใชจุ้ดเดน่อะไร เป็นตน้ 
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 2. วเิคราะหว์ตัถุประสงคใ์นการนําเสนอรายการ 
 วตัถุประสงค์ของผูท้ํารายการ คอื ความต้องการใหผู้ช้มไดร้บั หรอืมกีารกระทําอย่างไร
หลงัจากไดช้มรายการแลว้ และการคาดการว่ารายการจะมคีนดูมากเท่าไร อยู่ไดน้านหรอืไม่ อย่างไร 
ซึ่งวตัถุประสงคข์องผูช้มรายการ คอืมคีวามพงึพอในและมคีวามสนใจในการชมรายการหรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงทศันคตทิีพ่งึประสงคไ์ด ้
 3. วเิคราะห ์Concept ของรายการทีต่ ัง้ไว ้วา่สามารถนําเสนอรายการใหเ้ป็นไปตาม Concept 
หรอืแนวคดิ วธิกีารในเชงิรปูธรรมทีจ่ะทาํใหว้ตัถุประสงคน์ัน้สมัฤทธิผ์ลทีต่ ัง้ไว ้
 4. วเิคราะห์ว่าเหมาะสมกบั Concept หรอืไม่ และแนวคดินัน้สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นรปูธรรมในลกัษณะของเหตุการณ์จรงิไดห้รอืไม ่(execution) 
  4.1 วเิคราะหค์วามยาวของรายการวา่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาหรอืไม ่
  4.2 วเิคราะหโ์ครงสรา้งของรายการ วา่สามารถใชไ้ด ้เหมาะสมกบัเน้ือหาหรอืไม ่ 
 โดยสรุป กระบวนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา คอืเป็นขัน้ตอนการออกแบบ
และผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาวา่ขบวนการทัง้หมดมอีะไรบา้ง มขีัน้ตอนอยา่งไร และตอ้งมี
การเตรยีมความพรอ้มอย่างไรบา้ง ในดา้นผูด้ําเนินรายการหรอืวทิยากร ควรรูใ้นส่วนของการเปิด
รายการสว่นของเน้ือหารายการ และการปิดรายการ 
 
 3.2 การเตรียมก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 ทุกขัน้ตอนของการผลติรายการ มปีจัจยั มอีงคป์ระกอบมรีายละเอยีดต่างๆ ทัง้เรื่องคน 
(Man) วสัดุอุปกรณ์ (Material) งบประมาณ (Money) การจดัการ (Management) รวมทัง้เวลา 
(Time) เขา้มาเกีย่วขอ้ง การเตรยีมความพรอ้มทีด่จีะทาํใหง้านสาํเรจ็ไปแลว้ครึง่หน่ึง ปญัหาเป็น
เรื่องปกติของการทํางาน เพื่อใหเ้กดิปญัหาน้อยที่สุด ก่อนที่จะบอกใหไ้ปปฏบิตัิงานจรงิ จงึต้อง
ช่วยกนัคดิสมมุติฐานว่า หากเกดิปญัหาน้ีจะแก้ไขด้วยวธิใีดอย่างไร ใหทุ้กคนเขา้ใจความหมาย
ตรงกนั แลว้มอบหมายหน้าทีแ่บ่งงานกนัทาํ แมจ้ะไมต่รงตามนัน้ทุกอยา่ง แต่กส็ามารถปรบัยดืหยุน่
วธิกีารทาํงานได ้ดงันัน้ก่อนจะผลติรายการโทรทศัน์จงึควรมกีารเตรยีมก่อนการผลติ ดงัน้ี 
  3.2.1  การเตรียม (Pro-production)  
  ในขัน้ตอนน้ีคอื จุดเริม่ตน้ของการทํางาน หากมกีารวางแผนเตรยีมงานไวด้ ีมรีายละเอยีด
ขัน้ตอนวธิกีารทาํงานชดัเจน แมจ้ะต้องใช้งบประมาณหรอืใช้เวลามากกว่าขัน้ตอนอื่นๆ ก็คุ้มค่า 
เพราะจะทาํใหก้ารทาํงานในขัน้ตอนอื่นๆ สะดวก รวดเรว็ ลดปญัหาต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีโดยมี
รายละเอยีดทีส่าํคญัดงัน้ี 
   3.2.1.1  การวางแผน (Planning) คอื การกําหนดทศิทางขัน้ตอนในการทํางาน
ว่าจะทาํอะไร จะทาํอย่างไร จะไดอ้ะไร เป็นการตัง้คาํถาม และหาคาํตอบ หาขอ้สรุปใหใ้กลเ้คยีงกบั
คาํถามไดม้ากทีส่ดุ โดยมหีวัขอ้ไว ้ตัง้คาํถามหลกัๆ 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 
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    1.  กําหนดวตัถุประสงค์ ทําไม่จงึต้องทํา (Why) เพื่อระบุสิง่ที่ต้องการ
ใหช้ดัเจน สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้มขีอบเขตในการดาํเนินงาน 
    2. กาํหนดเป้าหมาย จะทาํอะไร (What?) กําหนดเพื่อเป็นการคาดหวงั
ผลสาํเรจ็ไวล้่วงหน้า ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
    3. จดัลําดบัขัน้ตอนการทํางาน จะทําอย่างไร(When) กําหนดระยะเวลา
ทาํงานแต่ละขัน้ตอน ตัง้แต่ตน้จนถงึขัน้ตอนสดุทา้ย โดยระบุวนั เดอืน ปี ของขัน้ตอน 
    4. กาํหนดวธิกีารทาํงาน จะทาํอยา่งไร (How) ระบุรายละเอยีดในแต่ละ
กจิกรรมวา่จะตอ้งทาํอยา่งไร เขยีนไวใ้หล้ะเอยีดเพือ่สะดวกต่อการนําไปปฏบิตัจิรงิ 
    5.  กาํหนดสถานที ่ทีไ่หน (Where) จะผลติรายการหรอืถ่ายทาํในสถานที่
หรอืนอกสถานที ่ทีไ่หนบา้ง ระยะทางใกลห้รอืไกล ตดัต่อทีไ่หน เสรจ็แลว้จะไปเผยแพรท่ีไ่หนบา้ง 
    6. กาํหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอน ใคร (Who) มอบหมายในแต่ละ
กจิกรรม ระบุหน้าที่ ขอบเขต ในการทาํงานใหช้ดัเจน โดยคํานึงถึงคุณภาพของงานและความรู้
ความสามารถของคน 
    7. กําหนดงบประมาณค่าใชจ้่าย เท่าไร (How much) คดิใหล้ะเอยีด 
แมใ้นสว่นทีป่ลกียอ่ยอื่นๆ ทีอ่าจคาดไมถ่งึกต็อ้งคดิเผือ่ไว ้
   3.2.1.2 การจดัทําเน้ือหา (Content) เมื่อตัง้คําถามและหาคําตอบได้แล้ว 
ก่อนที่จะผลติรายการ จําเป็นที่จะต้องมเีน้ือหาสําหรบัใช้เขยีนบทที่มคีวามถูกต้อง ชดัเจน และมี
ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาจะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบในทางทีเ่สื่อมเสยีต่อสงัคม มสีาระที่
ใหข้อ้คดิทีด่ ีมปีระโยชน์ต่อผูช้ม โดยมทีีม่าของแหล่งขอ้มลูดว้ยวธิต่ีางๆ 
    3.2.1.2.1  รวบรวม คน้ควา้หาขอ้มลูจาก 
        -  เอกสารในหอ้งสมดุ 
        -  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ ฯลฯ 
        - สถานที ่โดยการออกไปสาํรวจพืน้ทีจ่รงิ (Scout Location) 
    3.2.1.2.2 วเิคราะหข์อ้มลูทีค่น้ควา้รวบรวมมา สรปุจดัทาํเป็นรา่งเน้ือหา 
    3.2.1.2.3 จดัทาํเน้ือหาเรยีบเรยีบใหถ้กูตอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
เขยีนบท 
   3.2.1.3  การเขียนบทโทรทศัน์ (Scripting) บทเป็นเสมอืนแผนทีเ่ดนิทางแบบ
แปลนการก่อสรา้ง หากมรีายละเอยีดชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจ กจ็ะทาํการถ่ายทําสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
โดยมลีาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
    3.2.1.3.1 สรา้งสรรคร์ปูแบบการนําเสนอ (Creation) เช่น สารคด ีสาธติ 
ละคร ขา่ว ฯลฯ อาจผสมผสานใหม้คีวามหลากหลาย (Variety) แต่อยา่ใหเ้บีย่งเบนประเดน็ของเรือ่ง 
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    3.2.1.3.2 กําหนดแก่นของเรื่อง (Theme) ตอ้งมเีอกภาพ (Unity) สัน้ 
อ่านแลว้เขา้ใจไดง้่าย ตวัอย่างเช่น แก่นของเรื่องภาพยนตรเ์รื่องนางนาก คอื ความรกัและความ
พลดัพราก 
    3.2.1.3.3 กําหนดเคา้โครงเรื่อง (Plot/Treatment) โดยกําหนดสดัส่วน 
เช่น มบีทนํา (Introduction) ประมาณ 10% มเีน้ือหา (Content) ประมาณ 80% มบีทสรุป (Summary) 
ประมาณ 10% และในตอนจบ จะมจุีดสดุยอดของเรือ่ง(Climax) 
   3.2.1.4 การประสานงาน (Coordinating) การทํางานเป็นกลุ่ม การประสานงาน
เป็นสิง่สาํคญัมาก ตอ้งใหทุ้กคนในกลุ่มรูแ้ละเขา้ใจตรงกนั การสื่อความหมายตอ้งชดัเจน ไมค่ลุมเครอื 
กําหนดนัดหมาย ประชุมวางแผน ขัน้ตอนการทํางาน ใครมหีน้าทาํอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
เพื่อใหทุ้กคนรูบ้ทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และขอบเขตการทาํงานของตนเอง จะทาํใหก้ารทํางาน
ของตนเองและทาํใหก้ารผลติรายการบรรลุผลสาํเรจ็ 
    3.2.1.4.1 คณะทาํงาน (Staff) ประกอบดว้ย 
      -  ผูเ้ขยีนบท (Scriptwriter) 
      -  ผูก้าํกบั (Director) 
      -  ทีมงานด้านเทคนิค ภาพ แสง เสยีง และระบบ 
(Technician Team) 
      -  ทมีงานดา้นฉาก ศลิปกรรม กราฟิก (Screen Setting 
Artwork, Graphic Designer) 
      -  พธิกีร วทิยากร ผูแ้สดง 
    3.2.1.4.2 สถานทีอ่ยู่ทีไ่หน ระยะทางใกลห้รอืไกล เดนิทางไปอย่างไร 
ตอ้งใชพ้าหนะอะไร 
      -  ถ่ายทาํทีไ่หน ในสถานที ่(Studio) หรอืนอกสถานที(่Outdoor) 
      -  ตดัต่อรายการแบบ Off Line/On Line ทีไ่หน 
      -  เผยแพรร่ายการสถานีออกอากาศ หรอืนําไปใชท้ีไ่หน 
    3.2.1.4.3 งบประมาณ 
      -  คา่ใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ คา่วทิยากร ผูแ้สดง พธิกีร 
      -  คา่เชา่อุปกรณ์ คา่เบีย้เลีย้ง ทีพ่กั คา่เดนิทาง จดัซือ้วสัดุ
ประกอบรายการ คา่โทรศพัท ์คา่รบัสง่เอกสาร 
      -  อื่นๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้ซึง่ตอ้งตัง้งบประมาณสาํรองไวใ้หพ้รอ้ม 
 โดยสรุป การเตรยีมก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา คอื การเตรยีมความ
พรอ้มขัน้ก่อนทีจ่ะผลติรายการโทรทศัน์ เช่น การวางแผนการผลติ การเตรยีมงาน การแบ่งหน้าที ่
กําหนดชื่อเรื่อง หาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการผลติรายการ อกีทัง้รวมถงึ การเตรยีมผูด้ําเนินรายการหรอื
วทิยากร งบประมาณคา่ใชจ้า่ย เป็นตน้ 
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 3.3 การดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 เมื่อถงึขัน้ตอนน้ี คอื การนําแผนทีค่ดิไวม้าปฏบิตัใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม แมจ้ะไม่ตรงตาม
แผนทีค่ดิไวท้ัง้หมด แต่กต็อ้งพยายามเดนิตามแผนใหม้ากทีสุ่ด โดยยดืหยุน่ในการปฏบิตั ิแต่ยดึใน
หลกัการ ในการถ่ายทาํนัน้ ควรเลอืกใชอุ้ปกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมกบัรปูแบบของรายการไดด้งัน้ี 
  3.3.1 การถ่ายทาํในสถานท่ี(Studio Production) มขีอ้ไดเ้ปรยีบ คอืสามารถควบคุม
แสง เสยีง และจดัตกแต่งฉากได้อย่างไม่กงัวลกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ ฝนตก อากาศรอ้น หนาว 
สามารถควบคุมไดท้ัง้หมด ถ่ายทําไดร้วดเรว็ เพราะส่วนใหญ่จะมกีลอ้งไม่ตํ่ากว่า 3 กลอ้ง จะทําให้
ถ่ายทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากหลายมมุมอง มลีาํดบัขัน้ตอนการทาํงานดงัน้ี 
   3.3.1.1 จดัทาํฉาก ตกแต่งฉากตามทีอ่อกแบบไว ้
   3.3.1.2 จดัแสงใหไ้ดบ้รรยากาศ ตามบทและสภาพของฉาก 
   3.3.1.3 จดัตดิตัง้ไมโครโฟนตามจาํนวนและจุดทีก่าํหนด 
   3.3.1.4 จดัวางตําแหน่งกลอ้ง 3 กลอ้ง ตามจุดทีก่ําหนดและทศิทาง การเคลื่อนยา้ย
กลอ้งเพือ่เปลีย่นมมุและขนาดภาพ 
   3.3.1.5 ซกัซ้อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ทีมด้านเทคนิคและผู้ที่มาร่วมใน
รายการให้มีความเข้าใจตรงกนั ขัน้ตอนเปิดรายการเป็นอย่างไร จะปิดรายการด้วยกล้องไหน 
ซกัซอ้มใหเ้หมอืนกบัรายการจรงิ 
   3.3.1.6 ลงมอืถ่ายทําตามที่ได้ซกัซ้อมไว้ระหว่างการบนัทกึรายการในกรณีที่
ไม่ใช่รายการสด หากไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสม จะต้องสัง่หยุด (Cut) ทนัท ีต้องควบคุมคุณภาพ 
ระดบัเสยีง ความถูกตอ้งของเน้ือหา เมื่อถ่ายทําจบแลว้ ควรถ่ายภาพเผื่อไวแ้กไ้ป Insert บา้ง หรอื
เรยีกวา่ ภาพ Cut-away 
  3.3.2 การถ่ายทาํนอกสถานท่ี (Outdoor Shooting) แบ่งออกเป็น 3 แบบคอื 
    1. แบบใชก้ลอ้งเดีย่ว เรยีกว่า ชุด ENG. (Electronic News Gathering) ลกัษณะ
ทีต่วักลอ้งกบัเครื่องบนัทกึเทปประกอบตดิกนั ทัง้แบบทีถ่อดแยกส่วนได ้(Dock able) และเป็นที่
ประกอบเป็นชิน้เดยีวกนั (One-piece หรอื Camcorder) จงึเหมาะสาํหรบังานถ่ายทาํข่าว ถ่ายทาํ
สารคดทีีต่อ้งการความคล่องตวั สะดวก รวดเรว็ในการทํางานใชท้มีไมม่าก เพยีง 2 -3 คนกไ็ด ้โดย
มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
    1) จดัเตรยีมอุปกรณ์และเครื่องบนัทกึภาพ ขาตัง้กลอ้ง โคมไฟและขาตัง้โคม 
ไมโครโฟน เครือ่งชารท์แบตเตอรีแ่ละวสัดุ (มว้นวดีโีอเทป แบตเตอรี ่ฯลฯ) 
    2) ประสานงานดา้นธุรการ การเงนิ พสัดุ ฯลฯ 
    3) นดัหมายทมีงาน 
    4) เดนิทางตามกาํหนดนดัหมาย 
    5) ถ่ายทาํตามบทในจุดทีก่าํหนด 
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   2. แบบใชก้ลอ้งมากกว่าหน่ึงกลอ้ง เรยีกว่า ชุด EFP.(Electronic Field Production)  
ใชอุ้ปกรณ์คลา้ยกนักบัในหอ้ง Studio มกีล้องตัง้แต่ 2 กล้องขึน้ไป ต่อสาย Cable จากกลอ้งเชื่อม
ต่อไปยงัเครื่องผสมสญัญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลอืกภาพไดจ้ากหลายกลอ้งและหลาย
มุมมอง ถ่ายทํากจิกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ไดต้ดิตัง้อุปกรณ์ตายตวั สามารถเคลื่อนยา้ยไดต้าม
โอกาส และสภาพการใชง้านเหมาะกบัรายการสนทนา สาธติ อภปิราย ฯลฯ ทีม่กีารถ่ายทํานอก
สถานทีต่ามเหตุการณ์จรงิ จงึมลีกัษณะการทาํงานผสมผสานคลา้ยกบัการผลติรายการใน Studio 
และ ENG. 
   3. แบบใชร้ถ Mobile Unit มอุีปกรณ์ระบบต่างๆ คลา้ยในหอ้งผลติรายการ (Studio) 
และชุด EFP. ตดิตัง้ไวบ้นรถยนต ์สามารถเคลื่อนยา้ยไปยงัสถานทีท่ีเ่กดิเหตุได ้การเตรยีมการและ
การผลติรายการจงึมขี ัน้ตอนคลา้ยกบัการทํางานใน Studio, EFP การผลติรายการโดยรถ Mobile 
จะเป็นการบนัทกึเทปแล้วนํามาตดัต่อทํา Post-production ภายหลงั แต่ถ้าเป็นการถ่ายทอดสด 
บรรยากาศเหตุการณ์ในขณะนัน้จรงิ เช่น การแขง่ขนักฬีา งานพระราชพธิ ีการประชุมสมัมนา ฯลฯ 
จะต้องมชีุดส่งสญัญาณจากรถ Mobile unit ไปยงัสถานีแม่ข่าย เพื่อส่งเผยแพร่รายการออกอากาศ 
ทางสถานีโทรทศัน์ในเวลาจรงิ เรยีกการถ่ายทาํน้ีวา่ รถ OB. Van (Outside Broadcast Van) 
 โดยสรุป คอื การดําเนินการผลติรายการโทรทศัน์ แบ่งออกเป็นลกัษณะของการผลติได้
เป็น 2 ลกัษณะคอื 1. การถ่ายทําในสถานที่ (Studio Production) 2. การถ่ายทํานอกสถานที ่
(Outdoor Shooting) ซึง่ความแตกต่างของการผลติทัง้สองลกัษณะน้ีการผลติตอ้งมกีารวางแผนมา
เป็นอย่างด ีเพราะปญัหาและอุปสรรคนัน้จะแตกต่างกนัและต้องเตรยีมการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไว้
ดว้ยอกีทางหน่ึง และรปูแบบของการถ่ายทํานัน้มอียู่ 3 แบบดว้ยกนั คอื 1. แบบกลอ้งเดยีว 2. แบบ
มากว่าหน่ึงกลอ้ง 3. แบบใชร้ถ Mobile Unit การผลตินัน้ผูผ้ลติตอ้งเลอืกรปูในการผลติใหเ้หมาะสม
เพือ่ประหยดัเวลา คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหก้ารผลตินัน้สมบรูณ์และมคีุณภาพ 
 

4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 4.1  ความหมายของการศึกษาทางไกล 
 เบริก์ และฟรวีนิ (Burge; & Frewin. 1985: 4515D) ใหค้วามหมายของการเรยีนทางไกล
ว่า การเรยีนทางไกล หมายถงึ กจิกรรมการเรยีนทีส่ถาบนัการศกึษาไดจ้ดัทาํเพื่อใหผู้เ้รยีนซึง่ไมไ่ด้
เลอืกเขา้เรยีนหรอืไม่สามารถเขา้เรยีนในชัน้เรยีน ทีม่กีารสอนตามปรกตไิด ้กจิกรรมการเรยีนทีจ่ดั
ใหม้กีารผสมผสานวธิกีารทีส่มัพนัธ์กบัทรพัยากร การกําหนดใหม้รีะบบการจดัส่งสื่อการสอนและมี
การวางแผนการดําเนินการ รูปแบบของทรพัยากร ประกอบดว้ยเอกสารสิง่พมิพ ์โสตทศันูปกรณ์  
สือ่คอมพวิเตอร ์ซึง่ผูเ้รยีนอาจเลอืกใชส้ือ่เฉพาะตน หรอืเฉพาะกลุ่มได ้สว่นระบบการจดัสง่สือ่นัน้กม็ี
การใช้เทคโนโลยีนานาชนิด สําหรบัระบบบริหารการจดัตัง้สถาบนัการศึกษาทางไกลขึ้น เพื่อ
รบัผดิชอบจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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 เพจ และ โธมสั (Page; & Thomas. 1977: 107) ไดใ้หค้าํนิยามว่า "การสอนทางไกลหรอื
การศกึษาทางไกลเป็นการศกึษาที่ครูและการสอนมไิดก้ระทํากนัโดยเผชญิหน้า และใหก้ารตดิต่อ
ระหวา่งกนัโดยวธิกีารต่างๆ เชน่ เอกสารการสอน วทิยกุระจายเสยีง และวทิยโุทรทศัน์ 
 ราวน์ทร ี(Rowntree. 1984-71) ใหค้าํนิยามว่า "การศกึษาทางไกลเป็นการศกึษาทีผู่เ้รยีน
และผู้สอนมกีารพบปะกนัซึ่งหน้าน้อยครัง้ และการติดต่อกนัจะกระทําด้วยวธิีการต่างๆ เช่น สื่อ
สิง่พมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง และวทิยโุทรทศัน์ 
 โฮล์มเบริก์ (Hlomberg. 1981) โดยเหน็ว่าการศกึษาทางไกลเป็นการศกึษาทีเ่หมาะสม
สาํหรบัการเรยีนรูข้องปจัเจกบุคคลโดยเฉพาะ ซึง่เป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยมไิดย้ดึอยูท่ีค่าํแนะนํา
โดยตรงของคร ูแต่นักศกึษากไ็ม่ไดท้ําการศกึษาเพยีงลําพงั จะมกีารสื่อสารกนัทางไปรษณียห์รอื
โทรศพัท ์หรอืในรปูแบบอื่นๆ 
 โรเบริต์ และคนอื่นๆ (Roberts; et al. 1989: 25) กล่าววา่ การศกึษาทางไกลเป็นการเรยีน
การสอนทีผู่เ้รยีนและผูส้อนแยกกนัทางกายภาพ แต่เป็นปฏสิมัพนัธ์กนัทางการเรยีนรูเ้กดิขึน้ใน
ชว่งเวลาเดยีวกนั (A Portion or of the learning occur in real time) 
 วจิติร ศรสีอา้น (2529: 5-7) ใหไ้ดค้วามหมายของการเรยีนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) ว่าหมายถงึ ระบบการเรยีนการสอนทีไ่ม่มชี ัน้เรยีน แต่อาศยัสื่อผสมอนัไดแ้ก่ สื่อทาง
ไปรษณีย ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และการสอนเสรมิ ทัง้ศูนยบ์รกิาร การศกึษาเป็นหลกั  
โดยมุ่งใหผู้เ้รยีนไดด้ว้ยตนเองอยู่กบับา้น ไม่ต้องมาเขา้ชัน้เรยีนตามปรกตแิละไดใ้หค้วามหมาย
เพิม่เตมิว่า การสอนทางไกล หมายถงึการสอนทีผู่เ้รยีนผูส้อนอยู่ไกลกนั แต่สามารถมกีจิกรรมการ
เรยีนการสอนร่วมกนัได ้โดยอาศยัสื่อผสมเป็นสื่อการสอน โดยผูเ้รยีนผูส้อนมโีอกาสพบกนัอยู่บา้ง 
ณ ศนูยบ์รกิารศกึษาเทา่ทีจ่าํเป็น การเรยีนรูส้ว่นใหญ่เกดิจากสื่อประสม ทีผู่เ้รยีนใชเ้รยีนดว้ยตนเอง
ในเวลาและสถานทีส่ะดวก 
 กดิานนัท ์มลทิอง (2531: 20) ไดใ้หนิ้ยามของระบบการศกึษาทางไกล (Distance Education 
System) ไวว้่า หมายถงึ ระบบการศกึษาทีผู่เ้รยีนผูส้อนอยู่ไกลกนั แต่สามารถทําใหเ้กดิการเรยีนรู้
ได ้โดยอาศยัสือ่การสอนประเภทวทิยแุละโทรทศัน์ 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2527) กล่าวว่า การศกึษาทางไกล หมายถงึ การศกึษาระบบเปิดที่
เปิดโอกาสและขยายโอกาสใหผู้เ้รยีนไมจ่าํกดัเพศ วยั อาชพี หรอืคุณวุฒ ิไดศ้กึษาหาความรู ้ โดยมิ
ตอ้งเขา้โรงเรยีนในหอ้งแต่มรีะบบเรยีนใหผู้อ้ยูต่่างถิน่ต่างที ่สามารถศกึษาดว้ยตนเอง 
 เชยีรศร ีววิธิสริ ิ(2530) กล่าวว่า การศกึษาทางไกล หมายถงึ การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีน 
เรยีนดว้ยตนเองอยา่งอสิระ และทาํกจิกรรมโดยอาศยัสือ่ทางไกลแบบต่างๆ 
 โกศล ชชู่วย (2537) กล่าวว่าการศกึษาทางไกล (Distance Education) เป็นการจดักจิกรรม
การเรยีนทีใ่หผู้ท้ีไ่ม่สามารถเขา้เรยีนในชัน้เรยีน เรยีนไดต้ามปรกตไิด ้ ซึง่อาจจะเป็นเพราะเหตุผล
ทางภมูศิาสตรห์รอืเหตุผลทางเศรษฐกจิกต็าม การเรยีนการสอนลกัษณะน้ี ผูส้อนกบัผูเ้รยีนแยกหา่ง
กนั แต่กม็คีวามสมัพนัธก์นัโดยผา่นสื่อการเรยีนการสอน การเรยีนโดยใชส้ื่อการเรยีนทางไกลนัน้ใช้
สื่อในลกัษณะสื่อผสม (Multimedia) อนัไดแ้ก่ สื่อเอกสาร สื่อโสตทศัน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น 
รายการวทิยโุทรทศัน์ เทปเสยีง วดีทิศัน์ และคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
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 โดยสรุป การศึกษาทางไกล คอืการเรยีนการสอนที่ผู้เรยีนกบัผู้สอนนัน้อยู่ห่างไกลกนั  
โดยใชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลายอยา่งเชน่ สือ่สิง่พมิพ ์สือ่วทิย ุสือ่โทรทศัน์ และสือ่การสอนเสรมิ โดย
การเรยีนการสอนนัน้สามารถแบ่งออกเป็นแบบทางเดยีว และแบบสองทาง 
 
 4.2  การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 ชวญัแกว้ วชัโรทยั (2546: 2-10) กล่าวว่า ประวตัคิวามเป็นมาของสถานีวทิยุการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีมโรงเรยีนวงัไกลกงัวล อําเภอหวัหนิ จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2538 เน่ืองในมหา
มงคลวโรกาส ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงครองสริริาชสมบตั ิครบ 50 ปี (กาญจนาภเิษก) 
ไดอ้อกอากาศปฐมฤกษ์ถ่ายทอดสดการเรยีนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีมหลกัสตูรมธัยมศกึษาไป
ยงัโรงเรยีนปลายทาง เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ.2538 ซึง่ตรงกบัวนัคลา้ยวนัประสตู ิพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั สถานีรบัสง่วทิยโุทรทศัน์ทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ได้แพร่ภาพออกอากาศผ่านดาวเทยีม รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาหลายสาขาวชิา จากระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 ตัง้แต่เวลา 8.00 นาฬกิา ถงึ 16.00 นาฬกิา วทิยาลยัอาชพี
วงัไกลกงัวล กร็องรบัในเรื่องหลกัสตูรวชิาชพีแขนงต่างๆ อาท ิคหกรรมศาสตร ์ช่างยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์
และคอมพวิเตอร์ เป็นต้น นอกจากน้ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตวงัไกลกงัวล กเ็ปิดรบั
นกัศกึษาเพื่อศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาอกีดว้ย กล่าวโดยสรุป สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทีก่ล่าวมา
ขา้งต้นได้ร่วมกนัทําหน้าที่ใหบ้รกิารทางการศกึษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กล่าวคอื ตัง้แต่ก่อนวยั
เรยีน อนุบาล มธัยมศกึษา ไปจนถึงระดบัปรญิญาตรทีัง้หลกัสูตรวชิาการสายสามญัและหลกัสูตร
วชิาชพี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชทรพัยจ์าํนวน 
50 ล้านบาท ที่บรษิทัทโีอท ีจํากดั(มหาชน) ประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นทุนประเดมิก่อนตัง้
มูลนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมขึน้ และหลงัจากนัน้องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่
เลง็เหน็ความสาํคญัของการศกึษาการเรยีนการสอน ทีน่บัวนัจะเจรญิรดุหน้า จงึไดร้ว่มโดยเสดจ็พระ
ราชกุศลอย่างพรอ้มเพรยีง นอกจากน้ี ยงัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใิหโ้รงเรยีน วงัไกลกงัวล
ร่วมกบัมลูนิธฯิ ถ่ายทอดสดกจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ ในชัน้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาแพร่
ภาพทางโทรทศัน์ทัง้ 6 ช่อง นับเป็นการนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการขยายโอกาสทาง
การศกึษาใหแ้ก่นักเรยีน ไม่ว่ารํ่ารวยหรอืยากจน ในทุกภูมภิาคของประเทศไทยไดอ้ย่างทัว่ถงึและ
เท่าเทียมกัน อีกทัง้เป็นการช่วยบรรเทาปญัหาการขาดแคลนบุคลากร ครูผู้สอน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาภาษาองักฤษต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนชนบทต่างๆที่
หา่งไกลการตดิต่อสื่อสาร ระหว่างโรงเรยีนวงัไกลกงัวล กบัโรงเรยีนปลายทางในพืน้ทีต่่างๆ จะเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง (Interactive Communication) ในกรณีของการสอบถามปญัหาหรอืคาํถาม
ต่างๆ โรงเรยีนปลายทางเหล่านัน้กส็ามารถใชอุ้ปกรณ์สื่อสารที่มอียู่ เช่นโทรศพัท์ และโทรสารได ้
นอกจากน้ีระบบการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมยงัสามารถใหบ้รกิาร การประชุมทางโทรทศัน์ (TV 
Conference) ระหว่างโรงเรยีนปลายทางโดยผา่นทางสถานีรบัสง่สญัญาณทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวลได้
อกีดว้ย เชน่ ระหวา่งโรงเรยีนในจงัหวดัปตัตานีและจงัหวดัหนองคาย การสื่อสารในลกัษณะดงักล่าว
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น้ี องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยใหบ้รกิารโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใดๆ เป็นการโดยเสดจ็พระราช
กุศลพระมหากรุณาธิคุณ อกีประการหน่ึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็คือพระราชทานความสนพระราชหฤทัยและพระราชทาน
คําแนะนําที่เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ได้แก่ การพฒันาทางวิชาการ นักเรยีนและครูอาจารย์ อุปกรณ์
การศึกษา และอาคารสถานที่ ตัวอย่างเช่น ในชัน้เรียนหน่ึงๆซึ่งนักเรียนมากกว่า 40 คน จะมี
เครื่องรบัโทรทศัน์จาํนวน 2 เครื่อง เพื่อใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนพระบาทสมเดจ็เพระเจา้อยู่หวั  
มพีระราชดาํร ิใหจ้ดัหาเครื่องเล่นวดีทิศัน์ เพิม่เตมิสาํหรบัแต่ละชัน้เรยีนเพื่อใชบ้นัทกึการสอนวชิาที่
ค่อนขา้งยาก เช่นวทิยาศาสตรแ์ละภาษาต่างประเทศ สาํหรบัช่วยนักเรยีนทีไ่ม่สามารถตดิตามการ
เรียนวิชาดังกล่าวได้ กับทัง้พระราชทานคําแนะนําในเรื่องอื่นๆ เช่น การจดัแสงสว่างภายใน
หอ้งเรยีน การตดิต่อเครื่องรบัโทรทศัน์ในตําแหน่งทีเ่หมาะสม ซึง่จะช่วยลดปญัหาแสงสะทอ้นบนจอ
เครื่องรบัโทรทศัน์ไดก้ารจดัทาํตารางการเรยีนการสอนนัน้  กม็พีระราชกระแสรบัสัง่ ใหม้ลูนิธจิดัส่ง
ตารางสอนและคู่มอืครสูอนทางไกลใหแ้ก่โรงเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกลอย่างทัว่ถงึ ก่อนเปิดภาคการศกึษา
เพื่อใหโ้รงเรยีนเหล่าน้ี นัน้ไดม้เีวลาจดัเตรยีมเครื่องมอืและอุปกรณ์การศกึษาต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหก้าร
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ โรงเรียนวงัไกลกงัวลจะเป็นโรงเรียนราษฎ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั อําเภอหวัหนิ ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต ้200 กม. โรงเรยีนวงัไกล
กงัวลกไ็มแ่ตกต่างจากโรงเรยีนทัว่ๆไป หรอืโรงเรยีนในชนบท ประธานมลูนิธ ิคุณขวญัแกว้ วชัโรทยั 
เป็นผู้จดัการโรงเรียนวงัไกลกังวล เป็นเวลา 24 ปี ตัง้แต่ พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการได้
สนับสุนนสรา้งครูที่มคีุณภาพและผูเ้ชี่ยวชาญในวชิาต่างๆ มาช่วยสอนครึ่งหน่ึงของจํานวนครู ที่
โรงเรยีนวงัไกลกงัวลทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  เป็นครปูระจําวชิาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารส่ง
มาช่วยปรบัปรุงและพฒันาจนเป็นโรงเรยีนตวัอย่าง ด้วยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม จงึเหน็พอ้งต้องกนัว่า ควรจะทําการออกอากาศ ส่งการเรยีนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทยีมระบบ Ku-Band ไปสู่โรงเรยีนปลายทาง ผลทางดา้นจติใจกค็อื เดก็
นกัเรยีนในชนบททีโ่รงเรยีนปลายทางรูว้่าตนไดร้บัการศกึษาคุณภาพเดยีวกนัมาตรฐานเดยีวกนั ครู
คนเดยีวกนั เวลาเดยีวกนั เช่นเดยีวกนันักเรยีนโรงเรยีนในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทําให้มี
ความภูมใิจทีไ่ดร้บัพระราชทาน การศกึษาจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล เพือ่เป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย 
สภาพหอ้งเรยีนตน้ทางมลีกัษณะเหมอืนหอ้งเรยีนธรรมดา นักเรยีนจํานวน 40-50 คน ใชแ้สงสว่าง 
500วตัต์  หอ้งเรยีนทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวลใชไ้ฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ธรรมดาโรงเรยีนวงัไกลกงัวลมี
หอ้งแลบทดลองวชิาเคมแีละฟิสกิส ์แต่คํานึงถงึโรงเรยีนปลายทางทีย่งัไมม่หีอ้งแลบ จงึจดัการเรยีน
วทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนทีอ่อกอากาศ  โดยจดัโต๊ะนกัเรยีนเป็นกลุ่มทดลองแบบโต๊ะ โรงเรยีนเตรยีม
เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการทดลอง และสารเคมตีามตารางคู่มอืปลายทาง ซึง่มคีําตอบพรอ้ม มลูนิธฯิ 
ไดจ้ดัสง่คู่มอืและอุปกรณ์ในการทดลอง และสารเคมตีามตารางคู่มอืปลายทาง ซึง่มคีําอธบิายพรอ้ม 
มลูนิธฯิ ไดจ้ดัส่งคู่มอืครูไปยงัโรงเรยีนปลายทางทัง้หมดก่อนเปิดเทอม  คอืโรงเรยีนมธัยม จํานวน
ประมาณ 3,140 โรงเรยีน และโรงเรยีนประถมศกึษาอกี 1,500 โรงเรยีน เมื่อได้รบัคู่มอืโรงเรยีน
ปลายทางกส็ามารถเตรยีมบทเรยีนไดล้่วงหน้า น่ีกค็อืการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัไิดด้ว้ยไมใ่ช่ดโูทรทศัน์
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เพยีงอย่างเดยีว และยงัสามารถสอบถามมายงัครูผูส้อนหรอืสนทนากบันักเรยีนในหอ้งเรยีนทาง
โทรศพัท์และโทรสารดว้ย หอ้งเรยีนแต่ละหอ้งมกีล้องถ่ายโทรทศัน์ 2 เครื่อง แต่เดมิเป็นการฉาย
ภาพโดยจอโปรเจคเตอร ์(Projector) ต่อมามกีารนําจอพลาสมา มาเสนอใหก้ารเรยีนมคีวามสะดวก
ในการรบัภาพ และในหอ้งมเีครื่องโทรสารและโทรศพัทอ์ย่างละ 1 เครื่อง เครื่องรบัโทรทศัน์สาํหรบั
นกัเรยีนซา้ยและขวาของไวทบ์อรด์ขา้งละเครื่องโทรทศัน์ 1 เครื่อง สาํหรบัครเูพื่อตอบสนองตนเอง 
ตดิตัง้ทีผ่นงั ตรงขา้มโรงเรยีนปลายทาง หรอืผูบ้รหิารทีศ่กึษาภาษาต่างประเทศจากโรงเรยีนวงัไกล
กงัวล ไม่ว่าองักฤษ จีน เยอรมนั ฝรัง่เศส ญี่ปุ่น สามารถติดต่อทางโทรศพัท์และโทรสารไม่เสยี
คา่ใชจ้า่ยเพราะบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั(มหาชน) โดยเสดจ็พระราชกุศลหมายเลขโทรศพัท ์4 เลขหมาย 
การตดิต่อกนัในลกัษณะการประชุมทางทวี ีหมายความว่า โรงเรยีนปลายทางสามารถพูดมาทีต่้น
ทางและโรงเรยีนปลายทางกส็ามารถสนทนากนัได้ถงึ 4 โรงเรยีนพรอ้มๆกนั ผ่านทางสถานีวทิยุ
โทรทศัน์การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม นบัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2542  สถานีรบัสง่สญัญาณ  ที่
โรงเรยีนวงัไกลกงัวลได้ขยายเวลาออกอากาศเป็นตลอด 24 ชัว่โมง และในช่วงสุดสปัดาห์ก็เพิม่
รายการพเิศษสาํหรบัการเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยัในเรื่องคุณภาพของสญัญาณภาพและเสยีง 
ที่สามารถรบัได้ที่สถานีต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ก็อาจกล่าวได้ว่ามคีวามชดัเจนดีมาก นอกจากนัน้ 
สถานียงัสามารถส่งสญัญาณไปได้ไกลถึงกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ตามคําขอพระราชทาน
ความช่วยเหลอื ชุดอุปการณ์การรบัสญัญาณผ่านดาวเทยีมของวทิยาลยัเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม (Industrial Technical and Economic Junior College No.1) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเทศเวียดนาม ยิ่งไปกว่านัน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมกบับรษิัทยูไนเต็ด บรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (ยูบซีี-UBC) ได้ถ่ายทอดสญัญาณ
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาจํานวน 6 ช่อง สถานีไปยงัสมาชกิยูบซี ีทัว่ประเทศ 400,000 ราย  
โดยสามารถรบัชมรายการไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่นดัไดว้า่เป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษา
ของเยาวชน ออกไปอยา่งกวา้งขวางตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ในเรื่อง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีจ่ะอาํนวยประโยชน์แก่ปจัเจกบุคคลและประเทศชาตสิบืไป  จากประสทิธภิาพ 
ผลการจดัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมในระดบัมธัยมศกึษาตลอดระยะเวลา 7 ปี ผา่นมาใน พ.ศ.
2545 สํานักงานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาตมิอบหมายใหมู้ลนิธอิอกอากาศสด การเรยีน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมในระดบัประถมศกึษาใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษา ทัว่ไประเทศ 
30,000 โรงเรยีน อกี 6 ช่อง ปี พ.ศ.2546 มลูนิธฯิ ดําเนินงานมาเป็นปีที ่8 ออกอากาศผ่านดาวเทยีม
ทัง้หมด 14 ช่อง ความถี ่Ku Band ระบบดจิติอล เป็นเองการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี ช่องการศกึษา
ชุมชน และรายการมหาวทิยาลยั 1 ช่อง และรายการนานาชาต ิภาคภาษาต่างประเทศอกี 1 ช่อง 
การดําเนินงานของมูลนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม สะทอ้นถงึพระมหากรุณาธคิุณ ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทีท่รงมอบการศกึษา
พระราชทานใหแ้ก่ปวงชนโดยไม่มขีอ้จํากดัและไม่มพีรมแดน ผูท้ีม่เีครื่องรบัความถี่ Ku-Band 
สามารถชมรายการออกอากาศถงึ 14 ช่อง จนี (ยูนาน) กมัพูชา ลาว พม่าและเวยีดนาม สามารถ
รบัชมไดท้างโทรทศัน์เชน่กนั ทัง้ 5 ประเทศ ต่างกไ็ดร้บัอุปกรณ์การศกึษาทางไกล พระราชทานจาก
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัช่องการศกึษาทัง้ 15 ช่อง Ku-Band ออกอากาศ UBC ช่อง 81-93 
หรอื DLTV 1-14 สว่นหากใช่ระบบเคเบิล้จะไดร้บัเพยีง 7 ช่อง คอื UBC ช่อง 54-60  หากไมม่เีครื่องรบั
ความถี่ Ku-Band ก็สามารถติดตามชมรายการที่ออกอากาศผ่านดาวเทยีมได้ทางอนิเตอร์เน็ต      
เวบเพจของมูลนิธฯิ คอื www.dlf.ac.th สามารถชมได้ถึง 15 ช่อง พรอ้มๆกบัการออกอากาศจรงิ
ผ่านดาวเทยีม ในลกัษณะการเรยีน(Live Broadcast) สามารถเขา้ชมเน้ือหาวชิาทีต่้องการไดอ้กี 
1,200 วชิา (On Demand Course) การออกอากาศการเรยีนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม นบัเป็น
เทคโนโลยทีีป่ระหยดัคุม้ค่าในการขยายโอกาสทางการศกึษา ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ เดก็นักเรยีน
ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมูลนิธิฯ ก็ไม่เสีย
คา่ใชจ้า่ยเน้ือหาวชิา 
  4.2.1 หมายเลขช่องการออกอากาศของสถานีวทิยุโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม โรงเรยีนวงัไกลกงัวล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จาํนวน 15 ชอ่ง คอื 
  DL Channel81 Channel 81 (CH 81) Channel 82 DLTV(CH82) 
  DLTV 1 สศทท. 1 (ชอ่ง 81) DLTV 2 สศทท.2 (ชอ่ง 82) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่1 รายการประถมศกึษาปีที ่2 
  Channel 83 (CH 83) Channel 84 DLTV (CH 84) 
  DLTV 3 สศทท. 3 (ชอ่ง 83) DLTV 2 สศทท.4 (ชอ่ง 84) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่3 รายการประถมศกึษาปีที ่4 
  Channel 85 (CH 85) Channel 86 DLTV (CH 86) 
  DLTV 1 สศทท. 5 (ชอ่ง 85) DLTV 2 สศทท.6 (ชอ่ง 86) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่5 รายการประถมศกึษาปีที ่6 
  Channel 87 (CH 87) Channel 88 DLTV (CH 88) 
  DLTV 1 สศทท. 7 (ชอ่ง 87) DLTV 2 สศทท.8 (ชอ่ง 88) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่1 รายการประถมศกึษาปีที ่2 
  Channel 89 (CH 89) Channel 90 DLTV (CH 90) 
  DLTV 1 สศทท. 9 (ชอ่ง 89) DLTV 2 สศทท.10 (ชอ่ง 90) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่3 รายการประถมศกึษาปีที ่4 
  Channel 91 (CH 91) Channel 92 DLTV (CH 92) 
  DLTV 1 สศทท. 11 (ชอ่ง 91) DLTV 2 สศทท.12 (ชอ่ง 92) 
  รายการประถมศกึษาปีที ่5 รายการประถมศกึษาปีที ่6 
  Channel 93 (CH 93) Channel 94 DLTV (CH 94) 
  DLTV 1 สศทท. 13 (ชอ่ง 93) DLTV 2 สศทท.14 (ชอ่ง 94) 
  รายการวทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล รายการภาษานานาชาต ิ
  Channel 95 (CH 95) DLTV 1 สศทท. 15 (ชอ่ง 95) 
  รายการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
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 4.3 โครงการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีมโรงเรยีนวงัไกลกงัวล อําเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ไดด้าํเนินการดงัน้ี (วงัไกลกงัวล, โรงเรยีน. 2540) 
  1.  จดุมุ่งหมาย 
   1. เพื่อการยกระดบัคุณภาพการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีนในภูมภิาค
ต่างๆ ใหไ้ดม้าตรฐานใกลเ้คยีงกนั 
   2. เพื่อแกป้ญัหาการขาดแคลนครขูองหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ในระดบัโรงเรยีน 
   3. เพือ่สนบัสนุนใหโ้รงเรยีนในทุกสงักดั เกดิความคล่องตวัในการขยายโอกาสทาง
การศกึษาแก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางดว้ยความมัน่ใจ 
   4.  เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์เสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดั
การศกึษา การนิเทศงาน การชี้แจงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นระบบการสือ่สารทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งรวดเรว็ 
  2.  วตัถปุระสงคข์องการจดัการศึกษาผา่นดาวเทียม 
  กระทรวงศกึษาธกิาร ไดม้อบหมายใหก้รมการศกึษานอกโรงเรยีนเป็นผูร้บัผดิชอบต่อ
การดาํเนินการ การจดัการศกึษาผา่นดาวเทยีมโดยจดัตัง้ "ศูนยก์ารศกึษาทางไกลไทยคม" ขึน้เป็น
สถานศกึษาสงักดักรมการศกึษานอกโรงเรยีนเพื่อทําหน้าทีบ่รหิาร จดัการ และประสานงานเพื่อ
ดาํเนินการเกีย่วกบัการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี (กดิานนัท ์มลทิอง. 
2540: 212)  
   1. เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการศกึษาอย่างทัว่ถงึในคุณภาพและ
มาตรฐานเดยีวกนั 
   2. เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสเลอืกรบัการศกึษาที่เหมาะสมกบัความสามารถของ
ตนเองไดอ้ยา่งอสิระ 
   3.  เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาทางไกลให้เหมาะสม มีประโยชน์ต่อประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน 
   4. เพื่อพฒันาการจดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมในโครงการพระราชดําร ิคอื 
เมือ่ปี พ.ศ.2538 ไดม้กีารจดัตัง้สถานีวทิยุเพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 
อาํเภอหวัหนิ เน่ืองในมหามงคลวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงครองสริริาชสมบตั ิครบ 
50 ปี (กาญจนาภเิษก) สถานีไดม้กีารออกอากาศทัง้หมด 16 ช่อง ซึ่งช่องที ่156 ไดเ้ป็นช่องของ
ระดบัอุดมศกึษาและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์วทิยาเขตไกลกงัวลไดเ้ป็น
ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ เพื่อออกอากาศเป็นตน้มาจากคร-ูอาจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 
35 วทิยาเขต ไดไ้ปรว่มกนัผลติทีว่งัไกลกงัวล หลงัจากทีส่ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลไดร้วมกนัเป็น 
9 ราชมงคล ฐานการผลติไดเ้ปลีย่นจากทีไ่กลกงัวล กไ็ดม้าผลติรายการกนัที ่9 ราชมงคลดงัปจัจุบนั 
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5.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 
 5.1  คณุลกัษณะของผูด้าํเนินรายการ 
  5.1.1 ความหมายของผูด้าํเนินรายการ 
    ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะเรียกผู้ที่ทําหน้าที่พูดหรือกํากับรายการในพิธีการต่างๆ ว่า"
โฆษก" จงึทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิกนัมาตลอด เพราะในการจดัพธิกีารนัน้เราจะเรยีกผูด้ําเนิน
รายการวา่ "พธิกีร" ซึง่ทัง้ 2 คาํน้ีมคีวามหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ.2525 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
  โฆษก  คอื ผู้ประกาศ ผู้โฆษณา เช่น โฆษกสถานีวทิยุ หรอืผู้แถลงข่าวแทน เช่น
โฆษกรฐับาล 
  พธิกีร  คอื ผูด้าํเนินการในพธิ ีหรอื ผูด้าํเนินรายการ 
  พิธีกร  คือ  บุคคลที่รบัผิดชอบด้านพิธีกร มีหน้าที่ดําเนินรายการให้เป็นไปตาม
ขัน้ตอนทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ พธิกีร มาจากรากศพัท ์วธิ+ิกร  เป็นคาสมาส แปลว่า ผูก้ระทาํพธิโีฆษก มา
จากรากศพัท ์โฆษะ+ก แปลว่า เสยีงดงักกึกอ้ง ก มาจาก ณ ปจัจยัในกริยิากติกแ์สดงใหเ้หน็ว่าเป็น
บุคคล โฆษ+ก จงึเป็นบุคคลทีพ่ดูอย่างเดยีว คําว่า"พธิกีร" เริม่ใชท้างสถานีไทยทวีชี่อง 4 บางขุน
พรม คาํวา่ "ผูด้าํเนินรายการ" เริม่ใชท้างสถานีโทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 7 
  5.1.2 บคุลิกภาพ 
  พธิีการจงึต้องใส่ใจกบัการเสรมิสร้างและพฒันาบุคลิกภาพของตนอยู่เสมอ เพราะ
บุคลิกภาพที่ดูดีย่อมสามารถดึงดูดใจ ให้ผู้ฟงัผู้ชมติดตามเรื่องราวหรือรายการที่พิธีกรกําลัง
ดําเนินการได้ เป็นอันดับแรกบุคลิกภาพมิใช่เป็นเรื่องของร่างกายภายนอกเท่านัน้ หากแต่
หมายความถงึ ทุกส่วนทุกสิง่ที่รวมตวัตนของมนุษย ์นัน่คอืร่างกาย อารมณ์ จติใจ สตปิญัญาของ
บุคคลนัน้ๆ 
 
 ในส่วนของบคุลิกภาพ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน เพ่ือสะดวกแก่การศึกษา ดงัน้ี 
 ด้านร่างกาย หมายถงึ รปูรา่งและหน้าตา ทัง้น้ี เน่ืองจากพธิกีรตอ้งพดูโดยใหผู้ฟ้งัไดเ้หน็
หน้าเหน็ตาไปพรอ้มขณะทีพ่ดู ดงันัน้ รปูรา่งหน้าตาจงึนับเป็นประตูแรกในการเปิดใจผูฟ้งั แต่ไมไ่ด้
หมายความว่าพธิกีรตอ้งเป็นคนสวยหรอืคนหล่อ ยกเวน้ พธิกีรทางรายการโทรทศัน์ หรอืพธิกีรบาง
รายการทีเ่น้นดา้นรปูรา่งหน้าตา เช่น พธิกีรการประกวดนางงาม เป็นตน้ หากเราไมส่ามารถเป็นได้
อย่างทีต่อ้งการทีจ่ะเป็นกข็อใหค้นหน้าตาสะอาดสดชื่น ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นนิจเป็นมติรกบัทุกคนพธิี
การตอ้งรกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ ตัง้แต่เสน้ผม ผวิหนงั เลบ็ ความสะอาดของรา่งกายกเ็ป็น
สิง่สาํคญัทีต่อ้งตระหนัก ผมสะอาดหรอืไม่เป็นรงัแค กลิน่กายตอ้งสะอาด กลิน่ปากตอ้งสะอาด เลบ็
มอื เลบ็เทา้ตอ้งดูแลใหเ้รยีบรอ้ย พยายามอย่าใหเ้ป็นหวดับ่อย เพราะโรคน้ีเป็นอุปสรรรคต่อหน้าที่
ของพธิกีรเป็นอย่างยิง่ เพราะต้องใช้เสยีงเป็นปจัจยัสําคญั พธิีกรที่พูดไปกระแอมไป ไอไป หรอื
พดูๆไป เสยีงขาดเป็นช่วงๆ หรอืเสยีงแหบแหง้ ลว้นมผีลต่อบุคลกิภาพเป็นอย่างยิง่ ส่วนสาํคญัอกี
ประเดน็หน่ึง คอื พธิกีรต้องมอีารมณ์ด ีสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองใหอ้ยู่ในสภาพมัน่คงได้
ทุกสถานการณ์ 
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  วธิกีารเสรมิสรา้งบุคลกิภาพดา้นรา่งกายทีผู่เ้ขยีนใชก้บัตนเองมาตลอด และไดผ้ลด ีมดีงัน้ี 
  1.  รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ เลี่ยงการดื่มน้ําเยน็จดั ดื่มน้ําอุ่นเป็นประจําหรอืไม่ก็
ดื่มน้ําไมเ่ยน็ เลีย่งการดื่มน้ําเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์วธิน้ีีจะชว่ยถนอมรกัษาสุขภาพของน้ําเสยีงให้
มคีวามคงเสน้คงวาไมแ่หบแหง้ 
  2.  หมัน่ออกกําลงักายเป็นนิจ โดยเน้นการออกกําลงักายทีเ่หมาะกบัวยั และความพรอ้ม
ของรา่งกาย 
  3.  นอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะก่อนวนัที่จะต้องทําหน้าที่พิธีกรรายการ
สาํคญัๆ 
  4.  รกัษาอารมณ์ใหด้อียู่เสมอ โดยการจดัช่วงเวลาสาํหรบัชวีติแต่ละวนัปล่อยพกัอารมณ์
ดว้ยการฟงัเพลงเบาๆ แลว้ปล่อยใจสบายๆ เวลาทีจ่ะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเชา้ประมาณ 15 นาท ี
และก่อนนอนประมาณ 15 นาท ีแลว้กป็ล่อยใหร้า่งกายหลบัไปในเสยีงเพลง ทาํเช่นน้ีเรื่อยๆ สมํ่าเสมอ 
จะเกดิการทบัทวขีองการเป็นผูท้ีม่อีารมณ์ดไีดอ้ยา่งน่าประหลาดใจ 
  5.  ศกึษาวธิกีารแต่งหน้า แต่งผม เพื่อใชใ้นการดงึดดูจุดเด่น และเสรมิจุดดอ้ยของตนเอง 
เพราะโบราณกบ็อกไวว้า่ "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" ท่านคงเคยชมพธิกีรบางรายการ ทีม่ี
รปูร่างอว้นกลมแถมเตี้ย หน้าตากใ็ช่ว่าจะโดดเด่น แต่เธอกส็ามารถดงึจุดเด่นของรปูร่าง และหน้าตา 
ออกมาสู่สายตาประชาชนไดด้ว้ยศลิปการแต่งหน้าแต่งผม บวกกบัลลีาการพูดทีฟ่งัสนุกสนานเป็น
กนัเองจนเป็นทีย่อมรบั เชน่ คุณสรุวิภิา กุลตงัวฒันา พธิกีารรายการสมาคมชมดาว เป็นตน้ 
 
  ด้านการแต่งกาย 
  ด้านการแต่งกาย หมายรวมถึง เสื้อผ้า หน้า ทรงผม เครื่องประดบัจนกระทัง่ถุงน่อง 
รองเท้า การแต่งกายเป็นภาพลกัษณ์แรกที่คนจะใช้ตดัสนิว่าบุคคลผู้นัน้มาจากสงัคมระดบัใด มี
รสนิยมแบบไหน คนบางคนเป็นคนธรรมดาๆ แต่การแต่งกายของเขาทาํใหด้มูสีงา่ราศรขีึน้มา สรา้ง
ความน่าเลื่อมใสแก่ผูพ้บเหน็  แต่บางคนเป็นผูม้ที ัง้การศกึษาและอยูใ่นแวดวงระดบัสงัคมชัน้สงู แต่
การแต่งเน้ือแต่งตวักลบัไม่สง่เสรมิคุณค่าเหล่านัน้เลย หรอืบางคนกป็ระดบัตกแต่งเสยีจนหาจุดเด่น
ไม่ได ้ดูเป้ือนเปรอะเลอะเทอะไปหมด เราควรจะแต่งกายอย่างไร ที่จะเป็นการเสรมิบุคลกิภาพใน
ฐานะ ที่เป็นพธิกีร ขอแนะนําว่ายดึหลกัความพอด ีอาจมคีําถามต่ออกีว่า แล้วอย่างไรจงึเรยีกว่า 
พอด ีขอใหท้่านวางแผนว่าลกัษณะงาน ลกัษณะสถานที ่และรปูแบบของการจดังานทีจ่ะตอ้งไปพดู
เป็นแบบไร เช่น เป็นพธิกีรงานแต่งงานกค็วรจะคาดคะเนใหไ้ดว้่า เจา้บ่าวเจา้สาวแต่งตวัแบบไหน 
พธิกีรกไ็ม่ควรแต่งลํ้าหน้าคู่บ่าวสาว ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบหรอืสสีนัของเสือ้ผา้ ถา้การเป็นงานทีเ่ป็น
ทางการสุภาพสตรกี็ควรจะสวมกระโปรงเป็นหลกัไว้ก่อน เพราะกระโปรงสามารถไปในงาน เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้เหล่านัน้เป็นตน้ 
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 การดแูลตนเองด้านการแต่งกายสาํหรบัพิธีการ ขอแนะนําเป็นแนวทางไว้ดงัน้ี 
 1. หมัน่สงัเกตการณ์แต่งกายของผูค้นรอบขา้ง ในงานสงัคมต่างๆ รวมทัง้สงัเกตการณ์
แต่งกายของพธิกีรตามรายการต่างๆ ทางโทรทศัน์ แลว้นําประยุกต์ใชก้บัตวัเรา โดยยดึหลกัความ
เหมาะสมกบัตนเองทัง้ดา้นวยั และสถานการณ์ ทัง้น้ีควรคํานึงถงึหลกัประหยดัไวไ้ดก้จ็ะเป็นการดี
 2. ศกึษาหาความรูด้า้นการแต่งกายจากหนงัสอืแมก็กาซนีต่างๆ 
 3. ควรจดัหาเครื่องแต่งกายที่สามารถประยุกต์ปรบัแต่งให้สามารถใช้กบังานหลายๆ
ลกัษณะ เพราะจะช่วยใหส้ิน้เปลอืงน้อยลง โดยเฉพาะพธิกีรทีไ่ม่มผีูส้นับสนุนเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย  
หมายความว่ามนัถูกเชญิไปพูดหรอืได้รบัมอบหมายให้พูดทุกอย่างต้องจดัหาเอง เสื้อผ้าจงึต้อง
พยายามเป็นแบบอเนกประสงค์ สคีวรเป็นแบบเรยีบๆ สอีอกดํา หรอืน้ําเงนิจะช่วยใหป้รบัเขา้กบั
เสือ้ผา้สอีื่นๆไดง้า่ย รองเทา้กค็วรเป็นแบบหุม้สน้สอีอกดํา หรอืน้ําตาลเขม้จะดทีีสุ่ดเพราะจะเขา้ได้
กบัเสือ้ผา้ทุกส ี
 4.  พธิกีร ไมค่วรประดบัเครือ่งประดบัมากมายเตม็เน้ือเตม็ตวั เพราะจะทาํใหจุ้ดสนใจของ
ผูฟ้งัหรอืผูช้มไปอยู่ทีเ่ครื่องประดบัมากกว่าสาระและสลีาการพดู ตรงน้ีจะเป็นการฉุดดงึบุคลกิภาพ
และความสาํเรจ็ของการพดูไปอยา่งน่าเสยีดาย 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออก หมายถงึ พฤตกิรรมต่างๆ ทีป่ระมวลจากพฤตกิรรมทีเ่กีย่วเน่ือง
กบัผูท้ีท่าํหน้าทีพ่ธิกีร ซึง่ขอแยกออกเป็น 3 ประการใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 1. การใชก้ริยิาทา่ทาง ซึง่รวมถงึการยนื การเดนิ การนัง่ การทรงตวั การใชส้หีน้า การใช้
สายตา การใช้ท่าทางการประกอบการพูด พธิีกรต้องตระหนักเสมอว่า พธิีกรคอืจุดเด่นของงาน 
เพราะฉะนัน้ทุกสายตาจะจ้องมาที่ตัวท่าน การเคลื่อนไหวของท่านทุกๆอิริยาบถจะมีผลต่อ
ความสาํเรจ็ในการพดูของทา่น 
 2. การใชภ้าษา การพดูจาชดัถอ้ยชดัคาํถูกตอ้งตามหลกัอกัขระวธิ ีเหมาะกบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองคก์รนัน้ จะช่วยเสรมิสรา้งการพดูของท่านไดอ้ยา่งด ีถงึแมว้่าท่านอาจจะไมใ่ช่ผูท้ีม่ ี
รปูรา่งหน้าตาสวยหล่อจนสะดุดตา 
 3. การใชน้ํ้าเสยีง เรื่องของเสยีงดูจะเป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อความสําเรจ็ของพธิกีร เพราะ
พธิกีรมใิช่เป็นเพยีงผูท้าํหน้าทีอ่่าน หรอืประกาศเท่านัน้ การรูจ้กัใชน้ํ้าเสยีงเหมาะกบัจงัหวะการพดู 
สอดคล้องกบัเรื่องราวทีจ่ะพูดจะช่วยผลกัดนัอารมณ์ของผูช้มใหค้ล้อยตามไดอ้ย่างด ีและจะทําให้
พธิกีรสามารถคุมบรรยากาศของงานไดโ้ดยสิน้เชงิ 
 วจิติร อาวะกุล (2545) กล่าวว่า บุคลกิภาพเปลีย่นแปลงได ้พฒันาได ้สรา้งเสรมิได ้แกไ้ข 
ปรบัปรุงได้ เพื่อยกระดบัมาตรฐานคุณสมบตัิและคุณภาพของบุคคลได้สูงยิง่ๆขึน้ไปได้ รวมให้มี
ความสามารถเหมาะสมกบัสถานะตําแหน่งหน้าที่การงานและวชิาชพีได้ โดยใช้เทคนิค หลกัการ 
วธิกีารความรูใ้นการพฒันาบุคลกิภาพไปพฒันาตนเอง เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพ  
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 มนีา เพง็เจรญิ (2554: 2) กล่าวว่า เน่ืองจากในงานพธิกีารต่างๆนัน้ ผูม้ารว่มประกอบพธิี
ทุกคนจะมุ่งความสนใจไปที่ จุดเดียวกัน คือ พิธีการ เพราะต้องการพิธีการจะเริ่มอย่างไร จะ
ดาํเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอนอยา่งไร จะจบอยา่งไร ดงันัน้พธิกีรจงึเป็นจุดเดน่ของพธิกีารนัน้ๆ ดงันัน้
บุคลิกภาพของผู้ดําเนินรายการต้องเบิกบานแจ่มใส แต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ถูกกาลเทศะ 
อากปักริยิากระตอืรอืรน้ แต่ไมลุ่กลีลุ้กลนใบหน้าเบกิบานแจม่ใส มองผูอ้ื่นอยา่งเป็นมติร มที่าทโีอภา
ปราศรยัและตอ้นรบัขบัสู ้มคีวามทรงจาํด ีคุณลกัษณะทีด่ขีองพธิกีรมดีงัต่อไปน้ี 
 ลกัษณะด้านการพดู 
 -  มคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการพดู 
 -  การพดูเชื่อมโยง ไมพ่ดูหว้นๆ สัน้ๆ เกนิไปหรอืไมม่ขียะถอ้ยคาํมากเกนิไป 
 -  ไมพ่ดูมากเกนิไป น้อยเกนิไป ไมพ่ดูกวน 
 -  ไมพ่ดูดว้ยทา่ทเีครง่เครยีดเป็นทางการเกนิไป 
 -  บางโอกาส บางงาน อาจมลีกูเล่นหรอืมขุตลกประกอบ 
 -  ไมพ่ดูพล่าม หรอืเพอ้เจอ้เกนิไป 
 -  ไมม่ลีกัษณะเป็นการอา่นขอ้ความมากกวา่การพดู 
 ด้านปฏิภาณไหวพริบ และด้านจิตใจ 
 -  มปีฏภิาณไหวพรบิและแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ ี
 -  ปรบัตวัไดต้ามสถานการณ์ 
 -  จติใจสขุมุเยอืกเยน็ 
 -  ควบคุมอารมณ์ไดด้ ีหรอืมสีมาธ ิ
 เทคนิคการใช้ภาษา 
 ความจรงิเรื่องการใชภ้าษาเป็นสิง่สาํคญัทีถู่กกําหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบวธิใีชอ้ยู่
แลว้ตามลกัษณะของการใช ้แต่เราจําเป็นตอ้งเรยีนรูถ้งึวธิ ีซึง่จะทําใหเ้ราสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมทัง้กบับุคคล สถานที ่และเวลาโดยเฉพาะผูท้ําหน้าทีพ่ธิกีร ทัง้น้ี โดยหมายรวมถงึ
ภาษาพดูและภาษาทา่ทาง 
 ภาษาท่ีจะต้องใช้จะแบง่ออกเป็นดงัน้ี 
 1)  คาํราชาศพัท ์
 2)  ภาษาทางราชการ 
 3)  ตวัยอ่ต่างๆ 
 4)  ชื่อเฉพาะ 
 5)  ศพัทเ์ทคนิคเฉพาะทาง 
 6)  ภาษาแสลงต่างๆ 
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 ในทีน้ี่จะไม่อธบิายละเอยีดว่า ภาษาประเภททีก่ล่าวถงึแต่ละประเภทมวีธิกีารใชอ้ย่างไร 
แต่จะขอนําเสนอวธิกีารทีจ่ะส่งเสรมิใหท้่านในฐานะพธิกีรไดพ้ฒันาการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกต้อง สิง่
หน่ึงท่านจะตอ้งคํานึงถงึเสมอกค็อืผูฟ้งัหรอืผูช้ม มกัจะคาดหวงัว่าท่านคอืผูร้อบรูใ้นการพดูและเป็น
แม่แบบของการพดู มฉิะนัน้ท่านคงจะไม่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพธิกีร ซึง่การสรา้งภาพลกัษณ์ของ
ตนเองในการใชภ้าษามวีธิกีารดงัน้ี 
 1) จะต้องมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปจัจุบันที่สุด และพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ (Dictionary) ประจาํโต๊ะทํางานและทีบ่า้นเพื่อพรอ้มทีจ่ะคน้ควา้ เมื่อมปีญัหาดา้นการ
อา่น การเขยีน หรอืความหมายของคาํ 
 2) จะต้องมหีนังสอืเกี่ยวกบัการใชร้าชาศพัท์ การอ่านคําย่อ การอ่านชื่อเฉพาะต่างๆไว้
ประกอบการคน้ควา้ 
 3) ตอ้งเป็นคนทนัสมยัเสมอ นัน่คอื ตอ้งรูค้วามเคลื่อนไหวของโลก ของสงัคมว่าขณะน้ีมี
อะไรเกดิขึน้ เมือ่โลกเปลีย่นไป ววิฒันาการของภาษากจ็ะเปลีย่นตามไปดว้ย เช่น ภาษาของวยัรุน่ก็
จะมศีพัทแ์ปลกเพิม่มากขึน้ เมือ่ไปดกูบัคนกลุ่มใดกจ็ะไดห้ยบิมาใชเ้ป็นสสีนัในการพดูได ้
 โดยสรุป ผูด้ําเนินรายการหรอืพธิกีร คอื บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการพูด
และมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี กล่าวคือ ผู้ดําเนินรายการหรือพิธีกร จําเป็นต้องมี
บุคลกิภาพ มาเป็นอนัดบัแรกเช่น การพูด การยนื การนัง่ เดนิ หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกเป็นต้น  
และอกีประการหน่ึงคอื ความรูค้วามสามารถ หมายถงึความรูท้ีจ่ะพดูเกีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ ทีเ่ราจะพดู
ใหไ้ดต้ามลาํดบัขัน้ตอนทีว่างไวแ้ละสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าควบคุมเวลาใหไ้ปตามทีก่าํหนด 
 
 5.2 คณุลกัษณะของวิทยากร 
  5.2.1  ความหมาย 
         สมคดิ  อสิระวฒัน์ (2542: 9) ไดใ้หค้วามหมายของวทิยากรไวว้า่ วทิยากร คอื บุคคลที่
มคีวามรูท้ีท่ําหน้าทีถ่่ายทอด ใหข้อ้มูล หรอืเปลี่ยนทศันคต ิหรอืสรา้งเสรมิความเขา้ใจหรอืเพิม่พูน
ทกัษะต่างๆ ให้กับผู้เป็นสมาชิกในโครงการฝึกอบรม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
เป้าหมายทีก่าํหนด 
    สมชาต ิกจิยรรยง (2542: 11) กล่าววา่ วทิยากร (Trainer) หมายถงึ บุคคลซึง่มคีวามรู้
ความสามารถ ตลอดจนการพูดหรอืนําเสนอและใชเ้ทคนิคต่างๆในเรื่องนัน้ๆในการถ่ายทอดอนัจะ
ทาํใหผู้ร้บัการฝึกอบรมใหเ้กดิความรู ้(Knowledge) ความเขา้ใจ(Understanding) เจตคต(ิAttiutude) 
ความสามารถ (Skill) จนสามารถทําใหผู้ร้บัการอบรมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคท์ี่
ตอ้งการ 
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  5.2.2  คณุลกัษณะในด้านความรู้ 
   วทิยากร คอื การถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรมควบคู่ไปกบับทบาทหน้าทีด่า้น
อื่นๆ การทีจ่ะทาํหน้าทีด่า้นน้ีไดด้ ีจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณภาพดา้นความรูด้ว้ย ไพรตัน์ เดชะรนิทร ์(2525: 
132) ใหค้วามเหน็ว่า ผูท้ีท่ําหน้าทีเ่ป็นวทิยากรไดด้ ีต้องมคีุณสมบตัหิลายดา้น แต่คุณสมบตัทิีต่อ้ง
คาํนึงถงึก่อนอื่น คอืคุณสมบตัใินดา้นความรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ ทองฟู ศริวิงศ ์(2536: 69) 
ทีเ่หน็ว่า การฝึกอบรมจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ วทิยากรจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ฉะนัน้ความรู้
จงึเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นสําหรบัวทิยากรขอบข่ายความรูท้ีจ่ําเป็นต่อวทิยากรนัน้ วทิยากรจําเป็นต้องรูใ้น
รายละเอยีดในหวัขอ้ทีไ่ดร้บัผดิชอบทัง้หลกัการทฤษฎต่ีางๆ ในเรื่องทีจ่ะสอนและสามารถดดัแปลง
วธิกีารฝึกอบรมใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์เชน่ ถา้เน้นความรูใ้นรายละเอยีดของวชิานัน้ๆ กไ็มจ่าํเป็นตอ้ง
อาศยัประสบการณ์มาก แต่ถ้าเน้นดา้นความสามารถหรอืความชํานาญใหเ้น้นเรื่องการทํางานอยู่
เป็นประจาํ วจิติร อาวะกุล (2537: 120,127) ทีใ่หค้วามเหน็ว่าวทิยากรตอ้งรูแ้จง้เหน็จรงิในวชิาทีต่น
สอน มปีระสบการณ์ มากพอ ไม่สอนเฉพาะแต่เพยีงทฤษฎ ีจะต้องเคยนําไปใชป้ฏบิตัแิละเกดิประโยชน์
ได ้เพราะผูเ้ขา้รบัการอบรมมปีระสบการณ์ และต้องนําเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติของการ
ปฏบิตังิานนอกจากวชิาทีต่นเองสอนแลว้ (ทองฟู ศริวิงศ์. 2536: 66; วจิติร อาวะกุล. 2537: 120, 
127; สมชาต ิกจิยรรยง. 2539: 16) ยงัมคีวามเหน็ตรงกนัว่า วทิยากรต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้เรื่องบทบาทของวทิยากร เรื่องเทคนิคในการฝึกอบรม เรื่องเกี่ยวกบั
คุณธรรมในจติใจ เรือ่งกลุ่มสมัพนัธ ์รวมทัง้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย 
  5.2.3  คณุลกัษณะในด้านความสามารถ 
   ความสามารถของวิทยากรเป็นผลจากการนําความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตังิานวทิยากรทีม่คีุณภาพตอ้งมคีวามสามารถในการเป็นผูนํ้า
ในการอบรม (วจิติร อาวะกุล. 2537: 127) สามารถนําประสบการณ์ของตนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อ
การสอน สามารถสาธติอธบิาย บรรยาย สามารถใชส้ื่อการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ (เปรื่อง กุมุท. 
2521: 39) สามารถทําเรื่องยากใหเ้ป็นเรื่องงา่ย สามารถฟงัและเชื่อมโยงความเหน็ของแต่ละบุคคล
ปรบัถอ้ยคาํ สาํนวนกระตุน้ใหทุ้กคนแสดงความคดิเหน็ และการตะล่อมใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวาม
คดิเหน็ทีต่รงประเดน็ สามารถนําอภปิรายใหบ้รรลุถงึขอ้ยุตทิีม่หีลกัเกณฑเ์ป็นทีย่อมรบั (ทองฟู ศริวิงศ.์ 
2536: 66) สามารถจดจาํเน้ือหาได ้นอกจากน้ีวทิยากรตอ้งสามารถเรยีบเรยีงคาํพดูเป็นภาษาพดูได้
อยา่งเหมาะสม 
  5.2.4  หน้าท่ีของวิทยากร 
  สมชาต ิกจิยรรยง (2542: 57) กล่าวโดยสรปุหน้าทีข่องวทิยากรอกีมมุหน่ึงคอื 
  1.  เตรยีมตวัมาพรอ้ม คอื เตรยีมตวั เตรยีมกายและใจ เตรยีมเอกสาร เน้ือหาสาระ สื่อ
การอบรม 
  2. ซกัซอ้มมาด ีตอ้งเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการทาํงานพอสมควร มปีระวตัแิละผลการ
ทาํงานด ีเพือ่จะไดส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีบัการปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี



36 
 

  3. ทา่ทสีงา่งาม บุคลกิลกัษณะควรเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะทีส่ามารถโน้มน้าวนําความเชื่อถอื
จากผูอ้ื่นได ้พดูจาฉะฉานเขา้ใจงา่ย และแสดงความเชื่อในสิง่ทีต่นพดู 
  4. ใชว้าจาใหเ้หมาะสม สามารถทีจ่ะทํางานร่วมกบัคนอื่นไดอ้ย่างด ีเพราะงานฝึกอบรม
ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคนเป็นจาํนวนมาก วทิยกรจงึใชค้าํพดูทีฟ่งัสบายหดูสูบายตาและพาใจแก่ผูเ้ขา้อบรม 
  5.  เริม่ต้นใหโ้น้มน้าว คอื มเีทคนิคการจูงใจใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยการรูจ้กั
โน้มน้าวผูฟ้งัการอบรมในการเริม่ตน้ ดว้ยคาํกลอน บทกว ีคาํคม หรอืคารมณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
  6. เสนอเรื่องราวให้กระชบั โดยการให้ความรู้แก่ผู้ฟงั หรอืผู้เข้าร่วมการอบรมโดย
เลอืกเน้ือหาสาระทีเ่หมาะสม ไมเ่ยิน่เยอ้ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของผูฟ้งั 
  7. ตาจบัทีผู่อ้บรม ในเรือ่งผูอ้า่นสามารถศกึษาไดใ้นบทบาททีว่่าดว้ยเรื่องบุคลกิภาพที่
ด ีจะชว่ยเพิม่สสีนัไดอ้ยา่งไร คอื เวลาใหว้ชิาการสายตาของวทิยากร ผูถ่้ายทอดจะตอ้งมองผูฟ้งัหรอื
ผูเ้ขา้รบัการอบรมใหท้ัว่ถงึ 
  8. ผสมผสานงานเทคนิคใหม่ คอืใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน คอื เทคนิคที่
ยดึวทิยากรเป็นศูนย์กลาง เทคนิคที่ยดึตวัผู้เขา้รบัการอบรมเป็นศูนย์กลาง เทคนิคเน้นบทบาท
เฉพาะบุคคล และเทคนิคใชส้ือ่โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
  9. ใชเ้วลาใหพ้อครบ คอื ใหใ้ชเ้วลาพอดแีละสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทีม่อียู ่ไมค่วรใชเ้วลา
เกนิเลยไปกว่า 30 นาท ีของการใชว้ชิาการหรอืฝึกอบรมแต่ละครัง้ ยกเวน้ ถา้ภาระกจิของผูเ้ขา้รบั
การอบรมยงัไมจ่บสิน้ 
  10. สรปุจบประทบัใจ หลกัการสรุปจบมแีนวทางคอื มคีวามหมายชดัเจน ไมเ่ลื่อนลอย 
สมัพนัธก์บัเน้ือเรือ่ง หวัขอ้เรือ่งกระทดัรดั ไมเ่ยิน่เยอ้ และเขา้ประเดน็สูจุ่ดสรปุลงทา้ย 
  5.2.5  ความรบัผิดชอบของวิทยากร 
  สมชาติ กิจยรรยง (2542: 58) ได้กล่าวถึงความรบัผดิชอบของวทิยากรที่ดวี่าจะม ี      
3 ประการหลกัๆคอื 
  1. ความรบัผดิชอบในเน้ือหา คอืตอ้งใหเ้น้ือหาทีม่ปีระโยชน์ สามารถไปใชป้ฏบิตัไิดผ้ล
จรงิและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูฟ้งั หรอืหน่วยงานของผูฟ้งั 
  2. ความรบัผดิชอบในการทํางาน คอื ตอ้งปฏบิตังิานเตม็ที ่มาตรงเวลา ใหเ้วลาตามที่
ไดร้บัมอบหมายเตม็ที ่เอาใจใสผู่ฟ้งั และตัง้ใจถ่ายทอดใหเ้กดิผลตามทีมุ่ง่หมาย  
  3. ความรบัผดิชอบในผลการทํางาน คอื ตอ้งตดิตามผลการทํางานและพยายามปรบัปรุง
เน้ือหาและรูปแบบการถ่ายทอดใหเ้กดิผลต่อเน่ืองอย่างแทจ้รงิ ผูเ้ขยีนใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิใน
ประเดน็น้ีอกี คอื 
   3.1  มุง่ผลประโยชน์เขา้รบัการอบรม 
   3.2  ไมก่า้วลํ้าในเน้ือหาวชิาอื่น 
   3.3  ไมโ่จมตหีน่วยงานอื่น หรอืบุคคลอื่น 
   3.4  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 
   3.5  รบัผดิชอบในการพดู การสือ่สารของตน 
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  5.2.6  เทคนิคการเป็นพิธีกร 
  วทิยากรควรมทีกัษะต่างๆ ดงัน้ี (สมคดิ อสิระวฒัน์. 2542: 97) การใชว้าจากรยิาท่าทาง 
เพือ่สง่เสรมิบุคลกิในการสอน 
  1.  การนําเขา้สูบ่ทเรยีน 
  2.  การสรปุบทเรยีน 
  3.  การเปลีย่นแปลงความสนใจ 
  4.  การอธบิายและยกตวัอยา่ง 
  5.  การเสรมิกาํลงัใจ 
  6.  การบรรยาย 
  7.  การสาธติ 
  8.  การใชค้าํถาม 
  9.  การใชส้ือ่โสตทศันูปกรณ์ 
  5.2.7  เทคนิคการเป็นพิธีกร 
           สมชาต ิกจิยรรยง (2542: 72) ไดส้รปุบุคลกิทีด่ขีองวทิยากร ไวด้งัน้ี     
รปูกายดีๆ  ไดแ้ก่ ทรงผม ใบหน้า การยนื เดนิ 
  1.  แต่งกายด ี  ไดแ้ก่  สะอาด เรยีบรอ้ย 
  2.  กรยิาทา่ทางด ี ไดแ้ก่  มศีลิปะในการแสดงออก 
  3.  วาจาด ี  ไดแ้ก่  การนําเสนอ ใชส้ือ่-สือ่สารทีด่ ี
  4.  อารมณ์ด ี  ไดแ้ก่  ยิม้แยม้ ควบคุมอารมณ์กนัเอง 
  5.  มนุษยส์มัพนัธด์ ี ไดแ้ก่  ปรบัตวัด ีอารมณ์ขนั 
  6.  จติใจด ี  ไดแ้ก่  ใหค้าํแนะนํา ปรกึษา ไมห่วงวชิา 
  7.  ความรูด้ ี  ไดแ้ก่  ถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ 
  8.  หลกัการด ี  ไดแ้ก่  มเีหตุผล ใชห้ลกัวชิา 
  9.  อดทนด ี  ไดแ้ก่  การอดทนต่อพฤตกิรรมของคน 
  5.2.8  องคป์ระกอบท่ีทาํให้วิทยากรประสบความสาํเรจ็ 
  สมชาต ิกจิยรรยง (2542: 38-45) ไดก้ล่าวถงึวทิยากรทีป่ระสบความสาํเรจ็ไวด้งัน้ี คอื 
  1. บุคลกิภาพ  อนัไดแ้ก่ รปูกายด ีการแต่งกายด ีกริยิาทา่ทางด ีและจติใจด ี
  2. ความสามารถ คือ มีความสามารถในการใช้สื่อโสตทศันูปกรณ์และการพูดหรือ
สือ่สารทีด่ ี
  3. ความรอบรู ้คอื รอบรูใ้นเน้ือหาทีจ่ะสอน และรอบรูใ้นเน้ือหานัน้ๆ เน้ือหาทเีกีย่วกบั
เรือ่งทีเ่ราจะพดูหรอืบรรยายนัน้เอง 
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 โดยสรุป วทิยากร คอื เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะรวมถงึ มบุีคลกิภาพ
ทีด่ ีเป็นบุคคลทีถ่่ายทอดความรู ้ดว้ยเทคนิคต่างๆ เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจและเพิม่ทกัษะ 
จนถงึสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูช้ม หรอืผูท้ี่เขา้รบัการอบรมไปตามวตัถุประสงคไ์ดอ้กีทาง
หน่ึงคอื วทิยาการต้องรู้ลกึ รู้จรงิ ในเรื่องนัน้ๆ และรูเ้ทคนิควธิีการ การใช้อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใช ้
ประกอบการสาธติหรอืนําเสนอ เรยีงลําดบัความสาํคญัของเรื่องทีจ่ะนําเสนอตามลําดบัขัน้ตอนและ
ควบคุมเวลาใหพ้อดกีบัการนําเสนอหรอืการสาธติ 
 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 6.1  การใช้วิดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            วชิาญ ธรีะสบืสกุล (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัการพฒันารายการวดีทิศัน์ เรื่องการ
อนุรกัษ์ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน สําหรบัชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่ศูนยศ์กึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผลปรากฏว่า คุณภาพของรายการวีดิทัศน์จากการประเมินของ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและดา้นสื่ออยูใ่นระดบัดมีากและมปีระสทิธภิาพเป็น 88.95/89.56 ซึง่สงูกว่า
เกณฑท์ีก่าํหนด 85/85 
 เสถียร ไชยพฒัน์ นพเวช (2547: บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเพื่อพฒันารายการวดีทิศัน์
ศกึษาดว้ยตนเอง เพื่อความรูแ้ละการดูแลสุขภาพทัว่ไปสําหรบัผูป้่วยเบาหวาน เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 85/85 ผลวจิยัปรากฏว่า รายการวดีทิศัน์ศึกษาด้วยตนเอง เรื่องความรู้และการดูแล
สขุภาพทัว่ไปสาํหรบัผูป้ว่ยเบาหวาน มปีระสทิธภิาพ 86.33/89.33 เป็นไปตามเกณฑ ์
 สมศกัดิ ์ คล้ายสงัข ์(2547: บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเพื่อพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ศกึษา
ดว้ยตนเอง ชุดแสงเพื่อการถ่ายภาพระดบัปรญิญาตร ีใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 
ผลวจิยัปรากฏว่า ไดบ้ทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง ทีม่ผีลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา มคีุณภาพในระดบัดมีาก และมปีระสทิธภิาพเป็น 93.08/93.04 ผลปรากฏว่ามปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์85/85 
 แสนฤทธ ์ชุน้กตญัญ ู(2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเพื่อการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ย
ตนเอง เรื่องเทคนิคการถ่ายทําโทรทศัน์สําหรบังานข่าว สําหรบันิสติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสาร
การศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานคอื 90/90 ผลการวจิยัพบว่า บทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ย
ตนเอง เรื่องเทคนิคการถ่ายทาํโทรทศัน์สาํหรบังานขา่ว มปีระสทิธภิาพ 94.98/94.36 สงูกว่าเกณฑ์
ทีก่าํหนดไว ้
 องัคาร เพชรสงัข ์(2546: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเพื่อการพฒันาบทเรยีนวดีทีศัน์ดว้ย
ตนเอง  เรื่องวสัดุกราฟฟิกสําหรบันิสติปรญิญาตร ีทางการศกึษา ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 85/85 
ผลการวจิยั พบวา่ คุณภาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง เรื่องวสัดุกราฟฟิก จากการประเมนิของ
ผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษาและสื่อการสอน มคีุณภาพระดบัดมีากทัง้ดา้นสื่อการสอนและดา้นเน้ือหา 
และมปีระสทิธภิาพเป็น 90.33/89.33  สงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
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 โดยสรุป จากการศกึษางานวจิยัในประเทศจะเหน็ไดว้่า การนําสื่อทีอ่ยู่ในรูปแบบวดีทิศัน์ 
มาใชใ้นวางการการศกึษา ใชใ้นการฝึกอบรม เพราะสื่อวดีทิศัน์สามารถอธบิายรายละเอยีดและขัน้ตอน
ไดเ้ป็นอยา่งดแีละสามารถดซูํ้าๆ ตามเวลาและโอกาสตามทีผู่เ้รยีนสะดวกและเหมาะสม จงึทาํใหส้ื่อ
วดีทิศัน์เป็นสือ่ทีม่าใชใ้นงานวจิยัทาํใหผู้เ้รยีนรู ้มคีวามรูค้วามเขา้ใจสงูขึน้ตามเกณฑ ์ทีก่าํหนด 
 
 6.2  งานวิจยัในต่างประเทศ 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดีทิศัน์ในประเทศมดีงัน้ี 
       เบอรก์ (Burke. 1971: XII) ไดท้าํการทดลองและสงัเกตการณ์การเรยีนการสอน โดยใช้
โทรทศัน์ พบวา่ คุณภาพการเรยีนการสอนโดยใชโ้ทรทศัน์ดกีวา่การสอนปกต ิ
 ฮลิเลยีต (Hilliard. 1978: 4-6) พบว่า โทรทศัน์มอีทิธพิลต่อสงัคมเป็นอยา่งมากเป็นสถานทีใ่ห้
การศกึษาแก่สงัคม เป็นแหลง่เผยแพรค่วามรู ้ชว่ยใหก้ารขยายตวัทางวฒันธรรม และโรงเรยีนทีม่ไีม่
มขีดีจํากดั เป็นอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเรยีนการสอนในโรงเรยีน อกีทัง้ทางดา้นธุรกจิและ
อุตสาหกรรม โทรทศัน์ยงัมสีว่นประชาสมัพนัธก่์อนใหเ้กดิการขยายตวัในการซือ้ขาย 
 โฮลม์ (Holmes. 1960: 54) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนทางโทรทศัน์กบัการเรยีนรู้
ในชัน้เรยีน ผลการวจิยัพบวา่ 90% ของนกัเรยีนทีเ่รยีนทางโทรทศัน์กบันกัเรยีน ในชัน้เรยีนธรรมดา
มผีลการเรยีนทีไ่ม่แตกต่างกนั การสอนทางโทรทศัน์ไดผ้ลดทีางวทิยาศาสตร ์การสอนแบบเดมิ
ไดผ้ลดกีบัวชิาภาษาองักฤษ เดก็ทีม่สีตปิญัญาปานกลางและตํ่า ชอบเรยีนทางโทรทศัน์ จงึสรุปไดว้่า
สามารถนําโทรทศัน์มาชว่ยแกป้ญัหาการขาดแคลนครทูีม่คีวามสามารถได ้
 กุสตาฟสส์นั (Gustavsson. 1982: 59-52) ไดท้ดลองใชว้ดีทิศัน์สอนในโรงเรยีนอาชวีศกึษาใน
ประเทศสวเีดน (Sodertalje Vocational School) ผลการทดลองปรากฏดงัน้ี 
 1. โทรทศัน์เป็นมติใิหมท่ีจ่ะเป็นสือ่ไดอ้ยา่งดใีนการใหค้วามรู ้
 2. นักเรยีนสนใจ และประหยดัเวลาในการสอน เพิม่เปอรเ์ซนต์ในการรบัรูแ้ก่นักเรยีนถงึ 
25-30% 
 3. สามารถแสดงเทคนิคต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4. ประสทิธภิาพการสอนของครเูพิม่ขึน้ 
 โดยสรุป จากการศกึษางานวจิยัทเีกี่ยวขอ้งกบัวดีทิศัน์ในต่างประเทศ คอืสื่อที่อยู่ใน
รูปแบบวดีทิศัน์ ทีใ่หเ้หน็ถงึภาพ และเสยีง นําไปใชก้บัการเรยีนการสอน โดยผ่านทางโทรทศัน์ 
นับว่าเป็นการเรยีนที่ประหยดัเวลา และมรีายละเอยีดของเน้ือหาที่ชดัเจน ช่วยครูผูส้อน และเพิม่
ความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึเหมาะกบัการนําวดีทิศัน์มาใชใ้นการเรยีนการสอนและฝึกอบรมได้
เป็นอยา่งด ี
 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

  
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นการพฒันาสือ่วดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรือ่งการเป็น
ผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้วิจยัได้
ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.  การสรา้งเครือ่งมอืและหาคุณภาพของเครือ่งมอื 
 4.  การดาํเนินการทดลอง 
 5.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1  ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 589 คน 
 
 1.2  กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นอาจารยใ์หมท่ีต่อ้งทาํหน้าทีส่อนในรายการโทรทศัน์
เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม จาก 7 คณะ จํานวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
2.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีคอื วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่อง การเป็นผู้
ดาํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 1.  วีดิทศัน์เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  ตอนที ่2  การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 
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 2. แบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 3. แบบวดัความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์
เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม   
 4. แบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสือ่วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผู้
ดาํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 

3.  การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.1 วีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดาํเนินรายการและวิทยากร 
รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ดาํเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  3.1.1  ศึกษาหลกัการและแนวคิดหาขัน้ตอนและกระบวนการในการผลิตวีดิทศัน์
ดงัเช่นของ นิพนธ ์ศุขปรดี ี(2528: 76-78) เพื่อนํามาเป็นแนวทางการพฒันาวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองเรื่อง การเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม 
  3.1.2 กําหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย วเิคราะห์เน้ือหา โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น     
2 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที่ 1 ความสําคญัของผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
   ตอนที ่2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม มหีวัขอ้ยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
    1. การเขยีนใบสมคัร 
    2. การกาํหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ 
    3. การลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน 
    4. การกาํหนดสือ่ประกอบการสอน 
    5. การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ 
    6. การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ 
    7. การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํ 
    8. การถ่ายทาํ 
  3.1.3 รวบรวมเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือเรื่อง ความสาํคญัของผูด้ําเนินรายการ และขัน้ตอนการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม และกระบวนการ การเป็น
ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
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  3.1.4 นําเน้ือหาที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาเขยีนบทวีดิทศัน์เพื่อการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 
  3.1.5 นําบทวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เขยีนขึ้นเสรจ็แล้ว ให้อาจารย ์     
ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ พรอ้มทัง้ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเน้ือหา ตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ตอนและ
กระบวนการที่นํามาจดัทําเป็นวีดิทศัน์ และนํามาปรบัปรุงแก้ไข โดยได้ดําเนินการแก้ใข ดงัน้ี 
ผูเ้ชีย่วชาญใหต้ดัเน้ือหาดา้นความเป็นมาของการศกึษาทางไกลและกระบวนการผลติออกเพราะไม่
สอดคล้องกบัเรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากร โดยใหม้เีน้ือหาเพยีง 2 เรื่อง เท่านัน้ คอื 
ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
และการเตรยีมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
รวมถงึไดแ้กไ้ขภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีน 
  3.1.6 นําบทวดีทิศัน์ทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้นําไปทาํการถ่ายทาํวดีทิศัน์ตามบทวดีทิศัน์ 
แลว้ลาํดบัภาพ ตดัต่อและบนัทกึเสยีงตามกระบวนการจนเสรจ็สมบรูณ์ 
  3.1.7  นําวดีทิศัน์ทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจสอบและ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแกไ้ข โดยไดด้ําเนินการแกใ้ข ดงัน้ี อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ให้
ปรบัเปลี่ยนวธิกีารนําเสนอโดยใหม้พีธิกีรดําเนินเรื่องเพื่อเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัวดีทิศัน์มากขึน้
และแบ่งวดีทิศัน์ออกเป็นเรือ่งๆทาํเป็นเมนูเพือ่ใหส้ะดวกกบัการชมตามความตอ้งการของผูช้ม 
  3.1.8 หลงัจากไดป้รบัปรงุและเพิม่เตมิตามขอ้เสนอแนะนําและจงึไดนํ้าสื่อวดีทิศัน์ไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาทําการประเมนิสื่อ โดยใชแ้บบประเมนิ
คุณภาพวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการ
โทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
  3.1.9 เกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน มาวเิคราะห์
หาคา่เฉลีย่ พบวา่ สือ่วดิทีศัน์ทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพอยูใ่นระดบั ดมีาก มคี่าเฉลีย่โดยรวมดา้นเน้ือหา
ที ่4.62 และมคีา่เฉลีย่โดยรวมดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาที ่4.61 ดงัแสดงในภาคผนวก ข  
 
 3.2 แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ตนเองเร่ือง การเป็นผู้ดําเนิน
รายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สําหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบประเมนิจากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การสรา้งและหาคุณภาพแบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 



43 
 

  3.2.2 วเิคราะหค์ุณสมบตั ิลกัษณะ รปูแบบ เพื่อกําหนดรายการในการประเมนิสื่อวดีิ
ทศัน์  
  3.2.3 ทาํการสรา้งแบบประเมนิคุณภาพ จาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ 
   1.  แบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา ซึง่มรีายการ
ประเมนิในดา้นการนําเสนอ เน้ือหา ความถูกตอ้งของขัน้ตอน และกระบวนการเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
   2.  แบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา
ซึ่งมีรายการประเมินในด้าน คุณภาพของวีดิทศัน์ การดําเนินเรื่องคุณภาพของภาพ ตัวอกัษร 
คุณภาพเสยีง และเวลา 
  3.2.4 การสรา้งแบบประเมนิคุณภาพจํานวน 2 ชุด เป็นแบบมาตรฐานสว่นประมาณ
คา่ (Rating Scale) แบบ 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5  คะแนน  หมายถงึ  มคีุณภาพดมีาก 
   4  คะแนน  หมายถงึ  มคีุณภาพด ี
   3  คะแนน  หมายถงึ  มคีุณภาพปานกลาง 
   2  คะแนน  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
   1  คะแนน   หมายถงึ  ใชไ้มไ่ด ้
  เกณฑใ์นการแปลความหมายคา่เฉลีย่ของการประเมนิใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
   4.51 - 5.00  หมายถงึ  มคีุณภาพดมีาก 
   3.51 - 4.50  หมายถงึ  มคีุณภาพด ี
   2.51 - 3.50  หมายถงึ  มคีุณภาพปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
   1.00 - 1.50  หมายถงึ  ใชไ้มไ่ด ้
  ผูว้จิยักาํหนดคา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 จงึจะถอืวา่มคีุณภาพ 
  3.2.5 นําแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน์สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้าน
เทคโนโลยกีารศกึษาทีส่รา้งขึน้ไปเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและทํา
การปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ โดยไดด้าํเนินการแกไ้ขดงัน้ี ดา้นเน้ือหาใหม้หีวัขอ้ในการประเมนิ คอื
ดา้นเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ภาพและเสยีงบรรยาย ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาเพิม่เตมิในหวัขอ้ 
ตวัอกัษร ดนตรปีระกอบและเทคนิคการนําเสนอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวดีทิศัน์ทีผ่ลติขึน้ 
  3.2.7 นําแบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยกีารศึกษา ประเมินคุณภาพของวีดิทศัน์เรื่อง การเป็นผู้ดําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  3.2.8 เกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน มาวเิคราะห์
ทางสถติ ิพบว่า สื่อวดิทีศัน์ทีพ่ฒันาขึน้มคีุณภาพอยูใ่นระดบั ดมีาก มคี่าเฉลีย่โดยรวมดา้นเน้ือหาที ่
4.62 และมคีา่เฉลีย่โดยรวมดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาที ่4.61 ดงัแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.3 แบบวดัความรู้ความเข้าใจการใช้วีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการ
เป็นผู้ดาํเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
สาํหรบัผูด้าํเนินรายการและวิทยากร ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  3.3.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจ จากเอกสารทเีกีย่วขอ้ง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งและหาคุณภาพแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม 
  3.3.2 วเิคราะหค์ุณสมบตั ิลกัษณะ รูปแบบ ทีค่วรประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการ
ใชว้ดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  3.3.3 สรา้งแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจ เป็นแบบคาํถามปลายปิด 4 ตวัเลอืก ครอบคลุม
เน้ือหาทัง้หมด 2 เรือ่ง รวมทัง้หมด 25 ขอ้ ดงัน้ี 
   ตอนที1่ จาํนวน 5 ขอ้ 
   ตอนที2่ จาํนวน 20 ขอ้ 
  3.3.4 นําแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง
การเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมทีส่รา้ง
ขึน้ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งและทําการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
แกไ้ข โดยไดด้าํเนินการแกไ้ขดงัน้ี คาํตอบทีเ่ฉลย ก ข ค ง ในแต่ละขอ้คาํตอบใหม้คีวามสมดุลกนัใน 
25 ขอ้ 
  3.3.5 นําแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง
การเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและประเมนิคุณภาพของแบบประเมนิโดยผ่านการประเมนิค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหาระหว่างตวัชีว้ดัอยูท่ี ่0.67-1.00 
และปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยไดด้าํเนินการแกไ้ขดงัน้ี ดงัน้ี หลงัจากทีผู่เ้ชีย่วชาญประเมนิ 
จาก ขอ้คาํถาม 25 ขอ้ ใชไ้ด ้15 ขอ้ ใชไ้มไ่ด ้5 ขอ้ สว่นอกี 5 ขอ้ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะใหป้รบัปรุง
กบัการตัง้คําถามและคําตอบให้ชดัเจนมากขึ้นและได้แก้ไขจนได้ข้อคําถามจํานวน 20 ข้อเพื่อ
นําไปใชต่้อไปดงัน้ี 
   ตอนที ่1 จาํนวน 2 ขอ้ 
   ตอนที ่2 จาํนวน 18 ขอ้ 
  3.3.6 นําแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจในการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
การเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม              
ดงัแสดงในภาคผนวก ง และนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
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 3.4 แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจทีมีต่อส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ดวยตนเอง เพ่ือ
การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  
โดยกลุ่มผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  3.4.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสมัภาษณ์ 
  3.4.2 วเิคราะหเ์น้ือหาและวตัถุประสงคข์องวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  3.4.3 สรา้งแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เรื่อง การเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
เป็นแบบคําถามปลายเปิด สมัภาษณ์ความพงึพอใจในเน้ือหาและประโยชน์ทีไ่ดร้บั แบ่งออกเป็น 2 
ตอนดงัน้ี 
   ตอนที ่1  ขอ้มลูของผูต้อบสมัภาษณ์ 
   ตอนที ่2  ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
  3.4.5 นําแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจในการใช้วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
เรื่อง การเป็นผูด้ําเนินรายการและการเป็นวทิยกรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งและทาํการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
โดยไดด้ําเนินการแกไ้ขดงัน้ี ปรบัจากแบบสมัภาษณ์ทีไ่มม่โีครงสรา้งเป็นแบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง 
โดยมขีอ้คาํถาม ดงัแสดงในภาคผนวก จ  
  3.4.6 ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์ความพงึพอใจในการใชว้ดีทิศัน์ภายหลงัจากทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งศกึษาจากสือ่วดิทีศัน์ 
  3.4.7  เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะหเ์พือ่หาขอ้สรปุต่อไป 
 
4.  การดาํเนินการทดลอง 
 ผูว้จิยัไดม้กีารดาํเนินการและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ผู้วิจยัชี้แจงวตัถุประสงค์ และขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างในการดําเนินการ
ทดลองครัง้น้ี 
 4.2 กลุ่มตวัอย่างทําแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนชมวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เรือ่ง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ใช้
เวลาประมาณ 30 นาท ี
 4.3 กลุ่มตวัอยา่งศกึษาเน้ือหาจากสือ่วดิทีศัน์ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื  
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  ตอนที ่1 ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม มคีวามยาว 3 นาท ี
  ตอนที ่2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม มคีวามยาว 17 นาท ี
 4.4 หลงัจากศกึษาสือ่วดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่อง การเป็นผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจ อกีครัง้ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี
 4.5 เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนและหลงัการศกึษาจากสื่อ
วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ไปวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 
 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
 การประมนิคุณภาพวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ดว้ยวธิกีารทางสถติดิงัต่อไปน้ี 

1.  คา่รอ้ยละ 
2.  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
3.  คา่เฉลีย่เลขคณติ, คา่เฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน  
4.  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยคา่สถติ ิt (t-test for dependent  

samples) 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ในการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาวีดิทศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเป็นผู้ดําเนิน
รายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมน้ี โดยแบ่งวีดิทศัน์
ออกเป็นเรือ่งๆ เพือ่ใหผู้ท้ีศ่กึษาเลอืกชมไดต้ามลาํดบัความความสนใจ ตามอตัราชา้เรว็ของตน โดย
ไมจ่าํกดัในเรือ่งของเวลา และไดบ้นัทกึลงในรปูแบบแผน่ DVD แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1 ความสาํคญัของผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม มคีวามยาว 3 นาท ี
 ตอนที ่2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม มคีวามยาว 17 นาท ี 

 
ผลการศึกษาข้อมลู 
 ผลการศกึษานําเสนอเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ผลการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากร รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 
ตาราง 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจของผูช้ม 
 วดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์ 
 เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการทดลอง  
 
คะแนน จาํนวน ̅ . .   
ก่อนเรยีน 30 10.0 1.86 20.89 .000 

หลงัเรยีน 30 17.4 1.65   

 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็วา่คา่เฉลีย่ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการและ

วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน มคี่าเท่ากบั 10.00 ( . . = 1.86) และ 17.4 ( . . = 1.65) ตามลําดบั โดยพบว่าหลงัจากที่
กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์ดงักล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอสื่อวีดทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม สรปุไดด้งัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่สือ่วดิทีศัน์น้ีมคีวามน่าสนใจมากและเป็นประโยชน์กบัผูท้ีต่อ้ง
มาทาํหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม
ใหไ้ดร้บัรูแ้ละเขา้ใจถงึความสาํคญัของผูด้ําเนินรายการ และการเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติ
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โดยมกีารนําเสนอทีเ่ป็นลําดบัขัน้ตอน และมี
รปูภาพ เสยีงดนตรปีระกอบ มตีวัอย่างการสาธติทําใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ รวมถงึมผีูด้ําเนินรายเป็นผู้
ดาํเนินเรื่องทําใหว้ดีทิศัน์มคีวามน่าสนใจมากขึน้ไมน่่าเบื่อ เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาในแต่ละหวัขอ้ มี
ความเหมาะสม ไมช่า้หรอืเรว็เกนิไป มคีวามกระชบัและชดัเจนในแต่ละหวัขอ้ทาํใหจ้ดจาํไดง้า่ย  

 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เหน็ว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากทีสุ่ดคอื เน้ือหาในตอนที ่ 2 เกีย่วกบั
การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม เน่ืองจาก
แต่ละหวัขอ้ให้ทราบรายละเอยีด ที่ชดัเจนในทุกขนัตอน อาท ิการเขยีนใบสมคัร การกําหนดชื่อ
รายการและกรอบเน้ือหาของรายการ การลําดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน การกําหนดสื่อ
ประกอบการสอน การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทํา การเตรยีมพร้อมด้านบุคลกิภาพ การ
ซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํ และการถ่ายทาํ 

 กลุ่มตวัอย่างใหข้อ้เสนอแนะเน้ือหาบางเรื่องใชเ้วลาเรว็เกนิไปทําใหช้มไม่ทนัแต่ผูว้จิยัได ้
อธบิายว่าวดีทิศัน์นี้สามารถดูซํ้าๆหลายๆรอบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจมาขึน้ ใหม้กีารสาธติ
สถานการณ์การแกป้ญัหาเฉพาะหน้าใหม้ากขึน้ 

  
 

 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนิน
รายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครัง้น้ีสามารถสรุป
อภปิรายผล และมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาผลการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพื่อการเป็นผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากร รายการโทรทศัน์พือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนิน
รายการและวทิยากร รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 
ความสาํคญัของงานวิจยั  
 ไดส้ื่อวดิทีศัน์ทีจ่ะช่วยใหอ้าจารยใ์หม่หรอืผูส้นใจทีต่อ้งทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินรายการหรอื
วทิยากร มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากร รายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม เพื่อใหร้ายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลที่จะพฒันาขึน้มี
ความน่าสนใจ และมคีุณภาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ขอบเขตงานวิจยั 
 1.  ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 589 คน 
 2.  กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี เป็นอาจารย์ใหม่ที่ต้องทําหน้าที่สอนในรายการ
โทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม จาก 7 คณะ จํานวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 3.  เน้ือหาท่ีใช้ในงานวิจยั 
 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการผลติวดีทิศัน์เพือ่การเรยีนรูต้นเอง เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยกร 
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนที่ 1 ความสําคัญของผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 



50 
 

   ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม  
   1. การเขยีนใบสมคัร 
   2. การกาํหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ 
   3. การลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน 
   4. การกาํหนดสือ่ประกอบการสอน 
   5. การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ 
   6. การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ 
   7. การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํ 
   8. การถ่ายทาํ 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัในครัง้น้ีคอื วีดทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้
ดาํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 1. วีดิทศัน์เรื่อง การเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 ความสําคญัของผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  ตอนที ่2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม 
 2.  แบบประเมนิคุณภาพวดีทิศัน์ โดยผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบดว้ย 
  2.1  แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากร
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  2.2  แบบประเมนิคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 3.  แบบวดัความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์
เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
 4. แบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจสื่อวดีทิศัน์ เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
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การดาํเนินการทดลอง  
 ผูว้จิยัไดม้กีารดาํเนินการและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถุประสงค ์และขอความรว่มมอืจากกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการทดลอง
ครัง้น้ี 
 2.  กลุ่มตวัอย่างทําแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนชมวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง
เรื่อง การเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยกรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ใช้
เวลาประมาณ 30 นาท ี
 3.  กลุ่มตวัอย่างศกึษาเน้ือหาจากสื่อวดิทีศัน์ โดยการชมผ่านคอมพวิเตอร ์1 คนต่อ 1 
เครือ่ง ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื  
  ตอนที ่1 ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม ความยาว 3 นาท ี
  ตอนที ่2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม ความยาว 17 นาท ี
 4.  หลงัจากศกึษาสื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจ อกีครัง้ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี
 5.  เก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได้จากแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนและหลงัการศกึษาจากสื่อ   
วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ไปวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 
 
สรปุผลการวิจยั  
 จาการดําเนินการพฒันาวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ผูว้จิยัสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดด้งัน้ี  
 1. ผลการใชว้ดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม แสดงใหเ้หน็ว่าค่าเฉลีย่ความรูค้วามเขา้ใจใน
เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมของ
กลุ่มตวัอยา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มคี่าเท่ากบั 10.00  ( . . = 1.86) และ 17.4  ( . . = 1.65) 
ตามลําดบั โดยพบว่าหลงัจากทีก่ลุ่มตวัอย่างไดศ้กึษาจากสื่อวดิทีศัน์ดงักล่าว กลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้
ความเขา้ใจสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. ความพงึพอใจวีดทิศัน์เพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ มคีวาม
พงึพอใจต่อเน่ือหาและประโยชน์ทีไ่ดร้บัเป็นอยา่งมากจากตอนที ่2 คอื การเตรยีมความพรอ้มก่อน
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การผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ไดแ้ก่ การเขยีนใบสมคัร การกําหนด
ชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ การลําดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน การกําหนดสื่อ
ประกอบการสอน การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ การซกัซอ้ม
ก่อนการถ่ายทาํ การถ่ายทาํและเทคนิควธิกีารนําเสนอดว้ยพธิกีรดาํเนินเรือ่ง 
 

อภิปรายผล 
 การพฒันาสือ่วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมครัง้น้ี ช่วยใหอ้าจารยใ์หม่ที่ต้องทําหน้าที่ผู้
ดําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ี เน่ืองมาจาก  
 1.  วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการ
โทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมน้ี สอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ซึง่ผูศ้กึษาแต่ละคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละใชเ้วลาแตกต่างกนั อกีทัง้วดีทิศัน์น้ีแบ่งเน้ือหา
เป็นเรื่องๆ เพื่อความสะดวกใหผู้ท้ี่ศกึษาเลอืกชม ไดต้ามความลําดบัความสนใจ ตามอตัราชา้เรว็
ของตน โดยไมจ่าํกดัในเรือ่งของเวลา และสถานที ่ผูท้ีศ่กึษาจงึสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง และกา้ว
ไปตามขดีความสามารถ ความสนใจและความพรอ้มของตนเอง (เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ. 2528: 3) 
จงึทาํใหก้ารศกึษาดว้ยตนเองจากสือ่วดิทีศัน์ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2.  ในการพฒันาสื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมน้ี มกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ คอื    
มกีารศกึษาหลกัการและแนวคดิต่างๆ เกี่ยวกบัจติวทิยาการเรยีนรู ้หลกัการออกแบบสื่อวดิทีศัน์ 
การวเิคราะหเ์น้ือหา และการรวบรวมขอ้มูลจรงิจากหน่วยงานทีด่ําเนินการผลติรายการโทรทศัน์ 
เพื่อการศกึษามกีารนําภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงจากสถานการณ์จรงิมานําเสนอ โดยสามารถ
มองเหน็เหตุการณ์ต่างๆดว้ยสายตาและการไดย้นิ ซึ่งทําใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเพราะมี
ลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและมคีวามเป็นรปูธรรมมากกว่าตวัหนงัสอืและคําบรรยาย (เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ. 
2532: 177)  อกีทัง้มกีารดาํเนินเรือ่งดว้ยผูด้าํเนินรายการ จงึทาํใหว้ดีทิศัน์มคีวามน่าสนใจ ช่วยกระตุน้
ใหผู้ท้ีศ่กึษามคีวามสนใจและเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดด้ ีนอกหนือจากนัน้ สื่อวดีทิศัน์น้ียงัไดม้กีารประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา รวมไปถงึไดม้กีาร
ดาํเนินการศกึษาตามกระบวนการวจิยัและพฒันาอกีดว้ย  
 3. จากการสมัภาษณ์ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาวดีทิศัน์น้ี กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มคีวามเหน็ดงัน้ี การนําเสนอในวดีทิศัน์น้ีในภาพรวมมคีวามน่าสนใจ เพราะมกีารนําเสนอทีเ่ป็น
ลําดบัขัน้ตอน มรีปูภาพ เสยีงดนตรปีระกอบ มตีวัอยา่งการตวัอย่างการสาธติทําใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 
รวมถงึมผีูด้าํเนินรายการดาํเนินเรื่องทาํใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ไมน่่าเบื่อ และเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา
ในแต่ละหวัขอ้มคีวามเหมาะสม มคีวามกระชบัและชดัเจนในแต่ละหวัขอ้ชว่ยใหจ้ดจาํไดง้า่ย  
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นอกจากน้ีวดีทิศัน์ช่วยใหเ้ขา้ใจการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมไดม้ากขึน้ เพราะไดร้บัความรูต้ ัง้แต่ความคําคญัและหน้าที่ของผู้
ดําเนินรายการและวทิยากร ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้มก่อนการผลติรายการในแต่ละขัน้ตอน 
เช่น การเขยีนใบสมคัร การกําหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ การลําดบัการนําเสนอ
เน้ือหาในแต่ละตอน  การกําหนดสื่อประกอบการสอน การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ การ
เตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทํา และการถ่ายและมคีวามน่าสนใจดว้ยการ
ดาํเนินเรือ่งดว้ยพธิกีร  
 ซึง่สอดคลอ้งกบั ไพโรจน์ ตรีณธนากุล (2528: 3) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.(2528: 
139) ทีก่ล่าวว่าวดีทิศัน์สามารถช่วยใหผู้ศ้กึษาไดเ้รยีนรูไ้ดท้ัง้ภาพ เสยีง และตวัอกัษรประกอบ ทํา
ใหผู้ศ้กึษาเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ จงึเหมาะสําหรบัการศกึษาเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นการสรา้ง
เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ มเีน้ือหาทีค่รบถว้น มภีาพและเสยีงทีช่ว่ยดงึดดูใหเ้กดิความสนใจและเขา้ใจ
งา่ยขึน้ และลกึซึง้สามารถจดจําไดน้าน นอกจากน้ีวดีทิศัน์ยงัเป็นสื่อทีก่ําจดัอุปสรรคดา้นระยะเวลา
ในการศกึษาและสามารถใชง้านไดส้ะดวก โดยการเล่นกลบัไปกลบัมา หยุดดูภาพน่ิงดูซํ้า ไดต้าม 
ความตอ้งการ  

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการพฒันาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเป็นผู้ดําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ตามทีเ่สนอไปแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
 1.  ควรเผยแพร่ประชาสมัพนัธส์ื่อวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยัเพื่อเพิม่ช่องทางและโอกาสใหก้บัอาจารย์ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพได้มีโอกาสศึกษาทบทวนเพื่อให้ผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  
 2.  ควรมกีารส่งเสรมิและพฒันาวดีทิศัน์ใหเ้พิม่มากขึน้ในเรื่องอื่นๆทีม่คีุณค่าเพื่อเกบ็รกัษา
ความรูน้ัน้ๆที่มคี่าต่อไป เพราะเป็นทางเลอืกที่ดสีําหรบัผูท้ี่จะศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง ได้ตาม
ความลําดบัความสนใจ ตามอตัราช้าเร็วของตน โดยไม่จํากดัในเรื่องของเวลา และสถานที่และ
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 3.  การผลติวดีทิศัน์ เป็นการผลติทีต่อ้งอาศยัความรูแ้ละความเชีย่วชาญเพื่อใหว้ดีทิศัน์นัน้ 
มคีุณภาพ เช่น การนําเสนอที่เป็นลําดบัขัน้ตอน เขา้ใจง่าย ภาพที่ชดัเจน เสยีงบรรยายที่ด ีการ
วางแผนในการผลิต และเทคนิคการตดัต่อ ผู้ที่จะผลิตและพฒันาวดีทิศัน์ ควรพจิารณาถึงความ
พรอ้มก่อนการผลติของตวัผูผ้ลติเองและความรว่มมอืของบุคลากรในทุกๆ ดา้น เพื่อทีจ่ะไมใ่หเ้กดิ
ปญัหาและอุปสรรคและไดว้ดีทิศัน์ทมีปีระสทิธภิาพสงูสดุและนําไปใชง้านจรงิได ้ 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยั  
 1.  ในการศกึษาพฒันาทศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้ําเนินรายการและ
วทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ซึง่เน้ือหาในการวจิยัครัง้น้ีเป็นภาพ
โดยรวมและเบื้องต้นของการเป็นผู้ดําเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีมเท่านัน้ ในการวจิยัในครัง้ต่อไปผูผ้ลติและพฒันาวดีทิศัน์ควรเพิม่เตมิเน้ือหา
ใหม้รีายละเอยีดมากขึน้ เช่นใหม้กีารสาธติสถานการณ์การแกป้ญัหาเฉพาะหน้าใหม้ากขึน้ และควร
มกีารศกึษาผลของการปฏบิตัจิรงิ ในการเป็นผูด้ําเนินรายการและวทิยากรเพื่อใหก้ารเป็นผูด้ําเนิน
รายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีมมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินคณุภาพวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ืองการเป็นผูด้าํเนินรายการและ

วิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  
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ตาราง ผลการประเมนิคุณภาพของวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมนิ คเ่ฉลีย่ 

ความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

คุณภาพ 

1.เน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง 

  1.1 เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  1.2 เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง 

  1.3 การอธบิายเน้ือหาชดัเจน เขา้ใจงา่ย 

  1.4 ลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาเหมาะสม 

  1.5 ความเหมาะสมในการสรปุเน้ือหา 

4.60 

4.33 

4.33 

4.67 

4.67 

4.00 

0.00 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

ดีมาก 

ด ี

ด ี

ดมีาก 

ดมีาก 

ด ี

2. ภาพและเสียงบรรยาย 

  2.1 ความถกูตอ้งของภาพ 

  2.2 ความถกูตอ้งของเสยีงบรรยาย 

 

4.67 

4.67 

4.67 

 

0.00 

0.58 

0.58 

 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

เฉล่ียรวม 4.62 0.00 ดีมาก 
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ตาราง ผลการประเมนิคุณภาพของวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องการเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา  

 

 

รายการประเมนิ  คา่เฉลีย่  
ความ

เบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 ระดบั
คุณภาพ 

1.เน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง 
  1.1 เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  
  1.2 วธิกีารนําเสนอเน้ือหามคีวามน่าสนใจ 
  1.3 ลาํดบัการนําเสนอเน้ือหามคีวามเหมาะสม 
  1.4 การสรปุเน้ือหามคีวามชดัเจน 

4.67 
5.00 
4.33 
4.67 
4.67 

 0.47 
0.00 
1.15 
0.58 
0.58 

 ดีมาก 
ดมีาก 
ด ี

ดมีาก 
ดมีาก 

2. ภาพและตวัอกัษร 
   2.1 ภาพชดัเจนและมคีุณภาพ 
  2.2 ตวัอกัษรมขีนาดเหมาะสม อา่นงา่ย ชดัเจน 
  2.3 มคีวามสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีงบรรยาย 

4.67 
5.00 
4.67 
4.33 

 0.33 
0.00 
0.58 
0.58 

 ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 
ด ี

3.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 
  3.1 เสยีงบรรยายฟงังา่ย ชดัเจน 
  3.2 เสยีงดนตรปีระกอบสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัการนําเสนอ 

4.64 
4.67 
4.62 

 

 0.04 
0.40 
0.34 

 

 ดีมาก 
ดมีาก 
ดมีาก 

 
4. เทคนิคการนําเสนอ 
   4.1 เทคนิคการตดัต่อมคีวามเหมาะสม 
  4.2 ระยะเวลาในการนําเสนอแต่ละหวัขอ้
เหมาะสม 
  4.3 ในภาพรวมการนําเสนอมคีวามน่าสนใจ 
 

4.66 
4.33 
4.00 

 
4.00 

 0.01 
0.22 
0.22 

 
0.21 

 ดีมาก 
ด ี
ด ี
 
ด ี

เฉล่ียรวม 4.61  0.16  ดีมาก 
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ภาคผนวก ข 
บทวีดิทศัน์เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 
รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
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บทวีดิทศัน์ เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม  
รปูแบบรายการ สารคด ี 
ความยาว 19 นาท ี
ตอนท่ี 1 ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม 
ลาํดบั ภาพ เสยีง 

1 CGI : Animation Logo มศว  
Text : มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ 

 //ดนตรบีรรเลง// 

2 CGI : Animation  
Text : การเป็นผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรรายการโทรทศัน์
เพือ่การศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม 

 //ดนตรบีรรเลง// 

3 Insert : MC 
 

สวสัดคีะ่  
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ เป็น
หน่วยงานทีผ่ลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีมมาตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2551 

4 Insert : MC 
 

ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
ไดผ้ลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่น
ดาวเทยีม เพือ่เผยแพรค่วามรูส้าขาวชิาต่างๆ ใน
รปูแบบของการศกึษาตามอธัยาศยั 

5 Insert : MC 
 

การผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาใหม้สีาระ
ความรูค้รบถว้น พรอ้มทัง้ผลติรายการอยา่งไรใหม้ี
ความน่าสนใจจงึเป็นประเดน็สาํคญัทีเ่ราจะมาพดูถงึ
กนัในวนัน้ี 

6 Voice:MC ครผููส้อนจดัเป็นหวัใจสาํคญัของจดัการศกึษาใน
รปูแบบน้ี ครผููส้อนคอืวทิยากรผูถ่้ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ หรอืในบางรายการจะมทีัง้วทิยากรและ
ผูด้าํเนินรายการควบคูก่นัไป ดงันัน้ผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรจงึมบีทบาทสาํคญัทีต่อ้งเตรยีมตวัเป็น
อยา่งดใีนการดาํเนินการสอนออกอากาศ 
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7 Voice:MC สาํหรบัครผููส้อนหรอือาจารยท์ีม่คีวามตัง้ใจเพือ่เป็นผู้
ดาํเนินรายการหรอืวทิยากรการสอนทางไกลผา่น
ดาวเทยีม ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ 
ทัง้ในดา้นเน้ือหา วธิกีารสอน การเตรยีมสือ่
ประกอบการสอน รวมทัง้บุคลกิภาพและการแต่งกาย 

8 Insert : MC 
 

ทา่นผูช้มคะ ก่อนอื่นเรามาทาํความเขา้ใจกบัคาํวา่  
"ผูด้าํเนินรายการ" และ"วิทยากร" กนัก่อนนะคะ 

9 Voice : MC 
MS : ผูด้าํเนินรายการ 

"ผูด้าํเนินรายการ" หมายถงึ บุคคลทีร่บัผดิชอบดา้น
พธิกีาร ทาํหน้าทีด่าํเนินรายการใหเ้ป็นไปตาม
ขัน้ตอนทีก่าํหนด 

10 Voice : MC 
MS : วทิยากร 

"วิทยากร" หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
มหีน้าทีถ่่ายทอดความรู ้นําเสนอดว้ยการพดู การ
สาธติ และเทคนิคต่างๆ ใหก้บัผูช้มเพือ่ใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจจนทาํใหผู้ช้มเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตาม
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

 
ตอนท่ี2 การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม 

11 Insert : MC เมือ่ทา่นผูช้มรูแ้ละเขา้ใจบทบาทของผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรแลว้เราจะมาพดูถงึขัน้ตอนเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเริม่ผลติรายการ โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ีคะ 

12 
 
 
 
 
 
 
 

Voice:MC  
CGI : ขัน้ตอนการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนการผลติ 
 

1. การเขยีนใบสมคัร 
2. การกาํหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ 
3. การลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน 
4. การกาํหนดสือ่ประกอบการสอน 
5. การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ 
6. การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลคิภาพ 
7. การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํ 
8. การถ่ายทาํ 
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13 Insert : MC 
 

การเขยีนใบสมคัร ผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
สามารถมารบัแบบฟอรม์ไดท้ีส่าํนกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา ชัน้ 3 งานเทคโนโลยกีารศกึษา หรอืดาวน์
โหลดไดท้ี ่www.rmutk.ac.th    

14 Voice : MC  
Insert : ใบสมคัร  
Insert : ตกึ 80 
Insert : งานเทคโนฯ 
Insert : www.rmutk.ac.th 
Insert : แบบ กศ-ทก 06 
 
 
 

  1. กรอกแบบ กศ-ทก 06 ใบสมคัรการสอน
ออกอากาศการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
  2. กรอกขอ้มลูสว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูด้าํเนิน
รายการและวทิยากร 
  3. กรอกขอ้มลูสว่นที ่2 รายละเอยีดการสอน
ออกอากาศการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม ไดแ้ก่  
     1.1 ชื่อของรายการ 
     1.2 ประเภทรายการทีจ่ะออกอากาศ 
     1.3 กาํหนด  วนั เวลา  ทีต่อ้งการออกอากาศ 
  4. กรอกกาํหนดการสอนออกอากาศรายคาบ  ระบุชือ่
รายการ ชื่อผูด้าํเนินรายการและวทิยากร เบอร์
โทรศพัทเ์พือ่การตดิต่อ การกรอกกาํหนดการสอนราย
คาบ เป็นการกาํหนดตอนทีจ่ะสอน ซึง่มทีัง้หมด 17 
ตอน ในหน่ึงรายการ 

15 Insert : MC 
 

การกาํหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ 
หลงัจากกรอกใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ผูด้าํเนินรายการ
และวทิยากรกส็ามารถเตรยีมเน้ือหาทีจ่ะทาํการสอนได้
เลยคะ 

16 Voice:MC  
CGI : รายการแบบบรรยาย 
CGI : รายการประเภทแบบ
สาธติ 
Insert : ผูด้าํเนินรายการทาํ
การสอน 
 

การแบ่งหวัขอ้และเน้ือหา  โดยการกาํหนดเน้ือหาตอ้ง
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในหน่ึงภาคการศกึษา  คอื 17 
สปัดาห ์ 
รปูแบบของรายการแบ่งเป็น 2 แบบดงัน้ี  
  1. รายการประเภทแบบบรรยาย 
  2. รายการประเภทแบบสาธติ 
ดงันัน้ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรกาํหนดกรอบ
และขอบเขตของเน้ือการทีจ่ะสอนใหอ้ยูใ่นจาํนวนตอนที่
ผลติคอื 17 ตอน แต่ละตอนจะใชเ้วลา 50 นาทใีนการ
บนัทกึเทป 
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17 Insert : MC การลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละตอน หลงัจากทีไ่ด้
กาํหนดเน้ือหาลงในแต่ละตอนแลว้  จาํเป็นจะตอ้ง
จดัลาํดบัการนําเสนอเน้ือหา  ซึง่ถอืวา่เป็นหวัใจสาํคญั
ในการถ่ายทอดเน้ือหาไปสูผู่ช้มรายการ  ควรจดัเตรยีม
บทโทรทศัน์ทีม่กีารกาํหนดลาํดบัการสอนอยา่งเป็น
ขัน้ตอน  เพือ่ใหผู้ช้มรายการสามารถตดิตามและเขา้ใจ
ในเน้ือหาเป็นลาํดบั ในการบนัทกึรายการโทรทศัน์เพือ่
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมจะใชเ้วลา 50 นาทต่ีอ 
1 ตอนจะแบ่งออกเป็น 3 ชว่งคะ   

18 Voice:MC  
CGI : ชว่งที1่  
ระยะเวลา 1-2นาท ี
MS : ผูส้อนและวทิยากรทาํ
การแนะนําตวั 
 
 
 

ชว่งที ่1 เริม่ดว้ยไตเติล้เขา้รายการใชเ้วลาประมาณ  
1 นาท ีหลงัจากนัน้เป็นการกล่าวปิดรายการของผู้
ดาํเนินรายการและวทิยากร แนะนําตวั แนะนํารายการ 
และชื่อตอนทีจ่ะนําเสนอ ใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 นาท ี
 
 
 

19 Voice:MC  
CGI : ระยะเวลาประมาณ  
40 – 45  นาท ี
MS : ผูส้อนและวทิยากรกาํลงั
สอน  
 

ชว่งที ่2 เขา้สูเ่น้ือหาการสอน ผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากรทาํการสอนตามทีไ่ดว้างแผนการสอน 
ลกัษณะของการสอนจะมอียู ่2 แบบคอื  
  1. การสอนแบบบรรยาย   
  2. การสอนแบบสาธติ  
การสอนแบบบรรยาย จะมลีกัษณะนัง่บรรยายเน้ือหา
ไปเรือ่ยๆตามลาํดบั สือ่ทีใ่ชไ้ดแ้ก่ Power point, 
visualize,ภาพน่ิง,วดีทิศัน์,คลปิเสยีง,เวบ็ไซตแ์ละสือ่
มลัตมิเีดยีอื่นๆ  
การสอนแบบสาธิต ผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
จาํเป็นจะตอ้งมกีารเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการสอน  
แต่ละรายการจะมกีารเตรยีมทีแ่ตกต่างกนัสิง่ทีต่อ้ง
คาํนึงถงึสาํหรบัรายการแบบสาธติคอื ตอ้งเตรยีม
อุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้หค้รบ จดัวางอุปกรณ์ใหเ้ป็นลาํดบั
สะดวกหยบิใชง้านงา่ย และขอ้ควรระวงัสาํหรบัอุปกรณ์
และผลติภณัฑท์ีใ่ชค้วรปิดบงัยีห่อ้หรอืฉลากของ
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ผลติภณัฑ ์ในกรณทีีส่ ิง่ทีท่าํการสาธติตอ้งใหเ้วลาและ
กระบวนการทีน่านเกนิเวลาในแต่ละตอน กค็วรจะนํา
สิง่ของทีท่าํสาํเรจ็แลว้มาเตรยีมความพรอ้มเพือ่ลด
ระยะเวลาในการสาธติลง  ชว่งที ่2 น้ี  ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 40 – 45  นาทใีนการสอน 

20 Voice:MC  
CGI : ระยะเวลาประมาณ  
3 – 5 นาท ี
MS : ผูส้อนหรอืวทิยากรสรปุ
เน้ือหา 

ชว่งที ่3 เป็นการสรปุเน้ือหาการสอน ขัน้ตอน
กระบวนการในตอนทีส่อน  พรอ้มทัง้เกริน่นําถงึเรือ่งที่
จะนําเสนอในตอนต่อไป แลว้กล่าวปิดรายการ ชว่งที ่3 
น้ี ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 – 5 นาท ี

21 Insert : MC  การกาํหนดสือ่ประกอบการสอน สือ่ประกอบการสอน
ถอืเป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหก้ารสอนน่าสนใจ สามารถดงึดดู
ความสนใจของผูช้มรายการไดม้ากขึน้  
ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรจะเป็นผูก้าํหนดวา่เน้ือหา
ทีนํ่าเสนอ เชน่การใชส้ือ่ประกอบการบรรยายไดแ้ก่ 
Power Point , visualizer, วดีทิศัน์ ,ภาพน่ิง, คลปิเสยีง 
และเวบ็ไซตเ์ป็นตน้  

22 Voice:MC  
Insert : Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
Insert : visualizer 

ตวัอย่างการทาํ Power Point  
   1. เมือ่กาํหนดพืน้หลงัสเีขม้ตวัหนงัสอืควรสสีวา่งเมือ่
พืน้หลงัสสีวา่งตวัหนงัสอืจะสเีขม้ 
    2. กาํหนดขนาดตวัอกัษรทีเ่ป็นหวัขอ้ใชข้นาด font 
48 ขึน้ไปตวัอกัษรของเน้ือหาใช ้font ขนาด 36 ขึน้ไป
และในหน่ึงสไลดไ์มค่วรกนิ 8 บรรทดั เพือ่ความชดัของ
ตวัหนงัสอื 
    3. เวน้ระยะตวัอกัษรหา่งจากขอบจอโดยรอบ
ประมาณ 1-2 น้ิว เพือ่ไมใ่หต้วัอกัษรตกขอบ
จอโทรทศัน์ 
ตวัอย่างการใช้ visualizer 
    1. ใสข่อ้ความทีห่วักระดาษ ตัง้หวัขอ้หรอืโจทย ์ทีจ่ะ
ทาํการสอน 
    2. วางกระดาษลงทีเ่ครือ่งฉายแลว้กดปุม่ zoom ให้
ภาพพอดกีบัหน้ากระดาษโดยการสงัเกตจากทวีี
มอนิเตอร ์
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    3. ลกัษณะการเขยีนเมือ่เขยีนจนหมดหน้ากระดาษ
ใหเ้ลื่อนกระดาษขึน้ดา้นบนและนํากระดาษแผน่ใหมม่า
แทนทีก่ารใชป้ากกาเขยีนขนาดของเสน้ไมเ่ลก็เกนิเพือ่
ความชดัของตวัหนงัสอืโดยการสงัเกตจากทวีมีอนิเตอร ์
    โดยผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรมทีกัษะในการ
ใชส้ือ่ประกอบการนําเสนอ สามารถอธบิายเน้ือหาให้
ผูช้มรายการสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง้า่ยขึน้ ทาํใหก้าร
สอนมมีติ ิ มสีสีนัน่าตดิตาม 

23 Insert : MC 
 

การเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํ จะเป็นรายการ
ประเภทสาธติเป็นสว่นใหญ่ เชน่ รายการอาหาร งาน
ประดษิฐ ์การจดัดอกไม ้รายการเหล่าน้ีทีจ่าํเป็นตอ้งใช้
เครือ่งมอื อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทาํคะ่ เราควร
คาํนึงถงึหลกัการใชง้านเป็นอนัดบัแรกคะ่   

24 Voice:MC  
Insert : การสอนแบบสาธติ 
CU : การตดัดอกไม ้งาน
ประดษิฐ ์
MS : การจดัวางอุปกรณ์ 
CU : อุปกรณ์ต่างๆ 
MS : เครือ่งปรงุทีแ่กะฉลาก
ออก  
CU : ภาชนะในของต่างๆ 
MS : อุปกรณ์โดยรวม 

      ควรวางสิง่ของทีจ่ะใชใ้นการสอนใหอ้ยูใ่นระยะที่
หยบิมาใชส้าธติไดง้า่ย และเรยีงลาํดบักอ่นหลงัเพือ่
สะดวกในการใชง้าน  ไมต่อ้งเสยีเวลาคน้หา ในระหวา่ง
การถ่ายทาํรายการ  ทัง้น้ีควรจดัวางอุปกรณ์ทัง้หมดให้
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและซกัซอ้มการใชง้านก่อนการ
บนัทกึรายการ  นอกจากนัน้ในควรคาํนึงถงึ
องคป์ระกอบอื่น ๆ ดว้ย เชน่  เมือ่ใชภ้าชนะ  กค็วรจะ
เป็นภาชนะทีส่ะอาดถูกสขุลกัษณะ อุปกรณ์ต่างๆ ก ็
ตอ้งใชใ้หถู้กประเภท สนิคา้และผลติภณัฑท์ีใ่ชป้ระกอบ
ในการถ่ายทาํไมค่วรใหเ้หน็ฉลากหรอืยีห่อ้  ควรนํามา
เปลีย่นใสภ่าชนะอื่นเเทน 

25 
 

Insert : MC 
 

การเตรยีมพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ ผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากร  ควรใหค้วามสาํคญักบับุคลกิภาพของตวัเอง 
นะคะ ในดา้นการแต่งกาย  ควรแต่งกายสภุาพ 
เหมาะสมตามกาลเทศะ  
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26 
 

Voice:MC  
CGI : เตรยีมบุคลคิภาพและ
การแต่งงกาย 
LS : ผูส้อนและวทิยากรแต่ง
กายสภุาพ 
CGI : เครือ่งแต่งกาย  
MS : ใบหน้าผูส้อนและ
วทิยากร 
CU : ใบหน้า 
MS : ผูส้อนและวทิยากรชาย
หญงิ 
CU : ทรงผมของผูห้ญงิ 
CU : ทรงผมของผูช้าย 

   เชน่รายการทีแ่นะนําวธิกีารปรงุอาหารนัน้  วทิยากร
กค็วรมผีา้กนัเป้ือนสวมทบั การสอนแบบบรรยาย  
วทิยากรผูส้อนกค็วรใสส่ทูผกูเน็คไทเพือ่เพิม่ความ
เชื่อถอื  และสภุาพ ไมค่วรสวมเครือ่งประดบัในการถ่าย
ทาํรายการเพราะอาจจะก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวน
ไมโครโฟนและรบกวนสายตาผูช้ม 
 สาํหรบัการแต่งหน้า ควรตกแต่งใบหน้าใหดู้
สดใส สวยงาม และดนู่าเชือ่ถอื  ตามความเหมาะสม ใน
การถ่ายทาํรายการจะมกีารจดัแสงไฟของหอ้งสตูดโิอ  
หากวทิยากรหรอืผูด้าํเนินรายการไมม่กีารแต่งหน้า
เพิม่เตมิจะทาํใบหน้าซดีหมอง ขาดสสีนัทาํใหไ้มน่่ามอง  
สว่นทรงผมสาํหรบัผูห้ญงิควรเกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย 
สภุาพ หากผมยาวตอ้งรวบผมและจดัทรงใหด้สูบายตา  
ผูช้ายควรหวจีดัแต่งทรงใหด้สูะอาดเรยีบรอ้ย และหาก
มหีนวดเคราควรจดัแต่งหรอืโกนออกใหด้สูภุาพ 
 นอกจากเรือ่งของการแต่งกายแลว้  เรือ่งของ
อริยิาบท  ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรนัง่ใหส้ภุาพ  
ไมไ่ขวห้า้ง  นัง่หลงัตรงไมง่อตวั  ไมว่างแขนหรอืมอืที่
ขอบโต๊ะ  ไมล่ว้งแคะแกะเกา ยนืหรอืนัง่ใหส้งา่งาม
ตลอดเวลา 
 สาํหรบัการใชค้าํพดูของผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากร ควรพดูดว้ยน้ําเสยีงชดัเจน ออกเสยีงควบกลํ้า
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เวน้จงัหวะคาํพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่
เสยีงดงัหรอืเบาจนเกนิไป มจีงัหวะทีช่ดัเจนไมพ่ดูรวั
หรอืชา้เกนิไป ในการสอนควรเวน้จงัหวะใหผู้ช้มไดค้ดิ
ตาม และมกีารสบตากบักลอ้งเป็นระยะเพือ่ใหส้บตากบั
ผูช้ม โดยใหท้าํเสมอืนกาํลงัสอนจรงิ 
 

27 Insert : MC 
 
 

การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํก่อนเริม่การบนัทกึรายการ 
ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรซกัซอ้มกบัทมีงาน
ก่อนการถ่ายทาํนะคะ เพือ่ทาํความเขา้ใจในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ ของการบนัทกึเทป      
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28 Voice:MC  
MS : ผูส้อนและวทิยากรกาํลงั
มองกลอ้ง 
LS : การทาํงานของกลอ้ง  
MS : ผูส้อนและวทิยากร 
นดัแนะกบัทมีเทคนิค 
CU : กลอ้งและจอมอนิเตอร ์

     โดยเริม่จากการเปิดรายการ แนะนําตวั แนะนํา
รายการ การสอนตามเน้ือหาทีว่างไว ้การสรปุเน้ือหา 
ไปจนถงึการกล่าวปิดรายการ ทาํใหผู้ด้าํเนินรายการ
และวทิยากรลดความตื่นเตน้ และเขา้ใจมมุกลอ้งทีใ่ช้
สาํหรบัถ่ายทาํ  ผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรมอง
กลอ้งเป็นระยะ เพือ่ประสานสายตากบัผูช้ม ฝึกทาํ
ทา่ทางประกอบการสอนใหน่้าสนใจ  เมือ่ซอ้มพรอ้ม
แลว้จงึทาํการทดสอบเสยีงก่อนการถ่ายทาํจรงิ 
 

29 Insert : MC 
 
 

ขึน้ตอนการการถ่ายทาํ ผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
ควรเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจนะ
คะ การสอนผา่นรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม  จะมคีวามแตกต่างจากการสอน
หน้าชัน้เรยีนอยา่งสิน้เชงิ ดงันัน้ผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากรควรมคีวามพรอ้ม ความมัน่ใจ มสีมาธคิล่องใน
เน้ือหา และทีส่าํคญัทาํตวัใหเ้ป็นธรรมชาตคิะ 

30 Voice:MC  
CGI : หลกัสาํคญัทีค่วร
คาํนึงถงึ 
  
 

      การผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกล
ผา่นดาวเทยีม ผูด้าํเนินรายการและวทิยากร มหีลกั
สาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึดงัน้ี  
1.เทคนิคการใชม้มุกลอ้ง 
2.การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 
3.การควบคุมเวลา 

31 Insert : MC 
 

เทคนิคการใชม้มุกลอ้ง ก่อนเริม่การถ่ายทาํ ผูด้าํเนิน
รายการและวทิยากรควรทาํความเขา้ใจกบัมมุกลอ้ง
ดว้ยนะคะ 

32 Voice:MC  
LS : ผูส้อนและวทิยากรกาํลงั
คุยกบัทมีเทคนิค 
MS : ทมีเทคนิคอธบิายมมุ
กลอ้ง 
MS : การทาํงานของกลอ้งกบั
ผูส้อนและวทิยากร 
 

     ทัง้น้ีการบนัทกึเทปอาจใชก้ลอ้งเพยีงตวัเดยีว  หรอื
อาจจะใชก้ลอ้งหลายตวัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและ
ลกัษณะของการสอน เชน่ การบรรยายจะใชก้ลอ้งตวั
เดยีวหรอืสองตวั สว่นรายการสาธติต่างๆ จะใชก้ลอ้งใน
การถ่ายทาํตัง้แต่สองตวัขึน้ไป โดยผูส้อนและวทิยากร
ตอ้งนดัแนะทาํความเขา้ใจกบัทมีงานเทคนิค โดยการ
สงัเกตไดท้ีไ่ฟสแีดงทีห่น้ากลอ้ง  หากกลอ้งตวัใดมไีฟสแีดง
ตดิกแ็สดงวา่ภาพจากกลอ้งตวันัน้กาํลงัถูกบนัทกึอยู ่ 
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33 Insert : MC 
 
 
 

การแกป้ญัหาเฉพาะหน้าของผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากรเป็นการแกส้ถานการณ์เฉพาะหน้าขณะบนัทกึ
เทปเน่ืองจากการบนัทกึเทปเป็นการบนัทกึสดจะไมม่ี
การตดัต่อจะบนัทกึตัง้แต่เริม่รายการไปจนจบรายการ
โดยไมม่กีารหยดุพกั ดงันัน้ผูด้าํเนินรายการและ
วทิยากรควรมทีกัษะ ไหวพรบิ ปฏภิาณ ในการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งแนบเนียน  

34 Voice:MC  
MS : ผูส้อนและวทิยากรพดู 
MS : ใบหน้าผูส้อนและ
วทิยากรยิม้แยม้แกไ้ข
สถานการณ์ 
Insert : Power Point 
 

      เชน่หากพดูหรอือธบิายผดิ ใหผู้ส้อนและวทิยากร
กล่าวขออภยัทา่นผูช้มแลว้พดูทวนและแกไ้ขคาํพดูอกี
ครัง้ในระยะเวลาขณะนัน้ทนัท ีรวมถงึอธบิายจนผูช้ม
สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งกระจา่ง หากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดในการใชส้ือ่การสอนเชน่ Power Point 
ผดิพลาดใหร้บีแกไ้ข หรอืหากเกดิขอ้ผดิพลาดจนไม่
สามารถถ่ายทาํต่อไดท้างทมีงานจะใหส้ญัญาณเพือ่
หยดุการบนัทกึเทปทนัทเีพือ่แกใ้ขและบนัทกึเทปต่อไป 

35 Insert : MC 
 

การควบคุมเวลา ผูส้อนและวทิยากรตอ้งจาํกดัเน้ือหา
ของแต่ละตอนใหอ้ยูใ่นความยาว 50 นาท ี ซึง่
ครอบคลุมตัง้แต่การกล่าวเปิดรายการ การนําเสนอ
เน้ือหาและการสรปุเน้ือหาและการกล่าวปิดรายการ  

36 Voice:MC  
CGI : อธบิายระยะเวลา 
Insert : ป้ายบอกเวลา 

โดยผูด้าํเนินรายการและวทิยากรควรซกัซอ้มเวลาการ
สอนก่อนการถ่ายทาํ หรอืหมัน่สงัเกตสญัญาณการให้
เวลาจากมอนิเตอรห์รอืทมีงานเทคนิคเป็นระยะโดยจะ
แสดงเวลาใหเ้หน็เป็นระยะๆ คอืเหลอืเวลา 30นาท ี25
นาท ี20 นาท ี15 นาท ี10 นาท ี5 นาทแีละ 2 นาท ี

37 Voice:MC  
Insert : รายการต่างๆที่
บนัทกึ 
Insert : การบนัทกึ 
Insert : ประมวลภาพทัง้หมด 
Insert : นกัเรยีน  
Insert :การเรยีนแบบ
การศกึษาทางไกล 
Insert :บรรยากาศหอ้งสตดูโิอ 

รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทีด่จีะตอ้งประกอบดว้ย
คุณภาพทางดา้นเน้ือหา  รปูแบบและดา้นเทคนิคการ
ผลติรวมถงึผูด้าํเนินรายการและวทิยากรผูม้บีทบาท
สาํคญัต่อการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีมเพราะเป็นผูท้ีนํ่าเสนอและ
ถ่ายทอดความรู ้เรือ่งราว ขา่วสารต่าง ๆ เพือ่สรา้ง
โอกาสใหก้บัผูท้ีต่อ้งการศกึษาเพือ่พฒันาตนเองเป็น
อยา่งมาก  ดงันัน้หากผูด้าํเนินรายการและวทิยากรให้
ความสนใจในรายละเอยีดต่างๆ จะทาํใหร้ายการ
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โทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลมคีุณภาพ น่าสนใจ น่า
ตดิตาม น่าเรยีนรู ้ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูท้ี่
ตอ้งการศกึษา เกดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย และพฒันา
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมต่อไป 

38 Insert : MC 
 
 

เป็นอยา่งไรกนับา้งคะสาํหรบัวดีทิศัน์เรือ่ง การเป็นผู้
ดาํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่
การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมไมอ่ยากอยา่งทีค่ดิใช ่
ใหมคะ่ สาํหรบัผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อไดท้ีส่าํนกัวทิย
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และมารว่มเป็นสว่น
หน่ึงในการผลติรายการกบัพวกเรานะคะ สวสัดคีะ  
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคณุภาพ การพฒันาวีดิทศัน์ 
เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
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แบบประเมินคณุภาพส่ือวีดิทศัน์ ด้านเน้ือหา 
เรือ่ง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 

รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 

คาํช้ีแจง กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย / ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
 

รายการ 
ความคิดเหน็ 

ดมีาก ด ี ปานกลาง ควรปรบัปรงุ ใชไ้มไ่ด ้

1. เน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง      

- เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      

- เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง      

- การอธบิายเน้ือหาชดัเจน เขา้ใจงา่ย      

- ลาํดบัการนําเสนอเน้ือหาเหมาะสม      

- ความเหมาะสมในการสรปุเน้ือหา      

2. ภาพและเสียงบรรยาย      

- ความถูกตอ้งของภาพ      

- ความถูกตอ้งของเสยีงบรรยาย      

 
ความคิดเหน็อ่ืนๆ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
   ลงช่ือ................................................ ผูป้ระเมิน 

                                                                  (...............................................) 
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แบบประเมินคณุภาพส่ือวีดิทศัน์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
เรือ่ง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 

รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
 
คาํช้ีแจง กรณุาใสเ่ครือ่งหมาย / ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
 

ด้าน 
ความคิดเหน็ 

ดมีาก ด ี ปานกลาง ควรปรบัปรงุ ใชไ้มไ่ด ้
1.เน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง      
- เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      
- วธิกีารนําเสนอเน้ือหามคีวามน่าสนใจ      
- ลาํดบัการนําเสนอเน้ือหามคีวามเหมาะสม      
- การสรปุเน้ือหามคีวามชดัเจน      
2. ภาพและตวัอกัษร      
- ภาพชดัเจนและมคีุณภาพ      
- ตวัอกัษรมขีนาดเหมาะสม อา่นงา่ย ชดัเจน       
- มคีวามสอดคลอ้งของภาพกบัเสยีงบรรยาย      
3.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ      
- เสยีงบรรยายฟงังา่ย ชดัเจน       
- เสยีงดนตรปีระกอบสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
การนําเสนอ 

     

4. เทคนิคการนําเสนอ      
- เทคนิคการตดัต่อมคีวามเหมาะสม      
- ระยะเวลาในการนําเสนอแต่ละหวัขอ้เหมาะสม      
- ในภาพรวมการนําเสนอมคีวามน่าสนใจ      
 
ความคิดเหน็อ่ืนๆ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
      ลงช่ือ................................................ ผูป้ระเมิน                   
                                        (..............................................) 
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ภาคผนวก ง 
แบบวดัความรู้ความเข้าใจของผูช้มวีดิทศัน์ 
เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน (Pre test - Post test) 
เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร  

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  
คาํช้ีแจง แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก 20 ขอ้ ใหท้าํเครือ่งหมาย X เลอืก
คาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีวลงในกระดาษ 
ตอนท่ี1 ความสาํคญัของผูด้าํเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม 
 1.  ผูด้าํเนินรายการ หมายถึง  
    ก. เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นเน้ือหาทีท่าํการสอน 
    ข. เป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 
     ค. เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบดา้นพธิกีารใหเ้ป็นไปตามลาํดบัและขัน้ตอน 
    ง. เป็นผูค้วบคุมการผลติรายการ 
 2.  วิทยากร หมายถึง 
    ก. บุคคลทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถในการประสานงานการสอน 
             ข. ผูท้ีท่าํหน้าทีอ่บรมและใหค้วามรูด้ว้ยวธิกีารและเทคนิคต่างๆ 
             ค. ผูท้ีท่าํใหผู้ช้มรายการเกดิความรูค้วามเขา้ใจตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
     ง. บุคคลทีพ่ฒันาและวางแผนการสอน 
 3.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
 ทางไกลผา่นดาวเทียมเป็นการศึกษาในรปูเเบบใด 
     ก. การศกึษานอกระบบ 
    ข. การศกึษาในระบบ 
     ค. การศกึษาตามอธัยาศยั 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
 
ตอนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม 
 4.  ส่ิงท่ีผูด้าํเนินรายการและวิทยากรควรทาํเป็นอย่างแรกก่อนเร่ิมการผลิตรายการ
 โทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
     ก. การเตรยีมสือ่ประกอบการสอน 
    ข. การซกัซอ้มก่อนการถ่ายทาํ 
     ค. การเขยีนใบสมคัร 
    ง. การกาํหนดชื่อรายการและกรอบเน้ือหาของรายการ 
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 5.  การผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมใน 1 
  ภาคการศึกษา จะมีจาํนวนตอนเท่าไร 
     ก. 15 ตอน 
    ข. 16 ตอน 
     ค. 17 ตอน 
    ง. 18 ตอน 
 6.  การผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมใน 1 ตอนจะใช้
 เวลายาวเท่าใด 
    ก. 40 นาท ี
     ข. 45 นาท ี
     ค. 50 นาท ี
     ง. 60 นาท ี
 7.  การตัง้ช่ือรายการควรมีเกณฑอ์ย่างไร 
    ก. ตัง้ชื่อรายการทีเ่รยีกงา่ยและจาํไดง้า่ย 
     ข. ตัง้ชื่อรายการทีเ่หมาะกบัวยัผูเ้รยีน 
     ค. ตัง้ชื่อรายการทีส่ภุาพ 
     ง. ตัง้ชื่อรายการทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหา 
 8.  ส่ือประกอบการสอนท่ีใช้ในรปูแบบของการเขียนได้แก่ข้อใด 
     ก. power point  
    ข. ภาพน่ิง 
     ค. visualizer  
     ง. วดีทิศัน์ 
 9.  บคุลิกการนัง่ของผูด้าํเนินรายการและวิทยากรควรมีลกัษณะใดท่ีถกูต้อง 
     ก. นัง่หลงัตรง 
      ข. นัง่ไขวห่า้ง 
      ค. นัง่วางแขนไวท้ีข่อบโต๊ะ 
      ง. นัง่พงิเกา้อี ้
 10.  สินค้าหรือผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากของสินค้าติดอยู่ ผูด้าํเนินรายการและวิทยากร
 ควรทาํอย่างไร 
     ก. ปล่อยตามปกต ิถ่ายทาํปกต ิ
     ข. ดงึฉลากของสนิคา้ออก ถ่ายทาํปกต ิ
     ค. ปิดบงัฉลากของสนิคา้ หรอืนํามาใสภ่าชนะอื่นแทน 
     ง. ใหท้มีงานเซน็เซอรฉ์ลากของสนิคา้แทน 
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 11.  เพราะเหตใุดผูด้าํเนินรายการและวิทยากรจึงไม่สมควรใส่เคร่ืองประดบัขณะ
 ถ่ายทาํรายการ 
     ก. แสงสะทอ้นเขา้กลอ้ง 
     ข. บงัมมุกลอ้ง 
     ค. รบกวนไมโครโฟน 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
 12.  ผูด้าํเนินรายการและวิทยากรควรมีเทคนิคการพดูอย่างไร 
     ก .พดูดว้ยน้ําเสยีงทีช่ดัเจน 
    ข. ออกเสยีงควบกลํ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     ค. พดูดว้ยจงัหวะทีช่ดัเจนไมพ่ดูรวัหรอืชา้เกนิไป 
     ง. พดูและสบตาผา่นกลอ้งเพือ่สือ่สารกบัผูช้มเป็นระยะๆ 
 13.  เทคนิดการใช้มมุกล้องจะสงัเกตจากสญัญาณใดเป็นหลกั 
     ก. สญัญาณมอืจากชา่งกลอ้ง 
     ข. สญัญาณไฟสแีดงทีอ่ยูห่น้ากลอ้ง 
     ค. สญัญญาณภาพจากมอนิเตอร ์
     ง. ตวัเลขทีอ่ยูห่น้าจอมอนิเตอร ์
 14.  การทาํผมสาํหรบัผูด้าํเนินรายการและวิทยากรหญิงในข้อใดเหมาะสมท่ีสดุ 
     ก. ผมยาวรวบเกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย 
     ข. ผมยาวตดัเพือ่ความเรยีบรอ้ย 
     ค. จดัหวทีรงผมใหด้สูะอาดและสบายตา 
     ง. ปล่อยตามสบาย 
 15.  ช่วงการนําเสนอเน้ือหาการสอนใช้เวลาประมาณก่ีนาที 
     ก. ประมาณ 15-20 นาท ี
    ข. ประมาณ 20-30 นาท ี
    ค. ประมาณ 40-45 นาท ี
    ง. ประมาณ 50-60 นาท ี
 16.  การเตรียมส่ือประกอบการสอน power point มีหลกัการใช้สีอย่างไร 
     ก. พืน้สเีขม้ตวัอกัษรสเีขม้ 
     ข. พืน้สอีอ่นตวัอกัษรสอีอ่น 
     ค. พืน้สสีวา่งตวัอกัษรสอีอ่น 
     ง. พืน้สสีวา่งตวัอกัษรสเีขม้ 
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 17.  เพราะเหตใุดจึงจาํเป็นต้องมีการแต่งหน้าผูด้าํเนินรายการและวิทยากรก่อนการ
 ถ่ายทาํ 
    ก. เป็นขอ้บงัคบัของการผลติรายการ 
     ข. ความตอ้งการของผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 
     ค. เพราะมกีารจดัแสงไฟในการถ่ายทาํจงึทาํใหใ้บหน้าซดีจงึตอ้งแต่งหน้า 
     ง. เพือ่ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหาทีท่าํการสอน 
 18.  การควบคมุเวลาผูด้าํเนินรายการและวิทยากรจะสงัเกตจากส่ิงใดเป็นหลกั 
     ก. จากไฟสแีดงทีอ่ยูห่น้ากลอ้ง 
     ข. จากสญัญาญตวัเลขทีม่อนิเตอร ์
     ค. ป้ายบอกเวลาจากชา่งกลอ้ง 
     ง. จากนาฬกิาของผูส้อน 
 19.  สาํหรบัผูด้าํเนินรายการและวิทยากรชายในการสอนแบบบรรยายการแต่งกาย
 แบบใดเหมาะสมท่ีสดุ 
     ก. เสือ้เชิต้แขนสัน้ 
     ข. เสือ้สทูผกูเนคไท 
     ค. เสือ้เชิต้แขนยาวพบัแขน 
     ง. เสือ้ยดืสสีนัทีส่ดใส 
 20.  ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุในการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่น
 ดาวเทียมคือ 
     ก. ความคมชดัของภาพ 
     ข. อุปกรณ์ประกอบการสอน 
     ค. ผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 
     ง. ชา่งกลอ้งและการถ่ายทาํ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อวีดิทศัน์ 
เร่ือง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
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แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจของผูช้มวีดิทศัน์ 
เรือ่ง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร 

รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
 

รายการสมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

1. ชื่อ – สกุล 
2. สงักดั 
3. ทา่นเคยชมรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมหรอืไม ่ 

� เคย   � ไมเ่คย        
 

ตอนท่ี 2  แบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจผูใ้ชว้ดีทิศัน์เรือ่ง การเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  

3.1 ทา่นคดิวา่การนําเสนอในวดีทิศัน์น้ีในภาพรวมมคีวามน่าสนใจหรอืไม ่อยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3.2 ทา่นคดิวา่เวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาในแต่ละหวัขอ้มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3.3 ทา่นคดิวา่เน้ือหาของวดีทิศัน์น้ีชว่ยใหท้า่นเขา้ใจการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากร
รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีมไดม้ากขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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 หวัขอ้ใดทีท่า่นไดร้บัประโยชน์มากทีส่ดุ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 หวัขอ้ใดทีท่า่นไดร้บัประโยชน์น้อยทีส่ดุ หรอืตอ้งการใหป้รบัปรงุ  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 หวัขอ้ใดทีท่า่นคดิวา่ควรจะมเีพิม่เตมิ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3.4 เทคนิคหรอืการนําเสนอในหวัขอ้ใดทีท่า่นชอบมากทีส่ดุ เพราะเหตุใด    
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3.5 เทคนิคหรอืการนําเสนอในหวัขอ้ใดทีท่า่นชอบน้อยทีส่ดุ เพราะเหตุใด    
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ …………………………………ผูส้มัภาษณ์ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตวัอย่างส่ือวีดิทศัน์ เร่ืองการเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ตวัอยา่งสือ่วดีทิศัน์ เรือ่งการเป็นผูด้าํเนินรายการและวทิยากรรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา
ทางไกลผา่นดาวเทยีม 
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ภาคผนวก ช 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพวีดิทศัน์ 
เร่ืองการเป็นผูด้าํเนินรายการและวิทยากร 

รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 

1.ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประวตั ิ เลศิจนัทรางกรู 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 

 2.นางมาล ีอมตานนท ์
หวัหน้าสว่นรายการ รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาตามอธัยาศยั 
จากศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 

 
            3.อาจารยธ์นกร  ขนัทเขตต ์

อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัโพธวิชิชาลยั   
จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

1.อาจารย ์ดร.สชุญา ฉตัรวชิญะ 
    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาคหกรรมศาสตรศ์กึษา 
    จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 
2.อาจารย ์ดร.ชยศมน ทรพัยส์ขุบวร 
    อาจารยป์ระจาํสาขาเทคนิคศกึษา 
    จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
 
3.นางดลฤด ีคาํพาท ี
    นกัวชิาการศกึษาชาํนาญการพเิศษ 
    จากศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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