บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สื่อมวลชนเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการเผยแพรสารนิเทศสูประชาชน เพราะ
หนาที่หลักประการหนึ่งของสื่อมวลชนคือ การสอดสองและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกใหสาธารณชนไดรับรู สื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน
และภาพยนตร จึงเขามามีบทบาทอยางมากในการเผยแพรสารนิเทศในปจจุบันรวมทั้งมีอิทธิพล
อยางสูงตอความคิด อารมณ ความรูสึก ความรู และพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โทรทัศนนับเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสูงในการเผยแพรสารนิเทศเนื่องจากสามารถสื่อ
ความหมายไดทั่งภาพและเสียงในขณะเดียวกัน (สนิทธุ สิทธิรักษ, 2533 : 1) อิทธิพลของสื่อมวลชน
ที่มีตอการดําเนินชีวิตของคนยอมประจักษแกประชาชนทุกหมูเหลา หลายคนอาจเขาใจผิดวา หลัก
ของสื่อมวลชนคือการใหความบันเทิงใจแกผูฟงและผูชม เมื่อไดศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนแลวก็
จะเห็นวา สื่อมวลชนชวยใหประชาชนไดรับความรูความคิดเปนอันมาก (กอ สวัสดิ์พาณิชย, 2534 :
45 อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 : 1)
สื่อวิทยุโทรทัศนสามารถเขาถึงผูชมไดทุกหนแหงพอๆกับวิทยุกระจายเสียง ทําใหวิทยุ
โทรทั ศนเ ปน สื่อที่ ครองความสนใจของประชาชนแทนสื่ออื่ น เทคโนโลยีทางวิทยุ โทรทั ศนมี
ความกาวหนามากใชกับสื่อประเภทอื่นๆได เชน ภาพทัศน คอมพิวเตอร และจานดาวเทียม ซึ่งทํา
ใหวิทยุโทรทัศนมีอิทธิพลสูงสุดในทุกแหงหน วิทยุโทรทัศนเปนสื่อบันเทิงและสาระเหมาะสําหรับ
ทุกครอบครัว รายการตางๆที่ออกอากาศไดผานการตรวจสอบ สมาชิกในครองครัวรับชมไดและจัด
รายการใหเหมาะสมกับกลุมผูชมในระดับตางๆทําใหมีผูรับขาวสารที่ครอบคลุมถึงทุกกลุม ทุกเพศ
ทุ ก วั ย (ศั ก ดิ พั น ธ ตั น วิ ม ลรั ต น , 2540

: 3) วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น จึ ง เป น สื่ อ มวลชนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ

ชีวิตประจําวัน เปนสื่อกลางที่นําขาว ความรู และความบันเทิงมาสูประชาชน (Kieffer

and

Cochran, 1970 : 18 อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 : 1-2) ไดกลาววา วิทยุโทรทัศนมีคุณลักษณะ
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เทากับการรวมเอาสื่อมวลชนทั้งสามประเภทเขาดวยกัน คือ ทั้งภาพยนตร วิทยุกระจายเสียงและ
หนังสือพิมพ เปนสื่อที่ผูชมทางบานตองใชประสาทสัมผัสทั้งหูและตาจึงจะสามารถที่จะทําใหเขาใจ
ได อ ย า งรวดเร็ ว และจดจํ า ไปได น าน ดั ง นั้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกอากาศจึ ง ได รั บ ความนิ ย มมากกว า
สื่อมวลชนอยางอื่นมาสูผูฟงถึงบาน ไมตองไปโรงภาพยนตรโดยเหตุนี้ผูปกครองจึงมีโอกาสไดดู
รวมกับเด็กมากกวาการดูภาพยนตรตามโรง ฉะนั้นจึงมีโอกาสอธิบายและชี้แจงแกเด็ก และทําให
เด็กเกิดความเชื่อถือในสิ่งที่ไดรับมากขึ้น
ดวยลักษณะดังกลาวนี้เองสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศนจึงไดเปรียบกวาสื่อประเภทอื่นๆ
ในการเขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรูความเขาใจไดอยางกวางขวาง
ไมจํากัดเวลา ประกอบกับในยุคสารสนเทศมนุษยไดนําเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียมมาใชในการ
สงสัญญาณโทรทัศนไดในพื้นที่ทั่วโลก ศักยภาพของสื่อโทรทัศนจึงโดดเดนดวยคุณสมบัติการ
กระจายขอมูลไดอยางทันทวงที และกระจายสงไปสูผูชมในวงกวาง กลาวคือ เมื่อเกิดเหตุการณใด
ขึ้น สื่อโทรทัศนก็สามารถถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นไปสูผูชมในทุกภูมิภาคของโลก ไดอยาง
ชัดเจนและรวดเร็วทีสุด ดวยเหตุนี้เองวิทยุโทรทัศนจึงมีบทบาทตอผูรับสารเปนอยางมาก (ศรชัย
สันทนาคณิต, 2545 : 2)
โทรทัศนยังเปนสื่อมวลชนที่ใหทั้งภาพและเสียง เปนเครื่องมือสื่อสารที่เสนอขาวสารตางๆ
และรายการสารประโยชนไปสูประชาชนไดอยางกวางขวางทุกพื้นที่ จึงสามารถเขาถึงประชาชนได
ทุกกลุม แมแตประชาชนไมรูหนังสือ หรืออานไมออก เขียนไมได (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538 : 283-284)
เปนสื่อที่สรางความเชื่อถือและเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม (ยุทธนา สาริยา, 2527 : 1) เปนสื่อที่สามารถ
ทําใหเกิดความเปนจริงเปนจังไดมาก ทําใหเกิดอารมณรวมใหเกิดความรูสึกประหนึ่งวา ตนเองมี
สวนรวมอยูในเหตุการณนั้นดวย ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนสวนใหญได เปนสื่อที่
สามารถถ า ยทอดความรู แ ละเหตุ ก ารณ ใ ห ผู รั บ ได ช มกั น อย า งทั่ ว ถึ ง เสมื อ นหนึ่ ง ได ร วมอยู ใ น
เหตุการณนั้นดวย เปนสิ่งที่ใหความสะดวกสบายแกผูรับ ทําใหผูรับมีประสบการณอยางกวางขวาง
เกิดความรูในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมีความรูในวิชาชีพ (กิดานันท มลิทอง, 2536 : 13)
อีกทั้งยังเปนสื่อที่เขาถึงไดมากกวาสื่ออื่นๆ เพราะโทรทัศนสามารถดึงดูดใจไดทั้งภาพและเสียง
ประกอบกับลักษณะภาพที่เคลื่อนไหวที่มีสีสัน มีความหลากหลายทีเลือกได (ศศิธร พวงผกา, 2535
: 20) จนไดรับการยอมรับวาเปนสื่อที่มีความสามารถ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คานิยม
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ความเชื่อถือ ความศรัทธาไดดีกวาสื่อประเภทอื่น (สุโชติ ดาวสุโข, 2540 : 8 อางถึงในบุณฑริกา
แทนมณี, 2547 : 3) และโทรทัศนอีกเชนกันที่กําลังจะกลายเปนสื่อที่สรางโลกทัศนให ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ (สายฤดี วรกิจโภคาทร, 2535 : 23 อางถึงในบุณฑริกา แทนมณี, 2547 :
3) ที่กลาววา วิทยุโทรทัศนมีความสําคัญรองจากครอบครัว ซึ่งดูคลายจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอใน
สังคมเรามากที่สุด วิทยุโทรทัศนแจงขาวสารใหเขาไดรับรู ใหความบันเทิง และยังเปนเพื่อนยาม
เหงาไดดวย
ปจจุบันการสื่อสารและโทรคมนาคมเขามามีบทบาทตอการศึกษา จึงมีการนํารูปแบบ
การศึกษาที่เนนสื่อทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน มาใชจัดการเรียนรู ซึ่งเรียกวา
“การศึกษาทางไกล” การศึกษาทางไกล (Distance Education System) เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มี
ผูนําเขามาใชในการศึกษา โดยผูเรียนกับผูสอนอยูหางไกลกันแตมีปฏิสัมพันธทางการเรียนการสอน
ผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อการสอนประเภทตางๆ และเมื่อวิทยาการทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ติดตอกาวหนายิ่งขึ้น ไดมีการนําเอาดาวเทียมมาใชเปนตัวกลาง เพื่อสงสัญญาณภาพไปไดใน
ระยะไกลๆ แมในทองถิ่นทุรกันดาร ก็สามารถรับภาพไดอยางชัดเจน โดยมีสื่อโทรทัศนเปนตัวรับ
ภาพ ผูรับการศึกษาจะอยูที่ใด เวลาใดก็สามารถเรียนรูได (เสริมศักดิ์ ธรรมปรก, 2548 : 1) จะเห็นได
วาโทรทัศนไดกลายเปนแหลงเรียนรูทางสังคมใหกับเยาวชนอีกแหลงหนึ่งนอกจากสถาบันการศึกษา
(นันทพร อดิเรกโชติกุล และเนตรชนก คงทน, 2545 : 3) รูปแบบการดําเนินรายการเปนสิ่งที่สําคัญ
ในการผลิตรายการโทรทัศน เพื่อใหเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนในแต
ละระดับการศึกษาไดเรียนรูมากที่สุด (คณะนิสิตปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528 : 107 อางถึงในสุรกิจ ปรางสร, 2546 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งหมด 9 หมวด ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา
ในลักษณะนี้ หรือระบบการเรียนการสอนทางไกล เชน หมวดที่ 1 วาดวยเรื่องทั่วไป ความมุงหวัง
และหลักการ ในมาตราที่ 4 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใน
มาตราที่ 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ คือเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน มาตราที่
10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ์และมีโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐ
จั ด ให อ ย า งทั่ ว ถึ ง และในมาตรา 15 การจั ด การศึ ก ษานั้ น มี ส ามรู ป แบบ คื อ การศึ ก ษาในระบบ
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบนี้ ใหเปนไปตาม
มาตราที่ 10 อยางเสมอภาคกัน และใหมีคุณภาพ ก็ตองมีการจัดการศึกษาโดยระบบทางไกลและใช
สื่อตางๆมาชวยดวย
หมวดที่ 9 วาดวยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่
สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ

ที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุ

โทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตางๆจะตองรวมมือชวยกันพัฒนาและ
สร า งสื่ อ ที่ ใ ช ใ นการอบรมพัฒ นาครู ใ นการเรี ย นการสอนใหก ระจายออกไปให ทั่ว ทุ ก ภาคของ
ประเทศไทย และเทคโนโลยีของโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การที่เราจะ
พัฒนาใหทันโลก ตองเริ่มพัฒนาที่ประชาชนตั้งแตอยูในวัยเรียน ซึ่งครูก็มีบทบาทที่สําคัญอยางมาก
การอบรม และเพิ่มประสิทธิภาพของครูอยางสม่ําเสมอ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง บทบาท และหนาที่
การอบรมที่ไดทํามานั้น อาจจะยังไมทั่วถึง และอาจจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก
ในขณะที่ปจจุบันมีครูนับเปนแสนๆคน กระจายอยูทั่วประเทศจึงจําเปนจะตองมีกลยุทธใหมๆใน
การอบรมครูดวยรูปแบบใหมๆการใชสื่อหลายชนิด การอบรมครูที่ไดนําเอาแนวการศึกษาทางไกล
มาใชถายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน จะชวยเปดโอกาสใหครูไดรับการชี้แจงความรู และ
ประสบการณโดยที่ไมตองใหครูมานั่งอยูในหองอบรมที่เดียว สื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ ถือวา
เปนสื่อสําคัญในการสอน การอบรมดวยวิธีทางไกลนี้ เปนสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ผูรับการอบรม หรือกลุมเปาหมายได ซึ่งมีทั้งแสง ภาพ เสียง และอาจผนวกเทคนิคตางๆทําใหสิ่งที่
ถายทอดเปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม ก็ตองพัฒนาวิธีการใหดีขึ้นอยูเรื่อยๆเพื่อให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ศิริพล วุนพันธ, 2550 : 2) โดยเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน และสํานักงานการประถมศึกษา
แห งชาติ มีจานรับดาวเที ยมรวมกัน 50,000

แหง ที่ สามารถรับภาพจากสถานี โทรทัศนของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ได และโรงเรียนใดที่ยังไมมีจานรับสัญญาณก็อาจบันทึกเทปรายการ
โดยขอความร ว มมื อ จากโรงเรี ย นอื่ น ๆที่ มี จ านรั บ สั ญ ญาณได (สํ า นั ก คณะกรรมการการศึ ก ษา
แหงชาติ, 2542 : 6) เนื่องจาก (ETV) เปนสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัด
ใหบริการโดยไมคิดมูลคาแก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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ปจจุบันการออกอากาศ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม
ออกอากาศตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2537 ปจจุบันดําเนินการออกอากาศทุกวัน วันละ18 ชั่วโมง ตั้งแต
เวลา 06.00

น. –

24.00

น. กลุมเปาหมายของสถานี (ETV) ไดแก

เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว นักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
ปจจุบันสามารถรับชมรายการ (ETV) ได 4 ชองทาง ดังนี้
1. มีชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมระบบ จานรับสัญญาณ และ รับสัญญาณไดทชี่ อง 96
2. รับชมผานทาง Internet ที่ http://www.etvthai.tv.
3. ผูรับชมรายการที่เปนสมาชิกของ True Visions ชอง 96
4. ผูรับชมรายการที่เปนสมาชิกของเคเบิลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Educational Television, Ministry of Education (ETV)
(http://www.etvthai.tv/index.php 10 มิถุนายน 2552, 16:14:38)
การเรียนการสอนเปน กิจกรรมที่สําคัญของผูมีอาชี พครู โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อชว ยให
ผูเรียนไดเรียนรู ถาการสอนมีการวางแผนวางระบบ ผูเปนครูจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบ
การสอน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางดีมีประสิทธิภาพ (ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา, 2545 อาง
ถึงในอํานวยพร โฮมจูมจัง, 2547 : 4) การจะพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงคไดนั้น วิธีการ
สําคัญที่จะสรางและพัฒนาผูเรียนตองใหความสําคัญตอผูเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งหมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน แหลงการเรียนรู
สื่อการเรียน และการวัดการประเมินผล ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผูสอนจะใชวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกัน (วัน
เพ็ญ วรรณโกมล, 2542 อางถึงในอํานวยพร โฮมจูมจัง, 2547 : 4) ไดใหทัศนะวา การสอนในปจจุบัน
ตองมีการปรับเปลี่ยนการสอนใหม ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนนั้นเปนหัวใจของการเรียนรู
ของผูเรียน ดังนั้นการที่ดีคือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการสอน และนักการศึกษาในปจจุบันรูวาการพัฒนารูปแบบการสอนแบบตางๆ
เพื่อใหเหมาะสมกับครูผูสอน (กรมวิชาการ, 2545 อางถึงในอํานวยพร โฮมจูมจัง, 2547 : 4)
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การใชเทคโนโลยีกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น ทางสถาบัน
สงเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ซึ่ งมี หน าที่พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ใ ห มี ค วามรู ค วามสามารถทั น ต อ
ความกาวหนาของโลก และมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนพัฒนาการของผูเรียน จึงมอบหมายใหสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ดําเนินการจัดทําวิดิทัศนเพื่อออกอากาศ โดยมีสาขาวิทยาศาสตรประถมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษา สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร ได
รวมกันจัดทําบทวิดิทัศน และบันทึกเปนวิดิทัศน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ (ETV) ทุกๆวัน (ศิริพล วุนพันธ, 2550
: 2)
บทบาทที่สําคัญของสื่อโทรทัศนจะตองเสริมสรางความรู และใหการศึกษาแกมนุษยที่อยูใน
สังคมใหไดรับประโยชนมากที่สุด หนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของสื่อโทรทัศน ก็คือ การยกระดับ
การศึกษาของคนในสังคมใหสูงขึ้น ใหสามารถนําความรูและประสบการณไปประกอบอาชีพตาม
ควรแกอัตภาพ การใหการศึกษานี้สื่อโทรทัศน มีหนาที่ในการใหทั้งขาวสารและถายทอดความรูสึก
นึกคิดตางๆ ออกไปยังรุนหลังๆอีกดวย การที่จะใหนักเรียนศึกษาเลาเรียนโดยอาศัยความรูและการ
ถายทอดจากครูเพียงฝายเดียวจึงไมเพียงพอ หรือแมแตครูผูสอนเองก็จําเปนอยางยิ่งที่ตองพยายาม
คนควาหาความรูจากแหลงวิชาการตางๆเพิ่มขึ้นอีก (อํานวยพร โฮมจูมจัง, 2547 : 3) เพราะใน
ปจจุบันความรูไมไดจํากัดอยูแคในหองเรียนความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลขาวสารตางๆ
ลวนเปนสิ่งที่สามารถรับรูได โลกไรพรมแดน ความรูรับไดอยางไมมีขีดจํากัด
การใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนนั้นมีประโยชน ชวยในการเรียนรูของ
ผูเรียนไดดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาการสอนของครูใหดีขึ้นได ในขณะเดียวกันการใชสื่อโทรทัศน
เพื่อการศึกษาก็ประสบปญหาหลายประการ เชน จํานวนเครื่องโทรทัศนใชงานมีไมเพียงพอกับความ
ตองการ วัสดุอุปกรณไมสามารถใชงานได ขาดงบประมาณดานการบํารุงรักษา ซอมแซม ขาดความรู
ในการติดตั้ง (ประเทือง อังกูรวัฒนา, 2543 : บทคัดยอ) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดุษณี
โคตรมา. (2544 : บทคัดยอ) การใชสื่อการสอนมีประโยชนและมีความจําเปนในการสอนมากใน
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ขณะเดียวกันการใชสื่อการสอนก็ประสบปญหาหลายประการ เชน การขาดทักษะในการใชสื่อ ขาด
งบประมาณ ไมมีเวลาในการเตรียมการใชสื่อตลอดทั้งสื่อการสอนมีจํานวนไมเพียงพอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 157 โรงเรียน มีทั้ง
โรงเรียนที่เปดทําการสอนปกติ คือ ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ที่เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแปะบุญ
อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนโรงเรียนเครือขายที่รับผิดชอบ
ในเขตตําบลบาเจาะและตําบลลูโบะสาวอ โรงเรียนเครือขายบานแปะบุญมีโรงเรียนในสังกัด 10
โรงเรียน เปนหนวยที่รับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ให
ความสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อนําไปสูความสําเร็จ จึงเนนไปยังผูมีสวน
เกี่ยวของโดยตรง คือผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผูสอนซึ่งเกี่ยวของโดยตรงใน
การใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอน
ดวยงบประมาณกวา 6,000 ลานบาท ที่กระทรวงศึกษาธิการลงทุนซื้อเครื่องรับโทรทัศนและ
จานรับดาวเทียมแจกใหกับโรงเรียนในสังกัดรวมกันทั่วประเทศกวา 50,000 แหง ที่จัดใหบริการโดย
ไมคิดมูลคาไปแลวนั้น เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการ
สอน
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 เนื่องจากเปนเขตการศึกษาที่เปนศูนยกลางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย และการมีสวน
รวมของทุกฝายจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา จึงมีบทบาท
สําคัญในการเผยแพรการเรียนการสอนมาสูสถานศึกษาและทองถิ่นที่อยูหางไกลกัน การใชสื่อ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาใหไดผลดีมีประสิทธิภาพและใหประโยชนสูงสุด ขึ้นอยูกับสภาพและปญหา
ในการใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษานั้นบรรลุถึงจุดประสงคที่ตั้ง
ไว ฉะนั้นเพื่อใหทราบถึงสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษารวมทั้งเหตุแหงปญหาที่
มีตอการเรียนการสอน เพื่อนําผลดี ผลเสีย ปญหาและอุปสรรคตางๆมาปรับปรุงแกไข และเสนอแก
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ครู-อาจารยผูสนใจ ตลอดจนผูที่มีสวนรวมในวงการศึกษาตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนและเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในโอกาสตอไป

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชสื่อการสอนดังนี้
1. เกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
2. เกี่ยวกับสภาพการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน ไดแก
2.1 ความรูประสบการณในการใชสื่อ
2.2 บทบาทการใชสื่อ
2.3 พฤติกรรมการใชสื่อ
3. เกี่ยวกับปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน ใน 4 ดาน คือ
3.1 ดานการเลือก (Selection) การเลือกสื่อการสอน เพื่อนํามาเกื้อหนุน ใหเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะหากครูเลือกสื่อที่ไมเหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอนแลว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะไมบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
3.2 ดานการเตรียมการ (Preparation) การเตรียมเปนขั้นสําคัญขั้นหนึ่งในการใชสื่อการ
เรียนการสอน การเตรียมเปนการสรางความพรอม ไมวาจะเปนตัวครู ผูเรียนและสื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนสื่ออํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหการใชสื่อการเรียนการสอนไดผล
3.3 ดานวิธีการและเทคนิคการใช หมายถึง กลวิธีที่ครูผูสอนนํามาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุตามจุดมุงหมาย
3.4 ดานการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ประเมินจาก
องค ป ระกอบ 3 อยา งคื อ ครู ผู ใ ช สื่ อ การสอน ผู เ รี ย น และสื่ อ การสอน เพื่ อ เปน แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดระบบการเรียนการสอนครั้งตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
2. เพื่อศึกษาปญหาการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู-อาจารย ในการแกไขปรับปรุงพัฒนาวางแผนการใชสื่อ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนใหดีขึ้นตอไป
2. เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูมีสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ไดเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาประกอบการ
สอน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 162 คน
จากจํานวน 10 โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก

ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอ

บาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ปการศึกษา 2553 ที่ใชสื่อโทรทัศนเพื่อ
การศึ ก ษาเท า นั้ น วิ ธี ก ารได ม าของกลุ ม ตั ว อย า งนั้ น ใช วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 39-43) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 68 คน
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. สภาพการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือขาย
บานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
2. ปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือขาย
บานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

นิยามศัพทเฉพาะ
สภาพ หมายถึง ลักษณะความเปนอยู ลักษณะในตัวเอง ภาวะ ธรรมชาติ ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ สภาพ หมายถึง สภาพการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ
อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
ปญหา หมายถึง อุปสรรหรือความขัดของที่ เกิดขึ้น เทคนิคและวิธีการตางๆซึ่งนํามาใช
ประกอบการเรียนการสอนตลอดจนเปนเหตุทําใหครูไมใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา อันจะสงผลให
ผูเรียนและผูสอนไมสามารถดําเนินการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชสื่ อ หมายถึ ง การนํ า วัส ดุ อุป กรณ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ควิ ธีก ารต า งๆ มาใชเ ป น
เครื่องมือสําหรับชวยถายทอดความรู เนื้อหาและประสบการณไปสูผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
การเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมที่ครูและนักเรียนแสดงออกรวมกันเพื่อทําใหเกิดการ
เรียนรู
การเลือกสื่อ หมายถึง การเลือกสื่อเพื่อนํามาเกื้อหนุนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
การเตรียมการ หมายถึง การสรางความพรอมในการใชสื่อ ไมวาจะเปนตัวครู ผูเรียน และสื่อ
การสอน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหการใชสื่อการเรียนประสบผลสําเร็จ
วิธีการและเทคนิคการใช หมายถึง การปฏิบัติตามวิธีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
เพื่อชวยเกื้อหนุนใหผูเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากสื่อการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา (Educational Television) หมายถึง สื่อที่มุงสงเสริมการใหความรู
ทั่วไปในดานตางๆ และชวยเพิ่มพูนประสบการณใหแกผูชมทั่วไปทุกระดับชั้นไดเกิดการเรียนรู มี
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายไดอยางเปนระบบ ทั้งนี้สามารถแบงออกไดเปน
2 ประเภท ตามลักษณะดังนี้
1. รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา (Educational Television Program : ETV) เปนรายการเพื่อ
ความรูทั่วไปในดานตางๆโดยไมจํากัดความรูของผูชมหรือเจาะจงเฉพาะบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งเปน
การใหความรูแกบุคคลทั่วไป
2. รายการโทรทัศนเพื่อการสอน (Instructional Television Program : ITV) เปนรายการที่จัด
ขึ้นตามหลักสูตรทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเพื่อเสนอบทเรียนแกผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ
โรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประกอบดวย 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานแปะบุญ, โรงเรียนบานสุไหงบาตู,
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 9, โรงเรียนบานบือเจาะ, โรงเรียนน้ําตกปาโจ, โรงเรียนบานปะลุกานา
กอ, โรงเรียนบานตะโละบาลอ, โรงเรียนบานปูซูตีฆอ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห 10, และ
โรงเรียนบานดูกู

