บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยงของ
ผูศึ ก ษาค น คว า ได ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ สภาพและป ญ หาการใช สื่ อ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามลําดับหัวขอตอไปนี้
1. ความหมายของการสื่อสารมวลชนกับสื่อมวลชน
2. องคประกอบการสื่อสารมวลชน
3. รูปแบบของสื่อสารมวลชน
4. หนาที่ของสื่อสารมวลชน
5. อิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน
6. คุณสมบัติของสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน
7. ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการศึกษา
8.โทรทัศนการศึกษา
9. การใชสื่อการสอนประจําหอง
10. การศึกษาทางไกล
11. เอกสารเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน

1. ความหมายของการสื่อสารมวลชนกับสื่อมวลชน
ความหมายของคําวา การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน เปนกระบวนการสงขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ไปยังคนจํานวนมาก ตรง
กับคําในภาษาอังกฤษวา Mass Communication (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 150)
การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง กระบวนการสื่อสารประเภทหนึ่ง เปน
การสื่อสารไปยังคนจํานวนมากในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกลเคียงกันโดยอาศัยสื่อมวลชนเปน
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สื่อ การใชคําวา “การสื่อสารมวลชน” จึงมีความหมายครอบคลุมถึงองคประกอบทุกองคประกอบ
ของกระบวนการ ซึ่งไดแก ผูสงสาร สื่อและผูรับสาร
มวลชน (Mass) หมายถึง ผูรับสารของสื่อสารมวลชน มีลักษณะที่เราไมสามารถกําหนดได
อาจเปนเพียงคนเดียว กลุมคน ผูรับสารของการสื่อสารมวลชนจะมีความหลากหลาย กําหนดไมได
แนชัดวาจะมีจํานวนเทาใด เปนใคร อยูที่ไหนหรือกําลังทําอะไรอยู ความแตกตางอยางมากมายของ
ผูรับสารนี้เอง ทําใหเปนการยากที่จะกําหนดเนื้อหาขาวสารใหเหมาะสมกับทุกคน ดังนั้น การสงสาร
จึงตองอาศัยความหลากหลายของสาร เพื่อใหผูรับสารเลือกรับสารตามความเหมาะสม (อภิชัจ พุก
สวัสดิ์, 2550 : 5)
Mass หมายถึ ง มวลชน

หรื อ ประชาชนผูรับสารทั่ว ไป ซึ่ง มีจํา นวนมาก ส ว นคํ าว า

Communication หมายถึง การสื่อสารหรือการสื่อความหมาย ดังนั้นความหมายโดยทั่วไปของการ
สื่อสารมวลชน จึงหมายถึงการสื่อสารหรือการสื่อความหมายระหวางกลุมบุคคล หรือองคกรหนึ่ง
กับ ประชาชนทั่วไป เปนกระบวนการสื่อสารที่มีความซับซอน เนื่องจากมีองคประกอบที่เกี่ยวของ
หลายอยาง มีปริมาณของขาวสารมาก จําเปนตองใชเครื่องมือ บุคลากร หรือสื่อ (Media) ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพียงพอ ที่จะนําขาวสารไปถึงผูรับจํานวนมาก สื่อที่ใชเปนตัวกลางในการสง
ขาวสารของการสื่อสารมวลชน จึงเรียกวา สื่อมวลชน (Mass Media)
การที่ขาวสารจะสงจากแหลงสงไปยังผูรับไดนั้นสามารถกระทําไดดวยกระบวนการของ
“การสื่อสาร” เมื่อนํ ากระบวนการนี้ มาใช กับสื่อมวลชนจึ งเรีย กวา “การสื่ อสารมวลชน” (Mass
Communication) ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับกลุมชนหรือผูรับจํานวนมาก โดยที่ผูสงอาจจะ
เปนบุคคลเดียวหรือเปนกลุมคนที่รวมกันเปนองคกรหรือสถาบันก็ได ในขณะนี้สื่อมวลชนประเภท
วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น ไ ด มี ก ารพัฒ นาขึ้ น มาเปน การสื่ อ สารสองทางแล ว โดยการใหผู ช มหรื อผู ฟ ง
โทรศัพทเขาไปถามปญหาหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับผูจัดทํารายการไดในลักษณะของการ
สื่อสารสองทางที่มีการโตตอบกันทันที จึงนับไดวาการสื่อสารมวลชนในปจจุบันจะเปนไดทั้งการ
สื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทางควบคูกันไป (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 150)
พจนานุกรมการสื่อสารมวลชน ใหความหมายของการสื่อสารมวลชนไว

โดยสรุปวา

สื่อสารมวลชน เปนแบบหนึ่งของการสื่อสาร สามารถกระจายเรื่องราวความรู เปดเผยไปสูคนสวน
ใหญ ซึ่งมีลักษณะไมเหมือนกัน และไปถึงผูรับพรอมกัน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวโนม
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ทางวัฒนธรรมของมวลชน คําวา " การสื่อสารมวลชน" และคําวา " สื่อมวลชน" มีความหมายที่
แตกตางกัน คือ การสื่อสารมวลชน เปนกระบวนการหรือวิธีของการสื่อสาร ที่รวมองคประกอบของ
การสื่อสารทั้งหมด สวนสื่อมวลชนนั้น หมายถึง สื่อหรือชองทาง ที่ใชในการสื่อสารมวลชน อัน
ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของการ
สื่อสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2538 : 126 -127) การใชคําสองคํานี้บางครั้งคนทั่วไปใชในความหมาย
อยางเดียวกัน โดยถือวา สื่อสารมวลชน นั้น มิใชเพียงสื่อหรือชองทางในการสื่อสารเพียงอยางเดียว
แตหมายถึงระบบของสื่อทั้งหมด เชน บุคลากร อันไดแก นักจัดรายการ ผูสื่อขาว นักหนังสือพิมพ
รวมไปถึง ชองทางของการสื่อสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ ดวย คณะกรรมการ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดอนุโลมใหใชคําสองคํานี้แทนกันได
ความหมายของคําวา สื่อมวลชน
สื่อมวลชน หมายถึง สื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือ วารสาร โปสเตอร หนังสือพิมพ วีดิ
ทัศน โทรทัศน ฯลฯ ที่นําขาวสารความรูไปสูมหาชน (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 149)
สื่อมวลชน หมายถึง สื่อมวลชนหรือชองทางในการนําสารไปยังมวลชน สื่อมวลชนอาจ
หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล นักหนังสือพิมพ วิทยุ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง พิธีกรรายการ
โทรทัศน ฯลฯ หรืออาจหมายถึง ชองทางในการนําสาร ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ เปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวและความคิดไปสูมวลชนเพื่อให
เกิดปฏิกิริยาโตตอบกลับมาในลักษณะตาง ๆ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์, 2550 : 5)
คําวา “สื่อสารมวลชน” นั้นไดมีผูใหความหมายไว เชน สื่อมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ
นิตยสาร หนังสือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร เปนสื่อกลางในการนําขาวสารไป
ยังมวลชน (บุญเลิศ ศุภดิลก, 2520 : 84)
นภาภรณ อัจฉริยะกุล (2525 : 64) ไดใหนิยามไววา หมายถึง สื่อที่นําเรื่องราวขาวสารความรู
ไปสูมวลชน เพื่อกอใหเกิดความรูสึกนึกคิด ความเขาใจอันดีตอกัน ใหความบันเทิงภายใตกรอบ
ขอบังคับตามระเบียบและกฎหมาย
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สนั่น ปทมะทิน (2529 : 80) ไดใหนิยาม สื่อมวลชน หมายถึง สิ่งที่บรรจุสาร สารนิเทศ หรือ
ขอสนเทศ จากผูสงสารผานสื่อกลางไปยังผูรับสารจํานวนมาก ในเวลาเดียวกันหรือตางเว็บกันใช
สําหรับการสื่อสารระหวางบุคคลในสังคมเดียวกันหรือตางสังคมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอ
ขาวสาร ความรู ความบันเทิง การประชาสัมพันธ การโฆษณา การเตือนภัยธรรมชาติลวงหนาและ
อื่นๆ (อนันตธนา อังกินันท และเกื้อกูล คุปวัฒนะ, 2523 : 110) ไดกลาวถึงความหมายของศัพทคําวา
“สื่อมวลชน” (Mass Media) และ “การสื่อสารมวลชน” (Mass Communication) วาทั้งสองคําไดผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการบัญญัติศัพททางการพิมพของราชบัณฑิตยสถานและอนุโลมใหคํา
สองคํานี้ใชแทนกันได (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2507 : 103 อางถึงในอัครเดช ศรีประภา,
2544 : 7) เครื่องมือสื่อมวลชนทุกชนิดมีความสําคัญรองลงจาก “เนื้อหา” ของการสื่อสารนั้น อยางไร
ก็ตามในความเปนจริงแลว การใชคําวา “การสื่อสารมวลชน” มีความหมายถึงกระบวนการ (process)
การสื่อสารประเภทหนึ่ง เปนกระบวนการสื่อสารของมวลชน การใชคําวา “การสื่อสารมวลชน” จึงมี
ความหมายครอบคลุมถึงองคประกอบของกระบวนการดวย ไดแก ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร
สวนคําวา “สื่อมวลชน” นั้นมีความหมายเฉพาะองคประกอบเพียงองคประกอบของกระบวนการคือ
“สื่อ” ดังนั้น ถึงแมวาจะมีการอนุโลมคําสองคํานี้ไดใชแทนกันได แตความหมายก็แตกตางกัน
(ปรมะ สตะเวทิน, 2538 : 95)
การสื่อสารมวลชนตองพิจารณาจากลักษณะเฉพาะขององคการตางๆดังนี้
1. คุณลักษณะขององคประกอบในการสื่อสาร ผูสงสาร (Source) ในกระบวนการ
สื่อสารมวลชน ไดแก หนวยงานหรือองคกรทางดานการสื่อสารมวลชน ผูสงขาวจะเปนผูที่สังกัดอยู
กับองคกร ผูรับสารจะใหการยอมรับและมีความนาเชื่อถือในการสงขาวสารมากกวาบุคคลธรรมดา
เชน นักขาวของโรงพิมพ กองบรรณาธิการ ผูเขียนประจําคอลัมนหนังสือพิมพหรือของ
สถานีโทรทัศน เปนตน ผูสงสารในสื่อสารมวลชนจึงมักจะปรากฏออกมาในฐานะที่เปนแหลง
ขาวสารที่สอง (Secondary Source) สาร (Message) จะปรากฏออกมาเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือเปน
ขาว (News) และขาวสาร(Information) ขาวสารมีความหลากหลาย (Variety) และมีลักษณะทั่วๆ ไป
เปนสาธารณะ (Public) มีความรวดเร็ว (Rapid) และไมยั่งยืน (Transient)
2. ลักษณะสาธารณะ (Public) หมายถึง การสื่อสารที่มุงสงไปยังสาธารณะ ไมเปนการ
สื่อสารแบบสวนตัว สารที่สงออกไมไดมุงเฉพาะเจาะจงไปยังใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น
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เนื้อหาของสารที่เผยแพรออกไปจึงกวางขวางเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับรู ทําใหผูรับสารทั้งหลาย
สามารถที่จะรับทราบขาวสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกลเคียงกัน
3. ลักษณะความรวดเร็ว (Rapid) การสื่อสารมวลชนเปนการสื่อสารที่รวดเร็ว เพราะเรื่องราว
ขาวสารที่เผยแพรออกไปนั้นตองการที่จะสงไปถึงผูรับสารจํานวนมากในลักษณะที่ผูรับสารแตละ
คนไดรับสารภายในระยะเวลาอันสั้น
4. ลักษณะความไมยั่งยืน (Transient) การสื่อสารมวลชนเปนการสื่อสารที่ไมยั่งยืน เพราะมี
เจตนาที่จะใหผูรับใชเรื่องราวขาวสารนั้นทันที สารที่สงออกไปจะมีลักษณะที่ถูกใชใหหมดไป และ
บางสวนเปนการตอบสนองเจตนาของการใชสื่อที่เปนการบริโภคแบบทันทีทันใด (Consummatory
Purpose) ดังนั้น ขาวที่ปรากฏจะมีอายุสั้น ๆ และจะมีขาวใหม ๆ ออกมาทุก ๆ วัน
5. สื่อ (Media) สื่อที่ใชในกระบวนการสื่อสารมวลชนเรียกวา “สื่อมวลชน” (Mass Media)
ซึ่งหมายถึงสื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับที่ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว
ภายในเวลาที่ใกลเคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปเราอาจแบงสื่อมวลชนออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ
สื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) ไดแก สื่อมวลชนที่สงขาวสารตาง ๆ โดยสื่อที่ใชการพิมพ เชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และหนังสือ ฯลฯ เปนตน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) ไดแก สื่อมวลชนที่ใชอุปกรณไฟฟา หรือ
อิเล็กทรอนิกสในการสงและรับขาวสาร เชน วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร ฯลฯ เปนตน
6. ผูรับสาร (Receiver) ผูรับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนนั้นจะเปนผูรับสารมวลชน
(Mass Audience) ซึ่งมีความแตกตางกันในดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตร (Heterogeneous)
อันไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และถิ่นที่อยูอาศัย ฯลฯ เปนตน และนอกจากนี้
ผูสงยังไมทราบหรือไมสามารถระบุไดวาผูรับสารของตนเปนใคร ซึ่งอาจกลาวไดวาผูรับสารไมเปน
ที่รูจักของผูสงสาร (Anonymous)
สื่อมวลชน หมายถึง สื่อหรือตัวกลางในการนําขาวสาร ความรู ความรูสึกนึกคิด และความ
บันเทิงไปสูมวลชน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันโดยไมเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล และใช
สื่ออุปกรณเครื่องมือสื่อมวลชนทั้งหลายอันไดแก หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
ภาพยนตร หนังสือและนิตยสารตางๆ ภายใตกรอบระเบียบขอบังคับและกฎหมาย และกระบวนการ
สื่อสารกับมวลชน (กิตมิ า สุรสนธิ, 2542 : 69 -70)
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2. องคประกอบการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชนมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. ผูสงสาร (Sender)
2. ขาวสารหรือเรื่องราว (Message)
3. ชองทางสง-รับขาวสาร (Channel) หรือสื่อ (Media)
4. ผูรับสาร (Receiver)
สื่อที่ใชในการสื่อสารมวลชน คือ สื่อมวลชนซึ่งเปนตัวกลางในการนําสารไปสูมวลชน โดย
มีนักสื่อสารมวลชนเปนผูทําหนาที่ใชสื่อมวลชนนําขาวสาร ขอคิดเห็น หรือชักจูงใจใหสาระความรู
และการศึกษา ความบันเทิง การบริการธุรกิจการคาและการโฆษณาแกมวลชนอยางกวางขวาง
สื่อสารมวลชน คือ การสื่อสารที่มุงไปสูผูรับสารเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความแตกตางกันและ
ไมเปนที่รูจักของผูสงสาร สารจะถูกสงไปยังผูรับสารไดอยางรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

3. รูปแบบของสื่อสารมวลชน
อัครเดช ศรีประภา (2544 : 8) ไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. สิ่งพิมพ ไดแก สิ่งที่เปนกระดาษเขารูปเลมอยูในรูปของหนังสือพิมพรายวัน วารสาร
นิตยสาร จดหมายขาว ฯลฯ
2. เครื่องอิเล็กทรอนิคส ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เครื่องขยายเสียง เครื่องเลน
จานเสียง เครื่องชวยสอน ฯลฯ
3. เครื่องฉาย ไดแก สไลด ฟลมสคริป และภาพยนตร ฯลฯ
กิดานันท มลิทอง (2540 : 152) ไดจําแนกสื่อมวลชนออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ
1. สิ่งพิมพ (Printed Media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ตําราเรียน พจนานุกรม
ไมโครฟลม ฯลฯ
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2. สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic) หรื อสื่ อ ระบบไฟฟ า ได แ ก วิ ทยุ โทรทั ศน วี ดิทั ศ น
ภาพยนตร ซึ่งเปนอุปกรณในการถายทอดขอมูลจากแหลงสงหรือที่บันทึกไวในวัสดุบันทึกภาพและ
เสียงเพื่อสงไปยังผูรับ
สนั่น ปทมะทิน (2529 : 65) แบงสื่อมวลชนออกเปน 4 ประเภท คือ
1. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ (Press and Printed Media)
2. วิทยุกระจายเสียงหรือเรียกสั้นๆ วา วิทยุ (Radio)
3. วิทยุโทรทัศน หรือเรียกสั้นๆ วา โทรทัศน (Television)
4. ภาพยนตร และแถบภาพหรือวิดีโอเทป (Film Video)

4. หนาที่ของสื่อสารมวลชน
Lasswell (1948 : 273-A อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 : 9) ไดกลาวถึงหนาที่ของ
สื่อมวลชนไววา มีหนาที่หลักอยู 3 ประการ คือ
1. หนาที่ดานขาวสาร
2. หนาที่ดานความคิดเห็นหรือชักจูง
3. หนาที่ดานสาระความรูห รือการศึกษา
ปรมะ สตะเวทิน (2538 : 98) กลาววา หนาที่หลักดังกลาวลวนเปนหนาที่ที่สถาบัน
สื่อมวลชนทั้งหลายไดนําไปใชในสังคม ไมวาสื่อมวลชนแตละประเภทจะมีคุณสมบัติในการเสนอ
ขาวสารขอมูลตางๆ แตกตางกันก็ตาม
โดยทั่วไปแลว สื่อมวลชนจะมีหนาที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ใหขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใหสมาชิกใน
สังคมไดทราบ
2. เปนแหลงกลางในการเสนอความคิดเห็นหรือขอโตแยงตอปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เพื่อใหประชาชนมีมติรวมกัน
3. ใหสาระบันเทิงแกประชาชน
4. ใหความรูทางการศึกษาและบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. ใหบริการดานธุรกิจการคา
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หนาที่สําคั ญทั้ง

5 ประการดัง กลาวแล ว เปน หนาที่ โดยทั่ว ๆ ไปของสื่ อมวลชน แต

สื่อมวลชนจะมีบทบาทและหนาที่นอกเหนือกวานั้นในประเทศที่กําลังพัฒนา ดังนี้
1. การเสนอขาว หนาที่นี้รวมถึงการทําใหประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น การยกระดับ
ความตองการของประชาชนเพื่อเปาหมายของการพัฒนา และการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การพัฒนาประเทศ
2. การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของสังคม ซึ่งสื่อมวลชนจะมีบทบาทในทางออม
โดยการใหขาวสารขอมูลตางๆ แกประชาชน เพื่อที่จะไดนําขอมูลนั้นไปพูดคุยหรือตัดสินกันอีกครั้ง
หนึ่ง
3. การสอน สื่อมวลชนสามารถชวยในการศึกษาและฝกอบรมทุกประเภท สามารถ
ชวยในการสนับสนุนระบบการศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนา และสามารถสอนแทนครูในสถานที่
ที่ขาดแคลนครู ซึงในเรื่องนี้วิทยุและโทรทัศนนับวาเปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลและมีบทบาทอยาง
มากตอการใหการศึกษาและการสอนแกประชาชน (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 152)
กลาวโดยสรุป สื่อมวลชนทุกประเภทมีหนาที่หลักสําคัญ 4 ประการ คือ มีหนาที่ใหขาวสาร
ขอเท็จจริง เสนอความเห็นหรือการชักจูงใหสาระความรูหรือการศึกษาใหความบันเทิงแกประชาชน
และใหการบริการทางธุรกิจและโฆษณาตอมวลชน

5. อิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน
สื่อมวลชนสามารถกระจายขาวสาร ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นตางๆ หรืออื่นๆ ตามหนาที่
ของสื่อมวลชนไดอยางกวางขวางไปสูประชาชน โดยลักษณะเชนนี้ จึงทําใหสื่อมวลชนมีอิทธิพลชัก
จูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมและแบบแผนแหงการดํารงชีวิต
ของสังคม ดังนั้นในลักษณะหนาที่ของสื่อมวลชนดังกลาวนี้ ยอมมีอิทธิพลที่จะใหคุณและโทษตอ
ประชาชนไดเปนอยางมาก (อัครเดช ศรีประภา, 2544 : 9 -10)
5.1 อิทธิพลของสื่อมวลชนดานการใหโทษตอสังคม
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สุโขเพ็ญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ (2527 : 60 อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 : 10)
ไดกลาวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่เปนขอเสียตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรของประชาชนไว

2

ลักษณะ คือ
1. การเลี ยนแบบพฤติก รรมที่ปรากฏในสื่อมวลชนของเด็ กหรือเยาวชนโดยมี เยาวชน
บางสวนเลียนแบบพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อมวลชน เนื่องจากเยาวชนจะประทับใจหลงใหล คลั่ง
ไคลในพฤติกรรมตางๆ ของดาราโทรทัศน ดาราภาพยนตร จึงพยายามลอกเลียนแบบพฤติกรรมตัว
แสดงในภาพยนตรการตูนหรือภาพยนตรจีนกําลังภายใน โดยรูไมถึงการณจนไดรับบาดเจ็บขาหัก
แขนหัก เปนตน
2. อิทธิพลสื่อมวลชนที่สงผลเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม ในปจจุบันสื่อมวลชนเปนสื่อ
ที่มีอิทธิพลสงผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจและหนาที่ตางๆ ของสถาบันมีพฤติกรรมสังคมดวย
เชน เด็กหรือเยาวชน อาจไมเชื่อฟงและไมเคารพตอผูใหญ หรือบางคนอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ
จากสิ่งที่ปรากฏที่สื่อมวลชนไดทุกเมื่อ โดยไมรูสึกตัวก็อาจเปนได นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทําลาย
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไดอีกดวย
5.2 อิทธิพลของสื่อมวลชนดานการใหคณ
ุ ประโยชนตอ สังคม
สื่ อ มวลชนสามารถใหป ระโยชนต อสั ง คมอยา งกวา งขวาง หากสื่อ มวลชนทุก ประเภท
คํานึงถึงจรรยาบรรณของตน และเสนอเนื้อหาสาระทีใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมตาม
หน า ที่ ข องสื่ อ มวลชนโดยสมบู ร ณ เพราะสื่ อ มวลชนทุ ก ประเภทเมื่ อ ประมวลเข า ด ว ยกั น ก็
เปรียบเสมือนแมพิมพหลอของวัฒนธรรมมวลชน และนับวันแตจะขยายออกไปในทุกสังคม
(รัตน พุมไพศาล, 2522 : 68)
5.3 อิทธิพลของสื่อมวลชนประเภทวิททยุโทรทัศน
ปริญญ ปราชญาพุทธ (2528 : 87) ไดกลาวถึงอิทธิพลของวิทยุโทรทัศนโดยทั่วไปไววา
ขณะที่ออกอากาศวิทยุโทรทัศนไดรับความนิยมมากวาสื่ออื่น สามารถเขาถึงบานผูปกครองทุกคนจะ
มีโอกาสไดชมวิทยุโทรทัศนรวมกับเด็กมากกวาภาพยนตรตามโรงภาพยนตรฉะนั้นจึงมีโอกาสได
อธิบายและชี้แจงแกเด็กไดมากกวาภาพยนตร
รัตน พุมไพศาล (2522 : 69) กลาววา ในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย วิทยุโทรทัศนจัดวาเปน
สื่ อ มวลชนที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากกว า สื่ อ อื่ น ๆในป จ จุ บั น เพราะเป น สื่ อ ที่ นํ า เอาทั้ ง ภาพยนตร
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วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพมารวมกันอยูในตัว จึงสามารถเขาถึงมวลชนไดมาก ซึ่งความเห็น
ดังกลาวนี้สอดคลองกับความเห็นของ Berlyne (1965 : 170-A อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 :
11) ที่กลาวถึงการใชสื่อทางดานการสื่อความหมายไววา วิทยุโทรทัศนนับเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอผูชม
อยางยิ่ง และเปนสื่อที่ทันสมัยมีผูชมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิทยุโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่มี
คุณสมบัติที่สมบูรณโดยรวมเอาสื่อมวลชนแทบทุกประเภทมารวมไวอยูในตัว

6. คุณสมบัติของสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน
วิทยุโทรทัศนคุณสมบัติที่ดีเดนอยู 3 ประการ คือ
1. สามารถสื่อสารไปยังผูชมกลุมใหญที่กระจายกันโดยไมจํากัดจํานวนในเวลาเดียวกัน
และไปไดในระยะไกล
2. สามารถใหประสบการณแกผูขมไดมาก ทําใหผูชมมีประสบการณอยางกวางขวาง
ไดรับความรูทั้งในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3. วิทยุโทรทัศนมีคุณสมบัติของโสตทัศนศึกษาอยางครบถวน คือ ใหขาวสารแกผูชมทาง
ประสาทสัมผัสทางตาและหู สามารถสรางประสบการณที่เปนรูปธรรมไดดี (Howell, 1970 : 161-A
อางถึงในอัครเดช ศรีประภา, 2544 : 11)
นิพนธ ศุขปรีดี (2520 : 123) ไดกลาวถึงขอดีของวิทยุโทรทัศนไวดวยวา สามารถดึงดูด
ความสนใจมวลชนได ม ากกว า เพราะทํ า หน า ที่ เ ป น ได ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
ภาพยนตร ผูชมสามารถเก็บขาวสารไดมากกวาการฟงวิทยุกระจายเสียงหรืออานจากหนังสือพิมพ
อยางเดียว เพราะได เ ห็ น ทั้ ง ภาพและได ยิ น เสี ย งในเวลาเดี ย วกั น ถ า ยทอดข า วสารได ร วดเป น ที่
นาเชื่อถือ และสามารถเสนอรายการบางอยางที่วิทยุกระจายเสียง หรือหนังสือพิมพไดไมดีเทา เชน
การเสนอรายการสารคดีหรือการสาธิตทางวิชาการตางๆ เปนตน
ปจจุบันวิทยุโทรทัศนนับวาไดรับความนิยมจากประชาชนมากกวาสื่ออื่นๆ และนับวาจะมี
อิทธิตอมวลชนขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะวิทยุโทรทัศนมีคุณสมบัติ คือ เห็นหนังสือสามารถนํา
รายการสดที่เตรียมไวเปนอยางดีออกอากาศไปสูผูชมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถายทอดสด
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รายการใหญๆ ที่นาสนใจผานดาวเทียมไดทั่วโลก อาทิ รายการแขงขันฟุตบอลโลก รายการมวยชิง
แชมปโลก รายการสงยานอวกาศที่สําคัญ เปนตน

7. ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการศึกษา
เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพการใช สื่ อ มวลชนในป จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ บทบาทหน า ที่ ข อง
สื่อมวลชนที่กําหนดไว คือ เสนอขาว เสนอความคิดเห็น ใหการศึกษา ใหความบันเทิงและโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ จะพบว า ทํ า ให ค รอบคลุ ม บทบาททุ ก ด า น แต สั ด ส ว นอาจจะยั ง ไม เ หมาะสม
โดยเฉพาะในดานการศึกษาแกประชาชนยังนอยมาก จึงจําเปนจะตองใชความพยายามเพื่อนําเอา
สื่อมวลชนมาใชเพื่อประโยชนในทางการศึกษาใหมากขึ้น ประกอบกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
เองก็มีขอจํากัดมากมายที่นาคลี่คลายใหเบาลงไดโดยอาศัยคุณลักษณะพิเศษของสื่อมวลชนมาชวย
ความจําเปนที่จะตองนําเอาสื่อมวลชนมาใชประโยชนในทางการศึกษา เนื่องมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
1. อัตราเพิ่มของประชากรสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรัฐไมสามรถจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนใหเพียงพอกับจํานวนประชากรได เพราะการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนเปนการลงทุนสูง ซึ่งเกินกําลังของรัฐที่จะกระจายการศึกษาใหทั่วถึง
2. ประชาชนขาดความเสมอภาคในทางการศึกษา หมายถึง โอกาสในการเขาศึกษาใน
ระดับตางๆ ความตองการไมทัดเทียมกันบางคนโอกาสเรียนแตระดับประถมศึกษา บางคนมีโอกาส
ถึงระดับมัธยมศึกษา และสวนนอยมีโอกาสถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้โรงเนียนแตละโรงเรียนก็
ยังมีคุณภาพที่แตกตางกัน ทั้งในดานอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ผูที่มีโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือมีความ
พรอมสูง ยอมไดเปรียบ
3. ความรูและวิทยาการแขนงตางๆ ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดเทคโนโลยี
ใหมๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งมีผลทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงอันมีผลผลักดันใหคนในสังคมตองปรับปรุง
พัฒนาตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงนั้นซึ่งตองอาศัยการศึกษาแตการศึกษาในระบบโรงเรียนมี
ขอจํากัดมากมายจึงตองหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเขาชวย นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหทุกคนได
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เรียนรูตามแนวความคิดของการศึกษาตลอดชีวิตคือหลังจากจบจากสถาบันการศึกษาแลว ควรเปด
โอกาสใหประชาชนไดเรียนรูตลอดเวลา
ป ญ หาดั ง กล า วที่ บ รรเทาลงได โ ดยใช ท รั พ ยากรการด า นสื่ อ มวลชนที่ มี อ ยู แ ล ว ให เ กิ ด
ประโยชนโดยนํามาใชจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดศึกษา
อยางกวางขวางตามแนวความคิดของการศึกษาตลอดชีวติ (Long Life Education) และนําไปชวย
แกปญหาดานการสอนในระบบโรงเรียนในรูปแบบตางๆ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให
สูงขึ้น
นักการศึกษาหลายทานมีความเห็นวา สื่อมวลชนมิใชเปนเครื่องชวยในการเรียนการสอนแต
ควรเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองอยูในระบบการเรียนการสอนทุกระบบ โดยมีการวางแผนเตรียมการ
และนําไปใชอยางเหมาะสม จะยังประโยชนในการเสริมสรางความรู ความคิดทักษะและเจตคติ
ใหแกผูเรียนไดอยางกวางขวาง
สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยอมอํานวยคุณประโยชนแกกระบวนการเรียน
การสอนไดดังตอไปนี้
1. สามารถแพรกระจายความรูเนื้อหาสาระในสาขาวิชาตางๆ ไปสูคนจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็ ว ๆ เป น การเป ด โอกาสให ป ระชาชนได มี โ อกาสเรี ย นรู ก ว า งขวางมากขึ้ น ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย
2. เปดโอกาสใหประชาชนทีกระจายอยูในที่ตางๆ ทั่วประเทศมีโอกาสไดรับประโยชน
ทางการศึกษาเทาเทียมกัน เปนการขยายหองเรียนใหกวางออกไป โดยผูเรียนไมตองมาเขาชั้นเรียน
แตสามารถเรียนไดตามลําพังตลอดเวลา
3. ชวยแกปญหาเรื่องขาดแคลนวัสดุการศึกษาของระบบโรงเรียน ทั้งดานสถานที่บุคลากร
สื่ อ การเรี ย นการสอน และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ เช น ห อ งเรี ย นไม พ อ ขาดผู ส อนที่ มี
ประสบการณ สื่อการสอนที่จําเปน ปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยอาศัยสื่อมวลชนเขาชวย
4. ชวยปรับปรุงการสอนของครูซึ่งมีความสามารถแตกตางกัน ใหมีคุณภาพดีใกลเคียงกัน
โดยอาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อในการถายทอดเทคนิควิธีการ ดวยการใหคําแนะนําและสาธิตการสอน
ผานสื่อมวลชนโอยเฉพาะ วิทยุโทรทัศนไดผลดีมาก

24

5. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของรัฐ ถาไดมีการวางแผนเตรียมการอยาง
รัดกุมจะสามารถจัดการศึกษาใหแกประชาชนไดครอบคลุมตอเนื่องและมีคุณภาพคุมกับการลงทุน
จะเห็นไดวาสื่อมวลชนเปนเครื่องมือทางพลังและมีอิทธิพลอยางยิ่งประเภทหนึ่งสําหรับวง
การศึกษา และสิ่งที่ทรงพลังและอิทธิพลอยางยิ่งยอมมีทั้งคุณอนันตและโทษมหันต ทั้งนี้ขึ้นกับการ
ใชและการควบคุมวาจะใชไปทางใด และถูกตองเพียงใด คุณคาของวิทยุโทรทัศนในดานการศึกษา
เปนสื่อมวลชนที่ใหประโยชนทางดานการเรียนการสอนหลายประการ คือ
1. ใหเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ
2. ใหทั้งความรูและความบันเทิง
3. ชวยใหเกิดความคิดและจินตนาการ
โทรทัศนใหคุณคาดานการศึกษาหลายประการ ดังนี้คือ
1. สามารถนําขาวสารทั้งภาพและเสียงไปสูคนหมูมากไดโดยงายและรวดเร็ว
2. โทรทัศนจะรวบคุณคาที่ดีๆ ของวิทยุและโทรทัศนเขาไวดวยกัน ทําใหมีกําลังชักชวน
สามารถสรางความนาเชื่อถือ ทัศนคติของชุมชนไดอยางดี
3. ชวยยนเวลาการอธิบาย การพูด บรรยาย และการพาไปชมสถานที่นั้นๆ ได
4. อาจใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงสภาพสังคม วัฒนธรรม ความประพฤติ และการ
แตงกายได
5. ชวยใหผูชมเกิดความรูสึกวาเหตุการณนั้นๆ มีความสัมพันธใกลชิดกับตน จําตองรับรู
สามารถเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดไดดี
6. ถ า หากผู ป กครองมี ค วามสามารถโดยรู จั ก เลื อ กและแนะนํ า ให เ ด็ ก ชมรายการที่ ดี
โทรทัศนจะมีบทบาทชวยในการอบรมฝกนิสัยที่ดีแกเด็กได
7. โทรทัศนจะชวยเสริมบทเรียนและการสนองของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(อํานวยพร โฮมจูมจัง, 2547 : 17-19)
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8. โทรทัศนการศึกษา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโทรทัศนการศึกษา
โทรทัศนเปนสื่อที่ใหทั้งภาพ และเสียง สามารถถายทอดความรู และเหตุการณใหผูชมไดรับ
ชมกันอยางทั่วถึง เสมือนหนึ่งรวมอยูในเหตุการณนั้นๆ ดวยเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกแกผูรับ
เพราะสามารุแพรภาพ และเสียงได ในขณะเดียวกัน เพื่อเสนอความบันเทิง และประโยชนดานธุรกิจ
นับตั้งแตตนทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา ไดมีการนําโทรทัศนมาใชในวงการศึกษาอยาง
กวางขวางเพิ่มมากขึ้น โดยการแพรภาพไมเพียงเฉพาะดานการออกอากาศโทรทัศนในระบบวงจร
เปดเทานั้น แตไดรวมไปถึงในระบบวงจรปด การสงสัญญาณตามสายเคเบิลการสงสัญญาณผาน
ดาวเทียม นอกจากนี้ยังมีการใชวิดิทัศนเพื่อชวยในการแพรีภาพดวย
ดังนั้นจึงทําใหโทรทัศนเปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใชไดอยางสะดวกสบาย
และใชกันอยางแพรหลายเชนเดียวกับสื่อการสอนชนิดอื่น
โทรทัศนการศึกษา
คําวา “โทรทัศน” (Television) แปลความหมายไดวา การเห็นในระยะไกล หมายถึง การสง
ภาพ และเสียง จากสถานีสงไปยังผูรับซึ่งเปนมวลชนในที่ตางๆที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศนใหได
ชมพร อ มๆกั น เมื่ อ มี ก ารนํ า โทรทั ศ น ใ นวงการศึ ก ษาจึ ง ทํ า ให เ กิ ด คํ า ว า โทรทั ศ น ก ารศึ ก ษา
(Educational Television) ความหมายของคํานี้เปนเพียง สื่อหรือชองทาง เพื่อนําความรูมายังผูเรียน
มิใชเปนตัวของการศึกษา หรือบรรจุความรูอยูในตัวเอง แตเปนการใชโทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคทาง
การศึกษา
โทรทัศนการศึกษาเปนผลการนํารูปแบบ และเทคนิคของสื่อโทรทัศนมาประยุกตใชรวมกัน
เพื่อธุรกิจทางการศึกษา เปนลักษณะหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษา โทรทัศนการศึกษาจะแพร
ภาพรายการทั้งในระบบวงจรเปด และวงจรปด โดยรายการเหลานั้นจะมีเนื้อหาอยางกวางๆ เพื่อเปน
ขอมูลสงเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 179)
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ประเภทของรายการโทรทัศน
รายการโทรทัศนแตละรายการ จะเนนเนื้อหามากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
สถานี และรายการโทรทัศนที่แพรสัญญาณในขณะนี้ รวมศักดิ์ แกวปลั่ง และอนันตธนา อังกินันทน
(2539 : 140 -141) แบงออกได 3 ประเภท ดังนี้
1. รายการโทรทัศนเพื่อการคา
2. รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
3. รายการโทรทัศนเพื่อการสอน
รายการเพื่อการสอน (Instructional Programs) หมายถึง รายการที่มีจุดมงหมายในการสอน
วิชาความรูในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยชัดแจง ซึ่งจะตองมี
การวัดผลการเรียนของผูชม หรือผูเรียนเพื่อผานมาตรฐานการเรียนในระดับหนึ่ง ระดับใด รายการ
สอนประเภทนี้ มักควบคูไปกับการศึกษาในระบบ (Formal Education)
รายการสอนเพื่อความรู(Education Program) หมายถึง รายการที่มิไดมุงหมายเพื่อการสอน
โดยตรง แตเปนรายการที่มุงใหความรู ความกระจางในบางเรื่อง หรือหลายๆเรื่อง เปนรายการซึ่ง
ผูชมจะไดรับความรูในสิ่งที่เปนประโยชนจําเปนแกการดําเนินชีวิตในสวนตัว และสวนรวม ความรู
ตอวิทยาการกาวหนา สงเสริมใหรูจักคิด รูจักเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง มองการณไกล วัตถุประสงค
ของรายการ เพื่อสรางเสริมทักษะประสบการณเพิ่มเติมคุณคาชีวิต เพิ่มความรูในการดําเนินชีวิต การ
ปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนไป (อรนุช เลิศจรรยารักษ, 2541 : 62)
รูปแบบรายการโทรทัศน
การผลิตรายการโทรทัศนเปนเรื่องที่มีชีวิตชีวา และตองการความคิดสรางสรรคมาก ตองมี
ความยืดหยุน สามารถพลิกแพลง เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบ และสถานการณนั้น (วิภา อุตมฉันท,
2544 : 22-23) ดังนั้นผูเกี่ยวของกับกระบวนการสรางงานโทรทัศนจําเปนตองทราบคุณลักษณะของ
รายการประเภทตางๆกอนดําเนินการจัดและผลิตรายการทั่วไปแลวรายการโทรทัศฯที่นําเสนอกัน
นั้น สามารถจัดแบงออกเปนประเภทใหญๆได 3 ประเภท คือ
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1. รายการสดในสตูดิโอ/หองสง เปนรายการที่จัดทําขึ้นสดๆ ในหองสง และออกอากาศ
พรอมกันไปทันที
2. รายการสดนอกหองสถานที่ เปนรายการที่จัดทําขึ้นนอกหองสง หรือเปนการถายทอด
โดยใชรายทอดซึ่งมีอุปกรณครบ
3. รายการที่ มี ก ารบั น ทึ ก เทปไว ล ว งหน า หรื อ รายการแห ง เป น รายการที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว
ลวงหนา โดยบันทึกรายการลงใน เทปโทรทัศน แลวนําเทปโทรทัศนที่บันทึกรายการลงไวแลวมา
แพรภาพออกอากาศจริงๆ อีกครั้งหนึ่ง
ปจจุบัน มีพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของรายการโทรทัศนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่ง
เดชอนันต บุญผัน (2539 : 168 -169 อางถึงในศิริพล วุนพันธ, 2550 : 13) จําแนกแยกยอยไดออก
แบบหนึ่งคือ
รายการพูดคนเดียว รายการสนทนา รายการสัมภาษณ รายการอภิปราย เกมโชว และการ
แขงขันตอบปญหา รายการสารคดี รายละคร รายการสาธิตและทดลอง รายการเพลง และดนตรี
รายการแบบผสมผสาน รายการกีฬา รายการถายทอดสด
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาเปนศาสตรอีกแขนงหนึ่งของการผลิตสื่อการเรียน
การสอน (ธีรชัย รังสิกุล และคณะ, 2548 : 34 -36)
กอนการผลิตรายการโทรทัศนเปนการกําหนด ประเภทรายการ เนื้อหา และรูปแบบการ
นําเสนอ ซึ่งขั้นตอนที่สําคัญในการผลิต คือ ขั้นกอนการผลิต หรือขั้นการวางแผน เปนขั้นที่กําหนด
ทุกอยาง ของรายการ โดยตั้งคําถามใหกับรายการวา ผลิตรายการเพื่อใคร ผลิตอะไร ที่ไหน เมื่อไหร
ทําไม และผลิอยางไร เหลานี้เปนสิ่งที่ผูผลิตตองคํานึงถึงโดยเฉพาะกลุมเปาหมายเปนตัวแปรที่สําคัญ
ในการประเมินผลรายการแตละรายการแมจะผลิตตามขั้นตอนที่วางแผนไวทุกอยาง แตการที่จะบอก
วารายการนั้นมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ตองมาจากความคิดเห็นของผูชม
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การเผยแพรรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
เมื่อผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว ตอไปก็เปนการออกอากาศ หรือ
เผยแพรรายการออกสูสาธารณชน หนวยงานที่ทําหนาที่เผยแพรรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษามีดังนี้
(จุมพล รอดคําดี, 2546 : 51-53)
1. รายการที่ จั ด ผลิ ต โดยศู น ย เ ทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา กรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
กระทรวงศึกษาธิการเผยแพรใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ห ง ประเทศไทย ช อ ง 11 โดยจั ด ออกอากาศรายการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา สัปดาหละ 2.5 ชั่วโมง กลุมเปาหมายรับชมไดทุกจังหวัด
1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ETV ออกอากาศ
ดวยระบบ DTH ใชชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมโดยตรงในระบบ KU-Band มีจุดรับสัญญาณ
ในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 15,585 จุด (ออกอากาศวันละ 15 ชั่วโมง ระหวางเวลา 06.00 - 22.00 น.)
1.3 การเผยแพรดวยระบบการกระจายสื่อการศึกษา โดยประสานรวมมือกับหนวยงาน
เครือขายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดสําเนารายการ เพื่อการศึกษา ในรูปแบบวิดิทัศนจัดสง
ตรงไปสูสถานีปลายทาง คือ ศูนยการเรียนชุมชน ซึ่งการะจายอยูทุกตําบลทั่วประเทศประมาณ 7,500
แหง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดใชเปน สื่อประกอบการศึกษาดวยตนเอง มีชุดการเรียนใหกับนักศึกษา
นอกระบบโรงเรียน จํานวน 20,500 ชุด ประชาชน 7,000 ชุด
2. รายการที่ผลิต โดยมูลนิธิ การศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม รวมกับกรมสามัญศึกษาแพร
ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยการเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม ยานความถี่ KU-Band จํานวน 7 ชองสัญญาณ
3. รายการที่ ผ ลิ ต โดย สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแพร ภ าพ
ออกอากาศโดยการเชา ชองสัญญาณดาวเทียม ยานควาถี่ C-Band จํานวน 1 ชองสัญญาณ
4. รายการที่ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แพรภาพออกอากาศโดยการเชา
เวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
5. รายการที่ ผ ลิ ต โดยมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง แพร ภ าพออกอากาศโดยการเช า เวลา
ออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
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บทบาทของโทรทัศนเพื่อการศึกษาในตางประเทศ
ประเทศตางๆ มีการเคลื่อนไหวที่จะนําเอาโทรทัศนมาใชประโยชนทาการศึกษาทั้งใน และ
นอกหองเรียน เพื่อเพิ่มเติมขยายความรูที่นักเรียนไดรับไปแลวจากการสอนใหสมบูรณมากขึ้น เปน
ตนวา ประเทศอังกฤษเริ่ม ETV ป พ.ศ. 2500 (หลังสหรัฐอเมริกา 4 ป) ไดแก สถานี BBC และการ
โทรทัศนอิสระของ ITA (Independent Television Authority) ในฝรั่งเศส รัฐเปนผูจัดโดยมีสํานักงาน
วิทยุ และโทรทัศนโรงเรียนดําเนินงาน RTS (Radio Television) มีการทดลองใช ETV ตั้งแตป ค.ศ.
1950 และเริ่มใชใน มหาวิทยาลัยในปค.ศ.1953 และใชสอนโดยโทรทัศนในปค.ศ.1966 (รวมศักดิ์
แกวปลั่ง และอนันตธนา อังกินันทน, 2539 : 145 -149)
นอกจากฝรั่งเศส แลวยังมีการใชวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาในประเทศแคนาดา อิตาลี
เนเธอร แ ลนด ในภาคพ น เอเชี ย ก็ มี ป ระเทศมาเลเซี ย สิ ง คโปร เกาหลี ฟ ลิ ป ป น ส สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ไทย และญี่ปุน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนมีสถานี NHK (Nippon Hoso Kyokai) or
Japan Broadcasting Corporation เปนรัฐวิสาหกิจแหงเดียวในญี่ปุนที่ดําเนินการสงกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน ป ค.ศ. 1953 นอกจากนั้นเปนเอกชน ปจจุบัน NHK มีเครือขายกระจายเสียงวิทยุและ
วิทยุโทรทัศนทั่วประเทศทั้งหมด 47 จังหวัด (วัฒนา พุทธงกูรานนท, 2546 : 83)
เมื่อมองดูการศึกษาของตางประเทศจะเห็นวา Google Earth & Sky รัฐและเอกชนใหการ
สนับสนุน การนํ าโทรทัศน มาใช กับการศึก ษาเป น อยางมาก โดยเฉพาะประเทศที่ มีค วามเจริ ญ
ทางดานเทคโนโลยี เชน อเมริกา อังกฤษ จีน และญี่ปุน ซึ่งเห็นความสําคัญของการศึกษา เมื่อเทียบ
กั บ ประเทศไทยแล ว ถื อ ว า ประเทศไทยยั ง ด อ ยกว า และยั ง ขาดการนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน โดยเฉพาะดานการศึกษา เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร
เปนตน หรือแมแตสื่อสิ่งพิมพตางๆ ก็สามารถนํามาใชกับการเรียนการสอนได (ศิริพล วุนพันธ,
2550 : 17)
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คุณคาทางการศึกษาของโทรทัศน
โทรทัศนเปนสื่อหนึ่งที่ทําใหผูชมมองเห็นทั้งภาพ และเสียง อีกทั้งยังมีความหลากหลายใน
ดานเนื้อหา และเทคนิคการนําเสนอ คุณคาทางการศึกษาของโทรทัศนมีหลายประการ ดังนี้
1. โทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่มีบทบาทในดานการใหความบันเทิง และขาวสาร สาระ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ชวยใหประชาชนไดรับความรูอยางทั่วถึง
เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชน ใหมีคุณภาพกระจายความรูสูประชาชนอยางรวดเร็ว (อนันต
ธนา อังกินันท และเกื้อกูล คุปรัตน, 2542 : 207)
2. โทรทัศน เปนสื่อการสอนที่สามารถนําสื่อหลายอยางมาใชรวมกันไดโดยสะดวกใน
รูปแบบของสื่อประสม เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน โดย
ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความสามรุพิเศษ ในแตละสาขาวิชามาเปนผูสอน ทางโทรทัศน ทําใหผูเรียนเห็น
สิ่งที่ตองการเนนได โดยเทคนิคการถายใกลเพื่อขยายภาพใหเห็นชัดเจน (กิดานันท มลิทอง, 2540 :
184 -185)
3. โทรทัศน เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เปนการรวมเอาคุณลักษณะของวิทยุ
และภาพยนตรไวดวยกัน มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอกระตุน และจูงใจ
ผูช มให สนใจติด ตามเรื่ อ งราว โทรทั ศ น เ ป น สื่ อ เอนกประสงค ใ ช ไ ดห ลายลั ก ษณะ เช น การรั บ
สัญญาณโทรทัศน จากสถานีทองถิ่น ใชกับ video tape, cable TV และ computer จึงเปดโอกาสให
ศึกษาหาความรูผานทางโทรทัศนจากสื่อสารตางๆ ไดมาก (เดชอนันต บุญผัน, 2539 : 160 -161 อาง
ถึงในศิริพล วุนพันธ, 2550 : 18)
4. โทรทัศน เปนอุปกรณสําคัญในการเรียนการสอน โดยใชไดกับทุกระดับชั้นเปนแหลง
เผยแพรภาพการสอนไปไดไกล และกวางขวาง ชวยปรับปรุงการสอนของครูประจําชั้น ทําใหเกิดผล
ดี แ ก นั ก เรี ย นอี ก ทางหนึ่ ง ใช ส าธิ ต เป น ตั ว อย า งวิ ช าที่ มี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เช น การทดลองในวิ ช า
วิทยาศาสตร ทําใหการสอนดําเนินไปอยางถูกตอง (รวมศักดิ์ แกวปลั่ง และอนันตธนา กังกินันท,
2539 : 10 -11)
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5. โทรทัศน ชวยใหผูชมเกิดความรูสึกวา เหตุการณนั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับตน สราง
ความเชื่อถือ ทัศนคติของคนได ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู สงเสริมบทเรียนและการสอนของ
ครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อภิณญาณ บุญอุไร, 2539 : 10 -11)
6. การนําโทรทัศนมาใชกับการศึกษา ชวยลดปญหาการขาดแคลนครูผูสอนและชวยใหครู
มีเวลาวางมากขึ้น สามารถนําเอาสิ่งที่อยูไกลตัวมาสูผูเรียนไดรวดเร็วขจัดอุปสรรคดานเวลา และ
ระยะทางออกไป ประหยัดคาใชจายในแงของการศึกษาทางไกล ชวยสรางคานิยม และทัศนคริที่ดี
ใหกับประชาชน (วรรณดี กลิ่นสุคนธ, 2539 : 17 -18)
ขอจํากัดของโทรทัศนทางการศึกษา
โทรทัศนเปนสื่อที่ใหประโยชน และมีคุณคาตอการเรียนการสอนยางยิ่งแตก็มีขอจํากัด
สภาพป ญ หา และอุ ป สรรคของการใช ป จ จุ บั น รายการโทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษายั ง ไม ไ ด รั บ การ
สนับสนุนอยางเต็มที่ สวนใหญเปนภาครัฐที่ใหการชวยเหลือแตยังไมเพียงพอ และประโยชนที่ผูชม
ไดรับ ก็ยังไมประสบผลตามเปาหมาย ดวยขอจํากัดหลายอยาง ดังนี้
1. สถานีโทรทัศนแตละสถานีมีสถานภาพที่แตกตางกัน รัฐบาลไมมีนโยบายที่แนนอน ทํา
ใหสถานีโทรทัศนไมสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนอยางสมบูรณ การประสานงานของแตละสถานี
ไมสอดคลองกันทําใหรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาไมเกิดประโยชน รวมทั้งการใชโทรทัศนใน
สถาบันการศึกษาก็ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน (อนันตธนา อังกินันท และเกื้อกูล คุปรัตน, 2542 :
204 -205)
2. การนําโทรทัศนมาใชกับการศึกษา มีขอจํากัดในดานการสื่อสาร เพราะเปนการสื่อสาร
แบบทางเดียว ไมสามารถโตตอบกันได ครูผูสอนจึงไมรูวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม เนื่องจากไม
เห็นปฏิกิริยาของผูเรียน และสติปญญาของผูเรียนแตละคนก็ไมเทากัน ครูจําเปนตองอธิบายเพิ่ม
หลังจากผูเรียน ดูรายการโทรทัศนจบแลว การจัดตารางสอนของการเรียนกับตารางออกอากาศทําได
ยาก ตองอาศัยผูบริหารทางแกไข (รวมศักดิ์ แกวปลั่ง และอนันตธนา กังกินันท, 2539 : 143 -144)
โทรทัศนไมใชอุปกรณที่ใชแทนผูสอนไดอยางสิ้นเชิง ผูเรียนจําเปนตองศึกษาบทเรียน
เพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ มาประกอบดวย อาจเกิดอุปสรรคในดานการสื่อสาร เชน กระแสไฟฟาขัดของ
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หรือสิ่งแวดลอม ของผูเรียนไมเอื้ออํานวย ทําใหขาดสมาธิในการเรียน การนําโทรทัศนมาเปนสื่อการ
เรียนยอมมีคาใชจายสูงในการจัดซื้ออุปกรณ (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 185)
จากแนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศนการศึกษา สรุปไดวา โทรทัศนการศึกษาเปนผลการนํารูปแบบ
และเทคนิคของสื่อโทรทัศนมาประยุกตใชรวมกันเพื่อธุรกิจทางการศึกษาแพรภาพรายการทั้งใน
ระบบวงจรเปด และวงจรปด มีเนื้อหาอยางกวางๆ เพื่อเปนขอมูลสงเสริมทางดานการศึกษาและ
วัฒนธรรม

9. การใชสื่อการสอนประจําหอง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 25 -100) ไดกลาวถึงการใชสื่อ
การสอนไวดังนี้
1. ดานเตรียมการ
1.1 สภาพภายในหองมีลกั ษณะดังนี้
1.1.1 จัดใหมีแสงสวางเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1.2 จัดใหมีปายนิเทศ
1.1.3 ควรมีการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนใหเปนระเบียบและสะดวกในการใช
1.1.4 ควรดูแลและบํารุงรักษาใหหองสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยรอยอยูเสมอ
1.1.5 ควรจัดสภาพหองใหอยูในสภาพที่ใชการไดเปนสัดสวน เรียบรอย มีอุปกรณ
และอยูในสภาพที่ดี
1.1.6 ขนาดของห องควรมีเ นื้อที่เ พีย งพอกั บจํ า นวนผูเ รี ย นและสามารถประกอบ
กิจกรรมตางๆได
1.1.7 จัดบรรยากาศและตกแตงสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู
1.1.8 กําหนดระเบียบขอปฏิบัติในการใชหอง
1.2 การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน
1.2.1 ตรวจสอบเครื่องโทรทัศนและอุปกรณตอพวงวาอยูในสภาพใชงานไดหรือไม
1.2.2 ตรวจสอบการใชงานวาสามารถใชงานไดหรือไม
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1.2.3 เตรียมใบงาน ใบความรู และแบบฝก
1.2.4 เตรียมแผน วิดทิ ัศน
1.2.5 โรงเรียนจัดหาหนังสือ เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการวัดผลประเมิลผล
1.2.6 จัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน
1.2.7 ขอความร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ จากชุ ม ชนหรื อ สมาคมครู แ ละผู ป กครองหรื อ
ภาคเอกชนในทองถิ่นที่สามารถใหการสนับสนุนการจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนให
เพียงพอ
1.3 การเตรียมบุคลากร
1.3.1 ผูบริหาร
1.3.1.1 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหอง
1.3.1.2 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการใชหองที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.3.1.3 วางแผนการใชหองใหเกิดประโยชนแกบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3.1.4 นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหอง
1.3.1.5 เตรียมการประเมินผลการใชหอง
1.3.1.6 สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
1.3.2 ครูผูสอนและครูประจําหอง
1.3.2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร
1.3.2.2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.2.3 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการใชหอง
1.3.2.4 ประชุมปรึกษา หารือบุคลากรที่เกี่ยวของ
1.3.2.5 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือการวัดและประเมิน
1.3.2.6 ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นเพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ
1.3.3 นักเรียน
1.3.3.1 แบงกลุมตามความถนัดและความสนใจ
1.3.3.2 ศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการใชวัสดุอุปกรณในหอง
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1.3.3.3 เตรียมสื่อการเรียน
1.4 การเตรียมอุปกรณ
กอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนหรือครูผูควบคุมหองจะตองทําหาร
ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ ดังนี้
1.4.1 ตัวเครื่องโทรทัศน
1.4.2 ไมค ลําโพง
1.4.3 แผนวิดิทัศน
1.4.1 อุปกรณตอพวงและสายตอระหวางอุปกรณ
2. วิธีการและเทคนิคการใชสื่อ
หองที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนจึงมีแนวดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาวัสดุอุปกรณ วิธีการและเทคนิคการใชงานที่ถกู ตองของเครื่องโทรทัศนเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนการใช เพื่อชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรในกลุมประสบการณหรือวิชาที่สถานศึกษามี ซึ่งทาง
โรงเรียนอาจจะสรางหรือจัดทํามาดวยตนเองจะทําใหทราบรายละเอียดของเนื้อหา วัตถุประสงค
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน คาบเวลาเรี ย นตามหลั ก สู ต ร ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กกลุ ม
ประสบการณที่จะใชสอนในหอง
2.3 การตัดสินใจเลือกกลุมประสบการณที่จะใชสอนในหองควรศึกษาขอมูลหลายๆดาน
เชน ความสอดคลองกับวุฒิภาวะและความรูเดิมของผูเรียน รวมทั้งความสอดคลองกันทั้งเนื้อหา
วัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 จัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหอง
2.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหอง เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองควรใหนักเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และครูผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตาม
แผนการสอนที่กําหนด
3. การประเมินผล
การประเมิ นผลมีวัตถุประสงคเ พื่อทราบขอมูลขอบกพร องและความสํ าเร็จของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหอง เปนการวัดและประเมินกระบวนการทํางานของผูเรียนไดปฏิบัติ
จริง วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางดานการใชสมอง การใชทักษะปฏิบัติ และความสนใจ เปนไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

10. การศึกษาทางไกล
ความหมายของการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนอยู
ไกลกัน แตสามารถทําใหเกิดการเรียนรูได โดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสม
(กิดานันท มลิทอง, 2540 : 167)
การใชสื่อตางๆ รวมกัน เชน ตําราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ คอมพิวเตอร หรือการใชอุปกรณ
ทางโทรคมนาคม และสื่อมวลชนประเภทวิทยุ และโทรทัศนเขามาชวยในการแพรกระจายการศึกษา
ไปยังผูที่ปรารถนาจะเรียนรูไดอยางกวางขวางทั่วทุกทองถิ่น การศึกษานี้มีทั้งในระดับตนจนถึง
ระดับสูงขั้นปริญญา
การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาวิธีหนึ่งในการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ที่
อาศัยสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล รวมทั้งระบบโทรคมนาคมในรูปแบบตางๆ เปน
หลักการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อเหลานั้น และอาจมีการสอนเสริม
ควบคูไปดวย เพื่อใหผูเรียนซึกถามปญหาจากผูสอนหรือผูสอนเสริม โดยการศึกษานี้อาจจะอยูใน
รูปแบบของการศึกษาอิสระ การศึกษารายบุคคล หรือรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปดก็ได ตัวอยาง
การศึกษาทางไกลในประเทศไทย ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใชสื่อสิ่งพิมพ เปนหลัก
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โดยมี สื่อเสริม คือรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศนบางวิชาอาจ มีเทปคาสเซต วิดิโอ
เทปหรือสื่อพิเศษอยางอื่นรวมดวย นักศึกษาจะเรียนดวยตนเอง โดยอาศัยสื่อเหลานี้เปนหลักแต
มหาวิทยาลั ย ก็จั ดการสอนเสริ มเป นครั้งคราวซึ่ง เปดโอกาสใหผูสอน และผูเ รียนไดพบกัน เพื่อ
ซักถามขอสงสัยหรือขอคําอธิบายเพิ่มเติม
จากความหมาย และปรัชญาของการเรียนการสอนทางไกลดังไดกลาวมาแลวนั้นจะเห็นได
วามีลักษณะเฉพาะสําคัญที่แตกตางไปจากการศึกษาในระบบอื่นหลายประการดังที่ วิจิตร ศรีสอาน
(2534 : 6 - 9) ไดจําแนกลักษณะสําคัญของการศึกษาทางไกล ดังนี้
1. ผู เ รียนและผูสอนอยูหางจากกัน การเรียนการสอนทางไกลเปน รูปแบบการสอนที่
ผูสอน และผูเรียนอยูหางไกลกัน มีโอกาสพบปะหรือไดรับความรูจากผูสอนโดยตรงตอหนานอย
กวาการศึกษาตามปกติ การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอน นอกจากจะกระทําโดยผานสื่อตางๆ แลว
การติดตอสื่อสารโดยตรงจะเปนไปในรูปของการเขียนจดหมายโตตอบกันมากกวาการพบกันเฉพาะ
หนา
2. เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนในระบบการเรียน การสอนทางไกลผูเรียนจะมีอิสระ
ในการเลือกเรียนวิชา และเลือกเวลาเรียนตามที่ตนเห็นสมควร สามารถกําหนดวิธีการเรียนรูก็จะเปน
การเรียนรูดวยตนเอง จากสื่อที่สถาบันการศึกษาจัดบริการรวมทั้งสื่อเสริมในลักษณะอื่นๆ ที่ผูเรียน
จะหาไดเอง
3. ใช สื่ อ และเทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการบริห าร และบริ ก ารสื่ อ ทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่ใชสวนใหญจะใชสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก โดยจัดสงใหผูเรียนทางไปรษณีย สื่อเสริมจัด
ไวในหลายรูปแบบมีทั้งรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน เทปเสียง ประกอบชุดวิชา
และวิดิทัศนประกอบชุดวิชา สิ่งใดที่มิไดจัดสงแกผูเรียนโดยตรงสถาบันการศึกษาจะจัดไวตามศูนย
การศึกษาตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรับฟงหรือรับชม โดยอาจใหบริการยืมได นอกจากสื่อ
ดังกลาวแลวสถาบันการศึกษาที่เปดสอนทางไกลยังมีสื่อเสริมที่สําคัญอีก เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
คอมพิวเตอร เปนตน
4. ดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพในรูปองคกรคณะบุคคล การศึกษาทางไกลไดรับการ
ยอมรับว า เป น สว นหนึ่ งของระบบ และวิธีก ารจั ด การศึก ษาในประเทศตา งๆ มากยิ่ งขึ้ น เพราะ
สามารถจัดการเรียนการสอนตลอดจนบริการการศึกษาใหแกผูเรียนไดมากกวา ปละประหยัดกวา
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ทั้ ง นี้ เ พราะไม มี ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งสั ด ส ว นครู ต อ นั ก เรี ย นอาคาร สถานที่ ในส ว นคุ ณ ภาพนั้ น
ผูรับผิดชอบจัดการศึกษาทุกคน ตางมุงหวังใหการศึกษาที่ตนจัดบรรลุจุดมุงหมาย และมาตรฐานที่รัฐ
ตั้งไว การศึกษาทางไกลไดมีการสรางระบบและองคกรขึ้นรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ผลิต
เอกสารการสอน ตลอดจนสื่อการสอนประเภทตางๆ รวมทั้งการออกขอสอบ
ลักษณะเชนนี้ อาจกลาวไดวาการศึกษาทางไกลมีระบบการควบคุมคุณภาพของการศึกษา
อยางเขมงวด และเครงครัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา มิไดอยูภายใตบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองคกรมดองคหนึ่งโดยเฉพาะแตเนนการจัดการศึกษาที่มีการดําเนินงานในรูป องคกรคณะ
บุคคลที่สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
5. มีการจัดการศึกษาอยางมีระบบ แระบวนการเรียนการสอนทางไกลไดรับการออกแบบ
ขึ้ น อย า งเป น ระบบ เริ่ ม จากการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และผลิ ต เอกสาร ตลอดจนสื่ อ การสอนจาก
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งในดานเนื้อหา ดานสื่อ และดานการประเมินผล มีการดําเนินงานผลิตผลงานที่เปน
ระบบ มีการควบคุมมาตรฐาน และคุณคาอยางแนนอนชัดเจน
จากนั้นจะสงตอไปใหผูเรียน สวนการติดตอที่มาจากผูเรียนนั้น ผูเรียนจะจัดสงกิจกรรม
มายังสถานศึกษา ซึ่งหนวยงานในสถานศึกษาจะจัดสงกิจกรรมของผูเรียนไปตามระบบถึงผูสอน
เพื่อใหผูสอนตรวจตามมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาที่ไดกําหนดไว
6. มีการใชสื่อประเภทตางๆ หลากหลายแทนสื่อบุคคล สื่อที่ใชแตกตางกันไปตามเนื้อหา
การสอน และการจัดการสอนเปนการจัดบริการใหแกผูเรียนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการ
ดํ า เนิ น งานในด า นการเตรี ย ม และจั ด ส ง สื่ อ การศึ ก ษาจึ ง ต อ งจั ด ทํ า ในรู ป ของกิ จ กรรมทาง
อุตสาหกรรมคือ มีการผลิตเปนจํานวนมาก มีการนําเอาเทคนิค และวิธีการผลิตที่จัดเปนระบบ มีการ
ดําเนินงานเปนขั้นตอนตามระบบอุตสาหกรรม
7. เนนดานการผลิต และจัดสงสื่อการสอนมากกวาการทําการสอนโดยตรง บทบาทของ
สถาบันการสอนในระบบทางไกลจะแตกตางจากสถาบันที่สอนในระบบเปดโดยจะเปลี่ยนจากการ
สอนเปนรายบุคคลมาเปนการสอนคนจํานวนมาก สถาบันจะรับผิดชอบดานการผลิต และตัดสง
เอกสาร และสื่อการศึกษา การประเมินผลการเรียนของผูเรียน และการจัดสอนเสริมในศูนยภูมิภาค
8. มีการจัดตั้งหนวยงาน และโครงสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนการสอน และการบริการผูเรียน
แมผูเรียน และผูสอนจะอยูแยกหางจากกันก็ตาม แตผูเรียนก็จะไดรับการสนับสนุนจากผูสอนใน
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ลักษณะตางๆ มีการจัดตั้งศูนยการศึกษาประจําทองถิ่นหรือประภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนใหบริการ
การศึกษา
9. ใชการสื่อสารติดตอแบบสองทางในการจัดการศึกษาทางไกล แมการจัดการสอนจะ
เปนไปโดยใชสื่อการสอนประเภทตางๆ แทนการสอนดวยครูโดยตรง แตการติดตอระหวางผูสอน
กับผูเรียนก็เปนไปในรูปการติดตอสองทาง ซึ่งสถาบันการศึกษาและผูสอนจะติดตอกับผูเรียนโดย
จดหมายและโทรศัพท สวนผูเรียนก็อาจจะติดตอกับผูสอนและสถาบันการศึกษาดวยวิธีการเดียวกัน
นอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษายังจัดใหมีการติดตอกับผูเรียนดวยการจัดสอนเสริม ซึ่งสงผูสอนไป
สอนนักศึกษาตามศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด ตามชวงเวลา และวิชาที่สถาบันกําหนด
สื่อและวิธีการศึกษาทางไกล
สื่อเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาทางไกล เพราะการถายทอดความรู
และประสบการณตางๆ จากผูสอนไปยังผูเรียนนั้น จะอาศัยสื่อประเภทตางๆ ผูเรียนจะเรียนดวย
ตนเองอยูที่บานโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทตางๆ
การเลื อก หรื อจั ด สื่อ เพื่ อ ใช ใ นการศึก ษาทางไกล ไมว า จะเป น สื่ อ ชนิด ใดก็ ต ามจะตอ ง
คํานึงถึงหลักจิตวิทยาที่วา ถาผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธอยูกับสื่อชนิดเดียวอาจเกิดความเบื่อหนาย
ได และอาจทําใหผูเรียนทอถอยหมดกําลังใจในการเรียนรู ดังนั้นสื่อที่ใชควรเปนสื่อที่หลากหลาย
และเปนสื่อที่มีการเสริมแรงใหกําลังใจผูเรียน ซึ่งการใชสื่อแบบนี้เรียกวาสื่อประสมคือ มีสื่อหนึ่ง
เปนสื่อหลัก และมีสื่อชนิดอื่นเปนสื่อเสริม
เนื่องจากสื่อแตละตัวมีทั้งขอดี และขอจํากัดการศึกษา จากสื่อเพียงตัวเดียวจะทําใหผูเรียน
ไดรับความรูไมสมบูรณ จึงควรอาศัยสื่อชนิดอื่นประกอบ เพื่อเสริมความรูสื่อที่ใชในการศึกษา
ทางไกลนี้แยกได ดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 169 -170)
1. สื่อหลัก คือ สื่อทีผูเรียนสามารถใชศึกษาไดดวยตนเองตลอดเวลา และทุกสถานที่ สื่อ
หลั ก บรรจุ เ นื้ อ หาสาระครบถ ว นตามหลั ก สู ต รสอนได ทุ ก เรื่ อ ง และนั ก ศึ ก ษาเข า ถึ ง ได ทุ ก คน
สวนมากจะเปนสื่อสิ่งพิมพ เชน ตํารา เอกสารคําสอน หรือคูมือเรียนโดยผูเรียนสามารถใชสื่อเหลานี้
เปนหลักในการเรียนวิชานั้นๆ และมีโอกาสพลาดจากการเรียนไดนอยมาก เพราะผูเรียนมีสื่อหลักนี้
อยูกับตัวแลว
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2. สื่อเสริม คือ สื่อทีจะชวยเก็บตกตอเติมความรูใหแกผูเรียนใหมีความรูกระจางสมบูรณ
ขึ้น หรือหากในกรณีที่ผูเรียนศึกษาจากสื่อหลัก แลวยังไมจุใจพอ หรือยังไมเขาใจไดชัดเจนมีปญหา
รอยูก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อเสริมได สื่อประเภทนี้จะอยูในรูปแบบของเทปสรุปบทเรียน วิทยุ
เอกสารเสริม การสอนเสริมหรือการพบกลุม เปนตน
3. วิธีการเรียนการสอนทางไกลนั้น นอกจากผูเรียนจะเรียนดวยตนเองจากสื่อประเภท
ตางๆ ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมแลว สถาบันการศึกษาทางไกลในปจจุบันจํานวนมากไดใชสื่อวิธีการ
ต า งๆ เป น สื่ อ เสริ ม อี ก ด ว ย เช น กระบวนการกลุ ม การสาธิ ต การทดลอง สถานการณ จํ า ลอง
การศึกษารายกรณี เปนตน โดยผูสอนอาจกําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมตอเนื่องหลงจากที่ศึกษา
เนื้อหาจากสื่อหลัก แลวอาจใหไปสัมภาษณผูเกี่ยวของเพิ่มเติมใหไปฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
โดยใหนักศึกษารับผิดชอบไปทํากิจกรรมเหลานั้นเอง แลวสงผลการทํากิจกรรมมาใหอาจารยผูสอน
ตรวจ หรือจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการระยะสั้น มีการอภิปรายกลุม โดยการนัดหมาย ณ ศูนยวิทย
บริการในทองถิ่น
การใชโทรทัศนสําหรับการเรียนการสอนของครู อาจทําได 2 ลักษณะคือ การมอบหมายให
นักเรียนชมรายการดวยตนเอง และการใชโทรทัศนสําหรับการสอนในหองเรียน วิธีการมอบหมาย
ใหนักเรียนชมรายการโทรทัศน ครูผูสอน จะตองติดตามการออกอากาศรายการทางโทรทัศน แตละ
สถานีพิจารณาลักษณะเนื้อหา และเวลาออกอากาศใหเหมาะสม วิธีนี้ครูควรใชกับเนื้อหาที่เปน
ความรู เ สริ ม เนื่ อ งจากผู เ รี ย นบางคนอาจไมสะดวก หรื อ ไม พ ร อ มสํ า หรั บ การชมโทรทั ศ น จ าก
ครอบครัว
การใชโทรทัศนสําหรับการสอนในหองเรียน เนื่องจากโทรทัศนไมอาจเปนเครื่องมือที่ใช
แทนครูได ความสําเร็จของการสอนโดยใชโทรทัศน จึงขึ้นอยูกับความสามารถของครูเปนสําคัญ
ขั้นตอนการใชโทรทัศน สําหรับการสอนนั้น เดชอนันต บุญผัน (2539 : 161 -163 อางถึงในศิริพล
วุนพันธ, 2550 : 27 -28) ไดกลาวไววาครูควรปฏิบัติดังนี้
1. การเตรียมการลวงหนา
2. ระหวางการชมรายการ
3. ภารกิจหลังชมรายการ
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การเตรียมการลวงหนา เปนการเตรียมตัวครูใหพรอมกับการสอน ครูตองเตรียมอุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอน ระหวางการชมรายการ ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนวาใหความ
สนใจ หรือไมมีความเขาใจมากนอยเพียงใด ภารกิจหลังชมรายการครูและผูเรียนตองมีการสรุป
อภิปราย ทบทวนแลวใหผูเรียนไปคนควาหาความรูเพิ่มเติม
ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการเรียนการสอน เปนทั้งผูถายทอดวิชาความรูและอบรม
จริยธรรมใหกับผูเรียน การพัฒนาครูยอมทําใหการศึกษาพัฒนาตามไปตามดวยสื่อตางๆ มีสวนใน
การพัฒนา โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน ที่เปนทั้งสื่อเสริมความรูใหกับครูแลวยังเปนสื่อที่ครูนําไปใช
สอนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งเปนการพัฒนาตนเอง วิธีการและผูเรียนตามหลักกระบวนการพัฒนาของครู
การสื่อสารกับการศึกษา
การเรียนการสอนเปนการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งมีทั้งผูสงสารอันไดแก ครูผูสอน มีสาร คือ
ความรู หรือประสบการณที่จัดขึ้น ผูรับสาร คือ ผูเรียน มีกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย
เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนตางๆ ภายใตสถานการณที่จัดขึ้นในหองเรียน หรือสถานการณที่ขึ้น
ในสถานที่อื่น และมีจุดหมายของหลักสูตรเปนเครื่องนําทาง จุดมุงหมายของการสื่อสารในการเรียน
การสอน คือการพยายามสรางความเขาใจ ทักษะความรู ความคิดตางๆ รวมกัน ระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน ความสําเร็จของการเรียนการสอน พิจารณาไดจากพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไวแตตนตามลักษณะการเรียนรูนั้นๆ ปญหาสําคัญของการสื่อสารในการเรียนการ
สอน คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางความเขาใจ ระหวางครูกับนักเรียนไดอยางถูกตอง
ครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถมีทักษะในการสื่อสาร และที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง
สําหรับครู คือการใชสื่อการเรียนการสอนตางๆ อยางเหมาะสม นอกเหนือการใชคําพูดของครูแต
เพียงอยางเดียว
กระบวนการเรียนการสอน ตองอาศัยการสื่อสารในการถายทอด ความรูไปยังผูเรียนจึง
นําเอาคุณลักษณะพิเศษของสื่อ หรือโสตทัศนูปกรณทีไมมีในตัวบุคคล คือ การจับยึดประสบการณ
สามารถบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นมาศึกษาไดอยางกวางขวางทําใหสิ่งที่ยากใหเขาใจงาย และสําเนา
เก็บไวหรือเผยแพรไดจํานวนมาก เชน โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ ที่ชวยใหความรูตางๆ เขาถึง
ผูรับไดจํานวนมาก (เดชอนันต บุญผัน, 2539 : 4 อางถึงในศิริพล วุนพันธ, 2550 : 36)
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คุณลักษณะพิเศษของสื่อ หรือโสตทัศนูปกรณ เปนประโยชนในการสื่อสารกับการศึกษา
อยางยิ่ง ทําใหเกิดแนวคิดในการใชสื่อทางไกลเพื่อการเรียนการสอน นับตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่
15 ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการพิมพ ทําใหเกิดสิ่งพิมพขึ้น และกลายเปนสื่อสําคัญของการสงขาสารถึง
กัน ตอมาขยายวงกวางทําใหเกิดการสื่อสารที่มาจากเทคโนโลยีการพิมพ ทําใหเปนลักษณะการ
สื่ อ สารมวลชน การศึ ก ษาได นํ า เอาเทคโนโลยี ด า นการพิ ม พ ม าเป น พื้ น ฐานการเรี ย นการสอน
ศตวรรษที่ 19 และกลางศตวรรษที่ 20 ไดมีการพัฒนาการสื่อสารทางไกลที่เรียกวา โทรคมนาคม เชน
วิทยุ โทรทัศน และคอมพิวเตอร
ทําใหมนุษยมีเครื่องมือในการสื่อสารไดหลายรูปแบบ และมีลักษณะมวลชนการศึกษาก็ได
นําเอาพัฒนาการของการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาใชประโยชน โดยการประยุกตใชเปนเทคโนโลยีทาง
การศึกษามาตลอด
จะเห็นไดวา การศึกษาที่ผานมาไดอาศัยความกาวหนาของการสื่อสารเปนสวนสําคันในการ
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา
ทางไกล เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระดับอุดมศึกษา ก็ไดจัดตั้งโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสนับสนุนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคไดมีการ
นําเทคโนโลยีการประชุมทางวิดิทัศนเขามาใชในกระบวนการเรียนการสอนของโครงการ เพื่อให
ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดสองทางและโตตอบกันไดทันที แมจะอยูหางไกลกัน รวมทั้ง
สามารถทําไดหลายจุดพรอมๆ กัน (ฤทธิชัย ออนมิ่ง, 2543 : 29) การสื่อสารกับผูเรียนทางไกล เปน
การสรางปฏิสัมพันธ ระหวางผูสอนกับผูเรียนและสื่อสารกันไดตลอดเวลา สุภาณี เส็งศรี (2543 : 36
-37) ไดกลาวถึงวิธีการตางๆ ดังนี้
1. สื่อสารเฉพาะบุคคล
2. สื่อสารตามหนาที่ผูสอนทางไกล
3. ตามโครงสรางการสื่อสาร
วิธีการสื่อสาร เปนการเลือกที่จะสรางปฏิสัมพันธในแบบตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการสื่อสาร และผลที่ตองการ การสื่อสารกับการศึกษาเปนการนําเอาสื่อมาใชในการถายทอด
ความรูไดทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบ โดยใชหลักการสื่อสารกับคุณลักษณะพิเศษของสื่อ
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มาใชรวมกันเพื่อประหยัดคาใชจาย และเวลา การสื่อสารกัลปการศึกษา เปนแนวทางในการศึกษา
เกี่ยวกับประโยชนของสื่อที่นํามาใชกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทฤษฏีการเรียนรู
การศึกษาไดนําสื่อตางๆ มาใชสําหรับการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสนใจ และเกิดการ
เรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง Dale ได จั ด แบ ง สื่ อ การสอนเพื่ อ เป น แนวทางในการอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธระหวางโสตทัศนูปกรณ และแสดงเปนขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู และการ
ใชสื่อ นํามาสรางเปน กรวยประสบการณ แบงขั้นตอนดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 80 - 81)

วจนสัญลักษณ

นามธรรม

ทัศนสัญลักษณ
การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง
ภาพยนตร

ภาพ

โทรทัศน
นิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่
การสาธิต

การกระทํา

ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง
ประสบการณรอง
ประสบการณตรง

กรวยประสบการณของ Dale (1996 : 111-127 อางถึงในกิดานันท มลิทอง, 2540 : 83)
แบงเปน 3 สวนใหญๆ ดังนี้
1. การกระทําเปนประสบการณที่เปนรูปธรรมมากที่สุด เกิดจากการลงมือปฏิบัติ
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2. ภาพเปนประสบการณที่เกิดจากการไดเห็นและไดยิน
3. นามธรรมเปนประสบการณที่เปนนามธรรมมากที่สุด
กรวยประสบการณนี้ Dale ไดจําแนกสื่อการสอนออกเปน 3 ประเภท คือ
1. สื่อประเภทวัสดุ
2. สื่อประเภทอุปกรณ
3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ
การแบ ง ขั้ น ตอนของกรวยประสบการณ เ ป น การแบ ง ลํ า ดั บ ขั้ น ความแตกต า งของ
ประสบการณ ซึ่งมีความเกี่ยวของกัน ตัวอยาง เชน ในรายการโทรทัศนเพื่อการสอน ซึ่งเปนขั้นตอน
ของการจัดประสบการณภาพ และเสียงแกผูเรียน รายการโทรทัศนที่จัดขึ้นจะประกอบดวยขึ้นตอน
ตางๆ หลายอยาง เช น วจนสัญลั ก ษณ ทั ศ นสัญ ลัก ษณประสบการณรอง การสาธิ ต ฯลฯ อยู ใ น
รายการนั้นดวย
ทฤษฏีการเรียนรู เปนแนวทางในการศึกษา ประโยชนที่ไดรับจากสื่อโทรทัศนซึ่ง Edgar
Dale แบงประสบการณการเรียนรูไดหลายขั้นตอน แตละประสบการณ จะเกิดการเรียนรูที่ไม
เหมือนกัน สิ่งที่แตกตางกัน คือ สื่อ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการรับรู เรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แตกตางกัน และสื่อที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โทรทัศน ซึ่งเปนสื่ออุปกรณอิเลคทรอนิกสที่แสดงทั้ง
ภาพ และเสียง เมื่อนํามาใชกับการศึกษาก็จัดไดวาเปนสื่อที่ใหประสบการณหลายๆ ดาน แกผูเรียน
และเปนประโยชนตอการศึกษา

11. เอกสารเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน
ประวัติวิทยุโทรทัศน : ยุคโทรทัศนสี
สําหรับประวัติความเปนมาของโทรทัศนสีนั้นเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทโทรทัศน
ที่ชื่อวา Columbia Broadcasting System หรือ CBS ไดพัฒนาระบบโทรทัศนสีมาเปนเวลานาน กอน
บริษัทที่ชื่อวา Radio Corporation of America หรือ RCA แตไมสามารถทําใหเขากับระบบโทรทัศน
ขาวดําที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วประเทศในขณะนั้นได RCAไดรับแรงกระตุนจากผลงานของ
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CBS ในที่สุดก็สามารถผลิตระบบโทรทัศนสีที่สามารถเปดชมผานจอขาวดําได หลังจากที่ RCA
สาธิตระบบของตนแลว คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ (National Television Standards
Committee : NTSC) ก็ไดยอมรับไวในฐานะเปนการดําเนิน การแบบธุรกิจ (Commercial
Broadcasting) ในป ค.ศ. 1953 กวา 40 ปตอมา วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว เรามีโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดีจิตัลมีการใชอินเทอรเน็ตบนเครือขาย ระดับโลก แต
พัฒนาการดานโทรทัศนดูเหมือนจะไมเปลี่ยนแปลงมากนักแมจะมีระบบเสียงสเตริโอ มีเครื่องรับที่ดี
ขึ้น มีการเพิ่มคําบรรยาย ในจอภาพ แตก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ปรากฏชัด จน กระทั่งถึงการ
เปลี่ยนระบบโทรทัศนไปสูระบบดีจิตัล (ไกรวุฒิ วังชัย, 2550 : 5-6)
ประวัติวิทยุโทรทัศน : ยุคโทรทัศนดิจิตัล
ขอแตกตางระหวางการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรและการชมรายการโทรทัศนที่เห็นได
ชัดก็คือจอโทรทัศนไมสามารถถายทอดภาพ ไดครบถวนเทากับจอภาพยนตร สัดสวนของจอ
โทรทัศนในปจจุบัน ถูกพัฒนาโดย W.K.L. Dickson ใน ค.ศ. 1889 ขณะที่เขากําลังทํางาน อยูใน
หองทดลองของ Thomas Edison Dickson ทําการทดลองเกี่ยว กับกลองถายภาพเคลื่อนไหวที่เรียก
กันวา Kinescope และไดสราง ฟลมขนาด 1"×3/4" ซึ่งกลายมาเปนมาตรฐานฟลมภาพยนตรใน
ปจจุบัน ในป ค.ศ. 1941 คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ (National Television Standards
Committee: NTSC) ไดเสนอมาตรฐาน เพื่อการสงโทรทัศนจึงไดรับเอามาตราสวนเดียวกับขนาด
จอภาพยนตร ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่เหมาะสมเมื่อ 60 ปที่ผานมาในป ค.ศ. 1950 Hollywood ตองการให
สาธารณชนสนใจดูภาพยนตรกันมากขึ้นแทนที่จะเอาแตนั่งดูรายการโทรทัศนอยูกับบาน จึงหากล
ยุทธตางๆมาดึงดูดความสนใจของผูชม ในที่สุด วิธีการที่ไดผลตราบเทาทุกวันนี้ คือการนําเสนอภาพ
จอกวาง เชน Cinerama, Cinemascope, และ Vista vision เพื่อใหผูชมรูสึกเสมือนอยูในสถาน การณ
จริง เนื่องจากตาของเราใหมุมมองที่กวางกวา การชมภาพยนตรจึงใหความรูสึกที่ดีกวาการชม
โทรทัศน กลยุทธนี้จึงใชไดผล และก็เปนการดีที่ HDTV (High Definition Television) ก็นํามาเปน
ขอดีดวย HDTVมีคุณสมบัติเสมือนจอภาพยนตร ซึ่งจะทําใหภาพที่นําเสนอออกมามีลักษณะใกล
เคียงกับความเปนจริงหลังจากที่มีการทดลองกันนานนับทศวรรษ ในที่สุดก็ไดขอสรุปวา HDTV จะ
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ใชมาตราสวนของจอภาพเทากับจอภาพยนตร คือ 16 : 9 อยางไรก็ตาม เรื่องขนาดของจอภาพนั้นเปน
เพียงประเด็นเดียว นอกจากนั้น HDTVจะใหภาพที่คมชัดและมีความละเอียดกวาระบบ NTSC ขนาด
ของ Pixel บนจอ HDTV จะเล็กเปน 4.5 เทาของขนาด Pixel บนจอ NTSC ซึ่งหมายถึงความละเอียด
ของภาพนั่นเอง โทรทัศนในระบบ NTSC ทั่วไปสามารถแสดงภาพไดขนาด 720 486 pixels ซึ่งมี
ความละเอียดนอยกวาจอคอมพิวเตอรซึ่งมักมีขนาด 800 600 Pixels เปนอยางนอย แต HDTV
สามารถที่จะใหภาพที่มีความละเอียดไดถึง 1920 1080 pixels หรือมากกวา 6 เทาของระบบ NTSC
ทีเดียว (ไกรวุฒิ วังชัย, 2550 : 5-6)
โทรทัศนการศึกษา
คําวา “โทรทัศน” (Television) แปลความหมายไดวา “การเห็นในระยะไกล” หมายถึงการ
สงภาพและเสียงจากสถานีสงยังผูรับซึ่งเปนมวลชนในที่ตางๆ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศนไดให
ชมไดพรอมๆกัน เมื่อมีการนําโทรทัศนมาใชในวงการศึกษาจึงทําใหเกิดคําวา “โทรทัศนการศึกษา”
(Educational Television) ตามความหมายของคํานี้โทรทัศนเปนเพียง “สื่อหรือชองทาง” เพื่อนํา
ความรู ม ายั ง ผู เ รี ย น มิ ใ ช เ ป น ตั ว ของ “การศึ ก ษา” หรื อ บรรจุ ค วามรู อ ยู ใ นตั ว เอง แต เ ป น การใช
โทรทัศนเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษา หรืออาจกลาวไดวา โทรทัศนการศึกษาเปนผลการนํา
รูปแบบและเทคนิคของสื่อโทรทัศนมาประยุกตใชรวมกันเพื่อธุรกิจทางการศึกษาเปนลักษณะหนึ่ง
ของเทคโนโลยีการศึกษา โทรทัศนการศึกษาจะแพรภาพรายการทั้งในระบบวงจรเปดและในระบบ
วงจรปด โดยรายการเหลานั้นจะมีเนื้อหาอยากวางๆเพื่อเปนขอมูลสงเสริมทางดานการศึกษาและ
วัฒนธรรมและมิไดออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเรียนการสอน แตก็สามารถนํามาใชประกอบการ
สอนได
สําหรับคําวา “โทรทัศนการสอน” (Instructional Television) หมายถึง การใชโทรทัศนเปน
สื่อเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยอาจจะเปนการสอนตามหลักสูตรใหผูเรียนเรียนอยูใน
หองเรียนหรืออยูที่บานก็ได หรือเพื่อเปนการสอนเสริมรายวิชาที่เรียนนั้นซึ่งมิใชเปนการเสนอ
ความรูทั่วไป การเสนอรายการทางโทรทัศนการสอนนี้ จะเปนการแพรภาพทั้งในระบบวงจรเปด
และระบบวงจรปดเชนกัน แตรายการที่เสนอไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค
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ทางการเรียนการสอน ตามปกติแลวรายการเหลานี้จะใชรวมในแตละวิชาหรือเปนบทเรียนเฉพาะแต
ละเรื่องเลยก็ได (กิดานันท มะลิทอง, 2540 : 179 -180)
โทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television : CCTV)
โทรทัศนวงจรปด หมายถึง ระบบการสงโทรทัศนที่ผูสงและผูรับสามารถเชื่อมโยงติดตอกัน
ดวยสายแทนการออกอากาศตามธรรมดาของสถานีโทรทัศน การสงโทรทัศนในระบบนี้
กิดานันท มะลิทอง (2540 : 187) ไดกลาววาสามารถสงได 3 รูปแบบ คือ
1. การใชกลองโทรทัศนกลองเดียวถายทอด หรือ เหตุการณในหองนั้นใหกับผูที่อยูใน
หองเดียวกันนั้นไดรับชมโดยมีเครื่องรับโทรทัศน 1 เครื่อง
2. การใชกลองโทรทัศนกลองเดียวถายทอด หรือ เหคุการณในที่นั้นสงไปยังเครื่องที่ติด
ตั้งอยูในหองเดียวกัน หรือในหองอื่นๆ แตอยูภายในอาคารเดียวกัน
3. การใชกลองโทรทัศนหลายกลองและเครื่องวีดิทัศน เพื่อแพรภาพแกผูที่อยูในตึกตางๆ
ที่อยูภายในบริเวณเดียวกัน
โทรทัศนวงจรปด เปนระบบวิทยุโทรทัศนอีกระบบหนึ่งที่สงภาพและเสียงไปตามสาย
เคเบิลสูเครื่องรับโทรทัศน ภายในหนวยงาน สามารถจะเห็นใบหนาผูอื่นๆ ไดอยางชัดเจน โดยผาน
ระบบโทรทัศนวงจรปด
การสงโทรทัศนทางสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวี (Cable Television)
ระบบการส ง โทรทั ศ น ท างสายเคเบิ ล เริ่ ม มี ม าตั้ ง แต ค.ศ.1950 ในเมื อ งแลนส ฟ อร ด
(Lansford) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา สาเหตุเพราะเมืองนี้ตั้งอยูในหุบเขาทําให
มีเงาภูเขาปกคลุมเมืองเปนอุปสรรคตอการรับสัญญาณ จึงทําใหมีผูคิดติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญขึ้น
บนยอดเขาเพื่ อ รั บ สั ญ ญาณที่ ถ า ยทอดมาจากสถานี ส ง โทรทั ศ น เ ข า สถานี ต น ทางเคเบิ ล แล ว ส ง
สัญญาณตอไปยังบานเรือน ดวยความคิดในการติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญโดยการตอสายเคเบิลไป
ยังสถานที่ตางๆ ในชุมชน เชน บานเรือน หรือสถาบันการศึกษาในบริเวณนั้นดังกลาวแลว จึงเรียก
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กระบวนการนี้วา “โทรทัศนเพื่อชุมชน” (Community Antenna Television) (กิดานันท มะลิทอง,
2540 : 189)
ระบบวิทยุโทรทัศนเสาอากาศชุมชน (Community Antenna Television: CATV)
ระบบวิทยุโทรทัศนนี้มีสวนคลายอยูกับระบบเคเบิลทีวีอยูมาก เพียงแตแทนที่จะรับสัญญาณ
ทางสายจากสถานีวิทยุโทรทัศนโดยตรง ก็จะตั้งเสาอากาศขนาดใหญในชุมชนและรับสัญญาณ
สงออกอากาศ แลวสงไปยังบานเรือนตางๆ ในชุมชนอีกทอดหนึ่ง ในระบบเคเบิลทีวีเปนระบบที่
เหมาะสมสําหรับบริเวณที่รับสัญญาณจากอากาศยากหากมีเสาอากาศไมสูง หรือมีคุณภาพเพียงพอ
หรือเหมาะสําหรับอาคารขนาดใหญ เชน คอนโดมีเนียม อพารตเมนท ทําใหไมตองติดตั้งเสาอากาศ
ขนาดเล็กเต็มไปหมด
ระบบการสงโทรทัศนทางสายเคเบิลเพื่อความบันเทิงที่ใชกันอยูในปจจุบันก็มีรูปแบบดังที่
กลาวมาแลว โดยการที่สถานีตนทางเคเบิลติดตั้งเสาอากาศใหญเพื่อรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน
หรือจากสถานีสงที่สงโดยสัญญาณผานดาวเทียมในอวกาศหรือสัญญาณไมโครเวฟทางภาคพื้นดิน
เมื่อสถานีตนทางเคเบิลรับสัญญาณมาแลวจะทําการขยายสัญญาณเพื่อสงไปตามสายเคเบิลใหญซึ่ง
ทําดวยลวดทองแดงหรืออาจเปนเสนใยนําแสงก็ได โดยมีสายเคเบิลเล็กเชื่อมตอเพื่อสงสัญญาณ
ตอไปตามสถานที่ตางๆ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย บานเรือน สถาบันทางธุรกิจ ตามปกติแลวสาย
เคเบิลเล็กจะถูกฝงไวใตดินและฝงคูกับสายโทรศัพทดวย
ระบบวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม (Television VIA Satellite)
การใชดาวเทียมเปนอุปกรณในการถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน อาจทําได 3 รูปแบบ
ใหญๆ คือ
1. ระบบแรกการยิงสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศนบนภาคพื้นดิน ขึ้นไปสูดาวเทียม และ
ดาวเทียมจะทวนสัญญาณมาสูสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน และสถานีนี้จะออกอากาศในระบบที่
ปกติแกชุมชนในพื้นที่อีกทอดหนึ่ง ทําใหพื้นที่เปาหมายกวางขวางขึ้นตามปริมาณของสถานีรับ
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สัญญาณจากดาวเทียมอยางเชน การเผยแพรภาพไดทั่วประเทศของสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 3 ชอง 5
ชอง 7 ชอง 9 ชอง NBT และชอง Thai PBS ในปจจุบัน
2. ระบบที่สอง คลายๆ กับระบบแรก เพียงแตจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมก็จะสงตอไป
ยังบานเรือนตางๆโดยผานทางสายเคเบิลในลักษณะของเคเบิลทีวี
3. ระบบที่ ส ามและล า สุ ด เป น การพั ฒ นาระบบวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ผ า นดาวเที ย มโดยให
บานเรือนตางๆ รับสัญญาณโดยตรงไดจากดาวเทียม โดยไมตองผานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมโดย
บานเรือนที่ประสงคจะรับ จะตองติดตั้งจานสายอากาศขนาก 1 เมตร และมีตังแปลงสัญญาณลงให
อยูในยานความถี่ที่วิทยุโทรทัศนจะรับคลื่นได (กิดานันท มะลิทอง, 2540 : 191)
คุณลักษณะของโทรทัศน
1. วิทยุโทรทัศนคุณลักษณะเทากับการรวมเอาสื่อมวลชนทั้งสามประเภทเขาดวยกัน คือ
ทั้งภาพยนตร วิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ ดังนั้นทุกครั้งที่ออกอากาศจึงไดรับความนิยม
มากกวาสื่อมวลชนอยางอื่นมาสูผูฟงถึงบาน ไมตองไปที่โรงภาพยนตรโดยเหตุนี้ผูปกครองจึงมี
โอกาสไดดูรวมกับเด็กมากกวาการดูภาพยนตรตามโรง ฉะนั้นจึงมีโอกาสอธิบายและชี้แจงแกเด็ก
สามารถควบคุมการดูของเด็กได
2. โทรทัศนเปนสื่อที่ดึงดูดความสนใจไดยิ่งกวาวิทยุ เพราะมีทั้งภาพและเสียง ยิ่งเปน
โทรทัศนสีก็ยิ่งทวีแรงจูงใจมากขึ้น
3.

โทรทั ศ น ส ามารถเสนอรายการบางรายการได ดี ก ว า วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ซึ่ ง

วิทยุกระจายเสียงอาจทําไมได เชน รายการสารคดีทองเทียว เปนตน
4. โทรทัศนสามารถทําใหผูชมมีมโนภาพ (Concept) ไดถูกตองกวาวิทยุ เชน เมื่อกลาวถึง
สิ่งที่ผูชมบางคนไมเคยพบเห็น แตมีภาพใหดูทําใหผูชมเขาใจในสิ่งนั้นและเกิดมโนภาพไดถูกตอง
5. ผูชมสามารถรับชมขาวสารเรื่องราวจากโทรทัศนไดดีกวาวิทยุ เพราะคนเราสามารถรับ
จากการฟงได 11% และจากการเห็นได 83% ผูชมโทรทัศนสามารถรับทั้งการฟงและการไดเห็นภาพ
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รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน
รายการของสถานี วิ ทยุโทรทัศนที่ปรากฏโดยทั่วไปก็ จะอยูภายในขอบเขตของรายการ
ประเภทตางๆ 4 ประเภทหลักดังตอไปนี้ (ปมุข ศุภสาร, 2539 : 98 - 99)
1. ประเภทขาวสาร รายการประเภทขาวสาร เปนรายการที่มีความหมายครอบคลุม
กวางขวางจากรายการขาวรวมถึงสารคดี สารคดีเชิงขาว สรุปขาว วิเคราะหขาว วิจารณขาว ซึ่งโดย
ปกติเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณที่ผานมาจนถึงปจจุบัน หรือตอเนื่องกับเหตุการณปจจุบัน ไป
จนถึงการคาดเหตุการณในอนาคต เหตุการณเหลานั้นจะเกี่ยวของกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ตลอดจนชีวิตประจําวันของประชาชน และเปนสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจ
2. ประเภทความรู รายการประเภทความรู มีความหมายกวางขวางมากเชนเดียวกัน
นับตั้งแตรายการที่ออกแบบสรางขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาโดยตรง
รายการวิชาการที่เปนการบริการทางวิชาความรูทั่วๆไปแกประชาชน รายการสารคดีเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม และบันเทิง รายการทางศาสนา รายสารคดีชีวิตสัตว สารคดีทองเที่ยว รายการ
สนทนาทางวิชาการเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หรือแมแตรายการขาว และ
รายการประเภทขาวเอง ในบางประเทศจัดเขาอยูในประเภทของรายการประเภทความรู โดยสรุปแลว
แยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ รายการประเภทความรูที่เปนการศึกษาโดยตรง และรายการประเภท
ความรูทั่วไปๆ
3. ประเภทบันเทิง รายการประเภทบันเทิง รายการประเภทนี้เปนรายการที่ชมแลวสนุก
สนาม เพลิดเพลิน ตื่นเตน ผอนคลายอารมณ มีตั้งแตรายดนตรี กีฬา ภาพยนตร ละคร แขงขันตอบ
ปญหา ชิงโชค และเกมสโชว ตลอดจนรายการปกิณกะบันเทิง และรายการประเภทนิตยสารบันเทิง
4. ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ รายการประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ รายการ
ประเภทนี้สรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่วางไวเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธเปนการบริการทาง
ธุรกิจที่สื่อความหมายใหเปนที่เขาใจได เพราะมีความสมบูรณของขอความ ทางประเทศไทยถือ และ
ตีความวา การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน ที่เรียกวา สปอตวิทยุโทรทัศนที่มีความยาวตั้งแตหนึ่ง เพราะ
การโฆษณาเหลานั้นสามารถสื่อความหมายได แมเวลาจะไมเกิน 60 วินาทีก็ตาม รายการประเภท
โฆษณา และบริการนี้รวมถึงรายการที่ออกแบบสรางเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธโดยตรงที่มี
ความยาวตั้งแต 1 นาทีขึ้นไปอีกดวย
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รายการขาว
รายการขาวมีรูปแบบการจัดรายการหลายรูปแบบ สมคิด ธีรศิลป (2540 : 76) ไดกลาวไว
ดังนี้
1. ขาวทั่วไป
2. ขาวภายในประเทศ
3. ขาวตางประเทศ
4. ขาวกีฬา
5. สารคดีเชิงขาว
6. การถายทอดรายการพิเศษ
ชนิ ด ของข า ว ซึ ง ถู ก นํ า มาเสนอข า วในสื่ อ มวลชนต า งๆทั้ ง ทางหนั ง สื อ พิ ม พ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนเกี่ยวของกับเรื่องตางๆมากมาย เพื่อตอบสนองความตองการ
ดานขาวสารเพราะผูรับสารมีความแตกตางกันในดานประชากร ปรมะ ศตะเวทิน (2538 : 58)ได
จําแนกออกเปนชนิดตางๆดังนี้
1. ขาวอาชญากรรม ไดแก ขาวเกี่ยวกับฆาตกรรม การปลนจี้ การทํารายรางการ การคายา
เสพติด การลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ และการกระทําตางๆที่ผิดกฎหมายอาญา
2. ขาวการเมือง ไดแก ขาวที่เกี่ยวของกับการเมือง และการปกครอง ความคิดเห็นทางการ
เมืองของบุคคลที่เกี่ยวของ การประชุม การประทวง และการจลาจล อันเนื่องมาจากการเมือง
3. ข า วความหายนะ ได แ ก ข า วที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ และความสู ญ เสี ย ทั้ ง หลายอั น
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม ตึกถลม แผนดินไหว เครื่องบินตก เรือลม ฯลฯ
4. ขาวตางประเทศ ไดแก ขาวซึ่งเกิดในตางประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ
อาชญากรรม ความหายนะ และความขัดแยงทางการเมือง
5. ขาวเศรษฐกิจ ไดแก ขาวที่เกี่ยวของกับการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม ราคาสินคา ภาวะเงิน
เฟอ อัตราดอกเบี้ย การเงิน การธนาคาร การตลาด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ การ
ลงทุน
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6. ขาวสังคม เปนรายงานขาวคราวความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
7. ขาวสตรี เปนขาวที่มุงเสนอเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของกับสตรีโดยเฉพาะทั้งในเรื่อง
อุดมการณสังคม ตลอดจนความบันเทิง เชน สิทธิสตรี บทบาทหนาที่ของสตรีการกดขี่ทางเพศ
8. ขาวบันเทิง เปนขาวเกี่ยวกับดารา นักรอง เพลง และศิลปะการแสดง เพื่อสรางความ
จรรโลงใจใหกับมวลชน
9. ขาวการศึกษา เปนการรายงานขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในดานการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมการศึกษา ประกาศ กฎเกณฑ
10. ขาววิทยาศาสตร เปนขาวเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร การวิจัย การคิดคน
สิ่งประดิษฐใหมๆ ตลอดจนขาวดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
11.

ข า วเกษตรกรรม เป น ขา วที่มุ งใหข อ มูล ขา วสาร การเปลี่ย นแปลง ตลอดจน

ความกาวหนาในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว ทําไร ทําสวน ทํานา
12. ขาวสาธารณสุข เปนขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทําใหประชาชนมี
ขาวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการรักษา และปองกันโรคภัยตางๆ
13. ข า วกี ฬ า ได แ ก ข า วที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลการแข ง ขั น กํ า หนดการแข ง ขั น ข า วความ
เคลื่อนไหวของบุคคลในวงการกีฬา
ในสวนของอรนุช เลิศจรรยารักษ (2531 : 9 อางถึงในวชิรา จิระวาณิชกุล, 2550 : 18) ได
กลาวถึงรายการขาวประเภทตางๆดังนี้
1. รายการเบื้องหลังขาว (News Background) เปนรายการที่เสนอขอเท็จจริง เพิ่มเติมจาก
ขาว ใหรายละเอียดของเหตุการณที่เปนขาว โดยที่ผูจัดไมสอดแทรกขอคิดเห็นของตนลงไปใน
รายการ รายการนี้มุงใหผูชมเกิดความคิดขึ้นเอง โดยอาศัยขอเท็จจริงที่จัดเสนอ เชนเดียวกับรายการ
เจาะขาว (News-In-Depth Program) เปนการนําเอาปญหาสําคัญของเหตุการณปจจุบันซึ่งเปนขาวมา
อธิบายแจกแจงรายละเอียดของเท็จจริงที่แอบแฝงใหกระจาง
2. รายการวิจารณขาว (News Commentary Program) เปนการนําเสนอภูมิหลังของขาวสาร
เหตุการณ และเสนอขอคิดเห็นเพื่อชวยใหผูชมสามารถตีความหมายในสวนสําคัญของขาวไดอยาง
ถูกตอง นอกจากนี้ ผูวิจารณขาวจะตองพยายามโนมนาวใหผูชมเกิดความคิดเห็นคลอยตามผูวิจารณ
ดวย
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3. รายการวิเคราะห (News Analysis) เปนรายการซึ่งบรรยายรายละเอียดถึงภูมิหลังของ
เหตุการณที่เปนขาว พรอมกับอธิบายแสดงถึงเรื่องอันซับซอน สาเหตุซึ่งทําใหปญหาตางขยายตัว
โดยแจกแจงอยางละเอียดถี่ถวน แสดงขอคิดเห็นของตนเอง หรืออางถึงผูเชี่ยวชาญก็ได และทํานาย
เหตุการณ หรือพิจารณาความเปนไปไดวาเหตุการณรั้นจะคลี่คลาย หรือผันแปรไป
4. รายการเสนอบันเทิงเรื่องราวหรือสารคดีเชิงขาว (Documentary News) เปนรายการที่
เสนอบันเทิงเรื่องราวรายละเอียดเหตุการณสําคัญ เหตุการณที่เปนขาว ปญหาทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง รายการนี้ใหการศึกษาและเรื่องราวขอเท็จจริงแกผูชมในขณะเดียวกันก็มุงใหความบันเทิง
แกผูชมดวยกัน
นอกจากนี้ ร ายการข า วกี ฬ าทางโทรทั ศ น ใ นป จ จุ บั น จั ด อยู ใ นแบบวิ ถี ลู ก ผสม หรื อ
สาระบันเทิง เปนการพบกันครึ่งทางระหวางเนื้อหาที่เปนขาวสารแตนําเสนอเปนแบบบันเทิง เชน มี
ดารา หรือซุปเปอรสตารประจํากีฬาประเภทตางๆมี action กระตุนความสนใจขอผูชม มีลักษณะ
ทั น เวลา คื อ การรายงานข า วล า สุ ด ถึ ง ผลคะแนนรวมครั้ ง สุ ด ท า ยมี ลั ก ษณะเป น ละคร การ
วิพากษวิจารณกีฬาฟุตบอลมีความเปนขาว และละครผสมอยูไดแก การใหรายละเอียด ลักษณะความ
เปนละคร และอารมณขัน มีเหตุการณสําคัญโดยจะเลือกกีฬาที่อยูระดับสําคัญมานําเสนอในขาว
โทรทัศน (กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 16 -18)
รายการเพื่อการศึกษา
รูปแบบของการจัด และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนการศึกษามีอยูหลายรูปแบบคือ
1. การบรรยาย (Lecture) เปนการบรรยายคนเดียว อาจทําไดทั้งรายการวิทยุโทรทัศนใน
สถาบันการศึกษา และนอกสถานบันการศึกษา แตสําหรับในการบรรยายแบบนี้ไมนิยมใชกับวิทยุ
โทรทัศนนอกสถาบันนัก เพราะเปนรายการที่ไมชวนใหผูชมไดติดตามเทาที่ควรเพราะการออก
รายการแบบนี้ทําใหเกิดปญหาแกผูชมได เปนการจัดรายการที่เปนสื่อการเรียนการสอนทางเดียวที่
ขาดดุลยทางการสื่อสารมาก ผูออกรายการอาจหาวิธีทําให เชน ภาพยนตร สไลด หรือผลิตภัณฑอื่นๆ
เปนตน
2. แบบสนทนา (Interview) ซึ่งเปนลักษณะของรายการที่สรางผูติดตามปญหาตางๆแทน
ผูชมทางหนาเครื่องรับ อาจจัดในรูปของผูรวมสนทนา วิทยากร พิธีกร คือ เอาวิทยากร ผูบรรยาย
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หรือผูใหความรูเปนหลัก แลวพิธีกรก็ทําหนาที่แทนผูชมถามปญหาหรือดําเนินรายการแทนผูชม ซึ่ง
คลายกับวาผูชมมีสวนรวมรายการดวย
3. รายการแบบสาธิต เปนลักษณะรูปแบบที่มีการแสดง ทดลอง หรือทําใหดู ผูรวมรายการ
อาจมี 1 คน 2 คน หรือหลายคนก็ได สุดแตตองการสาธิตอะไร และสาธิตอยางไร เชน การสาธิต
เกี่ยวกับการบริหารกาย การสาธิตอุปกรณทางวิทยาศาสตร การสาธิตเกี่ยวกับจิตวิทยา เปนตน
4. รายการแบบจําลอง อาจจัดเปนแบบจําลองจากของจริงทั้งรูปแบบรายการฉาก หรือผู
แสดงก็อาจทําได การจําลองแบบอาจทําใหผูชมชมรายการได เชนเดียวกับการแสดงจริง เชน การจัด
หุนกระบอก หุนมือ
5. การแสดงละคร หรือการละเลน รายการทั้งวิทยุโทรทัศนการศึกษานอก และในสถาบัน
ควรศึ ก ษา อาจทํ า เป น เรื่ อ งราวมี ตั ว แสดงเป น เช น เดี ย วกั บ การแสดงทางวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น บั น เทิ ง
โดยทั่วไป แตในเรื่องใหความรูมีสารประโยชนตอผูชม และชอบติดตามไปในตัว โดยแทรกการ
เรียน การสอน หรือลักษณะการศึกษาที่ตองการไวในบทละคร หรือการแสดงนั้นๆ (สมคิด ธีรศิลป,
2540 : 142 - 143)
รายการสารคดี
สําหรับรายการสารคดีนั้น สมคิด ธีรศิลป (2540 : 157 -159) ไดแบงลักษณะเฉพาะอยู 2
แบบดวยกัน ไดแก
1. สารคดีเชิงประวัติ (Documentary) คือ เปนเรื่องที่เกิดในอดีต อาจจัดเปนลักษณะการ
แสดง หรือละคร หรือเปนเรื่องราวโดยจัดตัวแสดงขึ้นมาใหม และดําเนินรูปเรื่องใหมโดยคงลักษณะ
ความเปนจริงของเรื่องเดิมไว ซึ่งมีลักษณะคลายเปนเอกสารแตอยูในรูปเรื่องของการแสดงอาจทํา
เปนภาพยนตร เทปโทรทัศน ภาพสไลด หรือเปนภาพยนตรเทปโทรทัศน ภาพสไลดที่ทําไวในอดีต
แลวนํามาใชในปจจุบัน ก็เปนสารคดเชิงประวัติทั้งนั้น เชน ภาพยนตรโทรทัศนเรื่อง FBI บางตอน
ภาพยนตรเรื่องสงครามโลกครั้งที 1 และ 2, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, บางระจัน เปนตน
2. สารคดีทั่วไป (Feature) รายการสารคดีตอง
2.1 เปนเรื่องจริง หรืออางอิงจากเรื่องจริง

54

2.2 เสนอหัวขอเรื่องอยางละเอียดในทุกแงมุม
การจัดรายการสารคดีนั้น เนื้อหาสาระของรายการสารคดีสวนใหญเนนความรูหรือขาวสาร
มุงหวังใหความรูแกผูชมมากที่สุด แตมิไดหมายความวาตองออกมาดูแลวเกิดความยากลําบากที่ตอง
ขบคิดตีปญหาไปทุกรายการ สารคดีที่ดีสามารถทําเรื่องหนักๆ ใหกลายเปนเรื่องที่ดูแลวเกิดความ
เพลิดเพลินนาติดตามได ลักษณะการจัดรายการสารคดีทางโทรทัศนโดยทั่วไปอาจจัดไดดังนี้ (ปมุข
ศุภสาร,จํานรรค อัษฏามงคล และพิไลพรรณ ปุกหุต, 2539 : 207 -208)
1. รายการสารคดีตลอดรายการ คือ รายการโทรทัศนที่กําหนดไวในตารางออกอากาศวา
เปนรายการสารคดี สารคดีนั้นอาจเปนตอนเดียวจบ หรือหลายตอนจบก็ได แลวแตเรื่องราวนั้นๆ จะ
มีรายละเอียดมากน อยเพียงใด เชน รายการบุคคลดี เด น รายการภูมิใจไทยทํารายการความรูคือ
ประทีป และรายการแผนดินธรรมแผนดินทอง เปนตน
2. รายการสารคดีที่เปนสวนหนึ่งของรายการอื่น คือ รายการโทรทัศนรูปแบบอื่นๆที่มีสาร
คดีบรรจุอยูเปนสวนหนึ่งของรายการ เชน รายการนิตยสาร สุริยาตาหวาน รายการวิเคราะหขาว พบ
โลก จะเห็นไดวา ในรายการสุริยาตาหวานมีรายการสารคดีสั้นๆมีเนื้อหาสาระเบาๆเหมาะสําหรับ
ผูชมทั่ วไปบรรจุ ไ วเ ปน ส ว นหนึ่ ง โดยมีผูดํา เนินรายการพูด เชื่อมโยงรอ ยเขา เปน สว นหนึ่ งของ
รายการในวันนั้นๆสวนรายการพบโลก นอกจากผูดําเนินรายการจะวิเคราะหขาวแลว บางครั้งยังมี
รายการสารคดีขาวสั้นๆประกอบอีกดวยหรือรูปแบบอื่น เชน รายการสัมภาษณ รายการสนทนา ก็
บรรจุรายการสารคดีไวเปนสวนหนึ่งได โดยอาจใชเปนสวนที่นําเขาสูรายการ ชี้ประเด็นปญหาเสริม
การสนทนาหรือสัมภาษณใหชดั เจนขึ้น หรือใชสรุปไวในชวงทายของรายการ
3. รายการสารคดีเพื่อใชในโอกาสพิเศษ เปนรายการสารคดีทางโทรทัศนที่จัดทําขึ้นเนื่อง
ในโอกาสพิเศษตางๆเชน วันสําคัญของเหตุการณ วันสําคัญของบุคคลสําคัญวันสถาปนาสถาบัน
ตางๆงานเทศกาลตางๆ
รายการบันเทิง
การจัดรายการบันเทิง สามรถแบงการจัดรายการได 4 ประเภท ไดแก
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1. รายการเพลง การจัดรายการเพลงทางโทรทัศนสามารถจําแนกตามประเภทของเพลงได
ดังนี้
1.1 การจัดรายการตามประเภทเพลง ไดแก รายการดนตรีไทย รายการเพลงไทยสากล
เพลงไทยลูกทุง เพลงตางประเทศ และรายการเพลงปกิณกะ
1.1.1 รายการดนตรีไทยหรือเพลงไทย หมายถึง เพลงไทย เพลงพื้นเมืองหรือเพลง
พื้นบาน
1.1.2 รายการเพลงไทยสากล หมายถึง เพลงไทยสากลอันเปนผลมาจากการหยิบยืม
วัฒนธรรมทางดนตรีมาจากตะวันตก
1.1.3 รายการเพลงไทยลูกทุง เปนเพลงที่สะทอนสภาพของสังคม และวัฒนธรรม
ไทยปจจุบัน ซึ่งเพลงลูกทุงเกิดขึ้นภายหลังเพลงไทย เพลงพื้นเมือง เพลงไทยสากล เพลงรําไทย และ
เพลงรําวง ดังนั้น ถือไดวาเพลงลูกทุงคือเพลงพื้นเมืองยุคใหม
1.1.4 รายการเพลงตางประเทศ แบงไดสองกลุม คือ เพลงตามสมัยนิยมและเพลง
คลาสสิค ซึ่งเพลงตามสมัยนิยมนั้นจะเสนอเพลงที่มีเนื้อรองเปนภาษาตางประเทศและขับรองโดย
นักรองไทย หรือนักรองจากตางประเทศที่มาแสดงในเมืองไทย หรือซื้อรายการเพลงจากตางประเทศ
มาเสนอโดยตรง หรือนํามาตัดตอใหม สวนเพลงคลาสสิคจะเสนอเปนวงซิมโฟนีของไทย หรือ
ตางประเทศ หรือซื้อรายการจากตางประเทศ
1.1.5 รายการปกิณกะดนตรี เปนการนําเสนอในแบบนิตยสารเพลง หรือปกิณกะ
ดนตรี มีการเชื่อมโยงเพลงแตละเพลงใหมีความตอเนื่องกันอยางมีศิลปะ อาจตั้งแนว หรือแกนของ
รายการไวเชื่อมเพลงโดยผูดําเนินรายการ หรือเชื่อมดวยภาพประกอบคําบรรยาย
1.2 การจั ด รายการเพลงตามลั ก ษณะของการนํ า เสนอ หรื อวิ ธี ก ารผลิ ตลั ก ษณะการ
นําเสนอรายการเพลงมีการนําเสนอไดดังนี้
1.2.1 นักรองและวงดนตรี คือนําวงดนตรีมาบรรเลงในหองสงใหนักรองไดรองเพลง
แสดงความสามารถอยางเต็มที่
1.2.2 เฉพาะนักรอง เปนการนํานักรองมารองในหองบันทึกรายการโดยไมมีวงดนตรี
จริง ทําปากรองตามเพลงที่เปดจากเทปเสียง หรือแผนเสียงที่นักรองไดอัดเทปหรืออัดแผนเสียงไว
แลว
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1.2.3 รายการแสดงดนตรีสด หรือคอนเสิรต เปนการแสดงของนักรองนักดนตรีที่ได
บันทึก หรือถายทอดสดจริงนํามาออกอากาศ บางครั้งอาจมีการแสดงประกอบเพลง หรือมีกิจกรรม
ใหผูชมไดรวมเลนดวย
1.2.4 เพลงและภาพ หรือมิวสิควิดีโอ เปนการจัดรายการเพลงที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
โฆษณาเพลงใหติดตลาด ซึ่งอาจมีพิธีกรคอยเชื่อมโยงเพลงแตละเพลงใหมีความตอเนื่องกันก็ได
1.2.5 รายการเพลงที่เปน สวนประกอบของรายการอื่น คือ รายการ รูปแบบอื่ น ที่
สามารถบรรจุรายการเพลงไวได ไดแก รายการสารคดี นิตยสาร ปกิณกะบันเทิง และละคร (ปมุข ศุภ
สาร และพิไลพรรณ ปุกหุต, 2539 : 242 -246)
2. รายการเกมโชว การจั ด รายการเกมโชวท างโทรทั ศ น สามารถจั ด รายการไดเ ป น 2
รูปแบบ ดังนี้
2.1 รายการประเภทเกม เป น กิ จ กรรม หรื อ การแข ง ขั น ที่ ใ ช ทั ก ษะของร า งกายกั บ
สติปญญา ใชทักษะทางกลามเนื้อ ความวองไว การสังเกต ปฏิภาณ ไหวพริบ ความรูรอบตัว ดังนั้น ผู
จัดรายการเกมโชวตองหาเอกลักษณของรายการ มีความหลากหลายในแงของกิจกรรม ผูรวมรายการ
จากหลายอาชีพ และตองจัดรางวัลใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเขาแขงขัน
2.2 รายการแขนขันตอบปญหาโดยตรง เปนรายการที่ผูเขาแขนขันมาตอบปญหาทาง
ความรู หรือเชาวตามประเภทของกลุมผูเขาแขนขัน (ปมุข ศุภสาร และพิไลพรรณ ปุกหุต, 2539 :
259 -262)
3. รายการละครและภาพยนตร การจัดรายการละคร และภาพยนตร สามารถแบงเปน
ประเภทตางๆดังนี้
3.1 ละคร และภาพยนตรแนวอิงเรื่องจริง หรือประวัติศาสตร
3.2 ละคร และภาพยนตรแนวชีวิต เปนเรื่องนวนิยายเกี่ยวกับชีวิตรักของหนุมสาว
3.3 ละคร และภาพยนตรแนวตลก เรื่องที่นํามาจัดนั้นเปนเรื่องตลกขบขัน เปนเรื่องที่
เกิดขึ้นระหวางเพื่อนฝูง เรื่องภายในครอบครัว คนงานกับนายจาง
3.4 ละคร และภาพยนตรแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน เนื้อหาของละคร และ
ภาพยนตรประเภทนี้คอนขางเปนเรื่องหนัก และรุนแรง
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3.5 ละคร และภาพยนตรแนวลึกลับ อาจมีทั้งแนวไสยศาสตร และวิทยาศาสตรอาจมีการ
ฆาตกรรม และสืบสวนสอบสวนเขามาเกี่ยวของดวย
3.6 ละคร และภาพยนตรแนวผจญภัย
3.7 ละคร และภาพยนตรแนวเพอฝนมหัศจรรย
3.8 ละคร และภาพยนตรแนวนิทานพื้นบาน และวรรณคดี มักเปนเรื่องคติสอนใจในการ
ครองชีวิต เปรียบเทียบใหเห็นถึงความดีความชั่ว (ปมุข ศุภสาร และพิไลพรรณ ปุกหุต, 2539 : 274 275)
รายการกีฬา
รายการกีฬา หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายอันเกี่ยวกับเกมกีฬาทั้งกอน หลังและระหวางการ
แขงขัน รายการแยกตางหากเกี่ยวกับการสอนกีฬา ขาว และขอมูลตางๆ เชน เรื่องการตกปลา การ
สอนกอลฟ (จํานง รังสิกุล, 2539 : 125)
รายการถายทอดสด
รายการถายทอดสด หมายถึง รายการวิทยุโทรทัศนที่ถายภาพสดๆแลวออกอากาศแพรภาพ
ในทันที รายการสดนี้อาจแบงออกเปน 2 แบบดวยกัน คือ
1. รายการสดในสตูดิโอ หมายถึง รายการที่ผลิตในสถานีหองสตูดิโอแลวออกอากาศทันที
เชนรายการแสดงละคร การรํา การละเลนตางๆ เปนตน
2. รายการสดนอกสถานี คื อ รายการที่ อ อกไปถ า ยทํ า นอกสถานที่ แ ล ว ส ง สั ญ ญาณ
ออกอากาศโดยมีรถสําหรับอุปกรณในการถายทอดรายการไปครบถวน เชน รายการถายทอดสอกีฬา
รายการถายทอดงานพิธีตางๆ เพื่อลดจํานวนผูชมไมใหเดินทางไป ณ สถานที่นั้นๆ (สมคิด ธีรศิลป,
2540 : 156)

