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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครู (Teacher TV)
สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ต่อยศ นาคะนาท1* ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1)
ครูผสู้ อนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 289 คน และผูท้ รงคุณวุฒทิ ใ่ี ช้ในการรับรองรูปแบบ จํานวน 5
ท่าน เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถามสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู และแบบประเมินรับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สถิติ
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครูประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียน
การสอน 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมพร้อมก่อนการเรียนการสอน ขัน้ การจัดการเรียนการสอนและขัน้ สรุปการจัดการเรียน
การสอน และผู้ทรงคุณวุ ฒิไ ด้ประเมินรับรองรูป แบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศ น์ ครูสํา หรับ ครูสงั กัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.47
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน โทรทัศน์ครู
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Development of Teaching Patterns by Using Teacher TV for
Office of the Basic Education Commission of Thailand’s Teacher
Toryos Nakanart1* Panita Wannapiroon2 and Pallop Piriyasurawong2
Abstract
This research and development aimed to Developed the teaching patterns by using the Teacher TV 2)
Evaluated the teaching patterns. Representative sample in this research is and 289 persons of Office of the
Basic Education Commission of Thailand’s Teacher (Childhood teacher, Primary teacher and Secondary
teacher) 2) 5 Honorable persons for approved the teaching patterns. Researching tools is questionnaire of
methods and management of teaching by using the Teacher TV’s, questionnaire of teaching patterns by using
the Teacher TV and questionnaire of evaluated the teaching patterns. Statistics that use in this research is
average and standard deviation. The research findings were as: The teaching patterns consisting of prepared
of studied, studied and conclusion of studied. The teaching patterns by using Teacher TV is objectives,
studied composition and studied activities (prepared of studied, studied and conclusion of studied) and The
Honorable persons approved the teaching patterns by using the Teacher TV for the Basic Education
Commission of Thailand’s Teacher (Childhood teacher, Primary teacher and Secondary teacher) was
appropriately by the average 4.47
Keywords: Teaching patterns, Teacher TV
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1. บทนํา
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา
มนุ ษย์ให้มีคุณภาพทัง้ ในด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะการปฏิบตั ิ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเท่า
ทันต่ อเหตุ การณ์ ต ามยุ คสมัยที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในการพัฒนาประเทศจะประสบผลสําเร็จมาก
น้ อยเพียงใดขี้นอยู่ก ับป จั จัยที่สําคัญ คือ กําลังคนที่มี
คุณภาพ ประเทศชาติใดมีประชากรที่มกี ารศึกษาสูงย่อม
มี ค วามหวัง ในการพัฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
สามารถแข่งขันกับนานาชาติ และเข้าสู่ความเป็ นประเทศ
แห่ ง สากลได้ ดั ง นั ้น จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งเปลี่ ย น
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปลีย่ นแปลงของประเทศชาติและสังคม [1]
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียน
มีความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา
23(2) เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยให้ความสําคัญของการบูรณาการความรู้
คุ ณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
ระดั บ การศึ ก ษา โดยเฉพาะความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่าง
สมดุลยังยื
่ น [2]
รายการโทรทัศน์ครู (Teacher Television) คือ
สื่อ กลางสํ า หรับ ผู้ ป ระกอบ วิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารและ
บุ ค ลากรทางการศึก ษา และให้ ใ ช้ เ ป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง
สําหรับการพัฒนาครูไปสู่การพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การ
พัฒ นาความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ครู การสร้ า งขวั ญ
กําลังใจ รางวัลและการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู/วิชาชีพครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจะสังเกตการจัดการเรียนการ
สอนของครูท่ีเป็ นแบบอย่ างของการปฏิบ ัติท่ีดี (Good
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practice) ด้วยวิธกี ารนี้จะทําให้ผทู้ เ่ี ป็ นผูส้ งั เกต ได้เห็นทัง้
หลักการทีเ่ ป็ นเสมือนศาสตร์ และได้เห็นศิลปะของการนํา
หลักการไปใช้อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ
(Inspiration) ในการทีจ่ ะนําแบบอย่างทีด่ นี นั ้ ไปลองปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองดูบา้ ง
แนวคิดของรายการโทรทัศน์ครูมจี ุดเริม่ ต้นจากความ
สําเร็จของการดําเนินงานรายการโทรทัศน์ครู ของประเทศ
อังกฤษ ซึง่ เริม่ ดําเนินการมาตัง้ แต่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2548 โดยการให้การบริการมีทงั ้ การนําเสนอรายการผ่าน
โทรทัศน์ ทวไป
ั ่ (Free TV.) โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
บริการผ่านเว็บไซท์ บริการผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ปจั จุบนั มี
รายการพร้อมบริการแก่ ครูและบุ คลากรทางการศึกษา
มากกว่า 3,500 รายการ การพัฒนารายการโทรทัศน์ครู
ของประเทศไทย นับเป็ นประเทศที่ 2 ของโลกที่นําแนว
คิดดังกล่าวมาดําเนินงาน ขณะนี้กําลังมีความพยายาม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอื่นๆ ทีจ่ ะนํ า
แนวคิดนี้ไปดําเนินการลักษณะเดียวกัน
โครงการ ทีวีครู หรือรายการโทรทัศน์ ครู เป็ น
นวัตกรรมการศึกษาที่อยู่ในรูปของการบริการผ่านสื่อที่
หลากหลาย ซึ่งรายการโทรทัศน์ได้รบั การออกแบบมา
เพื่อการสนับสนุ นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิ
งานในโรงเรียน รวมไปถึงนิสติ นักศึกษาฝึ กสอนของคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทวประเทศ
ั่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและประชาชนทัวไปซึ
่ ่งเป็ นผู้ให้การสนับสนุ น
สถานศึกษาและเป็ นผูร้ บั บริการการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์
หลักของรายการโทรทัศน์ครู มุ่งทีจ่ ะสร้างแหล่งเรียนรูเ้ พื่อ
การพัฒนาครูไทย ด้วยการให้ครู ผูบ้ ริหาร บุคลากรทาง
การศึกษา ได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบตั ิการสอน การ
บริหาร การแก้ปญั หาอื่น ๆ ทางการศึกษาทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจ นํ าเอาแบบอย่างของการปฏิบ ัติทีดีนัน้ ไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารและการแก้ปญั หาภายในโรงเรียนของตนเอง โดย
ลักษณะของการนํ าเสนอจะมุ่ งนํ า เสนอเนื้ อหาสาระที่
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
ั หา
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การแก้ป ญ
พฤติกรรมนักเรียนที่สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดี การแก้
ปญั หาพิเศษทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรียนตลอดรวมไปถึงการ
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สร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องถึงวิถชี วี ติ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทัง้ นี้ รายการโทรทัศน์ ครูจะใช้มาตรฐาน
การผลิตระดับที่มีคุ ณภาพสูง (Broadcast quality)
โดยเฉพาะคุ ณ ภาพด้า นเทคนิ ค นอกจากนั น้ ยัง มี
กระบวนการคัดกรองเนื้อหาสาระด้วยผูม้ ปี ระสบการณ์สูง
ทางการศึกษา มีการตรวจสอบ คัดกรองอย่างพิถีพถิ ัน
ก่อนนํ าออกเผยแพร่ โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุ นงบ
ประมาณจากรัฐผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึก ษาธิการ รวม 3 ปี ง บประมาณระหว่ างปี
งบประมาณ 2553 ถึงปี งบประมาณ 2555 โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ
ปจั จุบนั การนํารายการโทรทัศน์ครูไปใช้ ยังมีรูปแบบ
การใช้ท่ยี งั ไม่ชดั เจน จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนารูปแบบ
การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ร ายการโทรทัศ น์ ค รู
สําหรับครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ ค รู สําหรับครู ส ังกัดสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีส่ นใจต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.2 เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ ครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นสมาชิกรายการโทรทัศน์ครู
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เป็ นสมาชิกรายการโทรทัศน์ ครู
จํานวน 289 คน ซึง่ ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงตุลาคมปี พ.ศ. 2555
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
4.1 ได้ขอ้ มูลสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4.2 ได้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4.3 ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการดําเนินการ
วิจยั ออกเป็ น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศน์ ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1) พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการมากําหนด
เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยใช้องค์ประกอบ แนวคิดทีไ่ ด้จาก
ขัน้ 1 มาใช้เป็ นกรอบ แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยเน้นองค์ประกอบกระบวนการ ขัน้ ตอนที่
มีความเป็ นระบบ (system Approach) และแสดงความ
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ตาม ADDIE Model ซึ่งคือ
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่เป็ นที่
ยอมรับระดับสากลว่ าสามารถนํ ามาพัฒนาบทเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ กระบวนการของ ADDIE Model
ถูกนํ ามาใช้กนั อย่างแพร่หลายในงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ
เช่น งานวิจยั ของนนิดา [3] ที่ศกึ ษาเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนผู้พกิ ารทาง
สายตา และต่างประเทศ เช่นงานวิจยั ของ Habib [4] ที่
ศึกษาเรื่อง eLearniXML: Towards a model-based
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approach for the development of e-Learning systems
considering quality ซึง่ ADDIE Model มี 5 ขัน้ ตอน คือ
2.1) ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis)
วิเคราะห์ผู้เรียน, วิเคราะห์ว ัตถุ ประสงค์ของ
รูปแบบการสอน, วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์บริบทที่
เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู
(Teacher TV) สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
2.2) ขัน้ การออกแบบ (Design)
2.2.1) ออกแบบวัตถุ ประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.2.2) ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ
การสอน 2) วัต ถุ ป ระสงค์ ของรู ป แบบการสอน 3)
กระบวนการเรียนการสอน 4) การวัดและการประเมินผล
2.2.3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.3) ขัน้ การพัฒนา (Development)
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.4) ขัน้ การนําไปใช้ (Implement)
นํ า รู ป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ ร ายการ
โทรทัศน์ครูสําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานไปให้ผู้เชีย่ วชาญดูความเหมาะสมจากนัน้ ทําการ
ปรับปรุงแก้ไข
2.5) ขัน้ การประเมินผล (Evaluate)
นํ า รู ป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ ร ายการ
โทรทัศน์ครูสําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้น ฐานที่ ป รับ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิทํ า การ
ประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
6. สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 รู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครูสาํ หรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้
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พืน้ ฐาน ประกอบด้วย
6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รายการโทรทัศน์ ครูสําหรับครู ส ังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศ น์ ค รู สํ า หรับ ครู ส ัง กั ด คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.2.1) ประเภทของรายการโทรทัศน์ครู
6.2.2) หมวดหมู่ของเนื้อหารายการโทรทัศน์ครู
6.2.3) วิธกี ารนํารายการโทรทัศน์ครูมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
6.2.4) แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศน์ครู
6.2.5) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือจาน
ดาวเทียม
6.3 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์
ครู ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
6.3.1) ขัน้ เตรียมก่อนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนย่อย คือ
1) กําหนดวัตถุประสงค์
2) วิเคราะห์และจัดเรียงลําดับเนื้อหา
3) เขียนแผนการเรียนการสอนประจํา
สัปดาห์
4) เตรียมสื่อการสอน / ใบงาน
5) เตรียมเครือ่ งมือในการวัดผลการเรียน
6.3.2) ขัน้ การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน นําเทคนิควิธกี าร
สอนทีเ่ หมาะสมหรือสามารถนํามาใช้ในกระบวนการจัด
การเรียนการสอนได้ แล้วนํามาใส่ในแผนการจัดการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การสอน นํ าเทคนิ ควิธีการสอนมา
ปรับหรือเป็ นแนวทางให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่สอน หรือ
อาจเปิ ดรายการทีน่ ่ าสนใจของทางรายการโทรทัศน์ครูให้
นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆ กันโดยมีครูคอยชีแ้ นะ
6.4 การประเมินผล ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน คือ
6.4.1 ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ท่ไี ด้ศกึ ษา
จากรายการโทรทัศน์ครูมาเขียนตามความคิดของตนเอง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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6.4.2 ช่ วยกันตัง้ ประเด็นการประเมินกับ
นักเรียนโดยดูจากรายการโทรทัศน์ครูเป็ นแนวทาง
ตอนที่ 2 การประเมินรับรองรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สําหรับ
ครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู
ประเด็นการประเมิน
1. ประเภทของรายการโทรทัศน์ครู
2. หมวดหมูข่ องเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ครู
3. วิธนี ํารายการโทรทัศน์ครูมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
4. แผนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู
5. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
จานดาวเทียม
ภาพรวม

x

4.20

S.D. การแปลผล
0.45
มาก

4.40

0.55

มาก

4.00

0.71

มาก

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

4.36

0.30

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครูใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36
ตางรางที่ 2 ผลการประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครูข นั ้ ที่ 1 ขัน้
เตรียมก่อนการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมิน
1. กําหนดวัตถุประสงค์
2. เขียนแผนการเรียนการสอน
ประจําสัปดาห์
3. เตรียมสือ่ การสอน/ใบงาน
4. เตรียมเครือ่ งมือในการวัดผล
การเรียน
ภาพรวม

x S.D. การแปลผล
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
4.60 0.55
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
4.60
4.60

0.55
0.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครู ขัน้ ที่ 1 ขัน้
เตรียมก่อนการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด โดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
4.60
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู ขัน้ ที่ 2
ขัน้ การจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการประเมิน
x S.D. การแปลผล
1. ขัน้ นําเข้าสู่บทเรียนนําเทคนิค
วิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสมหรือ
สามารถนํามาใช้ในกระบวนการ 4.20 0.84
มาก
จัดการเรียนการสอนได้แล้วนํา
มาใส่แผนการจัดการเรียนรู้
2. ขัน้ การสอน นําเทคนิควิธกี าร
สอนมาปรับหรือเป็ นแนวทางให้
เหมาะสมกับช่วงวัยทีส่ อน หรือ
มาก
อาจเปิดรายการทีน่ ่ าสนใจของ 4.60 0.55
ทีส่ ุด
รายการโทรทัศน์ครูให้นกั เรียน
ศึกษาไปพร้อมๆ กันโดยมีครู
คอยชีแ้ นะ
ภาพรวม
4.40 0.55
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การจัดการ
เรียนการสอน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40
ตารางที่ 4 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศน์ครู ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. ให้นกั เรียนสรุปองค์ความรูท้ ่ี
ได้ศกึ ษาจากรายการโทรทัศน์
ครูมาเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
2. ช่วยกันตัง้ ประเด็นการประเมิน
กับนักเรียนโดยดูจากรายการ
โทรทัศน์ครูเป็ นแนวทาง
3. ความเหมาะสมในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้รายการโทรทัศน์ครูสาํ หรับ
ครูสงั กัดคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปใช้จริง
รวม

x

S.D. การแปลผล

4.60

0.55

มาก
ทีส่ ุด

4.60

0.55

มาก
ทีส่ ุด

4.40

0.55

มาก

4.53

0.51 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครู ขัน้ ที่ 3 ขัน้
ประเมินผล
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ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.53
ตารางที่ 5 การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู สําหรับครูสงั กัด
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน
1. องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ครู
2. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู ขันที
้ ่ 1 ขัน้
เตรียมก่อนการจัดการเรียน
การสอน
3. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู ขันที
้ ่ 2 ขันการ
้
จัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ครู ขันที
้ ่ 3 ขัน้
ประเมินผล
รวม

x

S.D. การแปลผล

4.36

0.30

มาก

4.60

0.55

มาก
ทีส่ ุด

4.40

0.55

มาก

4.53

0.51

มาก
ทีส่ ุด

4.47

0.42

มาก

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า การประเมินรับรอง
รูป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ร ายการโทรทัศ น์ ค รู
สําหรับครูสงั กัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานใน
ภาพรวมมีค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมีค่ า
เฉลีย่ เท่ากับ 4.47
7. อภิ ปรายผลการวิจยั
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ครู
ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของรูปแบบ
การเรีย นการสอน และกิจ กรรมการเรีย นการสอน 3
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมพร้อมก่อนการเรียนการสอน ขัน้
การจัดการเรียนการสอนและขัน้ สรุปการจัดการเรียนการ
สอน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการ
สอนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาก่ อนเรียนและหลังเรียนโดยรูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้

_15-1433(135-234)P2.indd 210

กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึ ษาด้วยวิดโี อแชร์รงิ
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียนสูงกว่ าก่ อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 สอดคล้องกับวีระ
[5] ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกลเชิงพุ ทธของสถานี โทรทัศน์ ผ่ านดาวเทียม ได้
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทีเ่ รียนตามรูปแบบฯ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและคะแนน
์
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน และสอดคล้องกับ ศันสนีย์ [6] ที่ศึกษาเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิแ์ ละความพึงพอใจจากการใช้เว็บ
เครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีไ่ ด้
พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาหลังเรียนโดย
์
ใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็ นเครื่องมือสูงกว่าก่อนเรียนและ
ผลการศึก ษาทัก ษะการคิ ด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
รู ป แบบการเรียนแบบผสมผสานผ่ า นเครือข่ ายสัง คม
ออนไลน์ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง พบว่ า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนโดยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้
กรณี ศึก ษาด้ ว ยวิ ดี โ อแชร์ ริ ง มี ท ัก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณสูงกว่าหลังเรียน สอดคล้องกับ ปรณัฐ [7] ที่
ได้ศึก ษาเรื่องการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิช าชีพ ครู ทํ า การทดลองใช้ รู ป แบบการสอน พบว่ า
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถด้านการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณสูงขึน้ และสอดคล้องกับ ปณิตา [8] ศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้
ั ญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด อย่ างมี
เครื่อ งมือทางป ญ
วิจารณญาณ ทําการทดลองใช้รปู แบบการสอนนักศึกษาที่
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ มีคะแนน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 สถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู(Teacher TV) ควร
จัดเตรียมความพร้อมด้านต่ อไปนี้คือ วัตถุ ประสงค์การ
เรียนรู้ องค์ประของรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนใน 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ เตรียมก่อนการ
จัดการเรียนการสอน ขัน้ การจัดการเรียนการสอน และขัน้
ประเมินผล
8.2 การนํ ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รายการโทรทัศน์ ครู (Teacher TV)ไปใช้ควรทําความ
เข้ า ใจในแต่ ล ะขัน้ ตอนให้ ดี ก่ อ นนํ า ไปใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน
8.3 การวิจยั ในครัง้ นี้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู(Teacher TV)สําหรับครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เท่านัน้ จึงควร
ทําการวิจยั ที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาและหาผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับและสังกัดอื่นๆ ต่อไป
9. กิ ติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้สาํ เร็จได้ดว้ ยได้รบั ความเมตตาจากหลาย
่ฝาย ผู้วิจยั จึงขอขอบพระคุณอย่างสูง ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ, ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ภาควิช า
ครุศาสตร์โ ยธา คณะครุศาสตร์อุต สาหกรรม, ผศ.ดร.
พัลลภ พิระยะสุรวงศ์ และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ตลอดถึงหลายท่านทีไ่ ม่ได้เอ่ยนาม
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