รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการสถานีโทรทัศน ALTV
ภายใตโครงการทดลองออกอากาศ Active Learning TV (ALTV) / ทีวีเรียนสนุก
โครงการ Active Learning TV (ALTV) ที ว ี เ รี ย นสนุ ก ถื อ เป น โครงการใหม ท ี ่ ส.ส.ท. ในฐานะ
สื่อสาธารณะไดใหความสำคัญเปนอยางมาก เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-19) ไดสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็ก เยาวชน และเปนพื้นที่รองรับการปรับตัวของ
ครอบครัว ครู เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนเปาหมายระยะสั้น และเพื่อเปาหมายระยะยาวในการขยายพื้นที่เรียนรู
สำหรับสังคมไทย รวมกับเครือขายทางสังคม สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนการสรางทักษะแหงอนาคต การมีระบบ
นิเวศนที่เอื้อตอการเรียนรูในระบบและนอกระบบ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยและลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึง
ความรูในดานตางๆ อยางสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก (Disruption) โดยนำเสนอรวมกับชองทาง
อื่นๆ เชน เว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน ดวนแนวคิดการออกแบบจักรวาลของเนื้อหาที่รอบดานโดยบูรณาการ
ชองทาง หรือ Transmedia
สำหรับการทดลองออกอากาศโครงการ Active Learning TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก ทางชองหมายเลข
๔ ส.ส.ท. ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อการทดลองหรือทดสอบเปน
การชั่วคราวจากสํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.)
เปนระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยออกอากาศวันละ 15
ชั่วโมง ตั้งแตวันจันทร-วันอาทิตย เวลา 06.00 - 21.00 น. คิดเปน 2,760 ชั่วโมง โดยมีกลุมเนื้อหารายการ
ประกอบดวย ๖ กลุม ไดแก ๑) ALTV Learning NEWS : ขาวสารการเรียนรู จากแนวคิด (Concept) “ขาวสารการ
เรียนรู เพื่อครอบครัวและชุมชน มีใหดูที่นี่เทานั้น” ๒) Homeroom Home Run : แนะแนวชีวิตและการศึกษา จาก
แนวคิด (Concept) “แนวทางชีวิตและการศึกษาที่คุณเลือกไดเอง” ๓) Smart Classroom : หองเรียนอัจฉริยะ จาก
แนวคิด (Concept) “มาทำหองเรียนใหเต็มไปดวยอัจฉริยะ ที่เด็กทุกคนก็เปนได” ๔) Farm รู : เรียนรูโลกกวางผาน
กิจกรรม จากแนวคิด (Concept) “จับมือกันเรียนรูโลกใหม ที่ไมทิ้งใครไวขางหลัง” ๕) Tutor Hub : นวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู จากแนวคิด (Concept) “แหลงรวมครูอาสา มาประชันกันดวยนวัตกรรมการเรียนรู” ๖) Knowledge
Pool : คลังแหงความรูและประสบการณชีวิต จากแนวคิด (Concept) “เชิญแหวกวายในคลังแหงความรู ที่ไมมี
สิ้นสุด” ทั้งนี้ ผูชมจะไดรับประโยชนจากเนื้อหาที่นำเสนอแบงออกเปน 3 กลุมสำคัญไดแก (1) ความรูเพื่อเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนในอนาคต (2) ความรูสรางเสริมทักษะชีวิต และ (3) ความรูสรางทักษะการ
ทำงานเพื่อเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ ผานรูปแบบการนำเสนอตางๆ ไดแก รายการการตูนสำหรับเด็ก,
รายการสารคดีและสื่ อการเรีียนการสอน, รายการซีรีสเด็กนานาชาติ, ละครและรายการวาไรตี้สำหรับ เด็ กและ
ครอบครัว
สำหรับแนวคิดในการจัดทำโครงการ Active Learning TV หรือ ทีวีเรียนสนุก จะมุงเปนสวนหนึ่งของ
การสราง “นิเวศการเรียนรู” ใหกับเด็กเยาวชน ครู พอแมและครอบครัว และชวยเติมเต็มการศึกษาในระบบตาม
แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งการเผยแพรเนื้อหาผานรายการโทรทัศนถือเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูที่สามารถ
สรางการเขาถึงเด็กเยาวชน ครู พอแม และครอบครัวไดครอบคลุมทั่วประเทศ นับเปนการสรางโอกาสในการเขาถึง
แหลงเรียนรูไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยเด็กเยาวชนทุกระดับมีโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ซึ่งถือเปนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กเยาวชนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ ๆ ดังนี้
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1. สงเสริมการเรียนรูของเด็กเยาวชน ทั้งในระยะสั้น (ชวงสถานการณ COVID-19) และระยะยาว :
ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูชีวิตวิถีใหม (New Normal) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งใหญ เด็กนักเรียน
หลายคนมีแนวโนมที่อาจจะออกจากระบบการศึกษา อีกทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาของไทยมีความหลากหลายมาก
ขึ้น ครู และผูเรียนจึงมีความจำเปนตองปรับตัวใหเทาทัน ไทยพีบีเอสตระหนักถึงปญหานี้ จึงเริ่มโครงการทดลอง
ออกอากาศ Active Learning TV (ALTV) “ทีวีเรียนสนุก” ขึ้น เริ่มทดลองออกอากาศ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ทางชองหมายเลข 4 เพื่อเปนกำลังเสริมสรางการเรียนรูวิถีใหมตอเด็ก ครู และผูปกครอง
2. สรางทักษะ ครู ผูเรียน ผูปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรูแบบ Active learning และหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ : สถานีโทรทัศน ALTV คือ พื้นที่เรียนรูสำหรับทุกคน จาก School Education สู Learning space for
all โดยเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรูเดิมจาก “ระบบหองเรียน” ขยายไปสู “พื้นที่การเรียนรูแบบใหม” ทำใหเด็กและ
เยาวชนคนรุนใหม มีการพัฒนาตนเอง ใหไดเรียนรูและพัฒนาทักษะที่สำคัญ สามารถวางแผนการเรียนรูไดเอง
3. รวมสราง “นิเวศนการเรียนรู” เพื่อขยายตอยอดการศึกษาในระบบทางไกล สูการเรียนรูบนพื้นที่สื่อ
สาธารณะ เพื่อใหสถานีโทรทัศน ALTV เปนทีวีเรียนสนุก รับชมไดแบบมัลติมีเดีย และเรียนรูคูกันแบบทรานสมีเดีย
สามารถเขารับชมไดจากทุกชองทาง โดยเนื้อหาแตละรายการจะสงเสริมทักษะ เสริมสรางการเรียนรู เชื่อมโยงรูปแบบ
การเรียนรูเขาดวยกันทั้งสื่อโทรทัศน ดิจิตอล และสิ่งพิมพ สามารถเขาถึงไดงาย เปนทีวีเรียนสนุกที่ไดสาระครบจัดได
ตามความตองการของตนเอง

ขอมูลอุตสาหกรรมสื่อ
จากการสำรวจความคิ ดเห็ น ของของผูช มทุกภูมิภ าคทั่ว ประเทศ จำนวน 1,000 คน พบว า ชว งเวลา
ที่นักเรียน ครู และผูปกครองมีการรับชมรายการโทรทัศนมากที่สุดคือ 18.01 – 21.00 น. โดยเลือกรับชมรายการ
โทรทัศนผานทางทีวีดิจิตอล/จานดาวเทียมมากที่สุด
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การจัดทำชอง ALTV สามารถสนองตอบตามความคาดหวังและพฤติกรรมการรับชมของนักเรียน ครู
และผูปกครอง โดยสามารถจัดผังรายการใหสอดคลองตามประกาศของ กสทช. อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงชวง Prime
Time ที่มีการแขงขันสูงอีกดวย
ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการจัดทำผังรายการสำหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน พ.ศ.2556 ขอ 7 ระบุใหมีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน
อยางนอย 60 นาที ระหวาง 16.00 – 18.00 น. (ทุกวัน) และ 7.00 – 9.00 น. (เสาร - อาทิตย) นั้น พบวา
หนา 2/๙

• ชวงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2563 มีการนำเสนอรายการสำหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นในชวงเวลาดังกลาว
ทั้งสิ้น 3,075 นาที/สัปดาห หรือคิดเปนรอยละ 14.99 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดในชวงเวลาดังกลาว
• การเผยแพรรายการของ ALTV ในชวงเวลาดังกลาว จะชวยเพิ่มโอกาสในการรับชมของเด็กและเยาวชน
ขึ้นอีก 1,080 นาที/สัปดาห หรือเพิ่มขึ้น ถึงร อยละ 25.98 ของเวลาออกอากาศในชว งเวลาที ่ กสทช.
กำหนด
• การจัดผังของ ALTV สามารถรองรับพฤติกรรมการรับชมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะในชวง
Prime Time (18.00 – 21.00 น.) ซึ่งเปนชวงที่มีการแขงขันสูง ขณะที่ชองตางๆ เลือกนำเสนอขาว ละคร
และเกมโชวมากที่สุด

ประโยชนจากการดำเนินโครงการ Active Learning TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก
๑. ประโยชนตออุตสาหกรรมสื่อ
๑. ALTV ชวยเพิ่มสัดสวนรายการเด็กเยาวชนสำหรับโทรทัศนระบบดิจิตอล จาก 2,255 นาที/สัปดาห*
เพิ ่ มขึ ้ น เป น 5,602 นาที / สั ป ดาห ส งผลให ย อดรวมรายการเด็กเยาวชนเพิ่มขึ้น เปน รอยละ 21.05 ของเวลา
ออกอากาศทั ้ ง หมด ทั ้ ง นี ้ ALTV มี ส ั ด ส ว นรายการอยู  ถ ึ ง ร อ ยละ 59.75 ของรายการเด็ ก เยาวชนทั ้ ง หมดใน
อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล
๒. ALTV สนับสนุนผูผลิตอิสระ ทั้งทีมที่มีความเชี่ยวชาญการสรางสรรครายการสำหรับเด็กเยาวชน
และผูผลิตหนาใหม รวมไมนอยกวารอยละ 35 ของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด
๓. ALTV สนับสนุนเนื้อหารายการใหกับสถานี/แพลตฟอรมอื่น โดยไม คิ ด มู ล ค า อาทิ ช อ ง DLTV
สถานีโทรทัศนรัฐสภา AIS Play, True ID และ TOT iptv เปนตน
* ขอมูลคำนวณจาก AGB Nielsen (ก.ค. - ก.ย. 2563)

๒. ประโยชนตอสังคม

จากการสำรวจความคิดเห็นของผูชม ALTV ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 507 คน พบวา กลุมครูได
ใชประโยชนจากเนื้อหารายการมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียน และผูปกครอง ตามลำดับ
๑. คุณคารายการและการนำไปใชประโยชนสำหรับกลุมครู
- สรางความรูหรือนวัตกรรมที่นำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
- ใหแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
- สรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครู
๒. สำหรับนักเรียน รายการของ ALTV ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ไดความรูใหมมากกวาการ
เรียนในหอง ชวยกระตุนความสนใจเรียนรูตอดวยตนเอง รวมทั้งชวยใหคนหาและรูจักความสามารถ
หรือความถนัดของตนเอง
๓. ขณะที่ผูปกครอง เห็นประโยชนที่ชวยใหครอบครัวเขาใจกันมากขึ้น ไดแนวทางการสรางความสัมพันธ
ในครอบครัว การสนับสนุนบุตรหลานใหไดเรียนรูตามความถนัด การสนับสนุนการศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
หนา 3/๙

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูชมผานชองทางออนไลน (Social Listening) ชวงเดือน ก.ค. - ต.ค. 2563 พบวา
ชื่นชม
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กลุมเปาหมายและฐานผูช มของชอง ALTV
กลุมเปาหมาย ชอง ALTV มุงนำเสนอรายการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา ครู
และผูปกครอง ซึ่งแตกตางจากการกำหนดกลุมเปาหมายของชองอื่นๆ ทั้งสถานีโทรทัศนเชิงพาณิชยและบริการ
สาธารณะ ดังนี้

DIGITAL TV

4-14 YRS
10% 15-24 YRS
6%

50+ YRS
48%

25-39 YRS
17%
40-49 YRS
19%

กลุม เปาหมาย ALTV

บุคคลทัว่ ไป
14%

ผูป กครอง/
ครอบครัว
14%

ครู
37%

เด็กประถมปลาย - มัธ ยม
18%

เด็กปฐมวัย - ประถมตน
17%

ALTV มีเนื้อหาที่แตกตางจากรายการในหมวด Children Program ของชองอื่น กลาวคือ ALTV มุงสงเสริม
การศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมของนักเรียน ทักษะการสอนของครู การสรางความสัมพันธใน
ครอบครัว และการเรียนรูตลอดชีวิต
สัดสวนรายการ ALTV

ภาพรวมรายการเด็กเยาวชน ในอุตสาหกรรม
Talent/Perform Show
15%

Quiz/Game
3%

News & Show
1%

พัฒนาทักษะการสอน 4%
สรางความสัมพันธ
ในครอบครัว 7%

การเรียนรูทาง
วิชาการ 29%

Variety/Music
8%
Documentary
6%

Cartoon
67%

ทักษะชีวิตและ
Lifelong learning
39%

หนา 4/๙

แนะแนวอาชีพ และ
ความถนัด 21%

โครงการฯ ไดดำเนินการผลิตและเผยแพรเนื้อหามาถึง ณ เดือนตุลาคม 2563 สามารถสรุปผลการ
ดำเนินการที่สะทอนความกาวหนาในเบื้องตนเทียบกับวัตถุประสงค โดยพิจารณาใน 2 มิติ ไดแก ผลการเขาถึงหรือ
การรับชมผานชองทางตางๆ และผลการประเมินเชิงคุณภาพเนื้อหา โดยการเขาถึงการรับชมแบงออกเปน ๒
ชองทางหลักไดแก
1. สถานีโทรทัศน ALTV ชองหมายเลข 4 ผานระบบโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งเริ่มมีผูชม
เขาถึงมากขึ้น จากการสำรวจของ AGB Nielsen ซึ่งไดทดลองเก็บขอมูลการรับชมระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 27
กันยายน พบวา มีผูชมตลอดทั้งวัน แบบไมนับซ้ำเฉลี่ยวันละ 191,553 คน
2. ชองทางออนไลนๆ ไดแก การนำเสนอผานเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และแอพพลิเคชั่น อาทิ เฟซบุก
ยูทูป พบวา มีผูชมสะสมอยางตอเนื่อง

การประเมินผลดานการรับชม จากขอมูล Data Analytics พบวา มีผูชมรับชมรายการสงเสริมการเรียนรูของ
ALTV ผานชองทางออนไลน ดังนี้

ขณะที่การสำรวจปริมาณการรับชมของผูชมทางโทรทัศน (TV Rating) โดย AGB Nielsen ซึ่งทดลองเก็บ
ขอมูลการรับชม ALTV (Active Learning TV) ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 27 กันยายน 2563 พบวา มีผูชมตลอด
ทั้งวัน (Daily reach) ในลักษณะที่ไมนับซ้ำ อยูที่เฉลี่ยวันละ 191,553 คน

การประเมินผลดานการนำไปใชประโยชน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (จัดทำโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ดวยการแจกแบบสอบถามกับ
ผูชม ALTV (Active Learning TV) ครอบคลุมกลุมเด็กเยาวชน ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ครูอาจารยซึ่งสอน
ในระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้งผูปกครองซึ่งมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยูระดับปฐมวัย ประถมและ
มัธยมศึกษา ในทุกภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
ดังรายละเอียดตอไปนี้

หนา 5/๙

ตารางแสดงคาเฉลี่ยภาพรวมประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของ ALTV (Active Learning)
กลุมผูชม
นักเรียน อ.1 - ป.3
นักเรียน ป.4 – ม.6
คุณครู
ผูปกครอง

คาเฉลี่ย
4.36
4.43
4.50
4.30

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากขอมูลพบวา คุณครูไดรับประโยชนจากการรับชมรายบการของ ALTV มากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียน
และผูปกครอง ตามลำดับ โดยการแปลผลของทุกกลุมอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหประโยชนจากการรับชมรายการของ ALTV โดยจำแนกตามกลุมรายการ ดังนี้
กลุมรายการที่สงเสริมการเรียนรูทางวิชาการและการเรียนรูในหองเรียน
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1.ไดความรูที่สอดคลองกับบทเรียนในหองเรียน ดวย
การอธิบายความรูที่หลากหลายแตกตางออกไป
2.ทำใหเขาใจบทเรียนในหองเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.ไดความรูใหม มากกวาเรื่องที่เรียนในหองเรียน
4.ความรูและความเขาใจที่ไดจากรายการ สามารถ
นำไปใช ป ระโยชน ใ นการเรี ย นได จ ริ ง เช น ทำ
การบาน ทบทวนบทเรียน เตรียมตัวทดสอบ การ
สอน
5.รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวม

คาเฉลี่ย
นักเรียน อ.1 - ป.3 นักเรียน
(ใหผูปกครองตอบแทน) ป.4 - ม.
6

ครู

ผูปกครอง

แปลผล

4.43

4.49

4.56

4.25

มากที่สุด

4.29
4.29

4.45
4.45

4.49
4.48

4.29
4.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

4.43

4.54

4.29

มากที่สุด

4.44
4.37

4.50
4.47

4.57
4.53

4.30
4.29

มากที่สุด
มากที่สุด

กลุมรายการที่สงเสริมความสามารถตามความถนัดและแนะแนวอาชีพ
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1.รายการชวยใหคนหาและรูจักความสามารถหรือความถนัดของตนเอง
2.ความรูจากรายการสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนใหดี
ขึ้น
3.ความรูจากรายการเปนแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนตอในระดับที่สงู ขึ้นถึง
ระดับมหาวิทยาลัย
4.รายการสร า งทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต  อ ความถนั ด ศั ก ยภาพของคนที ่ ม ี อ ยู  อ ย า ง
หลากหลาย
5.รายการมีความสนุกสนานความเพลิดเพลิน
รวม

หนา 6/๙

คาเฉลี่ย
นักเรียน ป.4 - ม.6
4.51
4.45

ครู
4.50
4.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

4.46

มากที่สุด

4.41

4.45

มากที่สุด

4.43
4.45

4.47
4.47

มากที่สุด
มากที่สุด

แปลผล

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1.รายการเปนแรงบันดาลใจใหทานสนับสนุนบุตรหลานคนหาความสามารถหรือ
ผูปกครอง
ความถนัด
นักเรียน
2.ความรูจากรายการสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของบุตรหลาน
ชั้น
หรือตัวทานใหดีขึ้น
ป.4 – ม.6
3.รายการชวยใหทานรูและเขาใจความหลากหลายของทางเลือกในการเรียน การ
ประกอบอาชีพ ฯลฯ ของบุตรหลานในยุคปจจุบัน
4.ความรูจากรายการเปนแรงบันดาลใจใหทานสนับสนุนการเลือกเรียนตอระดับที่
สูงขึ้นถึงระดับมหาวิทยาลัย
5.รายการสรางทัศนคติที่ดีตอความถนัด ศักยภาพของคน ที่มีอยูอยางหลากหลาย
ไมผูกติดกับความเชือ่ เดิม เชน เด็กฉลาดตองเกงเลข คนเกงตองเรียนหมอ เปนตน
6.รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวม

คาเฉลี่ย
4.36

แปลผล
มากที่สุด

4.33

มากที่สุด

4.23

มากที่สุด

4.29

มากที่สุด

4.29

มากที่สุด

4.25
4.29

มากที่สุด
มากที่สุด

กลุมรายการที่สงเสริมความรัก ความเขาใจและความสัมพันธในครอบครัว
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1.รายการชวยใหเขาใจความคิดของบุคคลในครอบครัว
2.รายการชวยใหเห็นคุณคาและความสำคัญของครอบครัว
3.รายการชวยสรางกำลังใจหรือแรงบันดาลใจในการใชชีวิต
4.รายการชวยใหมีแนวทางในการดูแลความสัมพันธของบุคคลใน
ครอบครัว
5.รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวม

นักเรียน ป.
4 - ม.6
4.46
4.41
4.39
4.37
4.37
4.40

คาเฉลี่ย
ครู

ผูปกครอง

4.46
4.47
4.48
4.47

4.34
4.36
4.33
4.31

4.40
4.45

4.36
4.34

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

กลุมรายการที่สงเสริมความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1.รายการชวยทำใหเห็นวาความรูแ ละการเรียนรู
สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
2.เนื้อหารายการเปดโอกาสใหคนทุกเพศทุกวัยไดเรียนรู
3.รายการไดสรางใหเกิดความรู ความเขาใจตอเรื่องราว
รอบตัว
4.รายการชวยกระตุนความอยากเรียนรูตอดวยตนเอง
5.รายการชวยใหเกิดกระบวนการคิดเชื่อมโยงความรู
จากหลากหลายศาสตรหรือสาขาวิชา
6.ความรูจากรายการสามารถนำไปใชประโยชนตอยอด
ในชีวิตไดจริง
7.รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวม

คาเฉลี่ย
นักเรียน อ.1 - ป.3 นักเรียน
(ใหผูปกครองตอบแทน) ป.4 - ม.
6

ครู

ผูปกครอง

แปลผล

4.40

4.47

4.58

4.32

มากที่สุด

4.46

4.48

4.59

4.36

4.31

4.43

4.56

4.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30

4.39

4.49

4.25

4.27

4.41

4.55

4.22

4.35

4.38

4.54

4.20

มากที่สุด

4.37
4.35

4.46
4.43

4.57
4.54

4.26
4.27

มากที่สุด
มากที่สุด

หนา 7/๙

มากที่สุด
มากที่สุด

กลุมรายการที่สงเสริมการสอนของครู
ครู

ประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการ
1. รายการสรางความรูหรือนวัตกรรมที่นำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2. รายการสามารถใชเปนแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. รายการชวยใหสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูไ ด
4. รายการชวยสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครู
5. รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวม

คาเฉลี่ย
4.61
4.59
4.55
4.56
4.49
4.56

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

เมื่อพิจารณากลุมรายการที่ผูชมไดรับประโยชน อันดับ 1 ไดแก กลุมรายการที่สงเสริมสอนของครู ซึ่งมี
ผูชมที่ตอบแบบประเมินเฉพาะคุณครูเทานั้น จะพบวา มิติที่คุณครูไดรับประโยชนสูงสุดจากรายการกลุมนี้ คือ
รายการสรางความรูหรือนวัตกรรมที่นำมาใชในการจัดการเรียนการสอน (4.61)
กลุมรายการที่ผูชมไดรับประโยชน อันดับ 2 คือ กลุมรายการที่สงเสริมการเรียนรูทางวิชาการและการ
เรียนรูในหองเรียน จำแนกตามกลุมผูชม พบวา กลุมที่ไดรับประโยชนมากที่สุด ไดแก กลุมคุณครู รองลงมา ไดแก
กลุมนักเรียน ป.4 – ม.6 ถัดมา ไดแก กลุมนักเรียน อ.1 – ป.3 และสุดทาย ไดแก กลุมผูปกครอง ซึ่งทุกกลุมไดรับ
ประโยชนมากที่สุด ในมิติเดียวกัน คือ รายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน แมวารายการกลุมนี้จะนำเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวของวิชาการในชั้นเรียน
กลุมรายการที่ผูชมไดรับประโยชน อันดับ 3 คือ กลุมรายการที่สงเสริมความสามารถตามความถนัดและ
แนะแนวอาชีพ จำแนกตามกลุมผูชม พบวา กลุมที่ไดรับประโยชนมากที่สุด ไดแก กลุมคุณครู รองลงมา ไดแก กลุม
นักเรียน ป.4 – ม.6 และสุดทาย ไดแก กลุมผูปกครองนักเรียน ป.4 – ม.6 ซึ่งทุกกลุมไดรับประโยชนมากที่สุด ใน
มิติเดียวกัน คือ รายการชวยใหคนหาและรูจักความสามารถหรือความถนัดของตนเอง / ชวยสนับสนุนบุตรหลาน
ใหคนหาความสามารถหรือความถนัดของตนเอง
สำหรับ กลุมรายการที่สงเสริมความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา กลุมที่ไดรับประโยชนมากที่สุด ไดแก
กลุมคุณครู รองลงมา ไดแก กลุมนักเรียน ป.4 – ม.6 ถัดมา ไดแก กลุมนักเรียน อ.1 – ป.3 และสุดทาย ไดแก กลุม
ผูปกครอง ซึ่งทุกกลุมไดรับประโยชนมากที่สุด ในมิติเดียวกัน คือ เนื้อหารายการเปดโอกาสใหคนทุกเพศทุกวัยได
เรียนรู
กลุมรายการที่สงเสริมความรักความเขาใจและความสัมพันธในครอบครัว จำแนกตามกลุมผูชม พบวา
กลุมที่ไดรับประโยชนมากที่สุด ไดแก กลุมคุณครู รองลงมา ไดแก กลุมนักเรียน ป.4 – ม.6 และสุดทาย ไดแก กลุม
ผูปกครอง โดยผูชมแตละกลุมไดรับประโยชนในมิติที่แตกตางกัน ดังนี้
• กลุมคุณครู ไดรับประโยชนมากที่สุดในมิติรายการชวยสรางกำลังใจหรือแรงบันดาลใจในการใชชีวิต
• กลุมนักเรียน ป.4 – ม.6 ไดรับประโยชนมากที่สุดในมิ ติรายการชวยใหเ ข าใจความคิ ดของบุ ค คล
ในครอบครัว
• กลุมผูปกครอง ไดรับประโยชนมากที่สุดในมิติรายการชวยใหเห็นคุณคาและความสำคัญของครอบครัว
และรายการมีความสนุกสนานเพลิดเพลิด
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นอกจากนี้ ไดมีการเก็บรวบรวมข อมู ลเชิ งคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก/สนทนากลุม ครอบคลุ ม
นักเรียน ครู และผูปกครอง ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 30 คน มีผลการประเมินดังนี้

สำหรับเด็กเยาวชน ผูชมสะทอนวา รายการของ ALTV มีประโยชนชวยสนับสนุนทักษะทางวิชาการ เชน

Easy Pass คลาสติวดวน มีการนำเสนอเนื้อหาที่ชวยเสริมความเขาใจในวิชาที่กำลังศึกษาอยู นอกจากนี้ยังมีหลาย
รายการที่นำเสนอกิจกรรมและแบบฝกหัดที่สนุกสนาน อธิบายเขาใจงาย ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
รวมทั้งมีรายการที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ เชน รายการบทเรียนราคาแพง และทีมเพื่อน ซึ่งชวยกระตุนใหเด็กเยาวชน
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดทำสถานี ALTV นับเปนพื้นที่
การเรียนรูที่สรางความเทาเทียมทางการศึกษา โดยเปนประโยชนอยางยิ่งตอเด็กเยาวชนในชนบทพื้นที่หางไกลที่ไมมี
ทุนทรัพยหรือไมอาจเดินทางเพื่อเขาถึงสถานีที่แหลงเรียนรูตางๆ ดวยตนเอง

สำหรับครู พบวา เนื้อหาจากหลายรายการ ครูสามารถนำไปใชเปนสื่อการสอนไดจริง อาทิ รายการสนุก

สะกด, Kids พิชิต Code และรายการอารตบ็อกซ ขณะที่บางรายการชวยใหแนวทาง (Guideline) การสอนสำหรับครู
ที่ไมเคยศึกษาวิชาดังกลาวโดยตรง เชน เนื้อหาจากรายการ อารต คาเฟ ชวยใหครูสามารถเรียนรูวิธีการวาดรูปและ
นำไปสอนนักเรียนตอได ขณะเดียวกันมีหลายรายการที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ เชน รายการ Cool Kru จารยเจง
ซึ่งนำเสนอเทคนิคการสอนที่นาสนใจ เชนเดียวกับรายการครูพุมพวง ที่สะทอนจิตวิญญาณความเปนครู ชวยใหครูเกิด
พลังในการทำงาน เปนครูมืออาชีพ ไมเพียงมีอาชีพเปนครู

สำหรับผูปกครองและครอบครัว พบวา การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรูนอกสถานที่ อาทิ Nature Spy

สายลับธรรมชาติ ซึ่งนำเสนอปรากฏการณทางธรรมชาตินั้น พอแมสามารถรับชมไปพรอมกับลูก โดยรายการใหแนว
ทางการอธิบายความรูทางวิทยาศาสตรที่ชวยใหพอแมสามารถนำไปใชสอนลูกไดอีกดวย ขณะที่มีหลายรายการชวย
สนับสนุนความสัมพันธที่ดีในครอบครัว อาทิ รายการอนาคตวิทยา ไมเพียงสนุกสนาน แตยังชวยใหพอแมเขาใจ
ความคิดและการสนับสนุนตอยอดสูอนาคตของลูกไดดียิ่งขึ้น รายการกวาจะโต ใหแนวทางการเลี้ยงลูกและทำใหเขาใจ
ลูกมากขึ้น และรายการบานพลังใจ ชวยใหมีกำลังใจและเห็นตัวอยางที่ชวยเสริมพลังใจใหเกิดความเขมแข็งในการ
แกไขปญหาในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
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