รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ ส.ส.ท.
ประจำปี 2564
ประกอบด้วย
1) การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของช่อง Thai PBS
ส่วนการประเมินคุณค่าเนื้อหาข่าวและรายการช่องไทยพีบีเอส
(Quality Rating)
2) การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของช่อง ALTV
ส่วนการประเมินผลคุณค่าเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากรายการของ
ช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก

รายงานการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนการประเมินคุณค่าเนื้อหาข่าวและรายการไทยพีบีเอส (Quality Rating)

ประจาปี 2564

พัฒนาและออกแบบการประเมินโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางสถิติโดย บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จากัด

รายงานการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนการประเมินคุณค่าเนื้อหาข่าวและรายการไทยพีบีเอส (Quality Rating)
(แบบประเมินออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ และจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทาง
สถิติโดย บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จากัด)
การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการไทยพีบีเอส (Quality Rating) มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อวัดผลและ
สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อข่าวและรายการของไทยพีบีเอส ทั้งในแง่คุณภาพและคุณค่าที่ได้รับ
จากการรั บ ชมเนื้ อข่าวและรายการต่าง ๆ โดยการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการไทยพีบีเอส (Quality
Rating) จะประกอบด้ ว ยกรอบการประเมิ น หลั ก 2 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นลั ก ษณะเฉพาะของข่ า ว/รายการ
(Characteristic) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติชี้วัด และ (2) ด้านวัตถุประสงค์ (Purpose) ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติชี้
วัด ดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบการประเมิน Quality Rating
การประเมิน คุณภาพเนื้ อหารายการไทยพีบีเอส (Quality Rating) ในปี 2564 ได้ทาการประเมิน
คุณค่าเนื้อหาใน 3 กลุ่มประเภทรายการหลัก คือ กลุ่มข่าว/รายการข่าว กลุ่มรายการทั่วไป และกลุ่มรายการ
ภาคพลเมือง โดยไม่ได้จากัดว่ากลุ่มตัวอย่างที่จะทาการประเมินในครั้งนี้จะเคยรับชมหรือติดตามรายการต่าง ๆ
ผ่านช่องทางใด ดังนั้นผลการประเมินนี้จึงแสดงให้เห็นถึงผลงานการให้บริการในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย 34
รายการ ดังนี้

ข่าว/รายการข่าว
1. วันใหม่ไทยพีบีเอส
2. จับตาสถานการณ์
3. "ข่าวค่ามิติใหม่ทั่วไทย"
4. ตอบโจทย์
5. คุยให้คิด
6. บ่ายโมงตรงประเด็น
7. สถานีประชาชน
8. ที่นี่ไทยพีบีเอส
9. เปิดปม
10. รู้สู้ภัย
11. รายการไทยพีบีเอสสู้โควิด-19
12. ทันโลกกับที่นี่ไทยพีบีเอส
13. ชั่วโมงข่าวเสาร์-อาทิตย์
14. ข่าวเที่ยงเสาร์-อาทิตย์

รายการทั่วไป
1. ยินดีที่ได้รู้จัก
2. มหาอานาจบ้านนา
3. ภัตตาคารบ้านทุ่ง
4. Spirit of Asia
5. ดูให้รู้
6. ไทยบันเทิง
7. มันนี่ที่รัก
8. Thailand Live
9. "ฟังเสียงประเทศไทย"
10. หนังพาไป
11. คลื่นอนาคต
12. ซื้อเก่ง
13. ปังหรือพัง ฟังรีวิว
14. นักผจญเพลง
15. รู้เท่ารู้ทัน
16. บ้าน-พลัง-ใจ
17. A life on the road
18. Thailand fantastic

รายการภาคพลเมือง
1. ที่นี่บ้านเรา
2. ชีวิตนอกกรุง - ภูมิภาค 3.0

ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การประเมิ น จะใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) กั บ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ รั บ ชมข่ า วและรายการของไทยพี บี เ อส จาก 5 ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งดาเนินการเก็บข้อมูล บริษัท เอ็มวี
พี คอนซัลท์แทนท์ จากัด โดยในปี 2564 มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ร่ว มทาการประเมินรวมทั้งสิ้น 4,482
ตัวอย่าง

ภาพที่ 2: ข้อมูลประชากรศาสตร์จากการสารวจ Quality Rating ประจาปี 2564
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 61 รองลงมาเป็ น เพศชายร้ อ ยละ 38.3 และเพศ
หลากหลายอีกร้อยละ 0.7 ในส่วนของช่วงอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 35 - 44 ปี และ15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 19.7
ตามลาดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.9 และเป็นผู้ที่มีระดับรายได้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.6 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2
ซึ่งภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การประเมินผลความคิดเห็นต่อคุณค่าของข่าวและรายการไทยพีบีเอส ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ทั้งนี้สามารถสรุปผลและนาเสนอสาระสาคัญของการประเมินได้ดังนี้
1. ภาพรวมการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการไทยพีบีเอส (Quality Rating) ในปี 2564
จากการประเมิน พบว่า คุณภาพเนื้ อ หารายการ (Quality Rating) ของไทยพีบีเอสในปี 2564 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นลั ก ษณะเฉพาะของข่ า ว/รายการ (Characteristic) จะพบว่ า ในด้ า นความ
น่าเชื่อถือ (Trust) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.043 รองลงมาเป็ นด้านการเข้าถึง (Accessibility) มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.036 ด้านความเป็นประโยชน์และการนาไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.023 ด้านความสร้างสรรค์ (Creativity) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.015 และด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ชม (Participation) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.991 ตามลาดับ
Trust
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ภาพที่ 3: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านลักษณะเฉพาะของข่าว/รายการ (ภาพรวม)
และเมื่อพิจารณาในด้านด้านวัตถุประสงค์ (Purpose) ซึ่งมี 2 มิติตัวชี้วัด จะพบว่าในด้านการเชื่อมโยง
เรื่องราวมุมมองความรู้จากทั่วโลก (Connecting to The World) มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านนี้ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.203และรองลงมาคือด้านความเป็นท้องถิ่น และความหลากหลายทั่วถึง (Locality and
Diversity) โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.046
4.203
4.046

Locality and Diversity

connecting to the world

ภาพที่ 4: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านวัตถุประสงค์ของข่าว/รายการ (ภาพรวม)

2. ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหาแยกตามกลุ่มประเภทรายการ

ภาพที่ 5: ผลการประเมิน Quality Rating แยกตามกลุ่มประเภทรายการ
2.1 กลุ่มข่าว/รายการข่าว
ในกลุ่มข่าว/รายการข่าวคุณภาพเนื้อหารายการ (Quality Rating) ของไทยพีบีเอสในปี 2564 อยู่ใน
ระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเมื่อพิจารณาในด้านลักษณะเฉพาะ
ของข่าว/รายการ (Characteristic) จะพบว่าด้านการเข้าถึง (Accessibility) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ
3.996 รองลงมาเป็ น ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Trust) มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั น ที่ 3.994 และด้ า นความเป็ น
ประโยชน์และการนาไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.985 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ชม (Participation) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.970 และด้านความสร้างสรรค์ (Creativity) มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดที่ 3.926 ตามลาดับ
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ภาพที่ 6: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านลักษณะเฉพาะของข่าว/รายการ (กลุ่มข่าว/รายการข่าว)

ในขณะที่เมื่อพิจารณาในด้านด้านวัตถุประสงค์ (Purpose) พบว่าด้านการเชื่อมโยงเรื่องราวมุมมอง
ความรู้จากทั่วโลก (Connecting to The World) มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.235
และรองลงมาคือด้านความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลายทั่วถึง (Locality and Diversity) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.057 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินในภาพรวมของไทยพีบีเอส
4.235
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Locality and Diversity

connecting to the world

ภาพที่ 7: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านวัตถุประสงค์ (กลุ่มข่าว/รายการข่าว)
2.2 กลุม่ รายการทั่วไป
ในกลุ่มรายการทั่ว ไปคุณภาพเนื้ อหารายการ (Quality Rating) ของไทยพีบีเอสในปี 2564 อยู่ใน
ระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งได้คะแนนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
3 กลุ่มประเภทรายการ
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นลั ก ษณะเฉพาะของข่ า ว/รายการ (Characteristic) จะพบว่ า ด้ า นความ
สร้างสรรค์ (Creativity) ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.111 รองลงมาเป็นด้านความน่าเชื่อถือ (Trust) มี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.103 ด้ า นการเข้ า ถึ ง (Accessibility) มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.083 ด้ า นความเป็น
ประโยชน์และการนาไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.073 และด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ชม (Participation) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.005 ตามลาดับ
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ภาพที่ 8: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านลักษณะเฉพาะของข่าว/รายการ (กลุ่มรายการทั่วไป)

ในด้านด้านวัตถุป ระสงค์ (Purpose) พบว่าด้านการเชื่อมโยงเรื่อ งราวมุ มมองความรู้ จากทั่ ว โลก
(Connecting to The World) มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.166 และรองลงมาคือด้าน
ความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลายทั่วถึง (Locality and Diversity) โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.043
4.166
4.043

Locality and Diversity

connecting to the world

ภาพที่ 9: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านวัตถุประสงค์ (กลุ่มรายการทั่วไป)
2.3 กลุม่ รายการภาคพลเมือง
ในกลุ่มรายการภาคพลเมืองคุณภาพเนื้อหารายการ (Quality Rating) ของไทยพีบีเอสในปี 2564 อยู่
ในระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในด้านลักษณะเฉพาะของข่าว/
รายการ (Characteristic) จะพบว่าด้านการมีส่ว นร่ว มของผู้ช ม (Participation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู ง ที่สุ ด
เท่ากับ 4.061 รองลงมาเป็นด้านความสร้างสรรค์ (Creativity) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.048 ด้านการเข้าถึง
(Accessibility) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.024 ด้านความน่าเชื่อถือ (Trust) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.016 และ
ด้านความเป็นประโยชน์และการนาไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.972 ตามลาดับ
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ภาพที่ 10: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านลักษณะเฉพาะของข่าว/รายการ (กลุ่มรายการภาคพลเมือง)

สาหรับในด้านด้านวัตถุประสงค์ (Purpose) เนื่องจากรายการในกลุ่มภาคพลเมืองมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการสื่อสารข้อมูลและเรื่องราวเพื่อยกระดับในภาคส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้นในด้านนี้จึงมีการวัดผลเฉพาะ
ในมิติ ความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลายทั่วถึง (Locality and Diversity) โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.982
3.982

Locality and Diversity

ภาพที่ 11: ผลการประเมิน Quality Rating ด้านวัตถุประสงค์ (กลุ่มรายการภาคพลเมือง)
------------------------------------------------------

รายงานการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนการประเมินผลคุณค่าเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากรายการของ
ช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก

ประจาปี 2564

พัฒนาและออกแบบการประเมินโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดย บริษัท พันช์ อัพ จากัด

รายงานการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ในส่วนการประเมินผลคุณค่าเนื้อหาและการใช้ประโยชน์
จากรายการของช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งในระยะ
สั้น (ช่วงสถานการณ์โควิด -19) และในระยะยาว อีกทั้ง
ยั ง เป็ น การร่ ว มสร้ า งนิ เ วศการเรี ย นรู้ ขยายต่ อ ยอด
การศึ ก ษา ในระบบทางไกล สู่ ก ารเรี ย นรู้ บ นพื้ น ที่
สาธารณะ และเพื่อให้ ทราบถึงคุณภาพและคุณค่าของเนื้อหารายการของ ALTV ตลอดจนการต่อยอดใช้
ประโยชน์จากรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ จึงได้มีการจัดทาการประเมินผลคุณค่า
เนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากรายการของช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก เพื่อเป็นส่วนสะท้อนผลผลิตจากการ
ดาเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมคุณค่าของผลผลิตและผลลัพธ์ของการใช้ประโยชน์จาก
รายการช่อง ALTV โดยในการประเมินด้านคุณค่าเนื้อหารายการ เป็นการประเมินจากการรวบรวมความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มครูอาจารย์ โดยผลการประเมิน
พบว่าการประเมินด้านคุณค่าเนื้อหา ได้รับคะแนนการประเมินในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อการประเมิน ในทุก
กลุ่มตัวอย่าง โดยในเรื่องของความรู้ที่ได้รับจากรายการเป็นคุณค่าที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มนักเรียนและ
กลุ่มครูอาจารย์ ในขณะที่ด้านรายการช่วยกระตุ้นให้บุตรหลานของท่านเกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่ จะ
เรียนรู้ เป็นคุณค่าที่ได้คะแนนสูงที่สุดในกลุ่มผู้ปกครอง นั้นหมายความว่ารายการของช่อง ALTV ได้ทาหน้าที่
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นเรื่ อ งของการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก และเยาวชนและสร้ า งการเรี ย นรู้ บ นพื้ น ที่
สาธารณะ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยสะท้อนคุณค่าที่ได้รับออกมาในมิติที่แตกต่างกัน
การประเมินคุณค่าเนื้อหารายการของช่อง ALTV มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้ ช มที่ มี ต่ อ รายการเด็ ก และครอบครั ว ช่ อ ง ALTV และเพื่ อ น าผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นารายการให้ มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังของผู้ ชมมากยิ่งขึ้น ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research)
ซึ่งมีการพัฒนาและออกแบบการประเมินโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลโดย บริษัท พันช์ อัพ จากัด โดยกลุ่มตัวอย่างในการสารวจและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นมาจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการเด็กและครอบครัวช่อง ALTV จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จ านวนตั ว อย่ า งรวม
ทั้งสิ้น 531 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักเรียนและเยาวชน (จานวน 219
ตัวอย่าง) กลุ่มผู้ปกครอง (จานวน 112 ตัวอย่าง) และกลุ่มครูอาจารย์ (จานวน 200 ตัวอย่าง) ซึ่งทาการเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดจากการสารวจดังนี้

แผนภาพที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพรวม)

แผนภาพที่ 2: การกระจายกลุ่มตัวอย่างการประเมินใน 5 ภูมิภาค

แผนภาพที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการประเมิน (กลุ่มนักเรียน)

จากข้อมูลพบว่ากลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
กลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้จานวนทั้งหมด 219 ตัวอย่าง การกระจายตัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาเป็นภาคใต้ ร้อยละ 20.1 ภาคเหนือร้อยละ 16.9
กรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 11.9 และภาคกลางร้อยละ 9.6 ตามลาดับ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์
จะพบว่าตัวอย่างกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6 ในขณะที่เพศชายมีสัดส่วนร้อยละ
43.4 และมีระดับ การศึกษาอยู่ในระดับ ม.1 – ม.3 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาในสั ดส่ ว นที่
ใกล้เคียงกันคือมีการศึกษาอยู่ในระดับ ป.4 –ป.6 คิดเป็นร้อยละ 42.5 ทั้งนี้ช่องทางที่กลุ่มนักเรียนใช้ในการ
รับชมและติดตามช่อง ALTV มากที่สุดคือช่องทางยูทูป ALTV คิดเป็นร้อยละ 36.1 จากภาพรวมของช่องทางที่
รับชมและติดตาม รองลงมาคือ ทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 4 และเว็บไซต์ ALTV คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 19.4
ตามลาดับ และ เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่รับชมสื่อของกลุ่มนักเรียน จะพบว่าช่วงเวลาที่รับชมสื่อมากที่สุดอยู่ที่
ช่วงเวลา 09.01 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.82 รองลงมาคือช่วงเวลา 07.01 – 08.00 น. และเวลา 10.01
– 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.23 เท่ากัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลาในช่วงเช้าที่กลุ่มนักเรียนจะรับชมสื่อของช่อง
ALTV (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4)

สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ)
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แผนภาพที่ 4: สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ)
เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของตัวอย่างกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ระดับปฐมวัย –
ป.3 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการสารวจครั้งนี้ 112 ตัวย่าง การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาเป็นภาคใต้ร้อยละ 22.5 ภาคเหนือและ
ภาคกลางมีจานวนตัวอย่างเท่ากันที่ร้อยละ 18 และน้อยที่สุดคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 12 ในด้าน
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์จะพบว่าตัวอย่างกลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 83.9 ในขณะที่
เพศชายมีสัดส่วนร้อยละ 19.1 โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.1 จากจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงอายุร ะหว่าง 25-34 ปี และ 45-54 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 17.1

ตามลาดับ ทั้งนี้ช่องทางที่กลุ่มผู้ป กครองใช้ในการรับชมและติดตามช่อง ALTV มากที่สุดคือช่องทางยู ทูป
ALTV เช่ น เดี ย วกั น ในกลุ่ ม นั ก เรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.3 จากภาพรวมของช่ อ งทางที่ รั บ ชมและติ ดตาม
รองลงมาคือ ทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 4 และเฟซบุ๊ก ALTV คิดเป็นร้อยละ 29.6 และ 15.9 ตามลาดับ

แผนภาพที่ 5: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการประเมิน (กลุ่มผู้ปกครอง)

สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มผู้ปกครอง (ร้อยละ)
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แผนภาพที่ 6: สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มผู้ปกครอง (ร้อยละ)
เมื่อพิจ ารณาช่ ว งเวลาที่รั บ ชมสื่ อของกลุ่ ม ผู้ ปกครอง จะพบว่าช่ว งเวลาที่รับชมสื่ อมากที่สุ ดอยู่ ที่
ช่วงเวลา 09.01 – 10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 12.92 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01 – 09.00 น. และเวลา 10.01
– 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.17 และ 7.92 ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลาในช่วงเช้า และสอดคล้องกับ
กลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ที่จะรับชมสื่อของช่อง ALTV (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 6)

แผนภาพที่ 7: ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการประเมิน (กลุ่มครูอาจารย์)
ด้านข้อมูลของตัวอย่างกลุ่มครูอาจารย์ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สอนอยู่ในระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการสารวจครั้งนี้ 200 ตัวย่าง การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
จาก 2 กลุ่มข้างต้น โดยการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 30.4 จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 25.9
ภาคใต้ ร้ อ ยละ 17ภาคกลางร้ อ ยละ 15.2 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ภาคเหนื อ ร้ อ ยละ 11.6 ในด้ า นข้ อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์จะพบว่าตัวอย่างกลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 82 ในขณะที่เพศชายมี
สัดส่วนร้อยละ 17.5 และเพศหลากหลายร้อยละ 0.5 โดยเป็นครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในช่วงชั้น ป.4 – ป.6 มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาคือช่วงชั้นปฐมวัย – ป.3 ร้อยละ 32.5 และช่วงชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 –
ม.6 ร้อยละ 14.6 และ 1.8 ตามลาดับทั้งนี้ช่องทางที่กลุ่มครูอาจารย์ใช้ในการรับชมและติดตามช่อง ALTV
มากที่สุด คือเฟซบุ๊ก ALTV ร้อยละ 29.3 รองลงมาคือช่องทางยูทูป และเฟซบุ๊ก ร้อยละ 25.8 และ 21.7
ตามลาดับ ในส่วนของทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข 4 ซึ่งในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองเลือกรับมาและติดตามมาก
เป็นอันดับที่ 2 แต่ในกลุ่มครูอาจารย์มีการติดตามช่องทางนี้ในลาดับที่ 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5
สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มครูอาจารย์ (ร้อยละ)
6.07

5.2

6.94

8.09

8.96

8.96
3.76

4.91

5.2

6.36

5.78

5.78

6.07

2.6

06.00 - 07.01 - 08.01 - 09.01 - 10.01 - 11.01 - 12.01 - 13.01 - 14.01 - 15.01 - 16.01 - 17.01 - 18.01 - 19.01 07.00 น. 08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น. 17.00 น. 18.00 น. 19.00 น. 21.00 น.

แผนภาพที่ 8: สัดส่วนของช่วงเวลาที่รับชมสื่อกลุ่มครูอาจารย์ (ร้อยละ)

เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่รับชมสื่อของกลุ่ม ครูอาจารย์ จะพบว่ามีความแตกต่างจากกลุ่ มของนักเรียน
และผู้ปกครอง กล่าวคือกลุ่มครูอาจารย์ส่วนใหญ่จะรับชมสื่อในช่วงเวลา 10.01 – 11.00 น. และ 18.01 –
19.00 น. มากที่สุดด้วยสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 8.96 รองลงมาคือช่วงเวลา 09.01 – 10.00 ร้อยละ 8.09
(รายละเอียดดังแผนภาพที่ 8)
ผลการประเมิน
ในการประเมินกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกรายการที่รับชมหรือติดตามบ่อยที่สุด เพื่อใช้ในการประเมิน
โดยจากข้อมูลพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 เลือกที่จะใช้ในการประเมิน 5 อันดับแรก ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง
มีการเลือกรายการที่ชื่นชอบเพื่อทาการประเมินที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม รายการที่เลือกมายังคงมีความ
สอดคล้องกันอยู่ เช่น รายการสนุกเรียน ที่ทั้งกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ปกครองเลือกใช้ในการประเมินอยู่ในลาดับ
แรกๆ หรือรายการห้องเรียนติวเข้ม ที่ทั้งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูอาจารย์ต่างเลือกเป็นรายการที่ใช้ในการ
ประเมินเช่นกัน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในการใช้งานสื่อของช่อง ALTV ที่สามารถเข้าถึง ใช้
ประโยชน์และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายหมายกว่า 1 กลุ่ม

แผนภาพที่ 9: รายการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการประเมิน 5 อันดับแรก
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาในภาพรวมพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ช มรายการเด็ ก และครอบครั ว
ช่อง ALTV ทั้ง 3 กลุ่ มให้ คะแนนคุณค่าเนื้ อหาอยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมีคะแนนเฉลี่ ยรวมทั้ง 3 กลุ่ มอยู่
ที่ 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งกลุ่มครูอาจารย์เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงที่สุด
ออยู่ที่ 4.75 คะแนน รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มใกล้เคียงกัน
อยู่ที่ 4.58 และ 4.52 ตามลาดับ (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 10)

ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (ภาพรวม)
Total Average
4.62

4.75

4.58

4.52

ครูอาจารย์
(n = 200)

ผู้ปกครอง
(n = 112)

นักเรียน
(n = 219)

Average

Total Average

แผนภาพที่ 10: ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (ภาพรวม)
เมื่อพิจารณาในด้านมิติการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มิติด้านคุณค่าของเนื้อหา
(Value of Content) ที่มุ่งเน้นเรื่องของประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากรายการ และมิติด้านคุณภาพของ
รายการ (Quality of Program) ที่มุ่งเน้นด้านรูปแบบและการนาเสนอ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ให้คะแนน
ทั้ง 2 มิติใกล้ เคีย งกัน โดยในกลุ่ มครู อาจารย์ และกลุ่ มนักเรียนให้ คะแนนในมิติคุณค่าของเนื้ อหาสู ง กว่ า
คุณภาพรายการ ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองให้คะแนนในมิติคุณภาพรายการสูงกว่ามิติคุณค่ารายการ แต่อย่างไร
ก็ตามในภาพรวมของการประเมินทั้งในมิติคุณค่าเนื้อหาและคุณภาพรายการ ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งสิ้น (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 11)

ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (แยกตามมิติการประเมิน)
4.76

4.72

ครูอาจารย์

4.57

4.59

ผู้ปกครอง

Value of Content (มิติคุณค่าเนื้อหา)

4.54

4.47

นักเรียน

Quality of program (มิติคุณภาพรายการ)

แผนภาพที่ 11: ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (แยกตามมิติการประเมิน)

เมื่อพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเฉพาะในมิติของคุณค่าเนื้อหา โดยแยกตามกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าในกลุ่มนักเรียน คุณค่าเนื้อหาที่ได้รับคะแนนการประเมินมากที่สุดคือ การที่รายการได้มอบความรู้ให้กับ
พวกเขา โดยได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.64 คะแนน รองลงมาคือ รายการได้ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ และรายการสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้จริง เช่น ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ เป็น
ต้น โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.6 และ 4.55 ตามลาดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1: ผลการประเมินด้านคุณค่าเนื้อหา (กลุ่มนักเรียน)
คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ

1. รายการนี้ได้มอบความรู้ให้กับท่าน

4.64

มากที่สุด

2. รายการนี้ส่งเสริมให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

4.6

มากที่สุด

3. รายการนี้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้จริง เช่น ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ

4.55

มากที่สุด

4. รายการนี้ส่งเสริมให้ท่านมีพฒ
ั นาการทักษะทางอารมณ์ สังคม ที่ดี

4.52

มากที่สุด

5. รายการนี้สามารถกระตุ้นให้ท่านเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ หรือต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง

4.51

มากที่สุด

6. รายการนี้ช่วยให้ท่านมีข้อมูลความรู้ เพื่อค้นหาความถนัด/เรียนต่อ/ประกอบอาชีพในอนาคต

4.5

มากที่สุด

7. รายการนี้ช่วยสร้างกาลังใจหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต / ให้ข้อคิด

4.49

มากที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

ในด้านกลุ่มผู้ปกครอง พบว่าคุณค่าเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ให้คะแนนสูงสุดคือ คุณค่าที่รายการ
ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ บุ ต รหลานของพวกเขาเกิ ด ความสนใจ กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นรู้ โดยได้ ค ะแนนเฉลี่ ย
ที่ 4.63 คะแนน รองลงมาเป็นคุณค่าที่รายการส่งเสริมให้บุตรหลานมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.61 คะแนน ถัดมาเป็นคุณค่าที่รายการส่งเสริมให้บุตรหลานมีค่านิยมที่ดี และรับผิดชอบต่อ
สังคม และคุณค่าที่รายการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางอารมณ์ สังคม แก่บุตรหลาน โดยได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากันที่ 4.57 คะแนน (รายละเอียดดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2: ผลการประเมินด้านคุณค่าเนื้อหา (กลุ่มผู้ปกครอง)
คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ

1. รายการช่วยกระตุ้นให้บุตรหลานของท่านเกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

4.63

มากที่สุด

2. รายการนี้ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

4.61

มากที่สุด

3. รายการนี้ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านมีค่านิยมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม

4.57

มากที่สุด

4. รายการนี้ส่งเสริม พัฒนาการทักษะทางอารมณ์ สังคม แก่บตุ รหลานของท่าน

4.55

มากที่สุด

5. รายการนี้ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านได้รบั ความรู้ และช่วยให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ รอบตัว

4.54

มากที่สุด

6. รายการนี้ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี

4.53

มากที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

และหากพิจารณาผลการประเมิน 3 อันดับแรกของกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียน จะพบว่ามีการให้
คะแนนคุณค่าที่มีความสอดคล้องกัน 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรกในกลุ่มผู้ปกครองเห็นว่ารายการช่วย
กระตุ้นให้บุตรหลานของเขาเกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กลุ่มนักเรียนที่ระบุว่า
รายการได้มอบความรู้ และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้จริง เช่น ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ
เป็นต้น ประเด็นที่ 2 กลุ่มผู้ปกครอง เป็นว่ารายการได้ส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านมีความคิดสร้างสรรค์และ
จิ น ตนาการ ซึ่ ง ตรงกั บ ที่ ก ลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ เ ห็ น ว่ า รายการได้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จินตนาการเช่นกัน
ในส่วนของกลุ่มครูอาจารย์ พบว่าคุณค่าที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ คุณค่าของรายการที่ทาให้ได้รับ
ความรู้ โดยได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.83 คะแนน รองลงมาเป็ น คุ ณ ค่ า ของรายการที่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนได้ โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 คะแนน ถัดมาเป็นคุณค่าที่รายการช่วยให้เห็นแนว
ทางการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนของตนเอง และรายการสามารถนาไปใช้กระตุ้นให้ลูก
ศิ ษ ย์ เ กิ ด ความสนใจอยากเรี ย นรู้ หรื อ ต่ อ ยอดความรู้ ด้ ว ยตนเอง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั น คื อ 4.78
คะแนน (รายละเอียดดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3: ผลการประเมินด้านคุณค่าเนื้อหา (กลุ่มครูอาจารย์)
คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ

1. รายการทาให้ท่านได้รับความรู้

4.83

มากที่สุด

2. รายการสามารถนาไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้

4.81

มากที่สุด

3. รายการช่วยให้ท่านเห็นแนวทางการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนของตน เอง 4.78

มากที่สุด

4. รายการสามารถนาไปใช้กระตุ้นให้ลูกศิษย์เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ หรือต่อยอดความรู้ด้วย
ตนเอง

4.78

มากที่สุด

5. รายการช่วยให้ท่านมีข้อมูลความรู้ไปแนะนาลูกศิษย์ เพื่อค้นหาความถนัด/ เรียนต่อ /ประกอบ
อาชีพในอนาคต

4.77

มากที่สุด

6. รายการนี้ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ของท่านมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

4.76

มากที่สุด

7. รายการช่วยให้ท่านกาลังใจหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต / ให้ข้อคิด

4.74

มากที่สุด

8. รายการนี้ส่งเสริม พัฒนาการทักษะทางอารมณ์ สังคม แก่ลกู ศิษย์ของท่าน

4.72

มากที่สุด

9. รายการสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนของลูกศิษย์ได้จริง เช่น ทบทวนบทเรียน เตรียม
สอบ

4.72

มากที่สุด

10. รายการนี้ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ของท่านมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี

4.67

มากที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

ในมิติของคุณภาพรายการ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ให้คะแนนการประเมินในหัวข้อต่างๆ ในทิศทางที่
สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ โดยคุณภาพในด้านรายการที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดูไม่เบื่อ และรายการ
สามารถรั บ ชมได้ อ ย่ า งสะดวกผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ต่ า งๆ ของ ALTV ได้ รั บ คะแนนประเมิ น สู ง สุ ด ล าดั บ
ที่ 1 และ 2 ตามลาดับในทุกกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความยาวของรายการ และรายการเปิดโอกาสให้ผู้ชมเป็นส่วน
หนึ่งของรายการในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า กลุ่มนักเรียนมีความเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มครูอาจารย์และกลุ่ ม
ผู้ปกครอง กล่าวคือ กลุ่มครูอาจารย์เห็นว่าด้านความยาวของรายการมีความเหมาะสมและให้คะแนนในส่วนนี้
มาเป็นลาดับที่ 3 และการที่รายการเปิดโอกาสให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของรายการในรูปแบบต่างๆ ได้รับคะแนน
ประเมินมาเป็นลาดับสุดท้าย ในขณะที่กลุ่มนักเรียนให้คะแนนด้านรายการเปิดโอกาสให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของ
รายการในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นลาดับที่ 3 และให้คะแนนในเรื่องของรายการมีความเหมาะสมมาเป็นลาดับ
สุดท้าย ซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดที่มีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับการให้คะแนนในประเด็นอื่น ๆ
ของกลุ่มนักเรียน (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 12)

ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (มิติคุณภาพรายการ)
4.81 4.76
4.68 4.63
4.68 4.61 4.6
4.57 4.54
4.46

ครูอาจารย์

ผู้ปกครอง

4.32

4.47

นักเรียน

รายการมีสนุกสนานความเพลิดเพลิน ดูไม่เบื่อ

แผนภาพที่ 12: ผลการประเมินรายการช่อง ALTV (มิติคุณภาพรายการ)
หมายเหตุ การจัดลาดับระดับการให้ค่าคะแนน ดังนี้
มากที่สุด 4.21 - 5.00 มาก 3.41 - 4.20

ปานกลาง 2.61 – 3.40 น้อย 1.81 – 2.60

----------------------------------------------------

น้อยที่สุด 1.00 – 1.80

