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13530347 : สาขาวิชานิเทศศาสตร  
เรื่อง : การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ 

จุลนิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปสูการผลิตสรางสรรครายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีกลุมเปาหมายคือผูท่ีมีความสนใจเก่ียวกับเพลง

สากลท่ีสามารถใชเปนสื่อในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการศึกษาวิเคราะหจากขอมูลตางๆท่ี

เก่ียวของ ไมวาจะเปนในรูปแบบของรายการโทรทัศน และรูปแบบของสื่อออนไลนตางๆ การ

สัมภาษณจากผูผลิตในดานตางๆท่ีเก่ียวของ    การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลท่ี

ไดมาผลิตรายการใหสอดคลองกับความตองการ ท้ังยังทําการประเมินผลรายการท่ีไดผลิตข้ึนเพ่ือให

ทราบถึงประโยชนและความพึงพอใจท่ีกลุมเปาหมายไดรับหลังจากการรับชมรายการเสร็จสิ้นแลว 

ผลการวิจัยพบวา การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน “Boom Boom Pow” มีจุดเดนคือ ความหลากหลายในเนื้อหาและ

รูปแบบรายการ ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาทุกๆดานเก่ียวกับเพลงสากลพรอมสอดแทรกความรูทาง

ภาษาอังกฤษ มีรูปแบบรายการท่ีนาสนใจ กลุมตัวอยางสามารถเลือกรับชมรายการไดหลากหลาย 

นอกจากนี้การใชสื่อเว็บไซตออนไลนในการนําเสนอรายการไดรับความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายเปน

อยางมากเชนกัน เพราะสื่อออนไลนเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารไวท่ีเดียวกัน สามารถสืบคน

เนื้อหาหรือขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมายยังแสดงความ

คิดเห็นท่ีตรงกันดวยวา รายการแตละชวงนั้นมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระความรูท่ีเปนประโยชนมี

รูปแบบของการนําเสนอท่ีสนุกสนานชวนติดตามทําใหผูชมรายการสามารถนําประโยชนท่ีไดไปปรับใช

ในชีวิตประจําวันไดจริง 

 รายการ “Boom Boom Pow”เปนการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง

เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึนนั้นลวนตอบสนองและเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีผูศึกษาไดตั้งไว คือเปนรายการท่ีมีความหลากหลายท้ังการใหความรูภาษาอังกฤษจาก

เพลงสากล อีกท้ังการใชสื่อออนไลนเขามาชวยในการเผยแพรรายการ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาถึงขอมูลและงายตอการคนหาดวย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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กิตติกรรมประกาศ 

จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี อันเนื่องมาจากกําลังใจ ความรวมมือและความกรุณา 

จากผูท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม จุดเริ่มตนจนถึงความสําเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษา

ไดรับความกรุณาและความชวยเหลือจาก ผศ.วาท่ี ร.ต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย อาจารยท่ีปรึกษา

ควบคุมดูแลจุลนิพนธ ซ่ึงทานอาจารยไดทุมเทท้ังแรงกาย และแรงใจ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

จุลนิพนธ อาจารยไดใหท้ังคําปรึกษา คําแนะนา ชวยเหลือ และตรวจทานแกไขงานตลอดทุกตัวอักษร 

ความดูแลใสใจ รวมถึงการถายทํา การดําเนินการผลิตรายการ จนสําเร็จ นอกจากนี้ยังตองขอกราบ

ขอบพระคุณทานคณะกรรมการท้ัง 4 ทาน ไดแก ดร.ประภาส นวลเนตร  ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไล

เกษม ดร.ศรัณยทร ศศิธนากรแกว และ อาจารย เฉลิมพร ภาปราชญท่ีคอยใหความชวยเหลือให

คําแนะนํา คําติชม ตลอดจนแนวทางการแกไขชิ้นงาน ในระเวลาท้ังสิ้น 6 ครั้งท่ีผานมา กราบ

ขอบพระคุณทานอาจารยท่ีสละเวลารับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนท้ัง3ชวงจนจบสิ้นและสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ผูศึกษากราบขอบพระคุณอาจารยทุกๆทานแหงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ท่ีอบรมสั่งสอน ใหความรูและกลายเปนคนท่ีมีศักยภาพตอสังคมในภาย

ภาคหนาได นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับจุลนิพนธฉบับนี้ รวมถึงเปนผูท่ีรวม

สรางความสําเร็จแกรายการ “Boom Boom Pow” ในทุกชวง ตลอดท้ังรายการ ท้ังความสําเร็จเบื้อง

หนา และความสําเร็จเบื้องหลัง ขาพเจาตองขอขอบคุณจากใจจริง ขาพเจาขอขอบคุณ นาย ชาญ

ณรงค โสภนรัตน ท่ีเปนผูทําใหรายกาสมบูรณแบบในดานกราฟก และขอขอบคุณ นางสาวกนก-แกว 

อุทัยศรี ผูท่ีคอยชวยเหลือขาพเจาไปตลอดท้ังรายการทุกเวลา และขอขอบคุณผูดําเนินรายการท้ัง2

ทานคือ นาย ศรันย พลังธนสุกิจ และคุณเทรียลา ท่ีสละเวลาอันมีคาเพ่ือมาชวยเหลือขาพเจา 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ ผูท่ีมีสวนชวยในเรื่องของข้ันตอนกอนการผลิต จนถึงข้ันตอนหลังการผลิต

รายการ ขอขอบคุณนองบิ๊ก นาย จตุพล กิจมานะเจริญพงษ รุนนองท่ีเลือกมาชวยเหลืองานจุลนิพนธ

ของขาพเจา นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ผูผลิตดานตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 4 ทานท่ีสละเวลาเพ่ือให

คําแนะนํา รวมถึงการใหสัมภาษณเก่ียวกับความรูและความคิดเห็น ในดานตางๆ ซ่ึงชวยใหงานจุล

นิพนธของขาพเจาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  สุดทายนี้ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คุณ

ลุง คุณปา คุณนา คุณอา  และทุกคนในครอบครัว จิรภัคเสถียรและ นาย ชญานนท ใสสุก  ผูท่ีคอย

สนับสนุนและใหกําลังใจแกขาพเจาในการเรียนรูตลอดท้ังชีวิตท่ีผานมา ขอขอบพระคุณท่ีสนับสนุน

และเลือกใหขาพเจาไดเขามาเรียนท่ีคณะฯ แหงนี้ ขอขอบพระคุณทุกความรักท่ีมอบใหลูกคนนี้ตั้งแต

เล็กจนเติบโต ลูกคนนี้กราบขอบพระคุณดวยใจจริงคนนี้ตั้งแตเล็กจนเติบโต ลูกคนนี้กราบ

ขอบพระคุณดวยใจจริง 
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บทที1่ 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

อณฏณ เชื้อไทย (2555 : 84-107) กลาววา ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขาสู 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสมบูรณ สาระสําคัญของกรอบการจัดการดานการศึกษาในอาเซียน

เปนรากฐานสําคัญในการสราง ความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและ

เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียนไดกลายเปนท่ีไรพรมแดนเพ่ือตอบสนองการเปด

เสรีการ ศึกษา เปนผลใหเกิดกระแสการแขงขันดานการศึกษา การเสริมสรางความรวมมือกับประเทศ

เพ่ือนบานในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาไปสูความเปนนานาชาติ และ 

World Class University ตามระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกาท้ังใน

ประเทศท่ีใชภาษา อังกฤษเปนภาษาหลักในการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและ

ความตองการของตลาดแรงงาน แนวทางดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในอา เซียนและประชาคมยุโรปในลักษณะ ขอตกลงท่ีทํารวมกันในระดับสถาบันตอ

สถาบันท้ังในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยของภาคเอกชนในดานการพัฒนา

หลักสูตร  นอกจากนี้ ความรวมมือในการเปดเสรีดานการศึกษา ยังเปนมาตรการรองรับสําคัญตอ

เปาหมายการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 “ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” หมายความวาประชาชน

พลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษกันมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติ

หรือภาษาประจําถ่ินของแตละชาติแตละชุมชนเอง เพราะไมเพียงแตเจาหนาท่ีรัฐเทานั้นท่ีจะตองไป

มาหาสูรวมประชุมปรึกษา หารือและสื่อสารกัน และไมเฉพาะนักธุรกิจและคนทํามาคาขายระหวาง

ประเทศเทานั้นท่ีจะตองใชภาษา อังกฤษในการสื่อสารและการติดตอธุรกิจระหวางกัน แตในเม่ือทุก

คนท่ีอยูในอาเซียนลวนแลวแตเปนพลเมืองของอาเซียนดวยกัน ทุกคน และทุกคนจะตองไปมาหาสู 

เดินทางทองเท่ียว ทําความรูจักคุนเคยตอกัน เรียนรูซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญทุกคนจะตองเดินทาง

ขามพรมแดนเพ่ือหางานทําและแสวงหาโอกาสท่ีดี กวาใหกับชีวิต ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือ

อันดับหนึ่งสําหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสรางสัมพันธสูโลกกวางของภูมิภาคอาเซียน 
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ภาษา อังกฤษในฐานะภาษาสําคัญของโลก ภาษาอังกฤษปจจุบันคือภาษานานาชาติ เปนภาษากลาง

ของโลก ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของมนุษยชาติ เปนภาษาท่ีมนุษยบนโลกใชติดตอระหวางกัน

เปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจําชาติ เม่ือตองติดตอกับคนอ่ืนท่ีตางภาษาตาง

วัฒนธรรมกันทุกคนจําเปนตองใชภาษา อังกฤษเปนหลักอยูแลว ดวยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุ

วิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองรองลงมาจาก ภาษาประจําชาติ เปนแกนหลักของหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ ตั้งแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต  

บริษัท Education First ผูนําดานการเรียนตอตางประเทศ และการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมท่ัวโลก ไดเปดเผยผลการจัดอันดับทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษจาก 54 ประเทศ

ท่ัวโลก (ท่ีคนในประเทศไมไดใชภาษาอังกฤษเปนหลัก) ประจําป 2012 พบวาประเทศไทยอยูอันดับท่ี 

53 ภาษาอังกฤษแยสุดรองจากลิเบีย  โดย ผลการจัดอันดับดังกลาว ไดมาจากผลการทดสอบเพ่ือ

วัดระดับภาษาอังกฤษในประชาชนวัยผูใหญจาก 54 ประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก 

หรือภาษาเดียว และผลปรากฏวา 5 อันดับประเทศท่ีคนมีทักษะภาษาอังกฤษดีท่ีสุด ไดแก สวีเดน 

เดนมารก เนเธอรแลนด ฟนแลนด และนอรเวย ตามลําดับ ขณะท่ี 5 อันดับประเทศท่ีคนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษแยท่ีสุด ไดแก ลิเบีย ไทย ซาอุดีอาระเบีย ปานามา และโคลอมเบีย และถาหากจัด

อันดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบกันในประเทศเอเชียเทานั้น ผลการจัดอันดับจะปรากฏ

ออกมาดังน ี้ 

 
 

ภาพท่ี 1-1 : แสดงผลทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยป 2553 

ท่ีมา : ผลการจัดอันดับทักษะความสมารถดานภาษาอังกฤษ เขาถึงเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2556, 

เขาถึงจากhttp://www.ef.co.th/aboutef/press/release/news_30_03_2011/ 
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จากตารางจะเห็นไดวาทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยูในระดับท่ีต่ํามากเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2  เปนผลท่ีนาเปนหวงมากเพราะการท่ีเราจะ

เปดประเทศเปนอาเซียนนั้นภาษากลางท่ีเราจะสามารถใชในการดําเนินชีวิตนั้นคือภาษาอังกฤษ 

ชินภัทร ภมิูรัตน (2553)ใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพคมชัดลึกไวถึงกรณีท่ีประเทศไทยได

คะแนนโทเฟล (The Test of English as a Foreign Language) ในอันดับ 55 จาก 58 ประเทศท่ัว

โลกวา โดยสมมติฐานสวนตัวแลว เชื่อวา เด็กไทยมีจุดออนท่ีทักษะการฟง คือหูบอด ทําใหการพัฒนา

ทักษะดานอ่ืนทําไมไดเต็มท่ี ท้ังๆ ท่ีทักษะดานอ่ืน เชน คําศัพท ไวยากรณของเด็กไทยก็ไมไดแยมาก 

สวนการสอบโทเฟลนั้น ก็จะมีทดสอบการฟงดวย เม่ือเด็กเราฟงไมออก ก็ไมสามารถตอบคําถามได 

แมวาจริงๆ แลว เจาตัวอาจทําขอสอบนั้นได ถาฟงโจทยออก อนึ่ง ผลการสอบแบบทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต ประจําปการศึกษา 2553 ในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ใน

วิชาภาษาอังกฤษพบวาสอบตก เพราะไดคะแนนไมถึง 50 จากคะแนนเต็ม 100 โดยคะแนนวิชา

ภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.6 ได 0 คะแนน มีถึง 140,790 คน ขณะท่ี ม.3 ท่ีมีนักเรียนได 0 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษถึง 68,180 คน ขณะชั้น ม.6 มีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยูท่ี 19.22 จากจํานวนผู

เขาสอบท้ังหมด 354,531 คน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2553) ไมวาอยางไรก็ตามการ

ใชภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญมากในยุคนี้ เพราะเปนภาษาสากลท่ีใชกันท่ัวโลกและนับวาเปนภาษา

ท่ีสําคัญตอการดํารง ชีวิตจึงละเลยไมได ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีผูคนท่ัวโลกใชติดตอสื่อสารกัน 

และการสื่อสารของมนุษยเพ่ือสื่ออารมณอยางหนึ่งนั่นก็คือ การฟงเพลง  

อุดม เพชรสังหาร(2555) กลาวไววา การฟงเพลงเปนกิจกรรมสันทนาการบันเทิงอยาง

หนึ่ง การฟงเพลงเปนท่ีนิยมกันทุกเพศทุกวัย มีสวนชวยปรับอารมณของผูฟง ตามเนื้อหาของเพลง 

หรือ จังหวะของเพลงนั้นๆ คลื่นเสียงของเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงเปนทวงทํานองของเพลง จังหวะของ

เพลงไปกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสมองของเรา ทําใหการทํางานของเซลลสมองมีการ

เปลี่ยนแปลงไป เปนผลใหความคิด อารมณ ความรูสึกของเราเปลี่ยนไปดวย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาลักษณะ

ของเพลง จังหวะ ทวงทํานอง ตลอดจนประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใชในการบรรเลงนั้นเปนอยางไร  

เจียรนัย พงษศิวาภัย (2540: 101-107) กลาววา มนุษยเรามีสมรรถภาพในการนําภาษา

มาใชสื่อสารกันอยูแลวโดยธรรมชาติดังนั้น ถาไดฝกอยูเสมอจะทําใหสมรรถภาพนั้นดียิ่งข้ึน การเรียนรู

ภาษาไมวาจะเปนการฟง พูด อาน เขียน ตองอาศัยการฝกฝนท้ังสิน ระเบียบวิธีเหลานั้นก็มีแนวทาง

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ ใหผูเรียนสามารถฟง พูด อาน เขียน ไดดีท่ีสุด เราเรียก

ทักษะการฟงการอานวาเปนพฤติกรรมการรับรู (Receptive Behavior) ทักษะการพูดและการเขียน 

เปนพฤติกรรมการแสดงออก (Productive Behavior) การเรียน การสอนท่ีดีผูสอนจะตองสราง

พฤติกรรมการรูรับ และพฤติกรรมทางดานการแสดงออกใหมากท่ีสุดประโยชนของการนําเพลงมา

สอนคือการนําเพลงมาสอนนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย การเรียนภาษาจาก
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กิจกรรมท่ีสนุกสนานไพเราะเพลิดเพลิน และเหมาะสมกับวัยของผูเรียนจะชวยทําใหผูเรียนเขาใจ 

ซาบซ้ึงกินใจและจดจําไวไดนาน ดังจะเห็นไดวาเราจําประโยคและสํานวนท่ีอยูในเพลงมาพูดคุยกัน ใน

บางสถานการณแลวทําใหเกิดน้ําหนักหรือความรูสึกตอกันมากยิ่งข้ึน เม่ือมีบทเพลงท่ีเปนภาษาสากล 

ก็มีจํานวนผูฟงไดมากกวาภาษาท่ีแตละทองถ่ินมี ซ่ึงการท่ีมีคนฟงมากทําใหเพลงสากลเปนท่ีรูจักไปท่ัว

โลกคนก็ฟงเพลงสากลไป ท่ัวโลกนั่นเอง และการวัดระดับความนิยมของเพลง หรือศิลปนเองนั้นก็มี

ชารต บิลบอรดท่ีเปนท่ียอมรับในฝงยุโรปและสหรัฐอเมริกา บิลบอรด (อังกฤษ: Billboard) ซ่ึงเปน

นิตยสารทางดานเก่ียวกับอุตสาหกรรมเพลงฉบับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะของ

ชารทเพลงและอัลบั้ม ออกเปนรายสัปดาห โดยนิตยสารฉบับนี้จะมีตารางจัดอันดับเพลงและอัลบั้ม

ยอดนิยมตามแนวเพลงในแตละสัปดาห แตตารางอันดับเพลงซ่ึงคนท่ัวโลกเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดคือ 

"Billboard Hot 100" ชารทเพลงอันดับ 1 ของโลก เปนการจัดอันดับเพลง 100 อันดับ โดยไมแบง

ประเภทหรือแนวเพลง บิลบอรดฮอต 100 ในปจจุบันก็ยังคงเปนมาตรฐานท่ีวัดระดับเพลงนิยมใน

สหรัฐอเมริกา โดยชารตฮอต 100 ไดนับคะแนนจากเพลงท่ีออกอากาศและคะแนนจากยอดขาย (ท้ัง

ในรานคาและยอดดิจิตอล) ซ่ึงถาเพลงไหนดังเพลงไหนฮอตก็จะทะยานข้ึนสูบิลบอรดชารทนั่นเอง แต

นอกจากบิลบอรดชารทเปนชารทท่ีสามารถบอกไดวาเพลงนี้ไดรับความนิยม แตก็ยังมีอีกอยางหนึ่งนั่น

คือ ยอดการเขาไปดูในเว็บยูทูบ (Youtube) อีกดวย ยอดการดูในยูทูปสามารถบอกไดอยางชัดเจนวา

ผูคนใหความสนใจมากเพียงใด  เพราะทุกคนในโลกตอนนี้ตางก็มีอินเตอรเน็ตเปนสังคม social 

network ซ่ึงการเขาไปดูจะสามารเขาถึงไดงายมากข้ึน และคนท่ีบริโภคสื่อออนไลนปจจุบันนี้เรียกได

วาก็แทบทุกคน  

จากการสํารวจในป 2554 ประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตมากถึง 25 ลานคน  

โดยเฉลี่ยแลวมีจํานวนผูใชงานวันละประมาน 6 ลานคน ปยะ ตัณฑวิเชียร (2554) ประธานเจาหนาท่ี

ฝายเทคนิค  บริษัทศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด มีการสํารวจจํานวนผูใชงาน

อินเตอรเน็ตในประเทศไทยโดยรวมแลวไดผลออกมาเปนแผนภาพดังนี้ 
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ภาพท่ี 1-2 : แสดงผลการใชอินเตอรเน็ตของคนไทยป 2554 

ท่ีมา : Growth of Thailand Internet User (Daily visitor)  เขาถึงเม่ือวันท่ี 25 กรกฏาคม 2556, 

เขาถึงจาก http://www.it24hrs.com/2012/thailand-internet-user-2011/ 

นอกจากนี้ผลสํารวจพฤติกรรมผู ใชอินเตอรเน็ตป 2556 นี้ จากทางสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. ไดเผย โดยไดสํารวจจากทางเว็บไซตและ 

Social Network พบวาประเทศไทยพบวามีจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตในไทยโดยรวมแลว สวนใหญ

อยูในระดับปริญญาตรีมากถึงรอยละ 60 พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ต พบวา สวนใหญใช

อินเทอรเน็ต ตากวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีผูใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 11 ชั่วโมงตอสัปดาห คิด

เปนรอยละ 35.7 และระหวาง 11 – 20 ชั่วโมงตอสัปดาห คิดเปน รอยละ 25.8 นอกจากนี้ยังพบวา 

มีผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 105 ชั่วโมงตอ สัปดาห หรือโดยเฉลี่ยมากกวา 15 ชั่วโมงตอวัน สูงถึงรอย

ละ 9.0 ซ่ึงจะเห็น ไดวา อินเทอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจาวันไปแลวจริงๆ ในขณะท่ี

สัดสวนของผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห สูงถึงรอยละ 38.9 ซ่ึงในป 2544 ซ่ึงมี

เพียงรอยละ 18.7 เทานั้น  ซ่ึงยอดการเติบโตผูใชงาน Internet นี้ มาจาก การเชื่อมตอแบบ Wifi 

ชวงเวลาการใชงานอินเตอรเน็ตสูงสุด คือชวงเวลากลางคืน  ระหวาง 2 ทุม ถึง เท่ียงคืน สําหรับ

อุปกรณท่ีใชงานเขาถึงอินเตอรเน็ต พบวา คอมพิวเตอร Notebook มีคนใชงานเขาถึงอินเตอรเน็ต

มากข้ึน  และมีความนิยมสูงข้ึนดวย รองลงมาคือ คอมพิวเตอรตั้งโตะ ซ่ึงแนวโนมลดลง ในเรื่อง

อุปกรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตท่ีใชบอยท่ีสุดนั้น ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 45.0 ระบุวา ไดแก 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ รองลงมาคือ คอมพิวเตอรพกพา สมารทโฟน และแท็บเล็ตพีซี 
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จากผลสํารวจขางตนแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยในปจจุบันมี

แนวโนมท่ีจะเสพสื่อจากสื่ออินเตอรเน็ตมากข้ึน ชองทางบนอินเตอรเน็ตจึงเปนชองทางท่ีนาสนใจใน

การผลิตรายการผานสื่อออนไลนเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายท่ีสุดดวย 

จากขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นท้ังปญหาเรื่องระดับทักษะดานภาษาอังกฤษของเด็กไทย

ท่ีนาเปนหวงรวมถึงรายการท่ีจะนําเอาเพลงจากศิลปนท่ีวัยรุนชื่นชอบมาเลียนแบบแลวสอนภาษาไป

พรอมๆกันนั้นจะเปนจุดขายและดึงใหวัยรุนเรียนรูไปพรอมกับความสนุกเพราะการเรียนจากเพลงมี

แนวโนมท่ีวัยรุนสามารถจดจําไดไวกวาไมเบื่อหนาย และจากพฤติกรรมของวัยรุนการรับสื่อท่ีมี

แนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงหันมาเสพสื่อจากโลกของอินเตอรเน็ตมากข้ึนนั้น ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึง

ตองการท่ีจะศึกษาการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลโดย ใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน เพราะจากผลสํารวจระดับทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทยท่ีต่ํามากจึง

เปนท่ีมาของการ ผลิตรายการสอนภาษาท่ีเขาถึงวัยรุนไดงายและการเปดรับสื่อของวัยรุนมี แนวโนมท่ี

จะใชเวลาเสพสื่อจากอินเตอรเน็ตผูศึกษาจึงตองการจัดทํารายการ ผานสื่อออนไลนเปนรายการ

สําหรับวัยรุนท่ีชอบฟงเพลงสากลดูสนุกไดรับความ รูและความบันเทิงไปพรอมๆกัน เพราะมี

จุดมุงหมายของรายการแบบสื่อออนไลนครบถวนนั่นคือการนําเสนอการสอน ภาษาอังกฤษผานเพลง

และไดรับสาระจากเพลงท่ีฟงรวมถึงมีการใชพิธีกรท่ีเปน พิธีกรเลียนแบบศิลปนเพ่ิมสีสันเขามาใน

รายการ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรวมสนุกเก่ียวกับภาษาอังกฤษใหผูชมไดมีสวนรวมกับทางรายการ  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลโดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ 

ผานสื่อออนไลน 

2. เพ่ือเสริมสรางการฝกภาษาสําหรับวันรุนท่ีมีความรูทางภาษาอังกฤษดีใหดียิ่งข้ึน  

ลักษณะและขอบเขตของจุลนิพนธ 

รายการในรูปแบบวาไรตี้ประเภทสาระบันเทิง โดยมีพิธีกร 2 คน เปนผูดําเนินรายการ 

รายการวาไรตี้เพลงสากโดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน รูปแบบรายการ

เปนวาไรตี้ เหมาะสมกับกลุมเปาหมายโดยรายการเปนทางเลือกหนึ่งคนท่ีตองจะฝกภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม โดยรายการจะแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้คือ  

ชวงท่ี 1 จะมีพิธีกรหลัก 1 คนเปนผูดําเนินรายการ เนื้อหาในชวงนี้เปนการอัพเดท

ขาวสารของศิลปน ประจําสัปดาห โดยแทรกการสอนจากการแปลจากขาวหรือขอความทางทวิตเตอร 

เฟสบุคเพจตางๆของศิลปนนั้นๆ ไมวาจะเปน เพลงใหม อัลบั้มใหม คอนเสิรต หรือกิจกรรมตางๆท่ี

เกิดข้ึนกับศิลปน ซ่ึงทางรายการจะมีการเอาเพลงของศิลปนคนนั้นนํามาสอนภาษาอังกฤษในชวงท่ี

2     
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 ชวงท่ี 2 จะมีพิธีกร 2  คน โดยท่ีมีพิธีกรหลักจากในชวงแรก และจะมีพิธีกรอีก 1 คน จะ

เปนพิธีกรรับเชิญท่ีจะเลียนแบบศิลปนท่ีเราจะยกมาเปนศิลปนประจําสัปดาห แตงหนา ทําผม แตงตัว 

ใหคลายศิลปนประจําสัปดาห ซ่ึงจะสรางสีสันใหทําทางรายการ ท่ีจะทําใหการสอนภาษาอังกฤษ

สนุกสนานมากยิ่งข้ึน รวมท้ังยังมีกราฟฟคมาชวยอธิบายใหเขาใจงายมากข้ึนดวย โดยทางรายการจะ

หาเพลงท่ีจะนํามาสอน คําศัพทตางๆ ท่ีแปลไดหลากหลายความหมาย การนําไปใช รวมท้ังสํานวน

หรือแสลงตางๆท่ี วัยรุนสามารถนําไปใชได ท่ีสําคัญ ไดท้ังฟงและรองเพลงไปกับศิลปนในชวงนี้ 

 ชวง ท่ี 3  ชวงสุดทายจะเปนชวงท่ีใหผูชมทางบานมีสวนรวมกับทางรายการนั่นคือจะมี 

เกมสใหไดรวมสนุกในเกมใบคํา ใหทายชื่อเพลง เกมสเดาคําศัพทจากเพลง โดยนําเสนอรายการผาน

สื่อออนไลน มีความยาว 20 นาที โดยทําการผลิตท้ังสิน 1 ตอน  

ข้ันตอนการศึกษา 

การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลโดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผาน

สื่อออนไลนไดดําเนินการศึกษาออกเปน 5 ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารท่ีเก่ียวของและเว็บไซตท่ีมีความ 

เก่ียวของกับรายการท้ังหมด 

2. รวบรวม ศึกษา และตีความขอมูล 

• ศึกษาเพลงสากลท่ีเปนท่ีนิยมรวมถึงขาวสารเก่ียวกับดานเพลงและนักรอง 

• ศึกษาแนวคิดภาษาท่ีวัยรุนตองการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชไดจริง 

• ศึกษารูปแบบรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศนและสื่อออนไลนเพ่ือนํามา 

เปนตัวอยางในการพัฒนาและแกไขขอบกพรองของเนื้อหารายการ  

• ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศนและสื่อออนไลนเพ่ือ 

นํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาและแกไขขอบกพรองของเนื้อหารายการ  

ข้ันตอนท่ี 2 : การดําเนินงานกอนการถายทํา Pre-Production 

 1. นําขอมูลในการสอนภาษาอังกฤษผานเพลงสากลผานสื่อออนไลน เพ่ือเขียนรูปแบบ

รายการและบทรายการ 

• เขียนบทรายการกําหนด Mood and Tone การวางคาแร็กเตอรผูดําเนิน 

รายการและแขกรับเชิญรวมถึงการศึกษาเรื่องความ หมายของศัพทหรือสํานวนท่ีจะนํามาแปลใหผูชม 

2. จัดหาสถานท่ีถายทําและอุปกรณตางๆเพ่ือผลิตรายการ 

3. จัดหาพิธีกรผูดําเนินรายการ 

ข้ันตอนท่ี 3 : การดําเนินการผลิตรายการ Production   

1.ผลิตรายการ ถายทําจากบทของรายการท่ีคิดไว 

   ส
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ข้ันตอนท่ี  4 : การดําเนินงานหลังการผลิตรายการ Post-Production 

1.เขากระบวนการลําดับภาพและเสียง 

2.จัดทําชวงปดเปด รายการTitle and End Credit และ จัดทํา Graphic  

ข้ันตอนท่ี 5 :  การประเมินผล 

1.นําเสนอรายการวาไรตี้เพลงสากลโดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ 

ผานสื่อออนไลนท่ีผลิตข้ึนตอกลุมเปาหมายและการทํากรสนทนา Focus Group เพ่ือประเมินผลงาน

และประสิทธิภาพ ของรายการท่ีผลิตข้ึน 

2.วิเคราะหผลงาน สรุปและอภิปราย ผลการศึกษาและผลการทํางาน  

3.นําขอมูลท้ังหมดรวบรวมเปนรูปเลม พรอมตัวอยางรายการวาไรตี้เพลงสากล 

โดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ท่ีเสร็จสมบูรณ 

ข้ันตอนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  

ตารางท่ี1-1 : แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

 

 

ขั้นตอนกาดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาหท่ี                                 

ศึกษาและเสนอหัวขอ

จุลนิพนธ 

 

                               

ศึกษาและรวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของ 

      
 

                         

สัมภาษณเชิงลึกและ

รวบรวมขอมูลเพ่ือผลิต

ช้ินงาน 

         
 

                      

Pre-Production                                 

เขียนStory board               
 

                 

เตรียมการถายทํา                  
 

              

Production                                 

ถายทํา                      
 

          

Post-Production                                 

ตัดตอวิดีโอ                          
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ข้ันตอนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  

ตารางท่ี1-1 : แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน (ตอ) 

ขอจํากัดในการศึกษา 

เงินทุนในการผลิตรายการและขอจํากัดในดานระยะเวลาในการศึกษาและผลิตรายการ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตรายการในการถายทําและหลังการถายทํา 

2. เพ่ือใหผูชมไดรับความบันเทิงรวมท้ังไดสาระพัฒนาความรูทักษาดานภาษาอังกฤษ

ผานเพลงสากล 

นิยามศัพท  

1.รายการวาไรตี้ หมายถึง รูปแบบรายการท่ีมุงเนนนําเสนอความบันเทิงหลากหลาย โดย

ใชรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลายคลายๆกับรายการนิตยสาร ตางกันเพียงรายการวาไรต้ีไม

จําเปนตองเชื่อมโยงหรือรอยเรียงแตละชวงแต ละตอนของรายการใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันรายการ

วาไรตี้จึงมีความหลากหลาย ท้ังดานเนื้อหารายการ สรางความสนุกสนานบันเทิงเราใจใหกับกลุมผูชม

รายการท่ีมีความชอบแตกตางกัน 

2.เพลงสากลหมายถึง บทเพลงท่ีมีเนื้อรองเปนภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ท่ีเรียบเรียง

ข้ึน ซ่ึงประกอบดวย เนื้อรอง(ท่ีเปนภาษาอังกฤษ) ทํานอง จังหวะ ทําใหเกิดความไพเราะสรางความ

เพลิดเพลินใหแกผูฟง มีคุณคาดานวรรณศิลปท้ังดานการเลือกสรรคําท่ีใชในการแตง การเรียบเรียง

ประโยค  การจัดประเภทของดนตรีท่ีผสมผสานรูปแบบดนตรีตะวันตกเขาดวยกันกับประเภทอ่ืน ๆ ท่ี

ไมใชแบบตะวันตก เพลงสากลเกินไปอาจหมายถึงทุกรูปแบบเชนรูปแบบคลาสสิกใหกับฟอรมท่ี

ทันสมัย 

3.สื่อออนไลน หมายถึง ชองทางของการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตโดยผูรับสารใช

อินเตอรเน็ตเปนชองทางของการเผยแพรขอมูลและขาวสารซ่ึงผานชองทางของสื่อออนไลนจาก

การศึกษาเก่ียวกับสื่อออนไลนผูศึกษาจึงทํารายการผานสื่อออนไลน 

ขั้นตอนกาดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน ( เดือน ) 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

สัปดาหท่ี                                 

สรุปการดําเนินงาน                                 

จัดทํารูปเลม                                    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาและวิจัยในหัวขอ การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลโดยใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษ ผานสื่อออนไลน ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาศึกษา

และวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทาง ในการสรางสรรครายการดังนี้ 
ตอนท่ี  1 :  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

1.1 เรียนภาษาจากเพลง 

2. แนวคิดเก่ียวกับการใชสื่อออนไลนกับโลกยุคปจจุบัน 

3.ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู 

ตอนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ 

สารสื่อสาร การสืบสอบและการจัดการเรียนรู โดยอิงทฤษฎีถอยความและแนวคิดการเรียนรูดวยการ

นําตนเองสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. การใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตของคนกรุงเทพมหานคร  

  ตอนท่ี 3  ผลงานท่ีเกี่ยวของ  

1. รายการอังกริดโอเกะ 

2. รายการ The Breakdown 

3. รายการ English Breakfast 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

1.1 เรียนภาษาจากเพลง  

    เจียรนัย พงษศิวาภัย (2540: 101-107) กลาววา มนุษยเรามีสมรรถภาพในการ 

นําภาษามาใชสื่อสารกันอยูแลวโดยธรรมชาติดังนั้น ถาไดฝกอยูเสมอจะทําใหสมรรถภาพนั้นดียิ่งข้ึน 

การเรียนรูภาษาไมวาจะเปนการฟง พูด อาน เขียน ตองอาศัยการฝกฝนท้ังสิน ระเบียบวิธีเหลานั้นก็มี

แนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ ใหผูเรียนสามารถฟง พูด อาน เขียน ไดดีท่ีสุด เรา

เรียกทักษะการฟงการอานวาเปนพฤติกรรมการรับรู (Receptive Behavior) ทักษะการพูดและการ

เขียน เปนพฤติกรรมการแสดงออก (Productive Behavior) การเรียน การสอนท่ีดีผูสอนจะตอง

สรางพฤติกรรมการรูรับ และพฤติกรรมทางดานการแสดงออกใหมากท่ีสุด  

การเรียนภาษาจากเพลง เปนการมุงเนนท่ีทักษะการฟง ขณะเดียวกันก็ไดฝก

ทักษะ การพูด การอาน และการเขียนดวย ดังนั้นผูสอนควรทราบความมุงหมายหลักของการฟง 3 

ประการคือ  

1.ฟงเพ่ือความเพลิดเพลิน ไดแกการฟงเรื่องราวท่ีสุกสนานชวนใหเกิดความนึก 

ฝนหรือจินตนาการ ผูฟงฟงแลวเกิดความสุข ความบันเทิง ผอนคลายความตึงเครียด ตลอดจนคลาย

ความวิตกกังวลใจ 

     2.ฟงเพ่ือความรู ไดแกการฟงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับวิชาการขาวสารและขอแนะนํา 

ตางๆ การฟงเพ่ือความรูนี้ ผูฟงจะตองฟงใหเขาใจ ใชความคิด และจดจําสาระสําคัญไวได  

            3.ฟงเพ่ือไดรับคติชีวิตหรือความจรรโลงใจ การฟงประเภทนี้มีความสําคัญตอ

การดํารงชีวิตประจําวันมาก เพราะผูฟงตองใชวิจารณญาณเลือกเชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ และรูจักปฏิเสธ

ในสิ่งท่ีตนไดพิจารณาแลวไมถูกไมควร เปนการชวยใหผูฟงมีแนวทางดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  

     การเรียนภาษาจากเพลงหมายถึง ผูสอนมีเจตนาจะเสริมทักษะการฟง โดยใช 

เพลงเปนสื่อ การฟงแบบนี้จึงไมใชเพ่ือความเพลิดเพลินอยางเดียว ผูฟงจะตองเก็บเนื้อหา สาระสําคัญ 

รวมท้ังคติชีวิต เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได การฟงแบบนี้จะตางจากกับการไดยินโดยสิ้นเชิง การ

ไดยิน (Hearing) เปนเพียงจุดเริ่มตนของการฟงเปนเพียงผลกระทบกันของเสียงกับประสาทหูตาม 

ปกติ สวนการฟง (Listening) เปนกระบวนการของสมองหลายข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากการไดยินการจับ

ความและตี ความของสิ่งท่ีรับรูเขาใจ และจดจํานําเอาไปใชได  

การฟงใหมีประสิทธิภาพ 

Paul.Forum No.4 (1985, อางถึงใน เจียรนัย พงษศิวาภัย 2540 : 101-107) ประการ

แรกผูฟงจะตองมีความพรอมท้ังสภาพรางกายและจิตใจ หมายถึง ไมเจ็บปวย มีความตั้งใจ คือมีสมาธิ
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นั่นเอง สมาธินี้เปนเรื่องสําคัญมาก เปนเรื่องท่ีฝกได การฟงท่ีมีประสิทธิภาพหมายถึง เปนผูฟงท่ี

สามารถทําสิ่งเหลานี้ไดคือ  

1. เขาใจเรื่อง จับประเด็นสําคัญ และถายโยงสิ่งท่ีรูใหคนอ่ืนฟงตอไปได (Transfer) 

2. จําแนกและวิเคราะหได (Discrimination) คือฟงแลว สามารถบอกไดวาอะไรเปน 

เหตุ อะไรเปนผล  

3. ตีความได (Implication) บางครั้งเนื้อหาสาระท่ีฟงไมไดบอกไวอยางชัดเจนมีความ 

หมายซอนเรนอยู ผูฟงก็สามารถตีความของสิ่งท่ีซอนเรนอยูไดอยางถูกตอง 

4. วิจารณได (Criticism) คือ เม่ือฟงแลวสามารถบอกไดวา ขอความท่ีฟงนั้นมีขอดีขอ 

เสียอะไรบาง ฟงแลวไดรับประโยชนอะไร  

นอกจากนั้นการฟงท่ีมีประสิทธิภาพ ผูฟงควรปฏิบัติตัวดังนี้ คือ  

1. การเลือกฟงท่ีเหมาะสม ควรเปนท่ีๆไดยินชัดเจน 

2. ฟงอยางสนใจและตั้งใจจริง 

3. การจดบันทึกสิ่งท่ีไดฟง เพ่ือชวยใหสามารถทองจําไดแมนยิ่งข้ึน  

ประโยชนของการนําเพลงมาสอน 

การนําเพลงมาสอนนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย การเรียน

ภาษาจากกิจกรรมท่ีสนุกสนานไพเราะเพลิดเพลิน และเหมาะสมกับวัยของผูเรียนจะชวยทําใหผูเรียน

เขาใจ ซาบซ้ึงกินใจและจดจําไวไดนาน ดังจะเห็นไดวาเราจําประโยคและสํานวนท่ีอยูในเพลงมาพูดคุย

กัน ในบางสถานการณแลวทําใหเกิดน้ําหนักหรือความรูสึกตอกันมากยิ่งข้ึนเชน  

- Come and sit by my side if you love me? 

- Keep it together, Smile on your face even though your heart is frowning. 

เพลงแตละเพลงจะมีลีลาทวงทํานองท่ีตางกันน้ําเสียงและความรูสึกของผูรองจะทํา ใหผูฟงเกิด

อารมณคลอยตาม เชน สนุกสนาน เศรา เสียใจ ผิดหวังหรือวาเหว เพลงสวนใหญจะเก่ียวของกับ

ความรัก บางเพลงมีคติสอนใจ บางเพลงสอดแทรกคุณธรรม ปลุกระดมใหมีใจฮึกเหิม เสียสละเพ่ือ

เพ่ือนมนุษยหรือประเทศชาติได เรียกไดวามีไวสําหรับทุกระดับชั้นและวัย 

ข้ันตอนในการเตรียมเพลงประกอบการสอน 

การเตรียมเพลงเพ่ือใชในการสอนนั้นมีความสําคัญมาก ขอเสนอข้ันตอนในการจัดลําดับ

การสอนมีดังนี้ 

1.การเลือกเพลง การเลือกเพลงถือเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะถาเพลงไมเหมาะสมกับ

ระดับชั้นหรือวัย ผูเรียนจะขาดความสนใจ เม่ือขาดความสนใจการเรียนรูยอมไมเกิดข้ึนแน ดังนั้นการ

เลือกเพลงจึงตองคํานึงถึง 

   ส
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1.1 ระดับชั้นวัย และความสามารถของผูเรียน 

1.2 ความไพเราะ จังหวะของเพลง 

1.3 ภาษาไมยาก คําท่ีอยูในเพลงชัดเจนและมีความหมาย 

1.4 เปนเพลงท่ีผูฟงฟงแลวเกิดความรูสึก สามารถรองตามได 

 2. การดําเนินการสอน การดําเนินการสอนท่ีนําเสนอไวนี้อาจปรับแตงใหเขากับ 

บรรยากาศของชั้นเรียนได 

  2.1 แจกเนื้อเพลงและอธิบายคําศัพท สํานวนหรือโครงสรางทางไวยากรณท่ีจําเปน 

  2.2 เปดเพลงพรอมกับใหดูเนื้อเพลงตามไปดวย 

  2.3 เปดเพลงใหฟงเปนครั้งท่ี 2 ถาผูฟงอยากทําทาประกอบหรือรองตามก็อนุญาต

ใหทําได (Pan-tomime) 

  2.4 ถามคําถามท่ัวๆไปเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะ พูด เชน 

                          - What’s the feeling of the song? 

               (Happy, Angry, Lonely or Sad) 

2.5  เปดเพลงใหฟงเปนครั้งท่ี 3  แลวใหผูเรียนรองตาม 

 3. การประเมินผล  

  3.1 เก็บเนื้อเพลงท่ีแจกไปครั้งแรกคืนมา แลวแจกเนื้อเพลงท่ีผูสอนเตรียมเวนคําท่ี

เหมาะสมวางไว เพ่ือใหนักเรียนเติมขณะท่ีเปดเพลงใหฟงอีกครั้ง 

  3.2 ถามคําถามจากเนื้อเรื่องของเพลง (Comprehension) คําถามนี้อาจเปนแบบ

ตอบปากเปลา หรือแบบ Multiple choices หรือแบบ Completion 

  3.3 อาจทําเปนคําถามปลายเปด (Open-ended Question) เพ่ือใหผูเรียนได

อภิปรายกันเอง ซ่ึงการประเมินผลแบบนี้จะเปนแบบใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น (Opinions) ไมมี

ของใครผิด ทุกคนตองพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตน 

 จากแนวคิดการเรียนภาษาจากเพลงขางตนทําใหทราบไดวาการเรียนรูจากการฟงนั้นจะ 

เปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยการใชเพลงนั้นจะเปนสื่อท่ีทําใหมนุษยเราจดจําไดงายข้ึนผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะใช

เพลงสากลเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ 

2.แนวคิดเกี่ยวกับการใชส่ือออนไลนกับโลกยุคปจจุบัน 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีเขาถึงผูคนทุกระดับ

ในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใตการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีแนวโนมจะกลายเปนสื่อหลักสําหรับผูคนในโลกอนาคต การสื่อสารขอมูลของมนุษย 

ประกอบไปดวย ผูสงสาร ขอมูล และผูรับสาร ซ่ึงไมวาจะสื่อสารดวยวิธีใด สิ่งท่ีตองการคือ การท่ี

ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ในปจจุบัน สังคมมีความซับซอนมากข้ึน รวมท้ังผูคนมี
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การใชชีวิตอยางเรงรีบ การสื่อสารขอมูลดวยรูปแบบเกาๆอาจไมสามารถ รองรับความตองการการ

สื่อสารขอมูลของมนุษยได สื่อสังคมออนไลนจึงเปนหนึ่งทางเลือกของการสื่อสารขอมูลในรูปแบบท่ีมี

การใชเทคโนโลยีเขามามีสวนเก่ียวของท่ีมีรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีหลาหลาย เหมาะสําหรับผูคนใน

โลกปจจุบันและโลกอนาคต 

มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองมีการสื่อสารขอมูลถึงกันและกัน ซ่ึงในสมัยโบราณมนุษย

สื่อสารขอมูลดวยวิธีการท่ีไมซับซอนนัก เชน ปากเปลา มาเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ตอมาไดมีการ

ปรับเปลี่ยนการสื่อสารขอมูลเปนจดหมาย โทรเลข โทรศัพท วิทยุ จากนั้น เม่ือเขาสูยุคท่ีมีเครือขาย

อินเตอรเน็ตเขามาเก่ียวของ การสื่อสารของมนุษยมีการปรับเปลี่ยนเปนสื่อท่ีเก่ียวของกับ 

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เชน บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail หรือ Email) และเว็บบอรด (Wed board) จวบจนถึง

ปจจุบันมนุษยเริ่มมีการสื่อสารขอมูลในชีวิตประจําวันถึงกันและกัน ดวยการใชสื่อสังคมออนไลน 

สื่อสังคมออนไลน คือ สื่อท่ีผูสงสารแบงบันสารซ่ึงอยูในรูปแบบตางๆ ไปยังผูรับสารผาน

เครือขายออนไลนโดยสาสมารถโตตอบกันระหวางผูสงสารและผูรับสารหรือผูรับสารดวยกันเองซ่ึงสา

สมารถแบงสื่อสังคมออนไลนออกเปนประเภทตางๆ ท่ีใชกันบอยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร 

(Twitter) เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking )  และการแบงปนสื่อทางออนไลน (Media 

Sharing) พิชิต วิจิตรบุญยรักษณ (2555) 

ประเภทของสื่อใหม คือรูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลท่ีพบเห็นในปจจุบันและมีแนวโนมวา

จะมีบทบาทท่ี สําคัญมากข้ึนในอนาคต โดยสื่อใหมแตละประเภทมีความโดดเดนและแตกตางกันตาม

ประโยชนและวัตถุประสงคในการใชสื่อประเภทใหม สามารถสรุปไดดังนี้  

1.เว็บไซต (Web site) 

2.อินเตอรเน็ต (Internet) 

3.อีเมล ( Email ) 

4.เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณพกพา หรือ แพตลฟอรมเคลื่อนท่ี (Mobile Platform) 

5.วิดีโอเกมสและโลกเสมือนจริง 

6.บล็อกและวิกิ 

7.หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E - Book) 

8.ซอฟแวร 

9.ซีดีรอมมัลติมีเดีย 

10.ตูใหบริการสารสนเทศ 

11.โทรทัศนโตตอบ 

12.อุปกรณพกพาหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทมือถือ พีดีเอพอดแคสต 
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จากนิยามขางตนสรุปไดวาสื่อใหม (New Media) หมายถึง สื่อท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากอนาล็อกหรือสื่อดั้งเดิม มาเปนระบบดิจิทัลทําหนาท่ีสงสารไดหลาย

อยางรวมกัน คือ ภาพ เสียง และขอความไปพรอมๆกัน เชน Internet, Website, E-Book , E-mail 

เปนตน และสามารถตอบสนองความตองการขอมูลขาวสารไดอยางอิสระมากข้ึน   

ประโยชนท่ีไดจากสื่อใหม (New Media) จากการจากการศึกษางานวิจัย สามารถสรุป

ประโยชนท่ีไดจากสื่อใหม (New Media) ดังตอไปนี้ 

1. สามารถทําใหคนหาคําตอบในเรื่องบางอยางไดโดยการเปดหัวขอไวก็จะมีผูสนใจและ

มีความรูแสดงความคิดเห็นไวมากมาย 

2.ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริหารขอมูล 

3.ชวยสนับสนุนในการทํา E-Commerce เปนรูปแบบการคาบนอินเทอรเน็ตท่ี สั่งซ้ือ

สินคาไดทันที โดยไมตองใชแคตาลอก (catalog) อีกตอไป  

4.สามารถใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายไดหลากหลาย

กลุมเปาหมายเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากไดในระยะเวลาพรอมๆ กัน 

5. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

6. ไมตองเสียคาเวลาสถานีวิทยุสถานีโทรทัศนไมตองจายคาเนื้อ ท่ีใหนิตยสาร 

หนังสือพิมพ เพราะเม่ือเทียบคาใชจายกับสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพและ 

ภาพยนตรแลวมีอัตราคอนขางจะถูกกวา 

สื่อใหมยังเปนสื่อท่ีมีความสามารถในการติดตอ 2 ทาง จึงทําใหผูใชสามารถโตตอบได

ทันทีการท่ีนําเสนอสื่อใหมเขามาใชงานในปจจุบันนั้นจะทําให สามารถเขาถึงผูรับสารไดมากข้ึน เปด

กวางใหกับท้ังผูสงสารและผูรับสารในการเขาถึงขอมูลในรูปแบบตางๆ ท่ีขอจํากัดของสื่อเดิมไม

สามารถทําไดมีความทันสมัยมากข้ึนสามารถโตตอบไดแบบ Real – time ไมตองเสียเวลาเดินทาง

เรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองพ่ึงบุคคลอ่ืน   

จากแนวคิดเก่ียวกับการใชสื่อออนไลนกับโลกยุคปจจุบันขางตนผูศึกษาจึงเห็นวาการ

เผยแพรรายการดวยวิธีนี้จะสามารถไดผลตอบรับกับกลุมเปาหมายรวมท้ังไดผลตอบรับท่ีรวดเร็ว

สามารถนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา รายการใหมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึนนอกจากนี้ยังเปนการ

เผยแพรรายการโดยใชตนทุนต่ํากวาการใชสื่ออ่ืนๆ มีความรวดเร็วและกวางขวางอีกดวย 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

3.ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน 

 การผลิตรายการโทรทัศนทุกรายการ จําเปนตองมีการวางแผนการผลิตและข้ันตอนใน

การผลิตรายการมี 3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันกอนการผลิตรายการ (Pre-production)  

เปนข้ันตอนท่ีทีมงานทุกๆฝายของการผลิตรายการนับตั้งแตผูอานวยการผลิต ผูกํากับ 

คนเขียนบท ประสานงานตากลอง ตลอดจนกระท่ังทีมงานทุกคน จะรวมกันปรึกษาหรือวางแผนการ

ผลิตรายการ รูปแบบและทิศทางของรายการ บทรายการ รวมถึงการติดตอพิธีกร แขกรับเชิญ และ

สถานท่ีถายทํา ซ่ึงข้ันตอนนี้ถือเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะรายการจะประสบ

ความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการเตรียมงานและการวางแผนการผลิตรายการ 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันผลิตและถายทํารายการ (Production process) 

เปนข้ันตอนท่ีนําแผนงานท่ีวางไว มาผลิตใหเปนรูปธรรม ซ่ึงถามีการเตรียมการใน

ข้ันตอนวางแผนและเตรียมการผลิตมาเปนอยางดี บุคลากรและอุปกรณตางๆมีความพรอม มีการ

ซักซอมความเขาใจกอนการถายทําจริง จะทําใหการทํางานในข้ันตอนนี้งายข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันหลังการผลิตรายการ (Post Production) 

เปนข้ันตอนนี้จะนําเทปตนฉบับ (Footage) ท่ีไดจากการถายทํามาตัดตอและลําดับภาพ

ใหตรงตามสคริปตท่ีวางไวในตอนแรก ซ่ึงในข้ันตอนนี้ ผูกํากับอาจเปนผูใหคําแนะนาแกผูตัดตอ ใน

การเลือกภาพมาปะติดปะตอกัน ใหเปนเรื่องราวตามท่ีไดวางแผนไว ผูตัดตอจะตองมีจินตนาการท่ีดี มี

ความคิดสรางสรรค รูจักใชเทคนิคและมุมมองดานภาษาภาพ ใหงานมีความตอเนื่อง มีการปรับแตงสี 

ใสกราฟก ใสเสียงประกอบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของรายการ เพ่ือชวยในการสื่ออารมณความรูสึกของ

เรื่องราวใหกับผูชม 

ลักษณะและรูปแบบของรายการวาไรตี้ 

รายการวาไรตี้ (Variety show) หมายถึงรายการท่ีรวมเอาความบันเทิงหลากหลายชนิด

ไวในรายการเดียว อาทิ การสัมภาษณ การพูดคุย การบรรเลงดนตรี การแสดงตลกขบขัน และการ

แสดงทักษะ-ความสามารถแบบตางๆของดารานักแสดง แขกรับเชิญ ผูรวมรายการหรือแมแตผูชมใน

หองสง รายการประเภทนี้ตรงกับท่ีประเทศอังกฤษเรียกวารายการปกิณกะบันเทิง หรือไลท เอนเตอร

เทนเมนท (Light entertainment) สําหรับในอเมริกาตรงกับคําวา วาไรตี้ (Variety Show) (จํานง 

รังสิกุล 2529: 123) เชนรายการ ตีสิบ รายการทไวไลทโชว รายการสัญญามหาชน 

ปจจุบันมีการนํารูปแบบรายการตางๆ มาผสมกันเปนรูปแบบรายการใหมๆ เชน รายการ

วาไรตี้ทอลก-โชว เปนรายการท่ีมีการสัมภาษณพูดคุยเปนพ้ืนฐานหลักแตมีการเพ่ิมสวนอ่ืนๆ  เขามา

เพ่ือสรางความนาสนใจและตอบสนองความตองการของผูชม เชน เพ่ิมชวงการแสดงตลก เพ่ิมชวง

ถายทํานอกสถานท่ี รายการเกมโชววาไรตี้ เปนรายการท่ีพ้ืนฐานหลักยังคงเปนการแขงขัน แตมีการ
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เพ่ิมสวนอ่ืนๆ เพ่ือสรางความนาสนใจ เชน การแสดงตลก หรือการแสดงความสามารถพิเศษ โดย

สามารถจัดแบงโดยพิจารณาโครงสรางรูปแบบของรายการวาไรตี้ ไดดังนี้ 

1. รายการวาไรตี้ท่ีเนนความรูหรืออาจเรียกไดวาเปนแนว “สาระบันเทิง” เพราะเปน

ความรูหรือสาระท่ีกลั่นหรือคัดกรองออกมา ความรูหรือวิชาการ หรือสาระท่ีหนักๆ โดยนํามา

ออกแบบใหมใหนาสนใจ และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน และท่ีเห็นโดยท่ัวไป มักจะ

สอดแทรกความบันเทิง ความผอนคลาย ความอยากรูอยากเห็นเขาไป เพ่ือใหเกิดการรับรูในเนื้อหา 

หรือสาระท่ีตองการนําเสนอใหไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชนรายการ ผูหญิงถึงผูหญิง สุริวิภา เปน

ตน  

2. รายการวาไรตี้ท่ีเนนความบันเทิงหรืออาจเรียกไดวาเปนแนว “บันเทิง” เปนหลัก ซ่ึง

ความบันเทิงในท่ีนี้จะหมายถึงความบันเทิงในรูปแบบตางๆ เชน ละคร เพลง การแสดงประกอบเพลง 

ตลก เกม หรือกิจกรรมประกอบตางๆ โดยจะเนนความบันเทิงมากกวาความรู เชนรายการ วูดดี้เกิด

มาคุย เปนตน  

3.รายการวาไรตี้ท่ีเปนท้ังความรูและความบันเทิง คือรายการท่ีมีสัดสวนของความรู 

หรือสาระและความบันเทิงใกลเคียงกัน เชนรายการ กบนอกกะลา ทุงแสงตะวัน เปนตน 

 

แนวทางการจัดรายการวาไรตี้  

จากลักษณะของการจัดรายการวาไรตี้ขางตน พบวา ไมวาจะเปนรายการวาไรตี้ประเภท

ท่ีเนนความรูหรือท่ีเนนความบันเทิงหรือเนนท้ังสองอยาง แนวทางในการจัดรายการประเภทวาไรตี้ 

มักจะแบงออกเปน 2 แนวหลักๆคือ  

1. แนวรายการท่ีแกนของเรื่องเปนแนวเดียวกัน (Specialized variety program) 

รายการท่ีเรื่องยอยตางๆประกบกันเขาเปนรายการใหญ หรือรายการโดยภาพรวมจะเปนแนวเรื่อง 

หรือแนวทางเดียวกัน เชน รายการเก่ียวกับการทองเท่ียว รายการเก่ียวกับเด็กและเยาวชน รายการ

สุขภาพ เชนรายการ อโรคาปารตี้ รายการวาไรตี้สาหรับคนไมมีโรค เปนตน มักจะเปนรายการท่ีมี

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจนหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ  

2. แนวรายการท่ีเนนความหลากหลายท่ัวไป (General variety program) เปนรายการ

ท่ีมีเรื่องยอยหลากหลาย ตางแนว ตางมุม แตโดยรวมก็จะมุงไปสูความสอดคลองกัน แตก็ไมถึงกับเปน

รายการเฉพาะเจาะจงนัก 
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การเลาเรื่องของรายการวาไรตี้มีแนวทางดังตอไปนี้  

1.ผูเลาเรื่อง (Narrator) ผูเลาเรื่องในรายการวาไรตี้ไดแก พิธีกร หรือผูดําเนินรายการ 

ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Host หมายถึง เจาบานท่ีคอยตอนรับแขกผูมาเยือนอยางอบอุน 

นอกจากนี้แขกรับเชิญยังมีฐานะเปนผูเลาเรื่องท่ีสําคัญอีกคนหนึ่งในการใหขอมูลเรื่องตางๆ นอกจากนี้

ยังรวมถึงผูบรรยายท่ีใหเสียงในรายการดวย  

2.เรื่องราว (Story) เรื่องราวท่ีนํามาเสนอในรายการวาไรตี้ เนนความหลากหลาย 

(Variety) ของเรื่อง โดยมากมักเปนเรื่องของดนตรีและเพลง การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน ละครสั้น การเตนรา การแสดงความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญ การสัมภาษณ

ประสบการณชีวิตของดารา นักรอง บุคคลมีชื่อเสียง บุคคลสําคัญ  

3.การจัดลําดับเหตุการณในการเลาเรื่อง (Sequence) มักจะแบงชวงการนําเสนอเปน 7 

ชวง การกําหนดเหตุการณในแตละชวงข้ึนอยูกับผูสรางสรรควาจะนําเสนออยางไรใหถูกใจผูชม ไมมี

สูตรตายตัว ดังตอไปน ี้ 

3.1 ทีเซอร (Teaser) การนําเสนอรายการในชวงแรกเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุด  

ซ่ึงเปนชวงท่ีตองจับความสนใจของผูชมใหได เรียกวาการ Hook ถาชวงแรกของรายการไมนาสนใจ 

ผูชมอาจเปลี่ยนชองทันที ดังนั้น หลักจากเปดรายการ แนะนําแขกรับเชิญ และสรุปสาระท่ีจะนําเสนอ

แลว มักตอดวยสิ่งท่ีมีความสุขแกผูชมทันที โดยมากจะเริ่มดวยการบรรเลงดนตรีเพ่ือสรางบรรยากาศ

สบายๆใหแกคนดู  

3.2 สัมภาษณแขกรับเชิญคนแรก (แขกรับเชิญรอง)  

3.3 การแสดง (เชน ความสามารถพิเศษ)  

3.4 สัมภาษณแขกรับเชิญหลัก  

3.5 การแสดง (เชน ละครสั้น)  

3.6 สัมภาษณแขกรับเชิญหลัก (ตอ) 

3.7 สรุปรายการโดยพิธีกร  

4. การตัดตอลําดับภาพ การตัดตอลําดับภาพ มีผลตอการเลาเรื่องรายการวาไรตี้ โดยจะ 

ชวยในการขยายสวนท่ีนาสนใจมาก ชวยลดทอนสวนท่ีนาสนใจนอย สรางความเดนใหกับแขกรับเชิญ 

สรางความรูสึกรัก ชอบ ประทับใจ ชื่นชมท่ีมีตอบุคคลหรือเหตุการณดวยการทําภาพชา (Slow 

motion) เปดเผยแงมุมท่ีคนไมคอยเห็น เนนย้ําประเด็นสําคัญ ดวยการทําสกูป การสาธิตข้ันตอน

วิธีการทางานตางๆ ดวยการตัดภาพข้ันตอนการปฏิบัติมาใหดู และซอนตัวอักษรอธิบายใหความ

ชัดเจน  
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5. ดนตรีประกอบรายการ ดนตรีประกอบรายการจะมีลักษณะคลายกับรายการเกมโชว  

แตไมเนนการสรางความตื่นเตนเราใจเทากับรายการเกมโชว สวนใหญจะมุงเนนสรางความสุข ความ

ประทับใจชื่นชมยินดีมากกวา 

4.ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 

ทิศนา แขมมณี (2555 : 72-76) ไดกลาววา กาเย (Gagne) เปนนักจิตวิทยาและนักการ

ศึกษาในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมกับพุทธ นิยม (Behavior Cognitivist) โดยเขาอาศัย

ทฤษฎีและหลักการท่ีหลากหลาย เนื่องจากความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยาง

รวดเร็วไมตองใชความคิดท่ีลึกซ้ึงบางประเภท มีความวับซอนมาก จําเปนตองใชความสามารถข้ันสูง  

หลักการท่ีสําคัญของกาเย สรุปดังนี้(McCarthy,B.1996:56) 

                ทฤษฎีการเรียนรู 

1. กาเย (Gagne) ไดจัดประเภทของการเรียนรู เปนลําดับข้ันจากงายไปหายากไว 8 

ประเภท ดังนี้  

1.1 การเรียนรูสัญญาณ (signal-learning) เปน การเรียนรูท่ีเกิดจากการตอบสนอง

ตอสิ่งเราท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติ อยูนอกเหนืออํานาจจิตใจ ผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมใหมให

เกิดข้ึนได การเรียนรูแบบนี้เกิดจากการท่ีคนเรานําเอาลักษณะการตอบสนองท่ีมีอยูแลวมา สัมพันธ

กับสิ่งเราใหมท่ีมีความใกลชิดกับสิ่งเราเดิมการเรียนรูสัญญาณ เปนลักษณะการเรียนรูแบบการวาง

เง่ือนไขของพาฟลอฟ 

1.2 การเรียนรูสิ่งเรา-การตอบสนอง (stimulus-response) เปนการเรียนรูตอเนื่อง  

จากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง แตกตางจากการเรียนรูสัญญาณ ซ่ึงเพราะผูเรียน

สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได ผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูเปนสิ่งท่ีผูเรียนจะเปนผูกระทํา

เองมิใชรอใหสิ่งเราภายนอกมากระทําพฤติกรรมท่ีแสดงออกเกิดจากสิ่งเราภายในตนเอง 

1.3 การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง (chaining) เปน การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงระ- 

หวางสิ่งเราและกาตอบสนองท่ีตอเนื่องกันตาม ลําดับ เปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการกระทําการ

เคลื่อนไหว  

1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เปน การเรียนรูในลักษณะคลาย 

กับการเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง แตเปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาเปน

พ้ืนฐานของการเรียนรูแบบตอเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา 

1.5 การเรียนรูความแตกตาง (discrimination learning) เปนการเรียนรูท่ีจะเปน 

ผสมผสานสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความแตกตางตามลักษณะของวัตถุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

1.6 การเรียนรูความคิดรวบยอด (concept learning) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนจะ 

สามารถจัดกลุมสิ่งเราท่ีมีความเหมือนหรือแตก ตางกัน โดยสามารถระบุลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกันได พรอมท้ังสามารถขยายความรูไปยังสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากทีเคยเห็นมากอนได 

1.7 การเรียนรูกฎ (rule learning) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวมท่ีเชื่อมโยงหรือ 

ความคิดรวบยอดตั้งแตสองอยางข้ึนไปและตั้งเปนกฎเกณฑข้ึน การท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูกฎเกณฑ

จะชวยใหผูเรียนสามารถนําการเรียนรู นั้นไปใชในสถานการณตางๆกันได 

1.8 การเรียนรูการแกปญหา (problem solving) เปน การเรียนรูท่ีจะแกปญหาท่ี 

จะการนํากฎเกณฑตางๆ มาใช การเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดภายในตัวผูเรียนเปนการใชใน

กฎเกณฑในข้ันสูงเพ่ือการแกปญหาท่ีคอนขางซับซอน และสามารถนํากฎเกณฑในการแกปญหานี้ไป

ใชกับสถานการณท่ีคลายคลึงกันได 

2.กาเยไดแบงสมรรถภาพการเรียนรูของมนุษยไว5ประการดังนี้ 

2.1 สมรรถภาพในการเรียนรูขอเท็จจริง (verbal information) เปนความสามรถใน

การเรียนรูเรื่องตางๆ 

2.2 ทักษะเชาวปญญา (intellectual skills) หรือทักษะทางสติปญญาโดยท่ีจะเปน

ความสามารถในการใชสมองคิดหาเหตุผล โดยใชขอมูล ประสบการณ ความรู ความคิดในดานตางๆ 

นับตั้งแตการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนทักษะงายๆไปสูทักษะท่ียากสลับซับซอนมากข้ึน ซ่ึงทักษะเชาว

ปญญาท่ีสําคัญท่ีควรไดรับการฝกคือ ความสามรถในการจําแนก (discrimination) ความสามารถใน

การคิดรวบยอกเปนรูปธรรม (concrete concept) ความสามรถในการใหคําจํากัดความของความคิด

รวบยอด (defined concept) ความสามารถในการเขาใจกฎและใชกฎ (rules) และความสามารถในการแกปญหา  

2.3 ยุทธศาสตรในการคิด (cognitive strategies) เปนจะความสามารถของ

กระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย ซ่ึงควบคุมการเรียนรู การเลือกรับรู การแปลความ และ

การดึงความรู ความจํา ความเขาใจ และประสบการณเดิมออกมาใช ผูมียุทธศาสตรในการคิดสูง จะมี

เทคนิค มีเคล็ดลับในการดึงความรู ความจํา ความเขาใจ และประสบการณเดิมออกมใชอยางมี

ประสิทธิภาพ สามรารถแกปญหาท่ีมีสถานการณท่ีแตกตางไดอยางดี           

2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เปน ความสามารถ ความชํานาญในการ

ปฏิบัติหรือการใชอวัยวะสวนตางๆของรางกายในการทํากิจกรรม ตางๆ ผูท่ีมีทักษะการเคลื่อนไหวท่ีดี

นั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คลองแคลว และถูกตองเหมาะสม 
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2.5 เจตคติ(attitudes) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ ซ่ึงมีผลตอการ

ตัดสินใจของบุคคลนั้นในการท่ีจะเลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด สิ่งหนึ่ง 

หลักการจัดการศึกษา/การสอน 

     1.กาเยไดเสนอรูปแบบการสอนอยางเปนระบบโดยพยายามเชื่อมโยงการจัดสภาพการ 

เรียนการสอนอันเปนสภาวะภายนอกตัวผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายใน ซ่ึงจะเปน

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในสมองของคนเรา กาเยอธิบายวาการทํางานของสมองคลายกับการทํางาน

ของคอมพิวเตอร 

2. ในระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูนั้น กาเยได 

เสนอระบบการสอน9ข้ันดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ (gaining attention) เปน ข้ันท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ในบทเรียน เปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผู เรียนเองดวย ครูอาจ

ใชวิธีการสนทนา ซักถา ทายปญหา หรือมีวัสดุอุปกรณตางๆท่ีกระตุนใหผูเรียนตื่นตัว และมีความ

สนใจท่ีจะเรียนรู 

ข้ันท่ี 2 แจงจุดประสงค (informing the leaner of the objective) เปน การบอก

ใหผูเรียนทราบถึงเปาหมายหรือผลท่ีจะไดรับจาการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือใหผูเรียนเห็น

ประโยชนในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนทําใหผูเรียนวางแผนการเรียนของตนเอง

ได นอกจากนั้นยังสามารถชวยใหครูดําเนินการสอนตามแนวทางท่ีจะนําไปสูจุดหมายไดเปนอยางดี 

ข้ันท่ี 3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมท่ีจําเปน(stimulating recall of 

prerequisite learned capabilities) เปน การทบทวนความรูเดิมท่ีจําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิด

การเรียนรูความรู ใหม เนื่องจาการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรูใหมตองอาศัย

ความรูเกาเปนพ้ืนฐาน 

ข้ันท่ี 4 เสนอบทเรียนใหม (presenting the stimulus) เปนการเริ่มกิจกรรมของ

บทเรียนใหมโดยใชวัสดุ อุปกรณตางๆท่ีเหมาะสมมาประกอบการสอน 

ข้ันท่ี 5 ใหแนวทางการเรียนรู (providing learning guidance) เปน การชวยให

ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ครูอาจแนะนําวิธีกิจการกิจกรรม แนะนําแหลงคนควาเปนการ

นําทาง ใหแนวทางใหผูเรียนไปคิดเอง เปนตน 

 ข้ันท่ี 6 ใหลงมือปฏิบัติ (eliciting the performance) เปนการใหผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค 

ข้ันท่ี 7 ใหขอมูลแอนกลับ(feedback) เปนข้ันท่ีครูใหขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกวามีความถูกตองหรือไมอยางไรและเพียงใด 
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ข้ันท่ี 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค(assessing the performance) 

เปน ข้ันการวัดและประเมินวาผูเรียนสามารถเรียนรูตามจุดประสงคการเรียน รูของบทเรียนเพียงใด 

ซ่ึงอาจวัดโดยการใชขอสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ แลวแตวาจุดประสงค

นั้นตองการวัดดานใด แตสิ่งสําคัญ คือ เครื่องมือท่ีใชวัดตองมีคุณภาพ เชื่อถือได และมีความเท่ียงตรง

ในการวัด 

ข้ันท่ี 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู (enhancing retention 

and transfer) เปน การสรุป การย้ํา ทบทวนการเรียนท่ีผานมา เพ่ือใหมีพฤติกรรมการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมในข้ันนี้อาจเปนแบบฝกหัด การใหทํากิจกรรมเพ่ิมพูนความรู รวมท้ังการใหทําการบาน ทํา

รายงาน หรือหาความรูเพ่ิมเติมจากความรูท่ีไดในชั้นเรียน (Valette, M. Rebecca 1967: 178) 

กลาวโดยสรุปวา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแบบพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม  เขา

อาศัยทฤษฎีท่ีหลากหลาย จากความรูท่ีมีหลากหลายประเภท สามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว ไมตองใช

ความคิดท่ีลึกซ่ึงใชการเรียนรูจากงายไปหายาก  ในปจจุบันแมวาจะมีทฤษฎีใหม ๆ ข้ึนมามากแตก็ได

ผสมผสานการเรียนรูในการแสวงหาความรูของมนุษย  ไมไดละท้ิงความรูเกา ๆ  

จากแนวคิดการเรียนรูการเรียนรู ของกาเย (Gagne) การเรียนรูท่ีจะบรรลุผลไดนั้น

จะตองมีองคประกอบตางๆในการปรับใชใน รายการคือการทําใหเกิดสิ่งเราข้ึน สถานการณตางๆ ท่ี

เปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน ใช การตูน หรือ กราฟกท่ีดึงดูดสายตา จากจุดนี้ผูศึกษาจะใช

พิธีกรและศิลปนตนแบบเปนสิ่งเราในรายการเพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมาย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

บุญสม ทับสาย (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสารสื่อ สารการสืบสอบและการจัดการเรียนรู โดยอิงทฤษฎี

ถอยความและแนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย”โดยมี

วัตถุประสงคคือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

เพอการสื่อสาร และเพ่ือประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงการวิจัยพบวาการเรียนรูของนักเรียนนั้นควรมีสื่อการสอนและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ท้ังนี้ผูสอนสามารถใชรูปแบบการสอนนี้อยางมีประสิทธิภาพโดย

การสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู  เปดโอกาสใหผูเรียนเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับการเรียนรูของตนเอง ใหคําแนะนําเก่ียวกับการสื่อสารการเรียนและแหลงการเรียนรู ผูสอน

ควรชวยเหลือและใหคําแนะนํา สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตัวอยางถอยความภาษาพูดท่ีใชในการ

สื่อสารจริง ใหพูดเพ่ือสื่อสารกับบุคคลอ่ืนดวย เชน เพ่ือน ครู การจัดกิจกรรมและมอบหมายงาน

เพ่ือใหผูเรียนไดฝกพูดภาษาอังกฤษจริงๆ   
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จากงานวิจัยนี้ทําใหผูศึกษาทราบไดวาการเรียนรูท่ีดีนั้นควรใหผูเรียนเองนั้นมีบทบาทท่ี

จะเรียนรูดวยตนเองจากสื่อการสอนตางๆและการแสดงออกของความเห็นในแตละบทเรียนการไดมี

สวนรวมกับเพ่ือนๆรวมท้ังการมีกิจกรรมทําในการเรียนจะทําใหการเรียนรูเปนไปไดดวยดียิ่งข้ึน จึงทํา

ใหผูศึกษาคิดนําเอาการวิจัยนี้มาปรับใชในการสื่อสารกับผูชมดวยการใหผูชมนั้นไดมีสวนรวมกับทาง

รายการและสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลงแบบเขาใจงาย 

สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตของคน

กรุงเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตอยูในชวงเวลา 20.01-24.00 น. 

(หัวคํ่าถึงดึก) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.18 และนอกจากนี้กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการใช

โทรทัศนอินเทอรเน็ต เพ่ือใหความบันเทิงผอนคลาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.62 รองลงมาเพ่ือ

ติดตามขาวสาร คิดเปนรอยละ 21.26 นอกจากนี้จากวิจัยยังพบวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการ

ใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตในระดับสูงไดดวยตนเอง (เชน การออกแบบและจัดทําเว็บไซตโทรทัศน

อินเทอรเน็ต เปนตน) คิดเปนรอยละ 3.74 

ผลงานท่ีเกี่ยวของ 

1. รายการอังกริดโอเกะ 

 
ภาพท่ี 2-1: ภาพรายการอางอิง1 

ท่ีมา : โลโกรายการอังกฤษโอเกะ เขาถึงเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 เขาไดจาก 

https://www.facebook.com/angkridoke/photos/a.280614032067306.63859.272806362

848073/280614035400639/?type=1&theater 

ออกอากาศ :  ทุกวันอังคาร เวลา 20.30 -21.00 น. ชอง Apple One ทรูวิชั่น 77, PSL 83, Infosat 

58, Hisattle 58, GMMz 226 ,Sun Box 52 ,DTV 35 

ผูดําเนินรายการ :    ครูพ่ีซอ และ ครูนองเอิรทธ 

รูปแบบรายการ  : รายการท่ีนําเสนอคําศัพทผานการรองคาราโอเกะกับพิธีกรโดยจะแนะนําบทเพลง

และ บอกถึงความหมายพรอมยกคําศัพทมาอธิบายโดยพิธีกรจะใหความรู  

จุดเดนของรายการ : ในรายการใชเพลงมาสอนทําใหผูชมจดจําคําศัพทและความหมายของเพลงได

โดยมีพิธีกรตลก2 คน 

   ส
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จุดดอยของรายการ : ขาดการโปรโมทและในคอนเทนตของรายการไมนาติดตาม แลผูดําเนินรายการ

ก็พูดเรื่อยเปอยไมคอยคุมประเด็น 

 

2. รายการ The Breakdown 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2 : ภาพรายการอางอิง2 

ท่ีมา:  ภาพในรายการ The Breakdown เขาถึงวันท่ี29 กรกฎาคม 2556  เขาไดจาก  

http://www.youtube.com/watch?v=c7Y3cFwqBP0 

ออกอากาศ : ทาง Voice TV ทุกวันศุกร 13.30 น.   

ผูดําเนินรายการ :  อาจารย อดัม แบรดชอร  

รูปแบบรายการ : เปนรายท่ีมีอยู 3 ชวง ในชวงแรกจะมี topic นํามาพูดทอลคใหรับฟง ในชวง

ท่ี  2  จะเปนการตอบคําถามทางภาษาอังกฤษทางผูชมทางบาน และในชวงสุดทายเปนการนําคลิปดีวี

โอแปลกๆใหมารับชม และในตอนสุดทายของรายการจะสรุปคําศัพท สํานวนหรือรูปแบบประโยคให

ชมกันอีกรอบ   

จุดเดนรายการ : พิธีกรเปนเจาของภาษาทีสามารถพูดไทยละอธิบายไดอยางเขาใจ กราฟกดูทันสมัย

และเขาใจงาย 

จุดดอยรายการ : มีความนาเบื่อในบางชวงซ่ึงอาจจะทําใหผูชมเปลี่ยนไปดูสิ่งอ่ืนแทน ความยาวของ

ชวงนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.youtube.com/watch?v=c7Y3cFwqBP0


25 

 

3.รายการ English Breakfast  

 

 
 

ภาพท่ี 2-3 : ภาพรายการอางอิง3 

ท่ีมา :ภาพในรายการ English Breakfast เขาถึงวันท่ี29 กรกฎาคม 2556  เขาไดจาก  

http://www.youtube.com/watch?v=fcX1y3XsUe8 

ออกอากาศ : ทางชอง ThaiPBS ทุกวันอาทิตย เวลา 09.00 - 09.30 น. 

ผูดําเนินรายการ : สุผจญ กลิ่นสุวรรณ (เต) ,วารินทร แพทริก แม็คเบลน (คุกก้ี) , ธัชนนท จารุพัชนี 

(VJ Fiat), การณิก ทองเปยม (VJ Nicky), สมิตา หมวดทอง (Dr Nui) 

รูปแบบรายการ : การใหความรูไปพรอมกับความบันเทิง โดยพิธีกร 2 หนุม เพ่ือนตางวัยแตใจตรงกัน 

ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกสนุกสนาน สนใจใครรู จะนําผูชมไปรูจักท้ังคําศัพท

ตางๆ ,ท่ีมาของคํา ๆ นั้น, สํานวนท่ีใชบอย ๆในชีวิตประจําวัน, การออกเสียงท่ีถูกตอง, ไวยากรณท่ี

ควรจดจํา รายการแบงออกเปน3ชวงคือ part 1 : play /part 2 : dig the paper with loonglang 

/ part 3 : track attack  

จุดเดนของรายการ : รายการมีความหลากหลายในการนําเสนอภาษาอังกฤษไดความรูและความสนุก

ไปพรอมๆ กัน ผูดําเนินรายการมีความนาเชื่อถือ และคอนเทนตในรายการนาติดตาม 

จุดดอยของรายการ : กราฟกท่ีใชไมคอยนาสนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.youtube.com/watch?v=fcX1y3XsUe8


 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน” นั้นมีวิธีการศึกษา 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผนผลิตรายการวาไรตี้ เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1.รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

4.การทดสอบเครื่องมือ 

5.ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7.การวิเคราะหขอมูล 

8.การนําเสนอขอมูล 

9.การวางแผนผลิตชิ้นงาน 

 

1.รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

การศึกษาและการผลิตรายการวาไรตี้ เพลงสากลท่ีใช เพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) และการสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา 

หลังจากนั้น จึงนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหและประยุกตใชสําหรับการวางแผนดําเนินการ

ผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ใหสอดคลอง

ตอความตองการของกลุมเปาหมายและเปน แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานใหดียิ่งข้ึนไป

   ส
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ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  

 โดยรูปแบบการศึกษาจะแบงเปน 2 ตอน ดังนี้  

1. ศึกษากระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test)  โดยการสํารวจขอมูล  

ตลอดจนงานวิจัยท่ี เก่ียวของรวมถึงการวิเคราะหขอมูลจากรายการโทรทัศนและเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

หลังจากนั้นสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)กับทางผูผลิตท่ีเก่ียวของในดานตางๆ และการ

สํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเจาะจงกลุมเปาหมายท่ีใชอินเทอรเน็ตและมีความ

สนใจดานการเรียนภาษาอังกฤษผานเพลงสากลในการตอบแบบสอบถามจํานวน 103 คนเพ่ือทราบ

ถึงความตองการของผูชมกลุมเปาหมาย และใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและการศึกษาวิจัยตอไป 

2. การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-test) โดยใชวิธีการประเมินผล 

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษในลักษณะการสนทนากลุม 

(Focus group) กับผูชมกลุม เปาหมาย 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาขอมูลและการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลง เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนจะแบงกลุมประชากรออกเปนจํานวน 

2 กลุม ดังตอไปนี้  

2.1.1 ประชากรท่ีเปนกลุมผูผลิต (Sender) แบงออกเปนจํานวน 4 กลุมดังตอไปนี้  

     2.1.1.1 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลน  

    2.1.1.2 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอน

ภาษาอังกฤษ 

     2.1.1.3 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับเพลงสากลและศิลปน 

    2.1.1.4 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนรายการวาไรตี้ท่ีเก่ียวของกับการสอน

ภาษา 

2.1.2 ประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายของรายการ (Audience) หมายถึง กลุมผูชม 

รายการ เปนผูใชอินเทอรเน็ตและมีความสนใจดานการเรียนภาษาอังกฤษผานเพลงสากล 

2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาขอมูลและการผลิตรายการ ไดเก็บขอมูลโดย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือกลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณเชิง

ลึก (In-Depth Interview) และกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  

2.2.1 กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมผูผลิตในดานตางๆ จํานวน 5 กลุม 

ดังตอไปนี้ 

   ส
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     2.2.1.1 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลนจํานวน 1 ทาน สัมภาษณ สัมภาษณ  สุผจญ กลิ่นสุวรรณ Creative และพิธีกรรายการ 

English Breakfast 

2.2.1.2 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอน 

ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ทาน สัมภาษณ อดัม แบรดซอว อาจารยสอนภาษาอังกฤษสถาบัน 

Hollywood Learning Center และพิธีกรรายการ The Breakdown , Wink Wink English 

     2.2.1.3 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับเพลงสากลและศิลปน 

จํานวน 1 ทานสัมภาษณ จิรเดช โลหะจิตรานนท Music Selector at MET 107 

   2.2.1.4 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนรายการวาไรตี้ท่ีเก่ียวของกับการสอน

ภาษา จํานวน 1 ทานสัมภาษณ จารินี ถนอมญาติ Creative รายการ ภาษาพลาซา ชอง Play 

Chanel  

การสัมภาษณผูผลิตและผูจัดทําเนื้อหารายการสอนภาษาอังกฤษ จะสัมภาษณความ

คิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับมุมมองของเนื้อหาเก่ียวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยจะนําเพลง

สากลจากศิลปนท่ีโดงดังของโลกมาสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน มีการสัมภาษณกลุมผูผลิตรายการโทรทัศน เพ่ือตองการทราบถึง

รูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงเทคนิคการผลิตดานตางๆ เพ่ือใชแนวทางในการพัฒนารายการวาไรตี้

เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ใหนาสนใจ การคัดเลือก

แหลงขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือเปนการสรางสรรคชองทางการออกอากาศใหสอดคลองกับรูปแบบรายการ

มากท่ีสุด 

2.3 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง กลุมผูชมรายการ เปน

ผูใชอินเทอรเน็ตและมีความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 103 คน รวมท้ังตองการท่ีจะ

สอบถามกลุมเปาหมายท่ีเขามาดูในสื่อออนไลน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาคัดเลือกวิธีนําเสนอให

นาสนใจตอ-กลุมเปาหมาย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

ในการศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

ผานสื่อออนไลน ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เครื่องมือ

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการ

ผลิตรายการ ดังตอไปนี้  

3.1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  
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3.1.1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ (Content Analysis) โดยเปนรายการโทรทัศนท่ัวไปท่ียังออกอากาศอยู ณ ปจจุบัน 

ท้ังนี้ผูศึกษาจะรับชมผานวันเวลาท่ีออกอากาศ รวมถึงดูรายการยอนหลังทางชอง Youtube หรือ 

เว็บไซตของ Thai PBS จํานวนท้ังหมด 1 รายการ ดังตอไปนี้  

- รายการ English Breakfast ทางชอง Thai PBS ทุกวันอาทิตย เวลา 

09.00 - 09.30 น. นอกจากการวิเคราะหตัวรายการโทรทัศนแลว ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรูปแบบ

และเนื้อหาของเว็บไซตท่ีเก่ียวกับเพลงจํานวน 1 เว็บไซต คือ  www.billboard.com เว็บไซตท่ี

อัพเดทขาวสารขอมูลเก่ียวกับเพลงไมวาจะเปนศิลปนหรือกิจกรรมขาวสารตางๆท่ีเก่ียวของกับวงการ

เพลงสากลระดับโลก และเว็บไซตท่ีเปนชองทางสําหรับรายการสื่อออนไลน อีกจํานวน 1 เว็บไซตคือ

www.youtube.com เว็บไซตสําหรับรองรับรายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน 

รวมท้ังผูศึกษาไดทําการวิเคราะหเนื้อหาเทคนิคการสอนจากรายการ Met 

Music and Lyrics ท่ีคลื่น MET 107 ซ่ึงจะมีการแปลคําศัพทจากเพลงรวมถึงการอัพเดทขอมูล

ขาวสารของศิลปน 

  3.3.2 ผูศึกษาไดจําทําแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สําหรับ  

กลุมผูผลิตในดานตางๆ แบงออกเปน 4 กลุม ซ่ึงมีแนวคําถามดังตอไปนี้ คือ 

ก. คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อในปจจุบัน 

   - มุมมองตอรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

   - ความนิยมของรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

   - กลุมเปาหมายและความตองการของคนสวนใหญตอการรับชมรายการ 

สอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

ข. คําถามท่ีเก่ียวกับดานเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษผานเพลงสากล 

   - ลักษณะของเนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรเปนอยางไร 

   - ลักษณะของเนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษแบบใดท่ีไดรับความ 

นิยมมากท่ีสุด 

  - เนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษสวนใดท่ียังขาดไปหรือควรไดรับ 

การพัฒนามากข้ึน 

ค. คําถามเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอบนสื่อออนไลน 

    - แนะนําชองทางของการทําสื่อออนไลนผานสื่อออนไลน 

    - มีความคิดเห็นอยางไรถามีรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อ 

ในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนท่ีนําเอาขาวสารของศิลปนคนดังบวกกับการใชเพลงของ

ศิลปนคนนั้นๆ 
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    - มีความคิดเห็นอยางไรถาหากมีการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใช 

เพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน- ความสําคัญของการเปดโอกาสใหคนดูมีสวน

รวมและการเขาถึง (Link)เขาสูหนาเว็บไซตตางๆ 

    - เทคนิคการใชภาพและกราฟกตัวอักษรและการตัดตอในรายการเพ่ือ 

ดึงดูดกลุมเปาหมายสําหรับการเขาชมรายการผานสื่อออนไลน 

   - ชวยแนะนําเทคนิคการนําเสนอเก่ียวกับรายการสอนภาษาเพ่ือใชเปน 

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจตอการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง

เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

ง. คําถามท่ีเก่ียวกับการผลิตรายการท่ีนําเสนอการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช 

เพลงเปนสื่อในการสอน 

   - เนื้อหาท่ีและรูปแบบท่ีในรายการ English Breakfast มีการเตรียมตัว  

วางแผน และอัปเดต ขอมูลอยางไร 

   - กลุมเปาหมายสวนใหญเปนใคร 

   - คิดวาในปจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลมากนอยเพียงใด  

   - ความสําคัญเก่ียวกับการตัดตอ ลูกเลน และกราฟกตางๆท่ีใชในรายการ 

มีความสําคัญมากนอยเพียงใด 

   - ภาพลักษณของผูดําเนินรายการมีความสําคัญมากนอยอยางไร  

   - เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาตางๆของรายการควรเปนอยางไร 

   - ความสําคัญเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษในยุคปจจุบัน มีปจจัยท่ี 

สงเสริมตอการผลิตรายการมากนอยอยางไร  

   - ชวยแนะนําเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมใน 

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

   - มีหลักในการเลือกใชแหลงขอมูลดานการสอนภาษาอังกฤษอยางไรบาง 

เชน เทคนิคจําคําศัพท หรือทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียนผานเพลง อยางไร 

   - เพลงแนวใดเปนท่ีนิยมในการฟงเพ่ือเรียนรูภาษาไดงายท่ีสุด 

จ. คําถามเก่ียวกับแนวคิดท่ีมีตอรายการสอนภาษาอังกฤษ 

          - คิดอยางไรกับการเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงโดยมีการใชการ

เลียนแบบศิลปน 

   - ทําไมคนไทยสวนใหญถึงไมเกงดานภาษาอังกฤษ คิดวาเหตุเกิดมาจาก 

        - ทําไมคนไทยถึงไมกลาพูดภาษาอังกฤษ 

   - ทําไมคนไทยถึงใชภาษาอังกฤษผิดความหมาย 
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   - อิทธิพลของดารา ศิลปน นักรองตางชาติ สงผลตอการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษในไทยมากนอยอยางไร  

   - คิดอยางไรกับการเปดสถาบันการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

เพ่ิมข้ึนอยาง มากมาย  

   - คิดวาการท่ีเราเกงภาษาอังกฤษจะมีผลตอการดําเนินชีวิตของเรา 

หรือไม  

   - คิดวารายการโทรทัศนของไทย มีรายการท่ีสอนภาษาอังกฤษท่ีดี 

รายการอะไรบาง 

   - ขอดี ขอเสียจากของรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน มีความเห็น 

อยางไรบาง 

3.3.3 ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใชศึกษาถึงลักษณะการ 

ใชอินเทอรเน็ต และความสนใจในรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

ผานสื่อออนไลน ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนเปนแบบสอบถามแบบออนไลน จํานวน 103 ชุด โดย

สรางจากโปรแกรม google doc และมีแนวคําถามจํานวนท้ังหมด 5 ตอน ดังตอไปนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตร  

ตอนท่ี 2 การเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต  

ตอนท่ี 3 การเปดรับสื่อเว็บไซตเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

ตอนท่ี 4 ความสนใจในการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ  

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสอนภาษาอังกฤษ 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ  

หลังจากท่ีรายการเสร็จสมบูรณแลว ผูศึกษาจะทําการประเมินผลโดยใชเครื่องมือ 

วิจัยดานการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหผูชมกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผลรายการท่ี ผลิต

ข้ึน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไข บทสรุปและการอภิปรายผลท่ีสมบูรณ รวมถึงการประเมินผล

รายการวาสามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดหรือไม และมีผลตอบรับโดยรวมอยางไร โดยมีแนว

คําถามดังนี้   

3.2.1รูปแบบของรายการ (Format) 

- ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบรายการในแตละสัปดาห 

แตละชวง  

- ดานความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบรายการ เรื่องของเวลา และความเหมาะสม

สําหรับการนําเสนอรายการใน แตละชวง  
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- ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอเทคนิคดานกราฟกท่ีนําเสนอใน

รายการ 

3.2.2 เนื้อหาของรายการ (Content) 

- ดานความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการในแตละชวงท้ังหมด 3 ชวง  

- ดานประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ  

- ดานการนําเสนอขอมูลท่ีใหท้ังสาระและความบันเทิงท่ีหลากหลายเก่ียวกับ

เพลงและสาระภาษาอังกฤษท่ีไดจากเพลง 

3.2.3 ลีลาการนําเสนอ (Style)  

- ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอผูดาเนินรายการ  

- ดานการเชื่อมโยงเนื้อหารายการใหสัมพันธในแตละชวง 

- ดานของเพลงและดนตรีประกอบรายการ  

- ดานกราฟก ดานการตัดตอ ลูกเลนตางๆ 

3.2.4 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ 

4.การทดสอบเครื่องมือ  

ผูศึกษาแบงการทดสอบเครื่องมือในสวนของคาถาม ออกเปนจํานวนท้ังหมด 3 กลุม 

 ดังตอไปนี้  

4.1 แบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

4.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  

4.3 แบบสอบถาม (Survey) 

สําหรับคําถามเพ่ือการสัมภาษณ ผูศึกษาไดนําเครื่องมือท้ังหมดมาทําการตรวจสอบ

ความถูกตองแมนยําโดยใหกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ

ตรวจจุลนิพนธ เปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม

ของ ภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและงายตอการเขาใจ ลดปญหาความ

ผิดพลาดเม่ือเขาไปสัมภาษณและแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจริงท่ีไดกําหนดไว จํานวน 100

คน ซ่ึงจะใชวิธีประมาณคาตามระดับความพึงพอใจ (Rating Scale) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ตาม

เกณฑดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-1: แสดงวิธีประมาณคาตามระดับความรูสึก (Rating Scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาขอมูลและการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ผูศึกษาดําเนินข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ 

ดังนี้ 

5.1ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากหนังสือ  

และเอกสารทางดานวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัยตลอดจนบทความตางๆทางอินเตอรเน็ต ท่ี

เก่ียวของและเปนประโยชนกับการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน โดยมีการศึกษา รวบรวมขอมูลท้ังในสวนของรูปแบบและวิธีการ

นําเสนอสัดสวนของรายการเนื้อหาท่ีกลุมเปาหมายตองการรวมถึงเทคนิคท่ีใชพิธีกรเปนตัวชวยสราง

สีสัน  และการใชเนื้อหาและขอมูลตางๆใหสอดคลองและสัมพันธกับตัวรายการ เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลนตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ 

รายการสอนภาษาอังกฤษ โดยเปนรายการโทรทัศนท่ัวไปท่ียังออกอากาศอยู ณ ปจจุบัน ท้ังนี้ผูศึกษา

จะรับชมผานวันเวลาท่ีออกอากาศ รวมถึงชมรายการยอนหลังทางชอง Youtube ดวย จํานวน

ท้ังหมด 1 รายการ ดังตอไปนี้ 

-รายการ English Breakfast ออกอากาศทุกวัยอาทิตย เวลา 9.00-9.30 น. ท่ีชอง  

Thai PBS 

 

 

คาเฉลี่ย การแปลความ 

   

  4.21-5.00 

3.41- 4.20 

2.61- 3.40 

1.81- 2.60 

1.01- 1.80 

 
 

 

พึงพอใจมาก 

พึงพอใจ 

เฉยๆ 

ไมพอใจ 

ไมพอใจมาก    ส
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นอกจากการวิเคราะหตัวรายการโทรทัศนแลว ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหรูปแบบ- 

และเนื้อหาของเว็บไซตท่ีเก่ียวกับเพลงจํานวน 1 เว็บไซตคือ    

- www.billboard.com 

รวมถึงเว็บไซตท่ีเปนชองทางสําหรับรายการโทรทัศนออนไลน อีกจํานวน 1 เว็บไซต 

ดังตอไปนี้ 

- www.youtube.com ซ่ึงเปนเว็บไซตสําหรับรองรับรายการโทรทัศนผานสื่อ 

ออนไลน 

โดยผูศึกษาไดนํารายการแตละรายการนั้นมาวิเคราะหในสวนของเนื้อหา รูปแบบ

และวิธีการนําเสนอในแตละรายการวามีลักษณะอยางไรบาง ตลอดจนการใชเทคนิคตางๆ ไมวาจะ

เปนดานตัดตอ ดานกราฟก ฉาก รูปแบบของแตละรายการวามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร เพ่ือคนหากลวิธีการนําเสนอของผูผลิตและผูดําเนินรายการท้ังในสวนท่ีดีและสวนท่ีบกพรอง

หรือยังไมปรากฏในรายการ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง

เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษตอไป อีกท้ังการศึกษาชองทางของสื่อออนไลนท่ีจะใชเปนชองทางการ

รับชมท่ีใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงท่ีสุด เพ่ือชวยใหคํานึงถึงการคัดสรรเนื้อหาขอมูลตางๆอีกท้ัง

เทคนิคกลวิธีการออกรูปแบบรายการใหมีรูปแบบสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมาก

ท่ีสุด การจัดวางวิดีโอ ลักษณะรูปแบบนั้นเปนอยางไร มีการศึกษาและสังเกตสังเกตถึงขอดีและ

ขอบกพรอง เพ่ือนามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายการใหดียิ่งข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือสอบถาม 

ขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอการผลิตรายการ จากกลุมผูผลิตสื่อดานตางๆ จํานวน

ท้ังหมด 4 กลุม โดยการสอบถามความคิดเห็นตอการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง

เปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ดวยการใชเนื้อหา รูปแบบ เทคนิคดานการนําเสนอ

ตางๆใหนาสนใจ และเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรายการใหดียิ่งข้ึนไป อีกท้ังยังสอบถาม

ขอมูลดานเทคนิคการสอนใหตรงใจวัยรุนมากท่ีสุดจากอาจารยท่ีเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการจัดรายการผานสื่อออนไลนใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

ข้ันตอนท่ี 4 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกลุม 

ตัวอยางแบบเจาะจง คือกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตและมีความสนใจเก่ียวกับรายการสอนภาษา โดยมีการ

แจกแบบสอบถามแบบออนไลน จํานวนท้ังสิ้น 103 คน ท้ังนี้ไดนําผลการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล

ทางดานเอกสาร ตลอดจนผลจากการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการไมวาจะเปนรายการ

โทรทัศน เนื้อหาทางดานเว็บไซต รายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน มาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม เพ่ือใหทราบถึงลักษณะการใชอินเทอรเน็ต ความตองการในดานเนื้อหาและรูปแบบ-

   ส
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ของรายการผานสื่อออนไลน เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อใน

การสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยนํา 

ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากเครื่องมือในการวิจัย มาจัดทาโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน (proposal) โดยท่ี

กลุมเปาหมายมีความสนใจ หาขอมูลดานตางๆ ความรูใหมๆรวมถึงเทคนิคการนําเสนอใหนาสนใจ 

เพ่ือนํามาเขียนบทรายการจํานวน 1 ตอน ท้ังหมด 3 ชวง (script) เตรียมสถานท่ีและอุปกรณในการ

ผลิตรายการ ติดตอบุคคลนัดบุคคลท่ีมีสวนรวมในการผลิต ตลอดจนจัดทาตารางการดําเนินงานผลิต

รายการท้ังหมด 

5.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผลรายการ 

ผูศึกษาจะนําเสนอผลงาน รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน 

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ตอกลุมเปาหมายจํานวน 4 คน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

Group) ในหัวขอ ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใช

เพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการ

ประเมินรายการท่ีผลิตข้ึน ท้ังในดานของเนื้อหาการนําเสนอ รูปแบบเนื้อหาในแตละชวง  ตลอดจน

เทคนิคตางๆ ไมวาจะเปน กราฟก เสียงดนตรีประกอบ ตลอดจนภาพรวมท้ังหมดของรายการ รวมถึง

ความพึงพอใจตอสื่อออนไลนดวย ท้ังนี้จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความ

ตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

          ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การสํารวจดวยการรับชมรายการสอนภาษาผานทางชองเคเบิลทีวี ชองฟรีทีวี และ 

ทางชอง Youtube แบบชมคลิปวิดิโอยอนหลัง ใชเวลาในการศึกษาและรับชมรายการท้ังสิ้นเปนเวลา

ประมาณ 1-3 เดือน ตามระยะเวลาท่ีออกอากาศจริงและชมรายการยอนหลังผานทางชอง  Youtube 

2. การสัมภาษณแบบเชิงลึกนั้น (In-Depth Interview) ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ 

ผูผลิตรายการ ผูจัดทําเนื้อหาดานการสอนภาษา มิวสิคซีเล็ดเตอร ติวเตอรสอนภาษาอังกฤษ และมี

การจดบันทึกขอมูล เพ่ือท่ีจะนามาวิเคราะห และเปนแนวทางในการผลิตชิ้นงาน โดยเริ่มตั้งแต

ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทํา (Production) และข้ันตอนหลังการ

ถายทํา (Post - Production) โดยจะใชเวลาท้ังสิ้น 1-2 สัปดาห 

3. การสนทนากลุม (Focus Group) ผูศึกษาจะทําการสัมภาษณ สอบถามสําหรับการ 

   ส
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สนทนากลุมจํานวนท้ังสิ้น 4 คน หลังจากท่ีการผลิตรายการเสร็จสมบูรณแลว และนําขอมูลท่ีได

หลังจากการประเมินผลรายการ มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายมากท่ีสุด ใชเวลาประเมินผลประมาณ 1-2 วัน 

7. การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปใชใน 

การผลิตรายการ การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ 

และการวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตรายการ  

7.1. การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ  

ข้ันตอนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการสอน

ภาษาอังกฤษจํานวนท้ังหมด 3 รายการ วิเคราะหเว็บไซตเก่ียวกับเพลงสากลจํานวน 1 เว็บไซตและ 

วิเคราะหเว็บไซตสําหรับรายการโทรทัศนออนไลนจํานวน 1 เว็บไซต  

ข้ันตอนท่ี 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณเชิงลึก (In- Depth  

Interview) จากกลุมผูผลิตสื่อในดานตางๆ จํานวนท้ังหมด 4 กลุม  

ข้ันตอนท่ี 3 ผูศึกษาไดทําการสรุป วิเคราะห หาคาเฉลี่ย จากกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง สําหรับการตอบแบบสอบถาม เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป  

7.2. การวิเคราะหรายการหลังการผลิตรายการ  

ผูศึกษาจะใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือทําการประเมินผล 

รายการท่ีไดผลิตข้ึน โดยใชเปนกลุมตัวแทนจํานวนท้ังหมด 4 คน และนําคําตอบท่ีได ท้ังในดานความ

คิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมรายการ มาศึกษาวิเคราะห เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด 

8. การนําเสนอขอมูลและช้ินงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีได 

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ  

8.1. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการ  

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง 

ในการผลิตรายการดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 นําเสนอผลจากการวิเคราะหรายการสอนภาษาท้ังหมด 3 รายการ  

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา จุดเดน จุดดอย ความแตกตางของแตละรายการ เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการตอไป  
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สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In–Depth Interview) ท้ังหมดจานวน 5 กลุมขางตน ตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบ

ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษผานเพลงสากลดานตางๆในปจจุบัน การวางแผนและ

การนําเสนอเนื้อหาภายในรายการ รวมถึงความคิดเห็นตอรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อ

ในการสอนภาษาอังกฤษ และกลวิธีการผลิตรายการ บนสื่อออนไลนโดยมีรูปแบบสัมพันธกับตัวราย 

ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือใชในการปรับปรุงและเปนแนวทางในการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

สวนท่ี 3 นําเสนอผลจากการรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะหผลท่ีไดในดานตางๆท่ี 

เก่ียวกับความสนใจในรายการสอนภาษาอังกฤษในแตละดาน รวมถึงความพึงพอใจตอภาพรวมของ

รายการ และความพึงพอใจตอภาพรวมของเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการใหมีรูปแบบและ

เนื้อหาท่ีนาสนใจ ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

8.2. การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ  

 ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชในการ 

วางแผนการผลิตรายการ ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 นําเสนอโครงสราง (Proposal) ของรายการซ่ึงจะประกอบดวยองคประ- 

กอบทุกสวนของรายการรูปแบบรายการท้ังหมด 1 ตอน 3 ชวง 

สวนท่ี 2 นําเสนอบทรายการ (Script) ท้ังหมด1 ตอน 3 ชวง ซ่ึงจะประกอบดวยบท 

ถายทํารายการ บทพูดของผูดําเนินรายการ แขกรับเชิญในรายการ ตลอดจนเสียงเพลงประกอบ 

ดนตรีประกอบ และpop-up ดานกราฟกตางๆ ของแตละชวงรายการ  

สวนท่ี 3 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table)ก็เพ่ือให 

ทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผล

รายการ 

8.3. การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ  

 นําเสนอตัวรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอัง- 

กฤษผานสื่อออนไลน รูปแบบ ความยาวตอนละ 20 นาที แบงเปน 3 ชวง โดยมีการนําเสนอผาน

เว็บไซตยูทูป  

8.4. การนําเสนอผลการประเมินรายการ  

 นําเสนอผลการประเมินรายการท่ีไดจากกลุมผูฟงเปาหมาย ดวยวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล แบบสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน

ท่ีไดรับจากการชมรายการของกลุมเปาหมาย ท้ังในดานของรูปแบบ เนื้อหา ประโยชนท่ีไดรับ และ
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ลีลาการนําเสนอรายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตามประเด็น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข

และพัฒนารายการใหดียิ่งข้ึนไป  

9. การวางแผนช้ินงาน 

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการนําเสนอขอมูลและชิ้นงานท่ีได

จากการวิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การนําเสนอขอมูลใน

ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ การนําเสนอขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตรายการ การนําเสนอ

รายการท่ีเสร็จสมบูรณ และการนําเสนอผลการประเมินรายการ 

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางใน

การผลิตรายการ ดังตอไปนี้ 

9.1. การนําเสนอขอมูลกอนการผลิต 

สวนท่ี 1 นําเสนอตารางการดําเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table)  

เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดําเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล ไปจนถึงการ

ประเมินผลรายการ 

สวนท่ี 2 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

(In–Depth Interview) ของกลุมตัวอยางผูผลิตสื่อดานตางๆจํานวนท้ังหมด 5 กลุม ตามประเด็นคา

ถามท่ีกําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับรายการดานสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน กลวิธี

ในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาท่ีดีและเหมาะสม รวมไปถึงขอแนะนําในการผลิตรายการ เพ่ือ

นํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ 

สวนท่ี 3 นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามแบบออน- 

ไลน (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 103 คน โดยกลุมเปาหมายคือ ผู

ท่ีใชอินเทอรเน็ตและมีความสนใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะการใชสื่ออินเทอรเน็ต 

และความสนใจในรายการสอนภาษาอังกฤษผานเพลง ความตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการ รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการผลิตรายการ 

สวนท่ี 4 นําเสนอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ กลวิธีในการสื่อสารของรายการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

สวนท่ี 5 นําเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการท้ังหมด 

3ชวง  ซ่ึงจะประกอบดวยองคประกอบทุกสวนของรายการ หัวขอเรื่อง ชื่อรายการ เนื้อหา รูปแบบ 

และวิธีการนําเสนอ กลวิธีตางๆท่ีจะทําการผลิตข้ึนในรายการ 

สวนท่ี 6 นําเสนอบทรายการ (Script) ซ่ึงจะประกอบดวยบทพูดของผูดําเนินราย- 

การVTR ประกอบตางๆ รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแตละชวงของรายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

9.2. การนําเสนอรายการท่ีเสร็จสมบูรณ  

นําเสนอรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผาน 

สื่อออนไลนท่ีเสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 15-20 นาที จํานวนท้ังสิ้น 1 ตอน 

9.3. การนําเสนอผลการประเมินรายการ 

ทดลองนําเสนอรายการ ในแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีตัวแทนจํานวน 

ท้ังหมด8 คน ท้ังนี้เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนท่ีไดรับจากการรับชม

รายการของกลุมเปาหมายในดานของรูปแบบ เนื้อหา ผูดาเนินรายการ ฉากประกอบ รวมถึงเพลงและ

ดนตรีประกอบในรายการ แลวนําผลท่ีไดมาสรุปตามประเด็น เพ่ือมองหาปญหาและขอบกพรอง ใช

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนารายการตอไป 
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บทที ่4 

ผลการวิจัยและการนําเสนอช้ินงาน 

 การศึกษาและการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ใชวิธีการวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษา

วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในดานของรายการโทรทัศน และในดานของ

เว็บไซต สื่อออนไลน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากผูผลิตในดานตางๆ จากการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interview) และวิเคราะหผลสรุปท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน ของ

กลุมตัวอยาง (Survey) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อ

ในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

โดยแบงการนาเสนอผลการเก็บรวบรวม ขอมูลกอนการผลิตรายการออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย  

1. บทวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แบงออกเปน  

1.1  บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอจากรายการโทรทัศน ชื่อ 

รายการ English Breakfast จํานวน 1 รายการ ตามวันเวลาท่ีออกอากาศตามปกติ โดยใชระยะเวลา

ท้ังสิ้น 1 เดือน 

1.2 บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอ ขอมูล ขาวสาร บนเว็บไซตดาน 

เพลงสากลและศิลปน www.billborad.com  จํานวน 1 เว็บไซต  

1.3 บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ บนเว็บไซตท่ีมีการอัพคลิป 

วิดีโอ www.youtube.com  จํานวน 1 เว็บไซต 

2. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตในดานตางๆ จํานวน 4 ทาน  

3. ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชสื่ออินเทอรเน็ต และความสนใจในรายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน จากแบบสอบถามจํานวน 103 ชุด

และการนําเสนอโครงสรางและบทของรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 
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ผลการวิจัย (กอนการผลิต) 

1.บทวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอจากรายการ

โทรทัศน ชื่อรายการ English Breakfast 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอท่ี 

เกิดข้ึนในรายการสอนภาษาอังกฤษประเภทสาระบันเทิงโดยการรับชมเทปบันทึกยอนหลังผานสื่อ

ออนไลนในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เปนระยะเวลา1เดือน จํานวน 1 รายการคือ รายการ 

English Breakfast ทางชอง Thai PBS 

ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ คือ 

สวนท่ี 1 : รูปแบบรายการ(Format) 

สวนท่ี 2 : เนื้อหารายการ(Content) 

สวนท่ี 3 : วิธีการนําเสนอ(Presentation) 

รายการ English Breakfast เปนรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีออกอากาศทางชอง  

Thai PBS ทุกวันอาทิตย เวลา 9.00 -9.30 น. 

1.รูปแบบรายการ (Format) 

       รายการ English Breakfast เปนรายการสอนภาษาอังกฤษสําหรับทุกคนซ่ึงทาง

รายการจะนําเสนอคําศัพท สํานวนและประโยคตางๆมาอธิบายแบบเขาใจงายๆผานพิธีกรหลัก 2คน 

โดยใชอิงสถานการณหรืออะไรก็ตามท่ีเปนกระแสมาเปนตีมของแตละสัปดาห ซ่ึงดําเนินรายการโดย

พิธีกรหลัก ชาย จํานวน 2 คน คือ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ (เต) และ วรินท แม็คเบลน (แพททริค) 

โดยรายการจะแบงออกเปน2ชวงคือ ชวงแรก EB Soap และชวงท่ี 2 คือ Track Attack 

มีความยางท้ังสิ้น 30 นาที ในชวงแรกจะมีการเลาเรื่องแบบสถานการณหรือเปนละครสั้นๆใหพิธีกร

ดําเนินเรื่องไป เลาถึงประเด็นท่ีจะนํามาเสนอ เชน Milk, Mother’s Day, Dogs’Life เปนตน และ

ในชวงท่ี 2 จะเปนการแปลเพลงและใหคําศัพท โดยพิธีกรอีกหนึ่งคน พูดสนุก มาดเทแอบกวนเปน VJ 

มาใหความรูจากเนื้อเพลง พรอมในชวงทายจะมีการเลนเกมสชิงรางวัลกับผูชมทางบานใหไดรวมสนุก 

      2. เนื้อหาของรายการ 

                       มีการนําเสนอเรื่องคําศัพทและประโยคท่ีเปนภาษาอังกฤษเปนหลักโดยมีพิธีกรท่ี

พูดภาษาอังกฤษและพูดไทยแปลไดอยางชัดเจน ถูกตองและเขาใจ ทําไดอยางลงตัว มีการสอดแทรก

มุขตลกๆไมเครียดและเรื่องท่ีนํามาเสนอก็สามารถนําไปเปนประโยชนท่ีเก่ียวของกับ Theme ของแต

ละสัปดาห อิงสถานการณปจจุบันในชวงท่ี 2 จะมีการแปลเพลงใหความหมายของคําศัพทหรือวลีท่ีอยู

ในเพลงใหเขาใจ และในตอนทายของรายการจะมีเกมสใหผูชมทางบานไดรวมตอบคําถามชิงองรางวัล 
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3.วิธีการนําเสนอ 

    เลาเรื่องโดยใชพิธีกรหลัก 2 คน ในชวงแรกของรายการและมีพิธีกรเสริมอีก1 คน

ในชวงท่ี2 ซ่ึงจะเปนวีเจเพราะเนื้อหาจะเก่ียวกับการเอาเพลงสากลมาเลาในรายการ ลักษณะลีลาการ

นําเสนอของพิธีกร 2 คนหลักในชวงแรกนั้นจะมีความนาเชื่อถือ เกงในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษ

เปนอยางดี และมีความสนุกสนาน และในชวงท่ี2 ก็มีการพูดคุยท่ีสนุกไปกับเพลงไดเปนอยางดีพรอม

ไดความรูดวย และในชวงท่ี1นั้นจะนําเสนอผานสถานการณท่ีเปนกระแสหรือการหยิกยกประเด็นมา

เปนหัวขอในเทปนั้นๆโดยมีพิธีกรดําเนินเรื่องไปจะพูดคุยและแทรกความรูทางภาษาอังกฤษใหกับผูชม

สวนในชวงท่ี2 จะนําเพลงสากลมาแปลใหฟงพรอมมีเกมสใหรวมสนุกกับผูชมทางบาน 

1.2 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบของเว็บไซตท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสาร

วงการเพลงสากล 

- รูปแบบของ www.billborad.com  เปนเว็บไซตสําหรับขาวสารของวงการ 

เพลงสากลท่ีเปนยอมรับ โดยจะแบงสัดสวน ประเภทของเนื้อหาไวอยางชัดเจนผูชมเว็บไซตสามารถ

คนหาและเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก  

- เว็บไซตมีหนา Home เปนหนาหลัก และการเขาถึงหมวดหมูอ่ืนๆ จะ  

สามารถคลิ้กเขา ไปยังหนาตางถัดไปได  

- สีภายในเว็บไซตท่ีใชนั้นจะเนนโทนสีเรียบ คือ สีขาว ตัวอักษรสีดา อาน 

งายและชัดเจน  

- เทคนิคการนําเสนอดานขอมูลของขาวสารตางๆ ภายในเว็บไซต เปน ขอความ 

บทความ และมีภาพประกอบเปนหลัก รวมถึงตารางของชารตประดําสัปดาห 

  - สวนของการอัปเดตขอมูลจะเห็นไดชัดเจนวา ถาเปนขอมูลท่ีกําลัง อัปเดต หรือ

เปนขอมูลใหมลาสุด ตัวอักษรหรือประโยคนั้นๆจะเดนกวาขอความอ่ืนๆ หรือถูกจัดวางไวสวนบนสุด

รวมถึงภาพประกอบก็จะเห็นไดชัดเจน 

1.3 ผลการวิจัยจากการวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบของเว็บไซตท่ีเก่ียวกับชองทางการ

ออกอากาศบนสื่อออนไลน 

- รูปแบบของ www.youtube.com เปนเว็บไซตสําหรับแสดงผลวิดีโอผาน 

ทางในลักษณะเนื้อหาท่ีหลากหลายรวมถึงรายการโทรทัศน มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบาน งาน

โฆษณาทางโทรทัศน และบางสวนจากภาพยนตรและผูใชสามารถนําวิดีโอไปใสไวในบล็อกหรือ

เว็บไซตสวนตัวได  

- เว็บไซตมีหนา Home เปนหนาหลัก และการเขาถึงหมวดหมูอ่ืนๆ จะ สามารถ

คนหา ชื่อของสิ่งท่ีอยากจะดูเขา ไปยังหมวดของคลิปนั้นๆได popular video จะข้ึนมาใหไดคลิกเขา
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ไปดูและ ในหนา Home จะมี Recommended channels ข้ึนไวเพ่ือใหคนสามารถเขาไปดูในชอง

ตางๆท่ีเปนเฉพาะกลุมตามความสนใจอีกดวย 

- สีภายในเว็บไซตท่ีใชนั้นจะเนนโทนสีเรียบ คือ สีขาว ตัวอักษรสีดํา อานงายและ

ชัดเจน มีชองสําหรับคนหาหาคลิปท่ีตองการสังเกตไดงายสามารถสราง Official Channels ที

ตองการเปนของตนเองได สามารถจัดเรียงวิดีโอท่ีชอบหรือจัดเรียงเพลยลิสตางๆท่ีตนเองชอบไดดวย

รวมถึงการเชื่อเขาสูหนาตางของเว็บไซตอ่ืนๆหรือแชรคลิปได 

สรุปผลจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

 

วิเคราะห เน้ือหา รูปแบบ วิธีนําเสนอ 

1. ร า ย ก า ร  English 

Breakfast  

- สอดแทรกภาษาอังกฤษ

ผานสถานการณตางๆท่ี

หยิบยกข้ึนมาเปน

ประเด็นในแตละสัปดาห 

- แทรกความรูของ

คําศัพทการออกเสียงและ

การเอาประโยคไปใชได 

-รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร

สาระบันเทิง 

- รายการออกอากาศทุก

วันอาทิตย 9.00-9.30 น.

ทางชอง Thai PBS 

-มี กิจกรรมใหผู ชมทาง

บานไดรวมสนุกได 

- ดําเนินรายการโดย

พิธีกรชาย 2 คน ท่ีมี

ความรูเรื่องการใชทักษะ

ทางภาษา อังกฤษเป น

อยางดี การนําเสนอของ

พิธีกรมีความเปนกันเอง 

และมีความสนุกสนาน 

2.www.billboard.com -นํา เสนอข าวสารของ

ศิ ล ป น ต า ง ช า ติ  ก า ร

ร าย ง านผลของ เพล ง

สากลยอดฮิตในตาราง

ของบิลบอรดชารต ขาว

ความเคลื่อนไหวตางๆใน

วงการเพลงสากล 

เป น เ ว็บ ไซต ท่ี อั บ เดต

ขาวสารวงการเพลงสากล 

เปนเว็บไซตบันเทิงและ

เป น ท่ี นิ ยมและคว าม

นาเช่ือถือ 

- มีขอความหรือบทความ

ร ว ม ถุ ง ก า ร ใ ช

ภาพประกอบเปนหลัก 

- มีการแบงเน้ือหาแตละ

ป ร ะ เ ภ ท เ ป น ห ม ว ด 

สามารถเขาถึงขอมูลได

งาย 

3.www.youtube.com นําเสนอคลิปวิดีโอตางๆท่ี

อัพโหลดเขามาในเว็บไซต

มีคลิปวิดีโอหลากหลาย

ประ เภท  ท้ั ง ร า ย กา ร

โทรทัศน ตัวอยางหนัง 

งานโฆษณา มิวสิกวิดีโอ 

เพลง   

เปนเว็บไซต ท่ีมีการอัพ

โหลดคลิปวิดีโอไวจากท่ัว

มุมโลก มีlink ท่ีสามารถ

ก ด แ ช ร ไ ด  ร ว ม ถึ ง มี

channel เฉพาะของสิ่งๆ

ต า ง ท่ี อัพโหลดไ ว เป น

กลุมๆตามความตองการ

อีกดวย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

ผลการวิจัยจากการวิเคราะหบทสัมภาษณของผูผลิต 

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน

จากผูผลิตในดานตางๆ ดังนี้  

2. บทวิเคราะหการสัมภาษณผูผลิตในดานตางๆ จํานวน 4ทาน                                             

เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น กลวิธีในการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบหรือวิธีการ

นําเสนอ ตลอดจนขอเสนอแนะในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการศึกษา วิเคราะห เพ่ือใชเปน

แนวทางในการผลิตรายการ โดยไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นดานรูปแบบเนื้อหา การนําเสนอท่ีมีตอรายการ วาไรตี้เพลงสากลท่ี

ใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะท่ีมีตอรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

2.1 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

2.1.1 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ Creative และพิธีกร 

รายการ English Breakfast ไดขอสรุปดังนี้ 

ลักษณะของรายการภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีรูปแบบเนื้อหารวมถึงวิธีการ- 

นําเสนออยางไรบางในการผลิตรายการทีวี หรือกอนท่ีจะผลิตรายการอะไร ผลิตอยางไร ออกอากาศ

เม่ือไหร แตคําถามแรกท่ีตองถามคือ กลุมเปาหมายคือใคร ซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีผูศึกษาไดตั้งไว(มัธยม

ปลายถึงเริ่มทํางาน)ก็เปนกลุมท่ีตรงกับจุดประสงคของรายการ ตัวเนื้อหาควรจะเนนท่ีไมหนัก

จนเกินไป การเลือกใชฟอนต หรือกราฟกตางๆท่ีตองแชอยูนานๆก็ไมตองใหญมากแตอะไรท่ีตองการ

เนนหรือเปนคําเดี่ยวๆโดดเดนข้ึนก็ทําใหใหญออกมาเลย การเลาเรื่องคืออยาเร็วเกินไปหรือชาเกินไป 

เราตองหาจุดเชื่อมแบบนี้ในการดึงดูดกลุมเปาหมายใสคํายากบางงายบางผสมกันไปแตใหมันไปแบบ

แนบเนียน เนื้อหาท่ีทําตองอยูท่ีการเลือกประเด็นตองดูวาผูชมชอบประมานไหน ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีทําให

ผูชมมีสวนรวมได ท่ีไมไดกาวกายคอนเทนตเรามากมาย ซ่ึงงายๆสําหรับงานจุลนิพนธนี้ก็เชนใหเขา

เลือกเพลงมา รายการเปดเฟสบุคแฟนเพจ เปนทวิตเตอร ขอเพลงกันมาทางนี้ อยากใหแปลเพลงไหน

เปนตน แตถาจะใหมีผลดีตอกลุมเปาหมาย  

การท่ีเรานําเสนอผานอินเตอรเน็ตสิ่งหนึ่งท่ีเราจะทําไดคือการแชรไดโดยงาย 

ทันทีท่ีใครชอบคลิปเขาก็จะกดแชร ทํารีเสิรจหาขอมูลใหเยอะ จัดทําเปนขอๆเอาไววาเราจะทําเรื่อง

อะไรอยาเขียนใหดูพูดลอยๆ มันจะดูโอเวอรการพูดใหมีแหลงท่ีมาจะทําใหบริบทท่ีเรานําเสนอนั้นดู

จริงและนาเชื่อถือมากกวาเอามาพูดเฉยๆมีแหลงอางอิงขอมูลจะนาเชื่อถือมากกวา สุดทายอยากใหทํา

รายการดวยความสุข และคนดูคนอ่ืนๆดูแลวมีความสุขรวมถึงไดความรูไปดวย 
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2.2 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

2.2.1 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ อาจารย อดัม แบรนซอว เจาของสถาบันสอน 

ภาษาอังกฤษ Hollywood Learning Center และพิธีกรรายการ The Breakdown ไดขอสรุปดังนี้ 

รายการสอนภาษาอังกฤษจะมีคนสนใจเฉพาะกลุมท่ีสนใจจริงๆ ในรายการ 

เสมอวาการเรียนภาษาก็เหมือนการตอจิกซอส  บางคนคิดวาตองเรียนตั้งแตการแนะนําตนเองและ

ตามดวยเรื่องนี้เรื่องนั้น แตเราสามารถเรียนอะไรกอนก็ไดท่ีอยากรู อะไรท่ีอยูใกลตัวเราเราก็สามารถ

นํามาปรับใชได ลักษณะของรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีลักษณะ อันดับแรกคือเรื่องของ

ประโยค เอาคําศัพทจากเพลงนั้นๆมาแตงประโยคยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตจริง เกมสท่ีฝกทักษะ

การฟงและฝกสมาธิ เทคนิคท่ีจะทําใหวัยรุนดูรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีจะดึงดูดมากข้ึน เนื้อหา

นําเอาอะไรก็ตามแตท่ีเปนกระแสอยูมาปรับเขาไป เอาคําตลกๆไปสอนดวยคนจะไดจําไดงายเพราะ

มันทําใหเขาสนุกและขําหัวเราะออกมาได จะดูทางอินเตอรเน็ตมากกวาก็เห็นดวยท่ีทําบนสื่อออนไลน

บนยูทูป  

2.3 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับเพลงสากลและศิลปน 

2.3.1 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ จิรเดช โลหะวิจิตรานนท Music Selector At  

Met 107 FM ไดขอสรุปดังนี้ 

ในตอนนี้เพลงสากลกําลังกลับมาบูมในบานเราอีกครั้งหลังจากมีกระแสของ 

เพลงเกาหลีมาชวงหนึ่งแตในตอนนี้เองศิลปนตางชาติตางๆก็พากันมาออกอัลบั้มใหมกันในชวงปนี้แนว

เพลงปอปก็ฟงงายและสนุก เหมือนกลับไปในยุค 90 ท่ีเพลงสากลครองตลาดไปท่ัวโลก โดยเห็นได

จากท่ีคลื่นวิทยุของไทยตอนนี้มีคลื่นเพลงสากลเกิดข้ึนมาก เพราะคนไทยหันมาฟงเพลงสากลเพ่ิมมาก

ข้ึนนั่นเอง สวนตัวแลวคิดวารายการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุนท่ีโดนๆยังไมมี มีแตรายการท่ี

สามารถใหประโยชนไดแตวัยรุนกลับไมคอยดูซะมากกวา การเขาถึงขอมูลขาวสารของศิลปนนั้นๆเอง

แนะนําใหดูในออฟฟตเชี่ยลแฟนเพจของศิลปนคนนั้นเองรวมถึงจากทางตนสังกัด คาย จะเปนขอมูลท่ี

ตรงและถูกตรงท่ีสุด คิดวาดีแลวท่ีทําบนสื่อออนไลนเพราะวาทุกวันนี้คนเราหันมาดูสิ่งตางๆจากยูทูป

เสียมากกวาหนาจอโทรทัศน แตก็ตองทําใหดีเพราะวาไมเชนนั้นเขาก็เปลี่ยนไปดูอยางอ่ืนเลย ตองทํา

ใหเขาดูจนจบ คิดวารายการท่ีมีพิธีกรแบบนี้คงตลกและสนุกดีแตก็อยากใหไดความรูท่ีเอาไปใชไดจริง

ดวย ใสใจกลับสาระท่ีจะใหวัยรุนไทยดู 
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2.4 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนรายการวาไรตี้ท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษา  

2.4.1 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ จารินี ถนอมญาติ โปรดิวเซอรรายการ ภาษา 

พลาซา ไดขอสรุปดังนี้ 

รายการท่ีสอนภาษาอังกฤษแลวทําใหคนสําเร็จนอยมากเพราะวาคนเราไม 

ต้ังใจคือ คนถาอยากเกงภาษาอังกฤษเขาจะไมมานั่งดูในรายการ เขาจะไปลงคอสเรียนภาษาเลย

มากกวาเพราะฉะนั้นมันเร็วเวลากําจัด เพราะถามันยาวจะก็ไมมีคนดูรายการ มันเปนสิ่งท่ีไปดวยกันได

ยาก เปาหมายของรายการคือมันตองสนุก ในขณะเดียวกันการสอนภาษาคนท่ีอยากจะรูถึงมาดู แตท้ัง

สนุกและสอนภาษามันเขากันไดยาก สุดทายเม่ือไหรท่ีเปนรายการออนแอร มันตองสนุก  เทานั้น เปน

อันดับแรก และความรูถึงตามมา  ทุกวันนี้ทํารายการใหวัยรุนดูยาก เพราะวัยรุนเสพสื่อไวไปไว  ตองมี

อะไรมาดึงดูด พยายามหาจุดท่ีเชื่อมกัน สําหรับพิธีกรมันตองมีคนหนึ่งท่ีผิดสวนอีกคนก็จะแกใหถูก

ตลอด ไมแนะนําใหทํายาวเพราะมันมีโอกาสท่ีคนจะดูไมจบคลิป สุดทายเราตองลองผิดลองถูก 

รายการนาสนใจดูมีอะไรแตก็มีจุดท่ีจะดิ่งได ลองหากิมมิกเพ่ิมเติมดู จับเนื้อหาใหอยู พิธีกรเอาใหฮา 

ตองชัดเจนวาจะบอกอะไร แตสุดทายรายการเรามันก็ตองลองผิดลองถูก ดูกอนบางทีเราคิดวามันดีแต

มันอาจจะออกมาไมดีก็ได เพ่ิมหรือเปลี่ยนชวงนั้นอยางไร 

 

3. ผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตและความสนใจในรายการวาไรตี้

เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน ปจจัยในการเลือกชม

รายการ ความตองการทางดานเนื้อหาและรูปแบบในรายการ  

ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมดจากการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน ท่ีสราง

โดยโปรแกรม google doc ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 100 ชุด ซ่ึงการแจกแบบสอบถาม

นี้จะแจกไปยังกลุมเปาหมายท่ีใชอินเทอรเน็ต และมีความสนใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษ โดยผาน

ชองทางสื่อออนไลนและSocial network ดานตางๆ อาทิเชน Facebook, Twitter, Website ท้ังนี้ผู

ศึกษานําคําตอบท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใช

เพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน โดยวิเคราะหผลในรูปแบบตารางรอยละ คา

กลางทางสถิติ และการวิเคราะหโดยสรุป ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปจากกลุมตัวอยาง  

เปนการวิเคราะหเก่ียวกับ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังตารางตอไปนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  

ตารางท่ี 4-2 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

1.ชาย 

2.หญิง 

39 

64 

38 

62 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางในเพศหญิงมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

64 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 38 

ตารางท่ี 4-3 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับอายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

1.ต่ํากวา 15ป 

2. 15-18 ป 

3. 19-22 ป 

4. 23 ปข้ึนไป 

1 

9 

84 

9 

1 

9 

82 

9 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีอายุ 19-22 ป มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 82 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 15-18 ป คิดเปนรอยละ 9 และ อายุ 23 ปข้ึนไป  คิดเปน

รอยละ 9 และนอยท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-4 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

1.มัธยมศึกษาตอนตน 

2.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 

3.ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

4.สูงกวาปริญญาตรี 

2 

11 

84 

6 

2 

11 

82 

6 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-4 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีจํานวน

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82 รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11 อันดับท่ี 3 คือ
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ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6 และนอยท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางใน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

คิดเปนรอยละ 2 

ตารางท่ี 4-5 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

1.นักเรียน นักศึกษา 

2.อ่ืนๆ 

94 

9 

91 

9 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษามีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 91 นอยท่ีสุดเปนกลุมตัวอยางทีทําอาชีพคนอ่ืน คิดเปนรอยละ 9 

ตารางท่ี 4-6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

1.นอยกวา 5,000 บาท 

2. 5,001-10,000 บาท 

3. 10,001-15,000 บาท 

4. 15,001-20,000 บาท 

5. 20,001-25,000 บาท 

6. 25,001-30,000 บาท 

7. 30,001 ข้ึนไป 

26 

44 

19 

7 

0 

3 

4 

25 

43 

19 

7 

0 

3 

4 

รวม 103 100 

 จากตารางท่ี 4-6 แสดงจํานวนรอยละ กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดระหวาง 5,001-10,000  

บาท มีจํานวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 42 และรองลงมีคือมีรายไดนอยกวา 5,000 คิดเปนรอยละ 25 

อันดับ 3 มีรายไดระหวาง10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 19 อันดับ 4 คือมีรายไดระหวาง 

15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 7 

และอันดับสุดทาย มีรายได 30,000 บาทข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 การเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต  

เปนการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความถ่ีและชวงเวลาท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ต 

ตารางท่ี 4-7 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกสื่ออินเตอรเน็ตท่ีใชเปนประจํา 

สื่ออินเตอรเน็ตท่ีใชเปนประจํา จํานวน (คน) รอยละ 

1.Facebook 

2.Twitter 

3.Website 

4.Youtube 

5.อ่ืนๆ 

95 

40 

48 

91 

6 

34 

14 

17 

33 

2 

รวม 280 100 

• หมายเหตุ ใหเลือกตอบไดมากกวา1ขอ  

จากตารางท่ี 4-7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเขาถึงเฟสบุคมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34 รองลงมา

คือยูทูป คิดเปนรอยละ 34 อันดับ 3 คือสื่อเว็บไซต คิดเปนรอยละ 17 อันดับ 4 คือสื่อทวิตเตอร คิด

เปนรอยละ 14 อันดับสุดทายคือสื่ออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2  

ตารางท่ี 4-8 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีในการใชอินเทอรเน็ต 

ความถ่ีในการใชอินเทอรเน็ต จํานวน (คน) รอยละ 

1.ใชทุกวัน 

2. สัปดาหละ 1-2 วัน 

3. สัปดาหละ 3-4 วัน 

4. สัปดาหละ 5-6 วัน 

87 

0 

2 

14 

85 

0 

2 

14 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-8 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการใชอินเตอรมากท่ีสุดคือ กลุม

ตัวอยางท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตทุกวัน คิดเปนรอยละ 85 รองลงมาคือใชสื่ออินเทอรเน็ตครั้งสัปดาหละ 5-

6 วัน คิดเปนรอยละ 14  รองลงมาคือ ใชสื่ออินเทอรเน็ต 3-4 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 2 นอย

ท่ีสุดคือใชสื่ออินเทอรเน็ต 1-2 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 0 
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ตารางท่ี 4-9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4-9 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีชวงเวลาท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด กลุม

ตัวอยางท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตเวลา20.01น.-24.00น. คิดเปนรอยละ 78 รองลงมาคือใชสื่ออินเทอรเน็ต

เวลา16.01-20.00 น. คิดเปนรอยละ 11 รองลงมาคือ ใชสื่ออินเทอรเน็ตเวลา01.00 น.เปนตนไป คิด

เปนรอยละ 5 นอยท่ีสุดคือใชสื่ออินเทอรเน็ตเวลา18.01-12.00 น. คิดเปนรอยละ 2 

ตอนท่ี3 การเปดรับส่ือเว็บไซตท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี 4-10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถ่ีในการเขาชมสื่อเว็บไซตท่ี

เก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

ความถ่ีในการเขาชมสื่อเว็บไซต ท่ี

เก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

จํานวน (คน) รอยละ 

1.ใชทุกวัน 

2. สัปดาหละ 1-2 วัน 

3. สัปดาหละ 3-4 วัน 

4. สัปดาหละ 5-6 วัน 

27 

47 

18 

11 

26 

46 

18 

11 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเขาชมสื่อเว็บไซตท่ีเก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษมากท่ีสุดคือสัปดาหละ1-2วันคิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือใชทุกวัน คิดเปนรอยละ 25 

รองลงมาคือ เขาชมสัปดาหละ3-4วัน คิดเปนรอยละ 18 และนอยท่ีสุดคือเขาชมสัปดาหละ 5-6วันคิด

เปนรอยละ 11 

 

 

 

ชวงเวลาท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตมาก

ท่ีสุด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. 18.01-12.00 น.  

2.12.01-16.00 น. 

3. 16.01-20.00 น. 

4. 20.01-24.00 น. 

5. 01.00 น.เปนตน 

2 

4 

11 

81 

5 

2 

4 

11 

79 

5 

รวม 103 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

ตารางท่ี 4-11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเว็บไซตท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษดาน

ใดท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด 

เว็บไซตท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษในดานใดท่ี

ทานใหความสนใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย (x̄ ) 

แปลความ 

เว็บไซตท่ีอัปเดตเก่ียวกับขาวสารดานศิลปน 

นักรอง ดารา นักแสดง 

2.99 ปานกลาง 

เว็บไซตสําหรับสอนภาษา 2.95 ปานกลาง 

เว็บไซตดานบันเทิงสําหรับฟงเพลง ดูมิว

สิกวิดีโอ 

3.38 มาก 

เว็บไซต ท่ี ใหขอ มูลความรู ท่ัว ไปเ ก่ียว กับ

ภาษาอังกฤษ ขอมูลเชิงความรู เทคนิคการ

เรียน  

2.87 ปานกลาง 

เว็บไซต/เว็บบอรดท่ัวไปท่ีพูดคุยเก่ียวกับเรื่อง

ภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการเรียนรูทักษะดาน 

ฟง พูด อาน เขียน  

2.60 นอย 

จากตารางท่ี 4-11 แสดงใหเห็นวาจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเว็บไซตท่ีเก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษดานใดท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุดคือเว็บไซตดานบันเทิงสําหรับฟงเพลง ดูมิวสิกวิดีโอ 

คาเฉลี่ย (x̄ =3.38 ) รองมาคือมีความสนใจระดับปานกลางคือเว็บไซตท่ีอัปเดตเก่ียวกับขาวสารดาน

ศิลปน นักรอง ดารา นักแสดง(  x̄ =2.99) เว็บไซตสําหรับสอนภาษา(x̄ =2.95) เว็บไซตท่ีใหขอมูล

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ขอมูลเชิงความรู เทคนิคการเรียน (  x̄ =2.87) และมีความสนใจ

นอยคือเว็บไซต/เว็บบอรดท่ัวไปท่ีพูดคุยเก่ียวกับเรื่องภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการเรียนรูทักษะดานฟง

พูดอานเขียน(x̄ =2.60) 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการเขาชมยูทูปในแตละ

ครั้ง 

ระยะเวลาในการเขาชมยูทูปในแตละ

ครั้ง 

จํานวน(คน) รอยละ 

1. 30 นาที/ครั้ง 

2. 30 นาทีข้ึนไปถึง 1 ชม./ครั้ง 

3. 1ชม. ข้ึนไปถึง 2 ชม./ครั้ง 

4. 2ชม. ข้ึนไปถึง 3 ชม./ครั้ง 

5. 3 ชม. ข้ึนไป 

17 

42 

17 

15 

12 

17 

41 

17 

15 

12 

รวม 103 100 

 จากตารางท่ี 4-12 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการเขาชมยูทูปมากท่ีสุดคือ 30 นาที

ข้ึนไปถึง 1 ชม./ครั้ง คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ30 นาที/ครั้ง คิดเปนรอยละ 17 รองลงมาคือ1

ชม. ข้ึนไปถึง 2 ชม./ครั้ง คิดเปนรอยละ 17 แลรองลงมาอันดับสามคือ2ชม. ข้ึนไปถึง 3 ชม./ครั้ง คิด

เปนรอยละ 15และอันดับนอยท่ีสุดคือคิดเปนรอยละ3 ชม. ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 11 

ตอนท่ี 4 ความตองการและความสนใจในการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี 4-13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเลือกรับชมรายการ

หรือขอมูลท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อใด 

ความสนใจในการเลือกรับชมรายการหรือ

ขอมูลท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อใด 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. Website/Blog 

4. Youtube 

5. อ่ืนๆ 

53 

22 

46 

85 

1 

26 

11 

22 

41 

0 

รวม 205 100 

• หมายเหตุ เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

จากตารางท่ี 4-13 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจในการเลือกรับชมรายการหรือขอมูลท่ี

เก่ียวของกับภาษาอังกฤษผาน ยูทูปมากท่ีสุดคือคิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ เฟสบุค คิดเปนรอย

ละ 26 รองมาคือ เว็บไซตหรือบล็อก คิดเปนรอยละ 22 และรองมาคือ ทวิตเตอร คิดเปนรอยละ 11 

และในอันดับสุดทายคือสื่ออ่ืนคิดเปนรอยละ 0   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการ

สอนภาษาอังกฤษของไทย ท่ีเคยรับชมและสนใจ 

รายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอน

ภาษาอังกฤษของไทย ท่ีเคยรับชมและสนใจ 

 

จํานวน (คน) รอยละ 

1. รายการ English Breakfast 

2.รายการ English on Tour  

3.รายการ Chris Delivery 

4. รายการ The Breakdown  

5. รายการ Angkrid O-KE  

6. อ่ืนๆ 

46 

76 

72 

7 

3 

4 

22 

37 

35 

3 

1 

2 

 รวม 205 100 

• หมายเหตุ เลือกตอบไดมากกวา1 ขอ 

จากตารางท่ี 4-14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ี

เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษของไทยอันดับท่ี1 คือรายการ English on Tour คิดเปนรอยละ 37 

รองมาคือรายการ Chris Delivery คิดเปนรอยละ 35 รองมาคือรายการ English Breakfast คิดเปน

รอยละ 22 รองมาคือรายการ The Breakdown คิดเปนรอยละ 3 รองมาคือ รายการอ่ืน คิดเปนรอย

ละ 2 และอันดับสุดทายคือรายการ Angkrid O-KE คิดเปนรอยละ 1 

ตารางท่ี 4-15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จากการจําแนกชองทางในการเปดรับชม 

รายการขางตน 

จากตารางท่ี 4-14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางในชองทางการเปดรับชมรายการ

ขางตนมากท่ีสุดคือ โทรทัศนตามวันเวลาท่ีออกอากาศคือคิดเปนรอยละ 63 รองมาคือรับชมยอนหลัง

ชองทางในการเปดรับชม รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1.โ ท ร ทั ศ น ต า ม วั น เ ว ล า ท่ี

ออกอากาศ 

2.รับชมผานเว็บไซตของรายการ

ตามวันและเวลาท่ีออกอากาศ  

3.รับชมยอนหลังผาน Youtube  

4.อ่ืนๆ 

65 

 

4 

 

33 

1 

63 

 

4 

 

32 

1 

รวม 103 100 

   ส
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ผาน Youtube คือคิดเปนรอยละ 32 อับดับสามคือรับชมผานเว็บไซตของรายการตามวันและเวลาท่ี

ออกอากาศ คิดเปนรอยละ 4 และอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 1  

ตารางท่ี 4-16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเลือกรับชมรายการ

สอนภาษาอังกฤษโดยมีพิธีกรท่ีเปนศิลปนเลียนแบบมาชวยสอนภาษาอังกฤษผานเพลง 

จากตารางท่ี 4-16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจในการเลือกรับชม

รายการภาษาอังกฤษโดยมีพิธีกรท่ีเปนศิลปนเลียนแบบมาชวยสอนภาษาอังกฤษผานเพลงใหความ

สนใจคิดเปนรอยละ  80และไมสนใจ คิดเปนรอยละ 20  

ตารางท่ี 4-17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสนใจในการเลือกรับชมรายการ

สอนภาษาอังกฤษผานเพลงสากลของศิลปนตางชาติเปนสวนใหญรายการจะนําเสนอดานอ่ืนๆดานใด

อีกบาง 

รายการจะนําเสนอดานอ่ืนๆท่ีตองการ จํานวน (คน) รอยละ 

1.ดานขอ มูลความรู ท่ั ว ไป ท่ี เ ก่ียว กับ

ภาษาอังกฤษ 

2.ดานขอมูลความรู ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับ

เพลงสากล 

3.ดานขาวสารของศิลปนตางชาติ 

4.ดานกิจกรรมท่ีรวมสนุกกับผูชมผาน 

Social Network 

5.อ่ืนๆ 

61 

 

72 

 

32 

26 

 

5 

31 

 

37 

 

16 

13 

 

3 

รวม 196 99 

จากตารางท่ี 4-17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจในการเลือกรับชม

รายการภาษาอังกฤษผานเพลงสากลของศิลปนตางชาติเปนสวนใหญรายการจะนําเสนอดานขอมูล

ความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวกับเพลงสากลมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 37 อันดับ2 คือดานขอมูลความรูท่ัวไปท่ี

เก่ียวกับภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 31 และอันดับ3 คือ ดานขาวสารของศิลปนตางชาติคิดเปนรอย

ละ 16 และอันดับ4 คือดานกิจกรรมท่ีรวมสนุกกับผูชมผาน Social Network  คิดเปนรอยละ 13 

และนอยท่ีสุดคือดานอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 3 

ความสนใจในการรับชมรายการ  
 

จํานวน (คน) รอยละ 

สนใจ 82 80 

ไมสนใจ 20 20 

รวม 103 100    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความยาวของรายการสอน

ภาษาอังกฤษ 

ความยาวของรายการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน (คน) รอยละ 

1. 5-10 นาที 

2. 11-15 นาที 

3. 16-20 นาที 

4. 21 นาที ข้ึนไป 

42 

34 

20 

7 

41 

33 

19 

7 

รวม 103 100 

จากตารางท่ี 4-18  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจระยะความยาวของ

รายการสอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุดคือ 5-10 นาที คิดเปนรอยละ 41  และรองมาคือ 11-15 นาที คิด

เปนรอยละ 33 อันดับสามคือ 16-20นาที คิดเปนรอยละ 19 และนองท่ีสุดคือ 21นาทีข้ึนไปคิดเปน

รอยละ 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-19 แสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยในการเลือกรับชมรายการ

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน  

ปจจัยในการเลือกรับชมรายการรายการ 
คาเฉลี่ย (x̄ ) 

แปลความ 

1. เนื้อหาสาระ และประเด็นท่ีนําเสนอสอดแทรกใน

แตละชวง 

3.99 มาก 

2. รูปแบบและวิธีการนําเสนอสาระในแตละชวง 

และแตสัปดาหของรายการ 

4.28 มากท่ีสุด 

3. ขาวสารท่ีนําเสนอมีการอัพเดตอยูตลอดเวลา 4.01 มาก 

4. สอดแทรกการนําเสนอเนื้อหาท่ีเชื่อมโยงกับ

ศิลปนและเพลง รวมท้ังการนําเขาสูการสอน

ภาษาอังกฤษแบบงายๆ 

3.96 มาก 

5. สาระความรู ท่ีไดจากการรับชมรายการ 

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงได 

4.38 มากท่ีสุด 

6. ตัวพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ มีความนาสนใจ (มี

พิธีกรท่ีแตงเหมือนศิลปนคนดังมาเปนพิธีกรใน

รายการ parody) 

3.75 มาก 

7. การท่ีคนดูไดมีสวนรวมในรายการ (เชน เลนเกมส

ผานเฟสบุคแฟนเพจ/สงขอความเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น หรือเลนเกมสเพ่ือชิงของรางวัลในรายการ 

เปนตน) 

3.32 ปานกลาง 

8. ภาพกราฟก หรือลูกเลนตางๆของรายการตองมี

ความนาสนใจและสวยงาม 

4.03 มาก 

9. ดนตรีและเสียงประกอบ 3.95 มาก 

จากตาราง จากตารางท่ี 4-19 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับปจจัยใน

การเลือกรับชมรายการรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลนเลือกเขาชมมากท่ีสุด ดวยปจจัย ดังตอไป คือสาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ 

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงได (คาเฉลี่ย 4.38) 9ตอมาคือรูปแบบและวิธีการนําเสนอสาระ

ในแตละชวง และแตละสัปดาหของรายการ(คาเฉลี่ย 4.28)  
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ตารางท่ี 4-20 แสดงคาเฉลี่ย (x̄ ) ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยในการเลือกเขาชมยูทูป 

ปจจัยท่ีมีผลกับการเลือกชมรายการผานยูทูป 
คาเฉลี่ย (x̄ ) 

แปลความ 

 

1. สะดวกตอการเขาถึงขอมูลไมวาอยูท่ีไหนเวลา

ใด ก็สามารถเปดรับชมไดทานเห็นดวยหรือไม 

4.47 มากท่ีสุด 

2. การทํารายการบนยูทูปสามารถหยุดหรือเล่ือน

ไดสะดวกเห็นดวยหรือไม 

4.38 มากท่ีสุด 

3. การรับรายการชมผานทาง youtube official 

channel ทานเห็นดวยหรือไม 

4.27 มากท่ีสุด 

4.การจัดลําดับคลิปรายการใหเปนหมวดหมู(เพ่ือ

ความสะดวกในการเขาชมรายการ)ทานเห็นดวย

หรือไม 

4.31 มากท่ีสุด 

5. การเชื่อมถึง Link ของหนาเว็บไซตตางๆท่ี

เก่ียวของกับกิจกรรมเพ่ือรวมสนุกกับทางรายการ

ทานมีความนาสนใจมากนอยแคไหน 

4.00 มาก 

6. การมีสวนรวมในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น

ภายใน youtube official channel ใตคลิปนั้นๆได

เลยทานมีความนาสนใจมากนอยแคไหน 

3.78 มาก 

7.การใชภาพนักรอง ศิลปนหรือพิธีกรและ ภาพโลโก

ของรายการ ภายใน youtube official channel 

ทานมีความนาสนใจมากนอยแคไหน 

3.68 มาก 

จากตาราง จากตารางท่ี 4-20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจในการเลือกเขาชม

เว็บไซตยูทูปมากท่ีสุด ดวยปจจัย ดังตอไป คือสะดวกตอการเขาถึงขอมูลไมวาอยูท่ีไหนเวลาใด ก็

สามารถเปดรับชมได (คาเฉลี่ย 4.47) การทํารายการบนยูทูปสามารถหยุดหรือเลื่อนเวลาไดสะดวก 

(คาเฉลี่ย 4.38) การรับรายการชมผานทาง youtube official channel (คาเฉลี่ย4.27) การจัดลําดับ

คลิปรายการใหเปนหมวดหมู(เพ่ือความสะดวกในการเขาชมรายการ) (คาเฉลี่ย 4.31)  
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ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายการสอนภาษาอังกฤษ 

เปนการวิเคราะหสิ่งท่ีกลุมเปาหมายแนะนําหรือตองการใหมีเพ่ิมเติมตอรูปแบบของ

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ท่ีกําลังจะผลิตข้ึน 

โดยใหขอเสนอแนะท่ีมีลักษณะใกลเคียงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบงออกเปน กลุม ดังนี้ 

1.ควรนําเสนอการสอนงายๆ การใชสํานวน รูปประโยคหรือศัพทแสลง ท่ีสามารถ

นําไปใชในชีวิตไดจริง เนนการสื่อสารและการเอาไปใชมีเพ่ือความบันเทิงแตสอดแทรกเนื้อหาสาระไว 

2.เวลาของการรับชมรายการไมควรยาวเกินไปเพราะจะทําใหรายการดูจําเจและนาเบื่อ 

3.เนนท่ีความสนุกเปนหลัก ถาเนนเนื้อหาจนเกินไปคนดูจะไมสนใจ แตถาสนุกจะ

เพลิดเพลินและซึมเขาไปไดเอง ควรจะมีบริบทเหตุการณบอกการใชคําท่ีนําเสนอใหชัดเจนการดําเนิน

รายการท่ีไมใชสอนกันตรงๆ ซ่ือๆเรียนรูไดโดยท่ีไมรูตัว เหมือนตอนนั่งดูซีรีย จะทําใหผูชมไดรับความ

บันเทิงและความรูไปพรอมกัน 

4. ควรจะพาไปแตละท่ีแลวเจอสถานการจริง แลวสอนวาควรจะพูดอยางไร. โดยท่ีฝรั่ง

พูดอาจจะเปนslang หรือคําท่ีไมใชคําท่ัวๆไปท่ีคนไทยชอบใช เพราะเวลาเรารูประโยคพวกนั้นก็จะทํา

ใหเราคุยกะชาวตางชาติไดรูเรื่องในกรณีท่ีเคาไมไดใชประโยคพ้ืนฐานเหมือนคนไทย เพราะ1ประโยค

ไทยสามารถพูดไดหลายอยางในภาษาอังกฤษ 

5. ในการคัดเลือกพิธีกรระดับภาษาหรือสําเนียงการพูดในรายการของพิธีกรมีผลตอการ

รับชมรายการของผูชมพิธีกรสามารถมีสวนสรางบรรยากาศใหสนุกสนานควรคัดเลือกพิธีกรท่ีมี

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

6.ควรเลือกเพลงท่ีเปนเพลงดังไดรับความนิยมเนนท่ีเนื้อทอนหนึ่งของเพลงในการ

นําเสนอก็ไดในชวงหนึ่งของรายการ ควรมีการแปลความหมายของเพลง หรือ ศัพทตางๆในบท

เพลง ทําแกรมมาใหเขาใจงาย จํางาย ใชไดจริง ถาสอนผานเพลง อาจจะยกเนื้อหาแสลงตางๆ มา

ยกตัวอยางได แตท้ังนี้ท้ังนั้น ไมมีใครจะดูรายการท่ีสอนอยางโจงแจง ตองสอดแทรกใหดี  

7.กราฟฟตท่ีใชในรายการชวยใหรายการสามารถนําเสนอเนื้อหาไดดียิ่งข้ึนแตตองทําให

พอดีอยาเยอะหรือนอยจนเกินไป 
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สรุปผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตและและเว็บไซตเกี่ยว

ภาษาอังกฤษ ปจจัยในการเลือกชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอน

ภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน ความตองการทางดานเนื้อหาและรูปแบบในรายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน 

จากผลสรุปโดยรวม กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการวาไรตี้สอนภาษาอังกฤษ

ผานเพลง สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ62 ) กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง  19-22 ป (รอย

ละ 82 ) และสามารถพิจารณาขอมูลไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการวาไรตี้สอน

ภาษาอังกฤษผานเพลง จะเปนกลุมนักเรียน และนักศึกษา (รอยละ91 ) โดยมีระดับการศึกษาอยูท่ี 

ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา (รอยละ 82) มากท่ีสุด จากขอสังเกตนี้ แสดงใหเห็นวากลุมท่ีสนใจ

เก่ียวกับรายการวาไรตี้สอนภาษาอังกฤษผานเพลง จะเปนชวงวัยท่ีกําลังคนควา กําลังเรียนรู และ

เปดรับสิ่งใหมๆ ยังไมมีการงานท่ีม่ันคงและแนนอนเพราะรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญจะอยูท่ีประ

มาน  5,000-10,000 บาท (รอยละ43 ) เปนวัยท่ีกาวทันตอเทคโนโลยีและเปดรับสื่อใหมๆ มีการใช

อินเตอรเน็ตทุกวัน (รอยละ85 ) และสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. (รอย

ละ 79 ) มีการเขาชมเว็บไซตเก่ียวกับภาษาอังกฤษในดานท่ีเก่ียวกับการฟงเพลงและการดูมิวสิกวิดีโอ 

มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย เทากับ 3.38 ) โดยเขาใชเว็บไซตท่ีเขาเปนประจําทุกวันคือเฟสบุค (รอยละ 34)

และยูปทูป (รอยละ33) ซ่ึงในการเขาชมเว็บไซตยูทูปจะใชเวลาประมานวันละ 30นาทีถึง 1 ชั่วโมงข้ึน

ไป (รอยละ 41) และรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศนของไทย ท่ี

เคยรับชมและ มีความสนใจมากท่ีสุด คือ รายการ English on Tour (รอยละ 37 ) รายการ Chris 

Delivery (รอยละ 22 ) และรายการ English Breakfast  (รอยละ 22 ) ซ่ึงเปนรายการประเภท

สาระบันเทิงท่ีใหความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษ  

นอกจากรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงสากลของศิลปน

ตางชาติแลวกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการสอนภาษาอังกฤษใหความสนใจมากท่ีสุดใน

ดานขอมูลความรูท่ัวไปเก่ียวกับเพลงสากล(รอยละ37) รองมาคือในเรื่องของความรูขอมูลท่ัวไปของ

ภาษาอังกฤษ โดยจะเลือกรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

ผานสื่อออนไลน จากปจจัยท่ีมากท่ีสุด ดังตอไปนี้ รูปแบบและวิธีการนําเสนอสาระในแตละชวง และ

แตสัปดาหของรายการรวมถึงสาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ สามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตจริงได สวนปจจัยท่ีเลือกเขาชมยูทูปท่ีมากท่ีสุด มีดังตอไปคือ สะดวกตอการเขาถึงขอมูลไมวาอยูท่ี

ไหนเวลาใด ก็สามารถเปดรับชม การทํารายการบนยูทูปสามารถหยุดหรือเลื่อนไดสะดวก รับชม
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รายการชมผานทาง youtube official channel ได และการจัดลําดับคลิปรายการใหเปนหมวดหมู

(เพ่ือความสะดวกในการเขาชมรายการ) 

กลุมเปาหมายเลือกจะติดตาม หากมีรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน โดยใหเหตุผลมีลักษณะใกลเคียงไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตองการ

ทราบเก่ียวกับเพลงเนื้อหาของเพลงดานรวมถึงการนํามาประยุกตมาใชในชีวิตจริงๆไดโดยไมใชการ

สอนแบบตรงๆแตเปนการสอดแทรกจากพิธีกรของรายการ รวมถึงการใชศิลปนมาเปนตัวท่ีชวยดึง

ความสนใจจากกลุมเปาหมายและรายการมีเนื้อหาท่ีใหเลือกชมอยางหลากหลายในทุกชวงของ

รายการจึงทําใหนาสนใจและอยากติดตาม อีกท้ังเปนรายการประเภทออนไลน และออนไลนผาน

เว็บไซตยูทูปจึงสะดวกตอการเขาถึงขอมูล สามารถดูคลิปยอนหลังไดงาย ตามวันท่ีและเวลาท่ีถูกตอง 

สามารถเขาชมรูปภาพและคนหาขอมูลตางๆเพ่ิมเติมได นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใหความเห็นอีกวา 

รายการท่ีสอนภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุนไทยยังมีนอยควรสงเสริมใหมีรายการประเภทนี้เยอะมากข้ึน

 กลุมเปาหมายใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง เก่ียวกับ

การนําเสนอขาวสารดานตางๆควรเปนปจจุบันมากท่ีสุด และมีการอัพเดตขาวสารเก่ียวกับเพลงสากล

ท่ีไดรับความนิยมอยูตลอดเวลา การนําเสนอเนื้อหาสาระเก่ียวกับภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ใหความ

นาสนใจ แตควรเปนขอมูลท่ีถูกตองและสามารถนําไปปรับไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง อยากให

รายการนําเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหมและใหความรูเก่ียวกับคําศัพท สํานวน การนําเอาคําไปใชในชีวิต

จริงอยางถูกตอง เพ่ือศึกษาและรับชมไวใหเกิดเปนความรูใหมๆ อยากใหรายการมีรูปแบบท่ีสนุก 

สอดแทรกความบันเทิง อีกท้ังไดสาระในการรับชมดวย การนําเสนอเนื้อหาท่ีสอดแทรกดานศิลปนจะ

ทําใหนาติดตามและนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนํามาปรับใชกับรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลง

เปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน ดังนี้  

1. รายการมีการนําเสนอเนื้อหา ในแตสัปดาห โดยท่ีจะเนนขอมูลขาวสารใหมีความ

นาสนใจ และมีการอัพเดตของขอมูล ขาวสาร อางอิงกับเหตุการณ ณ ปจจุบันมากท่ีสุด รวมถึงเปน

ขอมูลขาวสารท่ีมีความนาเชื่อถือ รายการจะเนนรูปแบบของความบันเทิง ความสนุกสนาน แต

สอดแทรกสาระความรู เก่ียวกับความรูทางภาษาอังกฤษในดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนสําหรับผู

รับชมรายการ ท้ังนี้จะเพ่ิมความนาสนใจของเนื้อหา โดยสอดแทรกการนําเสนอเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงกับ

ศิลปนดวย นอกจากนั้นยังเพ่ิมสีสีนในรายการจากพิธีกรท่ีสนุกสนานมีความตลกมีสไตลท่ีนาสนใจใน

การลอเลียนศิลปนคนดังอีกดวยทําใหผูชมอยากรับชมและติดตามเพ่ิมมากข้ึน 

2. ในสวนของปจจัยท่ีกลุมเปาหมายจะเลือกเขาชมผานทางเว็บไซตยูทูปนั้น จะคํานึงถึง

การความสําคัญเก่ียวกับรูปแบบในการจัดเสนอสาร คือตองมีการวางเนื้อหาใหเปนหมวดหมู ขอมูลใน
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แตละประเภทถูกจัดไวอยางชัดเจน สามารถคนหาขอมูลไดงาย อีกท้ังคลิปวิดีโอของรายการก็ตองจัด

จําแนกใหเปนหมวดหมูดวย 

3. ความยาวรายการตอนละ 15-20 นาที นําเสนอทุกวันเสาร เวลา 21.00 น 

การนําเสนอโครงสรางและบทของรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอน

ภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน  

การวางแผนผลิตชิ้นงาน  

หลังจากท่ีผูศึกษาไดทาการวิเคราะหขอมูล (Content Analysis) สัมภาษณผูผลิตในดาน

ตางๆ (In-depth Interview) และทําการแจกแบบสอบถามแบบบออนไลน กับกลุมตัวอยาง(Survey) 

หลังจากนั้นจึงไดทําการประมวลผลจากขอสรุปท้ังสามประเภทดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูศึกษา

นําขอมูลท้ังหมดท่ีได มาใชประกอบในการในการกําหนดรูปแบบรายการ และจัดทํารูปแบบโครงการ

ผลิตรายการ(Proposal) ใหมีรูปแบบและเนื้อหารายการตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

ใหไดครอบคลุมมากท่ีสุด และจากการประมวลผล ทําใหไดแผนการผลิตชิ้นงานรูปแบบโครงการผลิต

รายการ (Proposal) ดังนี้ 

Proposal รายการ 

ชื่อรายการ : Boom Boom Pow 

 
ภาพท่ี 4-1 : แสดงโลโกประจํารายการ Boom Boom Pow 

 

สโลแกน : More Boom More Learn More Music 

ประเภทรายการ : สาระบันเทิง 

กลุมเปาหมาย :  วัยรุนอายุระหวาง 15-25 ปมีความรูภาษาอังกฤษพอสมควร ชื่นชอบในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษและชอบฟงเพลงสากล 

   ส
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แนวคิดรายการ : การนําเนื้อหาของเพลงสากลมาสอดแทรกความรูทางภาษาอังกฤษและการนําเสนอ

ขาวสารตางๆของศิลปนรวมถึงการสงเสริมการกลาแสดงออกทางภาษาอังกฤษผานการเลนเกมสกับ

ทางรายการรูปแบบสาระท่ีสอดแทรกความบันเทิงโดยนําเสนอรายการเปน 3 ชวง 1 เทป ตอสัปดาห 

Theme : บูมความรูภาษาอังกฤษจากเสียงเพลงผานพิธีกรพารอดี้สุดฮากับ Boom Boom Pow 

รายการวาไรตี้เพลงสากลสุดเทรนดี้ 

ความยาวรายการ : 15-20 นาที 

วันท่ีเวลาและชองทางออกอากาศ : ทุกวันเสาร 21.00 น. ทางชอง youtube Official Channel 

Boom Boom Pow 

วัถตุประสงคของรายการ   

1. เพ่ืออัพเดตขาวสารของศิลปนตางชาติประจําสัปดาห 

2. เพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษอังกฤษจากเพลงสากลใหกับผูท่ีชื่นชอบภาษาอังกฤษ 

และมีความรูทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี 

3. เพ่ือใหผูชมมีสวนรวมในการกลาแสดงออกทางภาษาอังกฤษ 

Mood and Tone : รายการเนนสีสันสดใส สวาง จะเนนใชสีสมเพราะเปนสีท่ีแสดงถึงความสดใส

ของวัยรุนและกราฟกท่ีใชหรือฟอนตดูนารักไมดูเปนทางการมากเกินไป สวนการตัดภาพจะตัดกระฉับ

ไมเฉยชา ดนตรีประกอบสนุกสนานทันสมัย อารมณเปนเหมือนเพ่ือนพูดคุยสนุกสนาน 

ผูดําเนินรายการ 

นาย ศรันย พลังธนสุกิจ (มังกร) 

 

 
 

ภาพท่ี 4-2 : ผูดําเนินรายการคนท่ี1 
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เทียรลา 

 

 
ภาพท่ี 4-3 : ผูดําเนินรายการคนท่ี2 

 

โครงสรางรายการ 

แบงออกเปน 3 ชวง 

รายการในรูปแบบวาไรตี้ประเภทสาระบันเทิง โดยมีพิธีกร 2 คน เปนผูดําเนินรายการ 

รายการวาไรตี้เพลงสากโดยใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน รูปแบบรายการ

เปนวาไรตี้ เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยรายการจะแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้คือ  

 ชวงท่ี 1 จะมีพิธีกรหลัก 1 คนเปนผูดําเนินรายการ เนื้อหาในชวงนี้เปนการอัพเดท

ขาวสารของศิลปน ประจําสัปดาห โดยแทรกการสอนจากการแปลจากขาวหรือขอความทางทวิตเตอร 

เฟสบุคเพจตางๆของศิลปนนั้นๆ ไมวาจะเปน เพลงใหม อัลบั้มใหม คอนเสิรต หรือกิจกรรมตางๆท่ี

เกิดข้ึนกับศิลปน ซ่ึงทางรายการจะมีการเอาเพลงของศิลปนคนนั้นนํามาสอนภาษาอังกฤษในชวงท่ี

2     

 ชวงท่ี 2 จะมีพิธีกร 2  คน โดยท่ีมีพิธีกรหลักจากในชวงแรก และจะมีพิธีกรอีก 1 คน จะ

เปนพิธีกรรับเชิญท่ีจะเลียนแบบศิลปนท่ีเราจะยกมาเปนศิลปนประจําสัปดาห แตงหนา ทําผม แตงตัว 

ใหคลายศิลปนประจําสัปดาห ซ่ึงจะสรางสีสันใหทําทางรายการ ท่ีจะทําใหการสอนภาษาอังกฤษ

สนุกสนานมากยิ่งข้ึน รวมท้ังยังมีกราฟฟกมาชวยอธิบายใหเขาใจงายมากข้ึนดวย โดยทางรายการจะ

หาเพลงท่ีจะนํามาสอน คําศัพทตางๆ ท่ีแปลไดหลากหลายความหมาย การนําไปใช รวมท้ังสํานวน

หรือแสลงตางๆท่ี วัยรุนสามารถนําไปใชได ท่ีสําคัญ ไดท้ังฟงและรองเพลงไปกับศิลปนในชวง  
 ชวง ท่ี 3  ชวงสุดทายจะเปนชวงท่ีใหผูชมทางบานมีสวนรวมกับทางรายการนั่นคือจะมี 

เกมสใหไดรวมสนุกในเกมสตางๆเชนเกมสใบคํา ใหทายชื่อเพลง เกมสเดาคําศัพท เกมส Simon Say 

และเกมส 20 Question แขงกับพิธีกรเลียนแบบศิลปนเปนตน 
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Script รายการ Boom Boom Pow 

ออกอากาศวันเสาร เวลา 21.00 น. 

ลําดับ ภาพ เสียง SFX เวลา 

1 Title รายการ 

cut to 

ดนตรีประกอบ  30 s 

2 In studio  

MLS มังกรพิธีกรหลักเปดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

Hi !  Welcome to Boom Boom Pow. You 

are with me :  Mungkorn . And of course 

that was me roaring. 

สวัสดีครับอยูกับรายการบูมบูมพาวรายการวาไรตี้

เพลงสากลสุดเทรนดี้ที่จะทาํใหคุณเกง

ภาษาอังกฤษมากข้ึนครับ 

ใชครับตอนนี้มังกรกําลงัอินกับเพลง roar สุดๆ ทุก

คนคงเดาไดแลววาศิลปนประจาํสัปดาหนี้คือใคร 

Hook 

Roar 

30 s 

3 Pic or video Katy 

Cut to 

The artist of this week is Katy Perry! wow 5 s 

4 MS มังกร 

 

 

Cut to 

 

Let get into some recent new about her

อัพเดตขาวกันหนอย ก็เมื่อสัปดาหที่ผานมานี้นะ

ครับ  

score 10 s 

5 ภาพบรรยากาศงาน 

 

 

Cut to 

 

มีงาน “1st Meeting Katy Perry Thai Fanz” ที่ 

Siam paragon เกิดข้ึนแฟนๆของเคทีที่ประเทศ

ไทยครับก็พากันมาทาํกิจกรรมตางๆ ดวยกันนะ

ครับไมวาจะเปน 

score 15s 

6 MS มังกร และตัดภาพตัวละครเร่ืองส

เมิรฟที่เคที่พากยเสียง Smurfette 

 

Cut to 

Watching Smurf2 The movie that Katy 

dubbed in the character of Smurffette. It’s 

the same character that she dubbed in 

Smruf 2 

score 15 s 

7 MS มังกร การชมภาพยนตรเร่ืองเสมิรฟภาค2ที่สาวเคทีไ่ดมา score 5 s 
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Cut to 

 

พากยเสียงตอจากพากยที่แลวนัน่เองนะครับกับ

บทสเมิรฟเฟต  

8 ภาพคนในงานที่แตงกายตามคอนเซ็ป

(ที่นาจากเชจออฟดิวา)และภาพใน

งาน 

 

 

Cut to 

 

In this event, all her fans were dressed in 

the “Roar” concept   ในงานนี้แฟนๆก็รวมกัน

แตงกายตามคอนเซ็ป ROAR ลายเสือกันมาเลย

ทีเดียว  อีกทั้งกิจกรรม หาเงิน donation หรือ

การบริจาค เพื่อชวยนองแมวในโครงการรักษแมว

ของมูลนนิธิ Unidog ครับ 

score 15 s 

9 Mls  มังกร 

 

 

Cut to 

 

Also, the photos and videos of this event 

were taken and give to Katy Perry’s fans in 

Thailand 

 

score 10 s 

10 ภาพ we are love Katy และ

บรรยากาศงานตอนสุดทาย 

Cut to 

 

พิเศษสุดในงานนีน้ะครับมีการเก็บภาพและวดิีโอ

งานสงไปใหเห็นพลังของแฟนๆของไทยอีกดวย 

score 10 s 

11 MS มังกร 

 

ตัดสลับภาพโปรโมทอัลบั้มและ

หนาปกอัลบั้มรวมถึงวิดโีอโปรโมท

ดวย 

 

 

 

 

 

Cut to 

 Katy, please come to Thailand. We are 

waiting for you. And of course, our latest 

Katy Perry’s news cannot be anything else 

but her newly released album - Prism. 

 

ครับตอนนี้อัลบั้มใหมของเคทีก็ไดวางแผงที่ไทย

เปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตวนัที3่1 ตุลาคมครับกับ

อัลบั้ม prism อัลบั้มนี้มีแทรคลสิททั้งหมด 16

เพลงดวยกัน 

score 30 s  

12 MLS มังกร 

 

ใครชอบ Katy ก็ไปหาฟงกันใหฉํ่าไปเลย ที่สาํคัญ

ในวันที2่4ตุลาที่ผานมานีน้ะครับก็เปนวันเกิดของ
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ตัดกสลับกับภาพหนาทวิตเตอรและ

เพจเฟสบุค 

Dissolve to ภาพ จอหน เมเยอร 

 

Cut to 

 

เธอซึ่งตางก็มีแฟนเพลงพาอวยพรผานโซเซี่ยล

ตางๆ มากมาย และจากในทวติเตอรครับหนุม  

จอหน เมเยอร หวานใจของKaty ก็รวมอวยพร

ดวย นารักจริงๆ 

13 Ms มังกร 

 

 

 

มังกรมีสีหนาตื่นเตนเตรียมเปดตัว

พิธีกรอีกคน(เทียรลา)ใหคุณผูชม 

Cut to 

มังกรก็ขอ Happy Birthday to Katy ดวยและกัน

นะครับ wish you come to play concert in 

Thailand and you are Pop Of Queen .  

Well, we cannot meet Katy Perry today, 

But at this moment, we can meet 

someone who looks like Katy Perry! 

   

Score 

song Katy 

15 s  

14 LS เทียรลาเขาในสต ู Let’s give her a big hand and please 

welcome Miss Tiara !  

Score 

song Katy 

5 s  

15 Cu to ls zoom in zoom out จาก

ปากออกมา( พี่เทียรลา )เทียรลา

ทําทาลิปซิง้เพลง roar และใสมงักร

ตอไป 

Cut to 

I got the eye of the tiger, the fighter, 

dancing through the fire 

Cause I am a champion and you’re gonna 

hear me roar!!! 

 

Score 

song Katy 

10 s 

16 Mls มังกรและเทียรลา 

 

 

 

 

Cut to 

 

เทียรลา : Hello สวัสดีคะคุณผูชม ทําไมเคที่ถึง

เปนปอปออฟควีนอะมังกร แลว Roar oh oh oh 

ที่ชั้นรองอยูเนี่ยคืออัลไลอะ  

มังกร : อะเดี๋ยวชวงหนามา Roar กัน  

เทียรลา : Roar oh oh oh oh 

Score 

song Katy 

20 s  

17 Insert title ชวงที2่  

Super Boom Boom Song 

ดนตรีประกอบ   

18 ภาพเอ็มวีเพลง roar 

 

 

 

เพลง roar  

I used to bite my tongue and hold my 

breath 

Scared to rock the boat and make a mess 

music 2.00 

m 
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Cut to 

 

So I sat quietly, agreed politely 

I guess that I forgot I had a choice 

I let you push me past the breaking point 

I stood for nothing, so I fell for everything 

 

You held me down, but I got up 

Already brushing off the dust 

You hear my voice, your hear that sound 

Like thunder, gonna shake your ground 

 

you held me down, but I got up 

Get ready cause I’ve had enough 

I see it all, I see it now 

I got the eye of the tiger, the fighter, 

dancing through the fire 

Cause I am a champion and you’re gonna 

hear me ROAR  

Louder, louder than a lion 

Cause I am a champion and you’re gonna 

hear me ROAR 

 Oh oh oh oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

You’re gonna hear me roar 

 

19 Outdoor  

Ms มังกร 

 

 

 

 

ตัดสลับภาพของเคที่และภาพในเอ็มวี

 

And that is “ Roar” , the first single that 

has been released in her latest album.  

Katy Perry has been named Pop of Queen  

ในป 2010 นะครับ เคที่ออกอัลบั้ม Teenage 

Dream ซึ่งมีซิงเกิลถึง 5 เพลงทีป่ลอยออกมา 

ไดแก California Gurls, Teenage Dream, 

Score 

song Katy 

1.30 

m  
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ของเพลงตางๆที่กลาวถึงภาพจาก

ชาตรของบิลบอรด ภาพอัลบั้ม Bad 

ของไมเคิล แจ็กสันและภาพยอดวิว

จากยูทูป 

 

 

 

กลับมา ms ที่มังกร 

 

 

 

 

 

มังกรมองหาเทียรลาและไดยินเสียง

รองเพลงของเทียรลา 

Cut to 

 

Firework, E.T. และ Last Friday Night(T.G.I.F.) 

ตางก็ไดข้ึนอันดับ 1 ในชารตบิลบอรดฮอต 100 

ทั้งสิ้น นับวาเปนอัลบั้มเดียว (หลังจากอัลบั้ม Bad 

ของไมเคิล แจ็กสัน) เคทีเปนนักรองผูหญิงคนแรก

ในประวัติศาสตรที่ทาํไดเชนนี ้

 And to know what? This song ranks the 

second on the billboard chart. Also its MV 

has been viewed 134 million times. 

และแนนอนตอนนี้เพลง Roar ครับซึ่งเปนซิงเกิล

แรกที่ถูกปลอยออกมาในอัลบั้ม prismอัลบั้มลาสุด

ของ Katy Perry นั่นเอง  

วาแตคนที่อยากรูเร่ืองเคที่เนี่ยไปไหนแลว เทียรลา

ไปไหนวะ Hello Tiara Where are you ? เสือ

จับกินไปแลวมั้ง หรือไปจับเสือกินวะ 

 

20 MLS เทียรลานัง่อยูตรงบัลลังคดอกไม

นางแมวปารองเพลงกับสิงหสาลาสัตว

(แบบตุกตา)คุยกะสัตว ตอน(รองเพลง

สําเนียงไทยมากๆ) 

 

มังกรเดินเขามาที่บัลลังค  

 

 

Cut to  

ยูว กอน นา เฮีย มี ลอ ลอ หรอ ลอ หรอ หรอ ออ 

ออ 

 

 

 

หยุดๆ แกรองไดแยนะเอาจริง ที่ถูกตรงตองออก

เสียง ตัว R ใหชัดแบบนี้นะครับมวนลิ้นนิดนึงครับ

แบบนี ้

 

Score 

song Katy 

30 s 

21 MS มังกร  

 

 

 

 

Cut to 

 

Roar * 2 

ซึ่งคําศัพทอีกตัวหนึ่งคือ Law ที่แปลวากฎหมาย 

ออกเสียงตางกันนะครับ และ Roar ที่แปลวา

คํารามนะครับก็ยังมี Raw ที่แปลวาดบิ ออกเสียง

เหมือนกันเลยแตเอาไปใชตางกันนะครับ  
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22 CU หนาเทียรลา พยายามทําหนา

ออกเสียง R และ L แลบลิ้นปร้ินตาอยู 

Cut to 

Roar  Roar Law Law 

 

Score 

song Katy 

5 s 

23 ภาพในเอ็มวี 

 

 

 

Cut to 

I used to bite my tongue and hold my 

breath 

Scared to rock the boat and make a mess 

So I sat quietly, agreed politely 

Score 

song Katy 

20 s  

24 Ms เทียรลา นัง่แลบลิ้นกลัน้หายใจ 

นั่งเรือหวงยางและโปรยใบไม 

Cut to 

   

25 ms มังกรนั่งอยูที่บัลลงัก นั่งมองการ

กระทําของเทียรลา 

Cut to 

Umm she may misunderstand something .  

ในทอนแรกของเพลงนี้เคทีไดรองถึงการที่ผูหญิง

คนนึงไมสามารถพูด ในสิ่งที่ตัวเองคิดออกไปได 

Bite my tongue เปน idiom ครับ 

แปลตรงตัวก็คือ  

 

Score 

song Katy 

25 s 

26 Ms เทียรลา นัง่กัดลิ้น 

Cut to 

กัดลิ้นไว แบบนี ้ 

 

  

27 MLS มังกรนั่งอยูที่บลัลังก 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

แตคํานี้ก็เปนสํานวนที่ใชกันประจําซึ่งหมายถึง

วา อยาพูดสิ่งที่คุณอยากพูด ระวังคําพูดนะ 

และ hold my breath = กลั้นหายใจ ในที่นี้

หมายถึงการที่ผูหญิงคนหนึง่ตองอดทนกับสิง่ใดสิ่ง

หนึ่ง 

To rock the boat ก็เปนสํานวนแปลวาขยมเรือ 

หรือในแบบไทยๆ วาชักใบใหเรือเสีย เทียรลาไมใช

แบบนัน้ 

 

Score 

song Katy 

30 s 

27 MLS เทียรลา นัง่ขยมเรือยาง

แบบรอคเกอร 

Cut to 

เทียรลา : yeahhhhhhh ก็ to rock a boat ไง 

 

  

28 MS มังกรสายหนากับการกระทาํ โอยยเทียรไมใชเวย มันเปนสาํนวนใชในการเตือน

ไมใหพูดหรือทําอะไรที่ขัดขวางหรือทําใหเร่ืองแย

Score 

song Katy 

25 s 

   ส
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ลง to rock a boat อะ  

ซึ่งในเพลงก็คือเธอกลัวที่จะสรางปญหาหรือกอ

ความวุนวาย พูดอะไรก็ไมไดก็ไดแตเออออไป 

เออๆๆ ไมพูดก็ได เงียบๆไป 

 

29 ภาพในเอ็มวี 

 

 

 

 

Cut to 

I guess that I forgot I had a choice 

I let you push me past the breaking point 

I stood for nothing, so I fell for everything 

 

  

30 MLS เทียรลา ลุกข้ึนมาจากบนเรือ 

และมังกรเดินเขามาบอกเทียรลา 

(ใกลๆกับทะเลสาบ) 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

ฉันก็คงลืมไปอะวาฉันก็มีทางเลอืกนะ ฉันปลอยให

เธอกดดันจนฉัน ไมไหวแลวนะ 

 I’m enough. 

ใจเย็นนะเทียร (หัวเราะเบาๆ) ครับสําหรับการที่

เราอยากจะพูดวา  

“ฉันไมไหวแลวนะ”เนี่ยเราสามารถพูดวา I’ve got 

enough of …………จุดๆตรงนี้ก็คือเราไมไหวกับ

อะไรนั่นเองครับ เชน I’ve got enough of your 

bad attitude ฉันไมไหวกับทัศนคติแยๆของคุณ

และ แบบนี้เปนตนครับ 

 20 s  

31 เทียรลาทําหนาซึมๆตามเนื้อรองและ

นั่งลงอยางหมดแรง 

 

 

 

 

 Cut to 

สวนประโยคตอมานะคะ I stood for nothing, 

so I fell for everything แต ฉันก็ยืนเฉยๆเหมือน

ไมมีอะไรเกิดข้ึน ฉันจึงแพพายในทุกๆสิ่ง 

fell for เปน verb ชอง2 ของ fall for นะคะ

แปลวา การตกหลุมรัก หรือทําใหหลงเชื่อ แตใน

เพลงประโยคนี้หมายถึงวาพายแพคะ 

 

 20 s 

32 MS มังกร มังกรยืนใกลๆตบมือเบาๆ 

กับทะเลสาบทาํหนาอ้ึงๆมองไปที่

เทียรลา 

 Cut to 

 

You are right !!! นางแปลถูกครับ 

 

Score 

song Katy 

5 s 

   ส
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33 ภาพในเอ็มวี 

 

 

 

Cut to 

 

You held me down, but I got up 

Already brushing off the dust 

You hear my voice, your hear that sound 

Like thunder, gonna shake your ground 

 

  

34 MLS มังกรอยูที่ในปาเดนิๆอยูพรอม

แอคชั่นการกระทําตามเนื้อเพลง  

Cut to 

 

ทอนนี้นะครับคือ เธอกดฉันจมดิน  Held  

เปน verb ชองที่ 2 ของ hold ที่แปลวา กอด,โอบ

อุม แตในที่นี่ held me down แปลวา ทําใหฉัน

แยลง/ทาํใหฉันตกต่ําลง นั่นเองครับ 

Score 

song Katy 

20 s  

35 LS เทียรลา ทําทาปดฝุนถือแปรงทํา

ความสะอาด และทาํทาปดฝุนออก

จากตัวออกจากตัว 

Cut to 

มังกร : Brushing off the dust  

มาจากคําวา brush off (v.) แปลวา (แปรง) ทาํ

ความสะอาด 

เพราะฉะนัน้ brushing off the dust แปลวา ปด

ฝุน/ทาํใหเหมือนใหม .ในที่นี้ในเพลงก็หมายถึง ฉัน

ก็ลุกข้ึนมาได สําหรับทอน 

 

Score 

song Katy 

20 s  

36 MS มังกรตัดกับภาพสายฟาฟาด

แทรก ฝาเขามาในเฟรมขณะพดู 

 

Cut to 

Like thunder, gonna shake your ground 

หมายถึงแบบวา เธอไดยินเสียงฉันมั๊ย ที่ดัง

เหมือนกับ เสียงสายฟาฟาด   

 

Score 

song Katy 

20 s  

37 เทียรลาทําทาตะโกนและทาํทา

สั่นสะเทือนดวยแรงแผนดินไหวก็แรง

มาจากตัวเธอเอง ภาพสั่นๆ 

 

Cut to 

จนทําใหดินสั่นสะเทือน 

 

  

38 ภาพในเอ็มวี 

 

 

 

 

 

 

you held me down, but I got up 

Get ready cause I’ve had enough 

I see it all, I see it now 

I got the eye of the tiger, the fighter, 

dancing through the fire 

Cause I am a champion and you’re gonna 

hear me ROAR  
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Cut to  

39 MS มังกรนั่งอยูที่บลัลังค 

 

 

 

Cut to 

ทอนนี้นะครับเคทีไดเปรียบเทียบการมีพลังตอบโต

อยางเขมแข็งเหมือนไดดวงตาของเสือ หรือนักสู

และตอนนี้ฉันคือผูชนะ เธอและจะไดยนิเสียง

คํารามของฉัน 

 

Score 

song Katy 

20 s  

40 ภาพในเอ็มวี 

 

 

Cut to 

Louder, louder than a lion 

Cause I am a champion and you’re gonna 

hear me ROAR 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

You’re gonna hear me roar 

 

  

41 MLS มังกรและเทียรลาอยูบนบลัลังก

รองเพลงกัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพCU มังกรและเทียรลารองเพลงใส

กลอง 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

you’re gonna hear me ROAR 

เทียรลา :ทอนฮุคนี้เรียกวาปลุกใจนางเสืออยาง

เทียรลามากนะ 

มังกร : อะจะนางเสือหรือพญาชาง(หัวเราะ)

สําหรับฮุคนี้นะครับแปลวา ฉันเนี่ยแหละจะคําราม

ใหดังยิ่งกวาราชสีห เพราะวาชัน้คือผูชนะ เธอ

จะตองไดยนิเสียงฉัน  

เทียรลา : คํารามมมมม  

Oh oh oh oh oh oh oh oh 

You’re gonna hear me roar 

มังกร : Yeah ! We have a fun game for 

everyone to enjoy เบรกหนาเดี๋ยวกลับเขาสตู

กันครับ 

 เทียรลา : Don’t miss it ! see you next 

break 

(ทําทา Boom Boom Pow ทาประจํารายการ) 

 

Score 

song Katy 

1.00 

m 

42 Insert title ชวงที3่ Super BBG ดนตรีประกอบ   

43 In Studio เทียรลา: ตอนนี้อยูในชวงสุดทายของรายการกับ Score  35 s  
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Mls มังกร  

เลนเกมสใบคํากับผูชมทางบาน 

 

 

Cut to 

 

ชวงBoom Boom Game ครา 

มังกร : ครับงั้นเราขอเชิญแขกรับเชิญที่คิดวาการ

ใชภาษาอังกฤษเปนสิ่งทีท่าทายและชืน่ชอบ Katy 

มาเลยฮะ นองกอรบี๊และนองแพรวเขามา

เลยยยยยยย   

 

44 LS แขงเขามาในรายการตัดสลบั 

MSรับหนาของแขกรับเชิญและพิธีกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

มังกร : สวัสดีครับ นองกอรบี๊และนองแพรว You 

ready for game ? 

กอรบี๊ ฟฟ : yessss 

เทียรลา : พรอมโดนพี่แกลงยงั (หัวเราะ) แนนอน

ใหมังกรบอก Rules of the game กันเลยดีกวา 

มังกร : วันนี้เกมสก็คือทายชื่อเพลงจากใบคํา

นั่นเอง โดยเราจะมีแผนปายเล็กๆเนี่ยนะครับ

จํานวน 10 แผน หรือก็10เพลง ซึ่งจะใหนองแบง

กันนะครับวาใครจะเปนคนใบหรือใครจะคนที่ทาย

ชื่อเพลง มีเวลาให1นาที ตองทายใหถูกอยางนอย3

เพลง ไมเชนนั้น เพื่อนที่เปนคนใบคําจะโดนทาํโทษ 

เทียรลา : ใชเบย ซึ่งการบําคํานัน้จะตองไมพูดชื่อ

เพลงรวมถึงการฮัมทํานองเพลงนะคะ เขาใจกติกา

ทั้งคูนะคะ แลวใครจะเปนคนใบและคนทายคะ 

กอรบี๊ : ผมเปนคนใบครับ  

ฟฟ : คนทายคะ 

มังกร :  ถาพรอมแลวเร่ิมกันเลยคราบบบบบ 

 2.00 

m 

45 GR : Boom Boom Game    

46 MS มังกรตัดสลบัไปที่ลูกโปง 

 

 ตัดภาพมาที่เทียรลากําลังถือหอกไม

แหลมประดับดอกไมทาํถาจิ้มเตอืน 

 

 

 

 

มังกร : หยิบแผนปายแลวประจาํที่นะครับ 

จะเห็นไดวาเรามลีูกโปงเหนือหัวนองกอบี๊อยู 3 ลูก

นะครับทุก20วินาที พี่เทียรลาจะจิ้มเตือนถาลูก

สุดทายถึงเวลาที่กําหนดยังทายไมครบไมก็เละนะ

ครับ แพรวชวยเพื่อนนะครับเดาใหถูก 

เทียรลา :  อยาลืมพูดภาษาอังกฤษในการใบนะคะ 

มังกร : หยิบไดตลอดนะครับถาเพลงไหนใบไมได

เปลี่ยนเลย เขาใจแลวนะครับ พรอมนะ 

Score  2.00 

m 
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Cut to 

3 2 1 let’s go 

เร่ิมเกมสพรอมจับเวลา1 นาท ี

47 MLS ทุกคนในรายการสรุปผลเกมส 

ขอบคุณผูเขาแขงขัน 

 

ปดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cut to 

มังกร: Thank you so much for enjoy with 

Boom Boom Pow  

(มอบของที่ระลึกแกผูเขาแขงขัน) 

เทียรลา : สัปดาหหนาศิลปนจะเปนใครและเพลง

อะไรหามพลาดกับรายการวาไรตี๊เพลงสากลสุดเท

รนจี๊รายการที่มาพรอมทั้งสาระและความบันเทิง 

มังกร : don’t forget  slogan of us “More 

Boom More Learn More Musicติดตามชม

รายการไดทางยูทปูชาแนลของเราไดทุกวันเสาร

เวลาเดิม วันนี้มงักรและเทียรลา ตอง Say good 

bye แลว สวัสดีคราบบ/สวสัดีครา   

 

Score 

song Katy 

2.30 

m 

48 End credit ดนตรีประกอบ  20 s 
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ตารางการดําเนินงาน  

ตารางท่ี 4-21 รายละเอียดการดําเนินงาน 

เดือน รายละเอียดการดําเนินงาน 

กรกฎาคม - กําหนดแนวคิด ( Concept ) ของรายการ  

- หาขอมูลในการทารายการ ตัวอยาง References รายการท่ีเก่ียวของ 
 

สิงหาคม  - หาขอมูลเพ่ือขอสัมภาษณผูผลิตในดานตางๆ (In-depth Interview) 

- วิเคราะหเนื้อหา สาหรับรายการท่ีเก่ียวของ  

- รางแบบสอบถาม (Survey)  

กันยายน  - ติดตอ ขอสัมภาษณผูผลิตในตางๆ (In-depth Interview) 

- แจกแบบสอบถาม (Survey) แบบออนไลน 

- วิเคราะหและสรุปผลท่ีได จากการศึกษาวิเคราะหดานเนื้อหา (Content 

Analysis) จากการสัมภาษณผูผลิตดานตางๆ (In-depth Interview)  และ 

สรุปผลจากแบบสอบถาม (Survey)  

- ทําโครงรายการ (Proposal)  

- หาขอมูลสถานท่ีถายทํา 

ตุลาคม  - ติดตอสอบถามสถานท่ีถายทํา 

- นัดหมายทีมงานดานตางๆ เพ่ือถายทารายการ 

 - ออกแบบ โลโกประจํารายการ 

 - ออกแบบฉาก และจัดเตรียมอุปกรณกอนถายทําจริง  

พฤศจิกายน  

 

- ถายทํารายการ  

- ตัดตอรายการครั้งท่ี 1 ในสวนท่ีไดถายทาไปแลว 

 - ถายทํารายการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีการถายทํามีความผิดพลาด 

 - ออกแบบ ไตเติ้ล รายการ เพลงประกอบ และภาพประกอบรายการ ครั้งท่ี1  

มกราคม  

 

- ตัดตอรายการครั้งท่ี 3 แกไขรายการในสวนท่ีเปนขอผิดพลาด 

 - ทําไตเติ้ล รายการ เพลงประกอบ และภาพประกอบรายการ สมบูรณ  

- นํารายการไปทํา Post – Test ดวยวิธีการสนทนากลุม(Focus Group)กับ 

กลุมเปาหมาย  

กุมภาพันธ  - รายการเสร็จสมบูรณ พรอมสรุปผลการวิจัย  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาและการสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนใชวิธีการประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินผลงาน รายการโทรทัศนท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึนดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) จาก

กลุมเปาหมายท่ีมีความสนใจเก่ียวกับดานเพลงสากลและภาษาอังกฤษจานวน 8 ทาน ในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชม รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน “Boom Boom Pow” เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึง

พอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการรับชมของกลุมเปาหมายซ่ึงจะนําไปสูการสรุปผล และการอภิปราย

ผลรายงานวิจัย ตลอดจนผลิตชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน  “Boom Boom Pow” 

1. ผลการวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group) ในหัวขอ “ความพึงพอใจและ 

ประโยชนท่ีไดรับจากการชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผาน

สื่อออนไลน “Boom Boom Pow”ของกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับดานเพลงสากลและดาน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 8 ทาน มีดังตอไปนี้  

1. นายวรวัชร จรรยงควรกุล อายุ 17 ป นักเรียน 

2. นาย ชญานนท ใสสุก อายุ 18 ป นักเรียน 

3.นาย ณัฐพงษ บุบรรัตน อายุ 18ป นักเรียน 

4. นายธีรุตม ฟุงเกียรติเจริญ  อายุ 22 ป นักศึกษา  

5. นางสาวขวัญชนก ปนบํารุงสุข อายุ 22ป นักศึกษา 

6. นาย วรวีฬ หม่ืนเอม อายุ 23 ป พนักงานบริษัทเอกชน 

7. น.ส. สุจิตรา ขันธวงค อายุ 25 ป พนักงานบริษัทเอกชน  

8. น.ส. ยุวรินทร อภินันทฐิติกุล อายุ 25 ป ธุรกิจสวนตัว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

โดยใชขอคําถามในการสนทนากลุม (Focus Group) ซ่ึงจะแบงขอคําถามออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ(Format)  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content)  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอ(Style)  

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ ( All of  

Obsessories program)  

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะท่ีมีตอรายการ 

ความเห็นจากการสนทนากลุมมีดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการแตละรายการนั้น กลุมตัวอยางรูสึกพึง

พอใจกับรูปแบบของรายการซ่ึงใหเหตุผลวา มีความหลากหลายของรูปแบบ  อีกท้ังยังสามารถตอบ

โจทยและเปนอีกทางเลือกสําหรับกลุมผูท่ีสนใจเก่ียวกับดานเพลงสากลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยัง

สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษสนใจรวมถึงรูปแบบของรายการแตละชวงนั้นนาสนใจเปนอยางมาก ไม

นาเบื่อ มีเอกลักษณของรายการนั้นๆ สื่อถึงความสนุกพรอมการสอดแทรกภาษาอังกฤษดวย โดยรวม 

เพราะมีท้ังเรื่องราวของ ขาวสาร ดนตรีของศิลปนท่ีเปนท่ีนิยมรวมถึงการสอดแทรกภาษาอังกฤษท่ีมา

พรอมเพลง มีท้ังสาระ และความบันเทิงท่ีครบถวนสมบูรณในแตละชวง เม่ือรับชมแลวสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางยังใหความเห็นเพ่ิมเติมดวยวา หลังจากรับชม

รายการแตละรายการแลว ยังมีความรูสึกท่ีตองการจะติดตามตอนตอๆไปของรายการนั้นๆอีกดวย  

ดานรูปแบบของแตละรายการเก่ียวกับเวลาในการนําเสนอนั้น มีความยาวท่ีเหมาะสมดี

แลวเนื่องจากเปนรายการออนไลน เวลาควรกระชับ ทําใหรับชมไดเรื่อยๆ ไมรูสึกเบื่อเม่ือดูรายการ 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของแตละรายการจากกลุมตัวอยางใหความเห็นวา 

รายการแตละชวงมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีใหท้ังความรู ความบันเทิง ไดสาระท่ีเปนประโยชนอยางมาก 

และ ไมลืมท่ีจะสอดแทรกความรูเพ่ิมเติมลงไปในเนื้อหาของการใชภาษาอังกฤษท่ีมาจากเพลงของ

ศิลปนท่ีหยิบยกข้ึนมา ทําใหไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาของเพลงท่ีจะประยุกตใชในชีวิตได นอกจากนี้ยัง

มีการใชเนื้อหาท่ีสอดแทรกขาวสารเก่ียวกับศิลปนเขามาดวย ซ่ึงจุดนี้เปนขอดีอยางมากท่ีจะทําให

รายการมีความนาสนใจเพ่ิมข้ึน เพราะสามารถชวยเพ่ิมสีสันของรายการไดมากยิ่งข้ึน  

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการชมรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา ในรายการ

ภาพรวมแลวกลุมผูชมไดเรียนรูคําศัพทจากเพลงท่ีนํามาสอน  หรือสวนท่ีสามารถนําความรูทําไป

ปฏิบัติได  เปนการสอนท่ีงายเพราะมาจากเพลง หลังจากรับชมแลวทําใหไดรับไดท้ังขาวสารและ
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สารประโยชนรวมถึงความสนุกของเกมสท่ีนํามาเลน อีกท้ังการนําศิลปนท่ีเปนท่ีนิยมมาเปนแกนของ

การนําเสนอในรายการนั้นทําใหมีความนาสนใจมากข้ึน  

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการนําเสนอ (Style)  

ดานลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางใหความเห็นวา พิธีกรมีความ

นาสนใจ ดูแลวไมนาเบื่อ ดูเปนธรรมชาติ สามารถดําเนินรายการไดอยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน 

ทําใหรายการมีความนาสนใจ และนาดึงดูดใจเปนอยางมาก อีกท้ังการใชท้ังภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทยชัดเจนท้ัง2ภาษาทําใหรายการดูนาเชื่อถือมากข้ึน การใชพรอบเสื้อผาหนาผมท่ีเขากันกับ

ศิลปนและเนื้อหาของเพลงประจําสัปดาหก็นําเสนอไดดีกราฟกท่ีใชในการนําเสนอรายการ กลุม

ตัวอยางใหความเห็นวา มีกราฟกท่ีเรียบหรู  กราฟกทําใหภาพรวมของรายการดูดีข้ึน เหมาะกับ

เนื้อหาของเพลง เพราะเปนเพลงสากล กราฟกท่ีใชจะดูเปนสากล จังหวะในการลําดับภาพดีมีสวนทํา

ใหรายการดูสนุกข้ึนไมนาเบื่อ มีการใชภาพหรือ สี ท่ีเขากับธีมของรายการเก่ียวกับเพลงสากล ซ่ึงจุดนี้

กลุมตัวอยางรูสึกพอใจมากเพราะทําใหรายการมีสีสันตอการรับชมเปนอยางมาก นอกจากนี้กลุม

ตัวอยางบางทานใหความเห็นวา รายการควรใชเสียง ภาพ ท่ีทําใหคนดูรูสึกนาตื่นเตนมากกวานี้ และ

สีสันในฉากในสตูของรายการยังขัดตออารมณในการรับชมอยูบาง 

สวนท่ี 4ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ ( All of Obsessories 

program)  

ดานความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  โดยรวมพึง

พอใจเปนอยางมาก เพราะรายการนาเสนอเนื้อในแตละชวงมีความสนุกและสาระท่ีหลากหลาย  และ

อยากจะรับชม ซ่ึงแตละชวงก็จะคงความเปนสากลไดเปนอยางดี และชวงแตละชวงใหสาระท่ีเปน

ประโยชนอยางเดนชัด ขอมูลมีความชัดเจน และนาเชื่อ เพราะมีการอางอิงท่ีมาของแหลงขาว 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางบางทานใหความเห็นวา ในชวงแรกมีเนื้อหาขาวมานอยไป พิธีกรหลุดออก

การสอนท่ีเปนสาระไปบางรายการดูโดจากรายการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป แตโดยรวมถือวาทํา

ออกมาไดดี ดูแลวสนุกสนาน ไดสาระและความเพลิดเพลินไปกับรายการ มีการใชโทนสีท่ีเขากับ

แนวคิดหลัก ลําดับภาพไดนาสนใจไมนาเบื่อ สีท่ีออกมาสวยงาม นอกจากนี้ในเรื่องของจังหวะ ความ

ดังเบาของเสียงและความชัดของเสียงในชวงท่ี3 ไมราบรื่นไปบางแตโดยรวมแลวรายการออกมา

นาสนใจและสนุกสนานจากการรับชมรายการ  

สวนท่ี5 ขอเสนอแนะ 

มีกลุมตัวอยางบางสวนใหความเห็นวา ฉากในรายการดูมาเขากับกราฟฟกท่ีใชกับฉากให

ความรูสึกขัดตอรายการไปบาง แตภาพรวมท่ีออกมารายการสนุกนาสนใจและดูดีแตควรจะปรับฉาก

ของรายการใหดูหรูข้ึนมากกวานี้การรับชมรายการ นอกจากนี้บางสวนยังรูสึกวาการเอาเพลงมาใชนั้น
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ชวยใหการรับรูภาษาอังกฤษนั้นงายข้ึนกวาการมานั่งบอกตรงๆ แตควรเพ่ิมจุดเดนและเทคนิคให

แตกตางกันมากกวานี้ จะชวยเพ่ิมความนาสนใจมากยิ่งข้ึน  
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานรายการ ในหัวขอเรื่อง “การสรางสรรครายการวาไรตี๊

เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน” เปนการศึกษาวิจัยและการผลิต

ชิ้นงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอท่ีปรากฏในรูปแบบ

ของรายการโทรทัศน และขอมูลเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลงสากลท่ีปรากฏในรูปแบบ

ของสื่อออนไลน โดยศึกษาขอมูลความคิดเห็นท่ีไดจากผูผลิตในดานตางๆ รวมถึงการสํารวจพฤติกรรม

การเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต และการรับชมรายการโทรทัศนสาระบันเทิงท่ีสอนภาษาอังกฤษ และความ

ตองการทางดานเนื้อหาและรูปแบบของกลุมผูชมเปาหมาย เพ่ือใหไดแนวทางในการสรางสรรค

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษใหกับผูท่ีมีความเขาใจภาษาอังกฤษ

ระดับดีใหดียิ่งข้ึนใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ตลอดจนการ

ประเมินผลชิ้นงานรายการท่ีเสร็จสมบูรณท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

Group) จากกลุมตัวอยาง ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลและการศึกษาถึงผลการวิจัยดังกลาวนั้น ทํา

ใหสามารถสรุป อภิปราย และอธิบายขอเสนอแนะไดดังนี้ 

สรุปผลการศึกษาวิจัย  

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษจํานวนท้ังหมด 

1 รายการ วิเคราะหเว็บไซตเก่ียวกับเพลงสากลจํานวน 1 เว็บไซตและ วิเคราะหเว็บไซตสําหรับ

รายการโทรทัศนออนไลนจํานวน 1 เว็บไซต 

1. การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอจากขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษาและวิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ วิธีการนําเสนอ ในรายการอางอิงท่ีเกี่ยวของคือ  

1.1 บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ ของรายการโทรทัศน ชื่อ

รายการ English breakfast จํานวน 1 รายการ ตามวันเวลาท่ีออกอากาศตามปกติ 

1.2 บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ ขอมูลขาวสาร ของเว็บไซต

ดานเพลงสากลwww.billborad.com  

1.3 บทวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอ ของสื่อออนไลน รวมถึง

รูปแบบเว็บไซต www.youtube.com  
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สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 เนื้อหาของรายการ (Content)  

จากการวิเคราะหเนื้อหาดังกลาวขางตน ท้ังในสวนของเว็บไซตและในสวนของรายการ  

สามารถวิเคราะหการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นจะเปนเนื้อหาท่ีนาเชื่อถือ อางอิงกับสถานการณ

ปจจุบัน มีแหลงขาวหรือแหลงท่ีมาอยางชัดเจน เนื้อหาท่ีนําเสนอจะมีการสรางสรรค มีการอัปเดต

ขอมูลอยูตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงเก่ียวกับดานของศิลปน จะชวยเพ่ิมความนาสนใจของเนื้อหา

ไดมาก ในสวนสาระท่ีเปนองคความรูทางภาษาอังกฤษนั้นก็สามารถทําใหสอดแทรกเขาไปดวยไมรูสึก

ถูกสอนอยู 

สวนท่ี 2 รูปแบบของรายการ (Format)  

รูปแบบรายการจะเปนการนําเสนอขอมูลท่ัวไปเก่ียวดานเพลงสากล อยางเว็บไซต  

www.billborad.com มีการอัปเดตขาวสารท่ีทันสมัย มีความรวดเร็วในเรื่องของเวลา มีการเชื่อมโยง

กับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในเรื่องของแหลงท่ีมาดวย รูปแบบท่ีนําเสนอ

นั้นถาเปนการอัปเดตขาวสาร ขอมูลตางๆ จะอัปเดตโดยการใชเปนขอความหรือ บทความสั้นๆ ทีมี

ภาพประกอบ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจของขอมูลขาวสาร สวนในเรื่องของรูปแบบเว็บไซตบันเทิง จะ

เนนสีสัน กราฟกท่ีสวยงาม เขากับแนวคิดหลัก (concept) ของเนื้อหา เราสามารถเอามาปรับกับบท

และเนื้อหาท่ีจะนําเสนอในแตละสัปดาหไดซ่ึงสามารถเอามาใชในชวงแรกของรายการเพ่ือเปด

ประเด็นใหคนดูติดตามตอจนจบรายการขอมูลท่ีนํามาพูดในรายการตองมีแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือจะ

ทําใหรายการดูนาเชื่อถือและเปนความรูท่ีสามารถนําไปใชไดจริง และการทํารายการบนสื่อออนไลน

จะเขาถึงกลุมเปาหมายของรายการดีท่ีสุด 

สวนท่ี 3 วิธีการนําเสนอ (Presentation)  

ในการนําเสนอขาวสารหรือ อัปเดตขาวสาร หรือเรื่องราวตางๆ จะใชภาษาท่ีงายตอการ 

เขาใจ ท้ังนี้จะข้ึนอยูในรูปแบบของรายการ เพราะเปนรายการสอนภาษาผานเพลงขอมูลและการ

นําเสนอจึงจําเปนท่ีเปนขอมูลท่ีถูกตองทางภาษาและการนําเอาไปใช ตองการใหคนเชื่อถือ แต

อยางเชนการนําเสนอขาวสารและขอมูลองคความรูตางๆก็จําเปนใชภาษาท่ีเปนกันเอง เขาใจงาย มี

ภาพประกอบ เพราะวิธีการนําเสนอท่ีแปลกใหมหรือการสอนเขาไปโดยท่ีผูชมไมรูตัววาถูกสอนอยูซ่ึง

นั่นก็คือจุดประสงคของการทํารายการผูชมไดท้ังสาระและความบันเทิงไปพรอมๆกัน 

2. การวิเคราะหบทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–Depth Interview) ผูผลิตดานตางๆ 

จํานวนท้ังส้ิน 4 ทาน ดังตอไปนี้  

2.1 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

จํานวน 1 ทาน สัมภาษณ สัมภาษณ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ Creative และพิธีกรรายการ English 

Breakfast 
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2.2 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ  

จํานวน 1 ทาน สัมภาษณ อดัม แบรดซอว อาจารยสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน Hollywood 

Learning Center และพิธีกรรายการ The Breakdown และรายการ Wink Wink English 

2.3 กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับเพลงสากลและศิลปน จํานวน 1  

ทานสัมภาษณ จิรเดช โลหะจิตรานนท Music Selector at MET 107 

2.4 กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนรายการวาไรตี้ท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษา จํานวน  

1 ทานสัมภาษณ จารินี ถนอมญาติ Creative รายการ ภาษาพลาซา ชอง Play Chanel จากการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางสรรครายการ 

นั้น สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้  

สวนท่ี1 ดานเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

ผูผลิตในสวนของการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลน มีความเห็นท่ีตรงกันวา การใช 

ขอมูลขาวสารรวมท้ังการสอนภาษานั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีขอมูลในการนําเสนอนั้น จําเปนตองมีแหลง

อางอิงและ แหลงท่ีมาท่ีชัดเจน ขอมูลจึงมีความนาเชื่อถือและถูกตองการเพ่ิมความนาสนใจของขอมูล

คือการสรางสรรคและพัฒนาการนําเสนอขอมูลโดยการใชเรื่องราวเก่ียวโยงกับศิลปนและเพลงสากล 

จะเพ่ิมความนาสนใจสําหรับกลุมเปาหมายไดเปนอยางมาก นอกจากนี้การใชภาษาท่ีเขาใจงาย พรอม

รูปภาพในการนําเสนอ จะชวยเพ่ิมความนาสนใจมากกวาการท่ีใชตัวอักษรท่ีเสนอเรื่องราวเพียงอยาง

เดียว นอกจากนี้ผูผลิตดานตางๆยังใหความเห็นวา การนําเสนอขาวสาร ถามีการนําเสนอขาว ผาน

การบอกเลาเปนคําพูด ก็จะทําใหผูฟงสนใจท่ีอยากจะรับรูขาวนั้นๆเพ่ิมมากข้ึน  

สวนท่ี2 ดานการเตรียมงานและการผลิต 

เตรียมบทในการถายทําใหดีวางลําดับในการนําเสนอของแตละชวงใหสอดคลองกัน

รายการตองสรางสรรคเนื้อหาใหใหม ใหนาสนใจ มีการอัปเดตขอมูลขาวสารใหใหมและทันตอ

เหตุการณปจจุบันมากท่ีสุด มีการพัฒนาของเนื้อหาเดิมๆใหกลายเปนเนื้อหาใหมไดอยางนาสนใจ 

สวนรูปแบบกราฟกท่ีใช มีสวนสําคัญรองลงมา แตเปนสิ่งท่ีชวยเพ่ิมความนาสนใจตอผูชมรายการดวย

เชนกัน  

สวนท่ี3 ดานปญหาและอุปสรรค 

จะทําอยางไรใหคนดูซึมซับความรูไดตัวท่ีไมไดรูสึกเบื่อและสนุกไปดวย รวมท้ังการ 

นําไปใชไดจริงใหเกิดประโยชนเพราะฉะนั้นตองเลือกใชเพลงและคําศัพทในการนําเสนอใหดี 
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3.ผลสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตและและเว็บไซตเกี่ยว

ภาษาอังกฤษ ปจจัยในการเลือกชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอน

ภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน ความตองการทางดานเนื้อหาและรูปแบบในรายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน 

สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับรายการวา

ไรตี้สอนภาษาอังกฤษผานเพลงสากล 

จากผลสรุปโดยรวม กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการวาไรตี้สอนภาษาอังกฤษ 

ผานเพลงสากล สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ62 ) กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง  19-22 ป 

(รอยละ 82 ) และสามารถพิจารณาขอมูลไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการวาไรตี้

สอนภาษาอังกฤษผานเพลง จะเปนกลุมนักเรียน และนักศึกษา (รอยละ91 ) โดยมีระดับการศึกษาอยู

ท่ี ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา (รอยละ 82) มากท่ีสุด จากขอสังเกตนี้ แสดงใหเห็นวากลุมท่ีสนใจ

เก่ียวกับรายการวาไรตี้สอนภาษาอังกฤษผานเพลง จะเปนชวงวัยท่ีกําลังคนควา กําลังเรียนรู และ

เปดรับสิ่งใหมๆ ยังไมมีการงานท่ีม่ันคงและแนนอนเพราะรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญจะอยูท่ีประ

มาน  5,000-10,000 บาท (รอยละ43 ) เปนวัยท่ีกาวทันตอเทคโนโลยีและเปดรับสื่อใหมๆ 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศนท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

มีการใชอินเตอรเน็ตทุกวัน (รอยละ85 ) และสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา คือ 

20.01 – 24.00 น. (รอยละ 79 ) มีการเขาชมเว็บไซตเก่ียวกับภาษาอังกฤษในดานท่ีเก่ียวกับการฟง

เพลงและการดูมิวสิกวิดีโอ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย เทากับ 3.38 ) โดยเขาใชเว็บไซตท่ีเขาเปนประจําทุก

วันคือเฟสบุค (รอยละ 34)และยูปทูป (รอยละ33) ซ่ึงในการเขาชมเว็บไซตยูทูปจะใชเวลาประมานวัน

ละ 30นาทีถึง 1 ชั่วโมงข้ึนไป (รอยละ 41) และรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอน

ภาษาอังกฤษทางโทรทัศนของไทย ท่ีเคยรับชมและ มีความสนใจมากท่ีสุด คือ รายการ English on 

Tour (รอยละ 37 ) รายการ Chris Delivery (รอยละ 22 ) และรายการ English Breakfast  (รอย

ละ 22 ) ซ่ึงเปนรายการประเภทสาระบันเทิงท่ีใหความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษ  

สวนท่ี 3 ความตองการท่ีมีตอรูปแบบรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือใน

การสอนภาษาอังกฤษผานส่ืออนไลน 

นอกจากรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาการเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงสากลของศิลปน 

ตางชาติแลวกลุมตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับรายการสอนภาษาอังกฤษใหความสนใจมากท่ีสุดใน

ดานขอมูลความรูท่ัวไปเก่ียวกับเพลงสากล(รอยละ37) รองมาคือในเรื่องของความรูขอมูลท่ัวไปของ

ภาษาอังกฤษ โดยจะเลือกรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

ผานสื่อออนไลน จากปจจัยท่ีมากท่ีสุด ดังตอไปนี้ รูปแบบและวิธีการนําเสนอสาระในแตละชวง และ

แตสัปดาหของรายการรวมถึงสาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ สามารถนําไปใชในการดําเนิน
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ชีวิตจริงได สวนปจจัยท่ีเลือกเขาชมยูทูปท่ีมากท่ีสุด มีดังตอไปคือ สะดวกตอการเขาถึงขอมูลไมวาอยู

ท่ีไหนเวลาใด ก็สามารถเปดรับชม การทํารายการบนยูทูปสามารถหยุดหรือเลื่อนไดสะดวก รับชม

รายการชมผานทาง youtube official channel ได และการจัดลําดับคลิปรายการใหเปนหมวดหมู

(เพ่ือความสะดวกในการเขาชมรายการ) 

สวนท่ี 4 ความตองการท่ีมีตอเนื้อหารายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการ

สอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน 

กลุมเปาหมายเลือกจะติดตามชมตอหากมีรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อใน 

การสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน โดยใหเหตุผลมีลักษณะใกลเคียงไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

ตองการทราบเก่ียวกับวัฒนธรรมเพลงเนื้อหาของเพลงรวมถึงการนํามาประยุกตมาใชในชีวิตจริงๆได

โดยไมใชการสอนแบบตรงๆแตเปนการสอดแทรกจากพิธีกรของรายการ รวมถึงการใชศิลปนมาเปน

ตัวท่ีชวยดึงความสนใจจากกลุมเปาหมาย และรายการมีเนื้อหาท่ีใหเลือกชมอยางหลากหลายในทุก

ชวงของรายการจึงทําใหนาสนใจและอยากติดตาม อีกท้ังเปนรายการประเภทออนไลน และออนไลน

ผานเว็บไซตยูทูปจึงสะดวกตอการเขาถึงขอมูล สามารถดูคลิปยอนหลังไดงาย ตามวันท่ีและเวลาท่ี

ถูกตอง สามารถเขาชมรูปภาพและคนหาขอมูลตางๆเพ่ิมเติมได นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังให

ความเห็นอีกวา รายการท่ีสอนภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุนไทยยังมีนอยควรสงเสริมใหมีรายการ

ประเภทนี้เยอะมากข้ึน 

กลุมเปาหมายใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง เก่ียวกับ

การนําเสนอขาวสารดานตางๆควรเปนปจจุบันมากท่ีสุด และมีการอัพเดตขาวสารเก่ียวกับเพลงสากล

ท่ีไดรับความนิยมอยูตลอดเวลา การนําเสนอเนื้อหาสาระเก่ียวกับภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ใหความ

นาสนใจ แตควรเปนขอมูลท่ีถูกตองและสามารถนําไปปรับไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง อยากให

รายการนําเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหมและใหความรูเก่ียวกับคําศัพท สํานวน การนําเอาคําไปใชในชีวิต

จริงอยางถูกตอง เพ่ือศึกษาและรับชมไวใหเกิดเปนความรูใหมๆ อยากใหรายการมีรูปแบบท่ีสนุก 

สอดแทรกความบันเทิง อีกท้ังไดสาระในการรับชมดวย การนําเสนอเนื้อหาท่ีสอดแทรกดานศิลปนจะ

ทําใหนาติดตามและนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

4. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการ ในหัวขอ 

“ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการ

สอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน รายการ “Boom Boom Pow” 

ผูศึกษาไดทําการประเมินผลชิ้นงานรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการ

สอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน รายการ “Boom Boom Pow” ท่ีไดผลิตข้ึน ดวยวิธีการ

สนทนากลุมในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดจากการรับชมรายการ จากกลุมตัวอยางท่ีมี
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ความสนใจดานเพลงสากลและดานภาษาอังกฤษ ท่ีมีอายุระหวาง 17-25  ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล เปนจํานวนท้ังสิ้น 8 ทาน ในชวงระหวางวันท่ี 5-7 มกราคม พ.ศ.

2556 สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ Boom Boom Pow (Format) 

     กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจกับรูปแบบของรายการซ่ึงใหเหตุผลวา มีความหลากหลายของ 

รูปแบบ  อีกท้ังยังสามารถตอบโจทยและเปนอีกทางเลือกสําหรับกลุมผูท่ีสนใจเก่ียวกับดานเพลงสากล

ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษสนใจรวมถึงรูปแบบของรายการแตละชวงนั้น

นาสนใจเปนอยางมาก ไมนาเบื่อ มีเอกลักษณของรายการนั้นๆ สื่อถึงความสนุกพรอมการสอดแทรก

ภาษาอังกฤษดวย โดยรวม เพราะมีท้ังเรื่องราวของ ขาวสาร ดนตรีของศิลปนท่ีเปนท่ีนิยมรวมถึงการ

สอดแทรกภาษาอังกฤษท่ีมาพรอมเพลง มีท้ังสาระ และความบันเทิงท่ีครบถวนสมบูรณในแตละชวง 

เม่ือรับชมแลวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางยังใหความเห็นเพ่ิมเติม

ดวยวา หลังจากรับชมรายการแตละรายการแลว ยังมีความรูสึกท่ีตองการจะติดตามตอนตอๆไปของ

รายการนั้นๆอีกดวย  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการ Boom Boom Pow (Content) 

     รายการแตละชวงมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีใหท้ังความรู ความบันเทิง ไดสาระท่ีเปน

ประโยชนอยางมาก และ ไมลืมท่ีจะสอดแทรกความรูเพ่ิมเติมลงไปในเนื้อหาของการใชภาษาอังกฤษ

ท่ีมาจากเพลงของศิลปนท่ีหยิบยกข้ึนมา ทําใหไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาของเพลงท่ีจะประยุกตใชใน

ชีวิตได 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของรายการ Boom Boom Pow (Style) 

     พิธีกรสามารถดําเนินรายการไดอยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน ทําใหรายการมีความนา 

สนใจ และนาดึงดูดใจเปนอยางมาก อีกท้ังการใชท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทยชัดเจนท้ัง2ภาษาทําให

รายการดูนาเชื่อถือมากข้ึน การใชพรอบเสื้อผาหนาผมท่ีเขากันกับศิลปนและเนื้อหาของเพลงประจํา

สัปดาหก็นําเสนอไดดี 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกราฟก การตัดตอ (Editing)ภาพ ดนตรีและเสียง

ประกอบของรายการ Boom Boom Pow ( Music and Sound effect ) 

     มีกราฟกท่ีเรียบหรูกราฟกทําใหภาพรวมของรายการดูดีข้ึน เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง  

เพราะเปนเพลงสากล กราฟกท่ีใชจะดูเปนสากล จังหวะในการลําดับภาพดีมีสวนทําใหรายการดูสนุก

ข้ึนไมนาเบื่อ มีการใชภาพหรือ สี ท่ีเขากับธีมของรายการเก่ียวกับเพลงสากล 
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สวนท่ี 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของรายการ (Overview) 

โดยรวมพึงพอใจเปนอยางมาก เพราะรายการนาเสนอเนื้อในแตละชวงมีความสนุกและ 

สาระท่ีหลากหลาย  และอยากจะรับชม ซ่ึงแตละชวงก็จะคงความเปนสากลไดเปนอยางดี และชวงแต

ละชวงใหสาระท่ีเปนประโยชนอยางเดนชัด ขอมูลมีความชัดเจน ฉากในรายการดูมาเขากับกราฟฟกท่ี

ใชกับฉากใหความรูสึกขัดตอรายการไปบาง แตภาพรวมท่ีออกมารายการสนุกนาสนใจและดูดีแตควร

จะปรับฉากของรายการใหดูหรูข้ึนมากกวานี้การรับชมรายการ นอกจากนี้บางสวนยังรูสึกวาการเอา

เพลงมาใชนั้นชวยใหการรับรูภาษาอังกฤษง้ันงายข้ึนกวาการมานั่งบอกตรงๆ แตควรเพ่ิมจุดเดนและ

เทคนิคใหแตกตางกันมากกวานี้ จะชวยเพ่ิมความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนาเสนอท่ีปรากฏในการ

สรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนท่ี

เก่ียวของ วิเคราะหบทสัมภาษณจากผูผลิตดานตางๆ รวมถึงการวิเคราะหผลสํารวจพฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินเตอรเน็ต และความตองการทางดานรูปแบบและเนื้อหาของกลุมผูชมเปาหมายท่ีมีตอ

รายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน ตลอดจนการ

วิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลรายการวาไรตี้ เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน “Boom Boom Pow” ท่ีผูศึกษาไดผลิตข้ึนนั้น สามารถทาการ

อภิปรายผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้ 

การอภิปรายผลเกี่ยวกับปจจัยในการผลิตรายการ  

จากการสรุปผลเก่ียวกับปจจัยในการผลิตรายการ จึงนํามาวิเคราะหไดดังนี้ ผูวิจัยได

อภิปรายผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยในการผลิตรายการโดยการสนทนากลุมกับผูชมกลุมเปาหมาย โดย

รายการมีผูชมกลุมเปาหมายคือ ผูท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงสากล ซ่ึง

กลุมเปาหมายใหความสนใจในดานของเนื้อหาเปนอยางมาก ดวยเนื้อหาของรายการแตละชวงมีความ

หลากหลาย ทําใหเพ่ิมความนาสนใจแกกลุมเปาหมาย นอกจากนี้สาระความรูท่ีไดจากการรับชม

รายการ สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงไดรวมถึงรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีไดนั้นมี

ความสําคัญมากท่ีสุดตอการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงสอดคลองกับผลสํารวจจากกลุมตัวอยาง ท่ีเลือก

คือสาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงไดอยูในเกณฑมาก

ท่ีสุด (เนื้อหาสาระท่ีสามารถนําไปใชไดจริง คาเฉลี่ย 4.38) และสอดคลองกับบทสัมภาษณจากผูผลิต

ดานตางๆจํานวน 4 ทาน (In-depth Interview) ท่ีแสดงความเห็นวา เนื้อหาของรายการมี

ความสําคัญมากท่ีสุดตอการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงการทําใหผูชมรับความรูเพ่ิมโดยผานการ
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สอดแทรกผานเพลงสากลนั้นสอดคลองกับ แนวคิดการเรียนภาษาจากเพลง ทําใหทราบไดวาการ

เรียนรูจากการฟงนั้น เปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยการใชเพลงนั้นจะเปนสื่อท่ีทําใหมนุษยเราจดจําไดงาย เจียร

นัย พงษศิวาภัย (2540: 101-107)  ข้ึนจึงผลิตรายการท่ีจะใชเพลงสากลเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษและสอดคลอง ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย คือการเรียนรูท่ีจะบรรลุผลไดนั้นจะตองมี

องคประกอบตางๆในการปรับใชในรายการคือการทําใหเกิดสิ่งเราข้ึน สถานการณตางๆ ท่ีเปนสิ่งเรา

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน ใชคําพูด น้ําเสียง ภาพประกอบ หรือ กราฟกท่ีดึงดูดสายตา จากจุดนี้ผู

ศึกษาจะใชพิธีกรและศิลปนตนแบบเปนสิ่งเราในรายการเพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมาย ทิศนา แขมมณี 

(2555;72-76) ซ่ึงแนวคิดนี้มีความสอดคลองเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ ดวยรายการแตละชวงมี

เนื้อหาท่ีหลากหลาย มีรูปแบบท่ีไมเขากัน ซ่ึงการนําเอาเนื้อหาเก่ียวกับเพลงสากลของศิลปนท่ีเปนท่ี

นิยมเขามาเชื่อมโยงตอการผลิตรายการ ซ่ึงจุดนี้สามารถตอบสนองความตองการของผูชม

กลุมเปาหมายไดเปนอยางดีและสอดคลองกับคําสัมภาษณจากผูผลิตสื่อออนไลนวาในการสรางเนื้อหา

ในรายการนั้นควรมีสิ่งกระตุนใหผูชมอยากดูในท่ีนี้คือศิลปนท่ีจะเปนศิลปนประจําสัปดาห รวมถึง

เพลงท่ีจะนํามาแนะนําและแปลในแตละเทปไป เพราะถาเปนศิลปนท่ีผูชมชื่นชอบเขาก็จะติดตาม  

นอกจากนี้จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนประจําทุกวัน 

โดยผานเว็บไซต และสื่อบันเทิง ในดานรูปแบบในการนําเสนอนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิด“การใชสื่อ

ออนไลนกับโลกยุคปจจุบัน” วันรุนสมัยนี้หันมาใหความสนใจกับการเปดรับสื่อออนไลนมากข้ึน การ

เผยแพรรายการดวยวิธีนี้จะสามารถไดผลตอบรับกับกลุมเปาหมายรวมท้ังไดผลตอบรับท่ีรวดเร็ว

สามารถนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา รายการใหมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึนนอกจากนี้ยังเปนการ

เผยแพรรายการโดยใชตนทุนต่ํากวาการใชสื่ออ่ืนๆ มีความรวดเร็วและกวางขวางอีกดวยพบวาการ

รับชมดานเพลงสากลและภาษาอังกฤษนั้นกลุมเปาหมายสามารถเลือกรับชมรายการไดหลากหลาย 

นอกจากนี้ยังตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายคือ สามารถรับชมไดสะดวกโดยงายผานทาง

เว็บไซตออนไลน มีการออกแบบ การลําดับภาพ สี และกราฟกท่ีเก่ียวของกัน มีการเพ่ิมเติมขอมูลใน

สวนของเนื้อหา และรูปภาพเพ่ิมเติมมากข้ึน และสรางสรรครูปแบบของเว็บไซตท่ีใชเผยแพร

ออกอากาศ (youtube official) ของรายการนั่นเอง 

จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือสารสื่อ สารการสืบสอบและการจัดการเรียนรู โดยอิงทฤษฎีถอยความและแนวคิด

การเรียนรูดวยการนําตนเองบุญสม ทับสาย (2549) มีความสําคัญในการคิดเนื้อหาในชวงสุดทายของ

รายการท่ีผูชมนั้นสามารถมีบทบาทท่ีจะเรียนรูจากตนเองไดหลังจากดูรายการมีการแสดงออกความ

คิดเห็นผาน Social Network และการมีสวนรวมกับทางรายการในการรวมสนุกตอบคําถามท่ีตองดู

ถึงจะสามารถตอบไดทําใหรายการมีปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดกับผูชมมากข้ึนทําใหผูชมนั้นไดมีสวนรวมกับ

ทางรายการและสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลงแบบเขาใจงายอีกดวย 
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การอภิปรายผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  

จากการวิเคราะหกระบวนการผลิตรายการแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนคือ กระบวนการ

กอนการผลิตรายการ กระบวนการผลิตรายการ และกระบวนการหลังการผลิตรายการ ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิด “การผลิตรายการโทรทัศน” (มหาสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชานิเทศศาสตร 2552 : 38) 

โดยข้ันตอนแรกของกระบวนการกอนการผลิตนั้นจะตองกําหนดวัตถุประสงคของรายการ เลือกเรื่อง

และ เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ วางโครงเรื่องดังท่ีไดจัดทาโครงรางรายการโดยกําหนดวัตถุประสงคของ 

รายการท่ีชัดเจน มีแนวคิดหลัก รูปแบบของแตละรายการจะตองสอดคลองกับแนวคิดหลักซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิด“ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน” (จํานง รังสิกุล.ทฤษฎีการผลิตรายการ

โทรทัศน,2529:123) โดยข้ันตอนแรกของกระบวนการกอนการผลิตนั้นจะตองกําหนดวัตถุประสงค

ของรายการ เลือกเรื่องและ เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ วางโครงเรื่องดังท่ีไดจัดทําโครงรางรายการโดย

กําหนดวัตถุประสงคของ รายการท่ีชัดเจน มีแนวคิดหลัก รูปแบบของแตละรายการจะตองสอดคลอง

กับแนวคิดหลัก มีความเปนธีมเดียวกันท้ังหมด 3ชวง และในกระบวนการนี้จําเปนตองใชความคิด

สรางสรรคในการนําเสนอผลงาน เพ่ือใหเกิดความนาสนใจมากยิ่งข้ึน ในแตละชวงจําเปนตองมีเนื้อหา

และรูปแบบท่ีแตกตางกัน และแตละชวงจะเชื่อมโยงถึงการนําเสนอเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานเพลงสากลเขามาประกอบกับเนื้อหาของแตละชวงของรายการ ซ่ึงจุดนี้ตรงกับจุดประสงคของ

กลุมเปาหมายท่ีไดตอบแบบสอบถามแบบออนไลนไว คือ กลุมเปาหมายเลือกใหความสนใจเก่ียวกับ

สาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงไดอยูในเกณฑมากท่ีสุด 

(เนื้อหาสาระท่ีสามารถนําไปใชไดจริง คาเฉลี่ย 4.38)ท่ีมาพรอมกับรูปแบบการวิธีการนําเสนอรายการ

ท่ีแปลกใหม ซ่ึงสอดคลองกับรายการท่ีไดผลิตข้ึนมา 

การอภิปรายผลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการ

สอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน “Boom Boom Pow” ของผูชมกลุมเปาหมาย  

จากการสนทนากลุมกับผูชมกลุมเปาหมายเก่ียวกับความพึงพอใจจากการรับชม รายการ

วาไรต้ีเพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน “Boom Boom Pow” 

ของผูชมกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายพึงพอใจเก่ียวกับการรับชมวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อใน

การสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน แตละทานใหความเห็นวาสามารถนําคําศัพทหรือประโยคไป

ปรับใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เปนการนําเสนอรายการท่ีไดความรูพรอมความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

มีความหลากหลายของเนื้อหาและรูปแบบ มีความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารและความรูทาง

ภาษาอังกฤษท่ีนํามาสอนอีกท้ังยังตอบโจทยสาหรับผูท่ีมีความสนใจเก่ียวกับศิลปนและเพลงสากลใน

แตละเทปนั้นๆไดเปนอยางดี เพราะสามารถติดตามไฮไลทของรายการไดในแฟนเพจหรือสามารถ

รับชมไดทุกเวลา และดึงดูดใจผูชมกลุมเปาหมายไดเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหรายการท่ีเปนแบบวาไรตี้นี้ใน

แตละชวงมีความนาสนใจท่ีแตกตางกัน ซ่ึงตรงกับผลจากการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนจากกลุม
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ตัวอยางท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษผานเพลง แสดงความเห็นแบบเดียวกันวาเลือก

เขาชมมากท่ีสุด ดวยปจจัยคือสาระความรูท่ีไดจากการรับชมรายการ สามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตจริงได (คาเฉลี่ย 4.38) กลุมตัวอยางใหความเห็นวา มีความสะดวกและงายตอการรับชม มีการ

ออกแบบเว็บไซตท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของรายการไดเปนอยางดีตามแนวความคิดการใชสื่อออนไลน

ในโลกปจจุบัน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษณ 2555 : 99) 

ในเรื่องของเวลาท่ีใชในการออกอากาศคือเวลา 21.00 นาที ซ่ึงเปนเวลาท่ีคนสวนใหญใช

สื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด โดยสอดคลองกับงานวิจัย “การใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตของคน

กรุงเทพมหานคร” การใชสื่ออินเทอรเน็ตนี้ตรงกับผลการวิจัยของ กลุมตัวอยางใชโทรทัศน

อินเทอรเน็ตอยูในชวงเวลา 20.01-24.00 น. (หัวคาถึงดึก) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.18 (สมเกียรติ 

เหลืองศักดิ์ชัย 2553) และสอดคลองกับผลสํารวจจากการแจกแบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยาง 

พบวา เวลาท่ีกลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือชวงเวลาตั้งแต 20.00 น. – 00.00 น. คิดเปน

รอยละ 62 

ปญหาและขอเสนอแนะ  

1. ปญหาท่ีเกิดข้ึนการกระบวนการผลิตรายการ แบงออกเปน 3 สวนดังนี้  

สวนท่ี 1 ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ (Pre-Production)  

- ปญหาเรื่องสถานท่ีในการถายทํา สตูดิโอไมพอตอการเตรียมเสร็จฉากและ เรื่อง 

อุปกรณท่ีใชในการถายทําเนื่องจากบางรายการตองถายทํากอนเวลาอุปกรณจึงไมพรอมสําหรับการ

ถายทํา ทําใหรายการท่ีผลิตออกมามีคุณภาพไมสมบูรณเทาท่ีควรในเรื่องของแสงและเสียงของ

รายการบางชวงไมราบรื่นและการเตรียมฉากในการถายทํากระดาษสีท่ีเอามาทําฉากไมพอจึงทําให

บางสวนในฉากไมเนียนสีโดดออกจากท่ีกําหนด 

สวนท่ี 2 ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production)  

- ในบางชวงเกิดปญหาจากผูดําเนินท่ีดูพูดแยงกันจนดูน้ําหนักของพิธีกรหลักหายไป  

- อุปกรณไมพรอมในการถายทํา เชนการดความจําของกลองวิดีโอเสียขณะถายทําทําให 

ไดภาพจากกลองแค 1 ตัวภาพในบางชวงจึงนาเบื่อและในการจัด ไฟท่ีใชในสตูไมเพียงพอจึงทําใหมี

เงาเกิดข้ึนและปญหาเก่ียวกับธรรมชาติ เนื่องจากสถานท่ีถายทําในชวงท่ี2เปนแบบกลางแจง 

(outdoor) คิวคือตองถายเสร็จภาใน1วันจึงใหตองเรงการถายทํา แสงในแตละชวงเวลาไมเทากัน ทํา

ใหโทนสีท่ีใชในรายการไมเสมอกัน  

สวนท่ี 3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)  

- การตัดตอแตละชวงจะมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองใชการ 
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สรางสรรคในสวนของกราฟกหรือลูกเลนตางๆ ใหออกมาสอดคลองกับเนื้อหานั้นๆ ซ่ึงในสวนนี้กราฟก

ในบางรายการอาจจะยังไมสมบูรณมากนักเนื่องดวยเวลาท่ีจํากัด อีกท้ังโทนสีภาพท่ีใชในบางรายการ

ไมสามารถทําใหเปนโทนสีเดียวกันไดรอยเปอรเซ็นต ดังนั้นจึงแกปญหาใหรายการมีความนาสนใจดวย

การใชเสียง และสีสันกราฟกเพ่ิมเขาไปในแตละรายการ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ในสวนของเสียง

บรรยายอาจจะมีความไมราบรื่นอยูบางเนื่องจากอุปกรณท่ีอัดมาใชอุปกรณท่ีไมเหมือนกันจึงทําให

ความดังคอยท่ีไดยินไมเทากันการแกไขคือการดึงเสียงและลดเสียงในโปรแกรมตัดตอแตทําไดในความ

พอดีท่ีเสียงจะไมแตกออกจนฟงไมได 

2. ขอเสนอแนะ  

2.1 ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลทีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษ จากผลสํารวจจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของกลุมตัวอยางพบวา รายการแต

ละชวงมีความนาสนใจ แตกลุมตัวอยางบางทานแสดงความคิดเห็นวา เนื้อหาของรายการตอบโจทย

ตรงตามวัตถุประสงคของรายการท่ีตองการนําเสนอ สวนวิธีการนําเสนอขอมูลตางๆพิธีกรทําหนาดีได

ดีมากทําใหรายการดูสนุก แตในบางชวงสนุกจนเกินไปจนทําใหความสําคัญของความรูท่ีจะไดลดลง 

ในเรื่องของกราฟกท่ีใชในการนําเสนอ สวนใหญใหความเห็นวา กราฟกนาจะมีความสมบูรณและ

สวยงาม ในการตัดตอดีแตฉากของรายการดูขัดกับกราฟกท่ีใชไปนิดหนอยทําใหอารมณสะดุดบาง 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางบางทานยังแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกดวยวาพิธีกรจะพูดเร็วทําใหคนท่ีไม

เขาใจอาจจะฟงไมทัน สวนในเรื่องท่ีมีเกมสใหไดรวมสนุกกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นชอบเพราะใครก็

สามารถสมัครเขามาเลนไดเพ่ิมความนาสนใจใหกับรายการมากยิ่งข้ึน สวนในชองทางการออกอากาศ 

วันและเวลานั้น สวนใหญก็เห็นชอบเพราะออกอากาศทางยูทูปก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดงายท่ีสุดดวย                         
2.2 ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต  

การศึกษาและผลิตรายการวาไรตี้ เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษครั้งนี้ผูศึกษาไดผลิตรายการท้ังหมด 1 เทป 3 ชวง ซ่ึงมีความหลากหลายและครอบคลุม

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับเพลงสากลและภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังเปนรายการผานสื่อออนไลน เพราะดวยความ

หลากหลายของเนื้อหาและรูปแบบ อีกท้ังยังสามารถเจาะจงกลุมเปาหมาย และตรงตามวัตถุประสงค

ของรายการไดเปนอยางดี แตในบางชวงเนื้อหา และรูปแบบ ถามีความเดนท่ีแตกตางกันออกไปได

ชัดเจนยิ่งกวานี้ จะทําใหรายการมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน และอาจจะผลิตรายการโดยการเพ่ิม

กลุมเปาหมายใหกวางข้ึนโดยการใชภาษาอังกฤษเปนตัวดึงดูดกลุมคนท่ีอยากจะรับขาวสารพรอม

ความบันเทิงโดยไดความรูผานเพลงสากลของศิลปนท่ีไดรับความนิยม ถาสามารถผลิตออกมาไดอยาง

สมบูรณก็จะสามารถทําใหรายการสื่อออนไลนมีประสิทธิภาพครบถวนมากยิ่งข้ึน และสามารถ

กระจายรายการไปในโลกกวางไดยิ่งข้ึนโดยผานสื่อออนไลน 
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แบบสัมภาษณผูผลิตดานตางๆ เรื่อง“การสรางสรรครายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนส่ือใน

การสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน” (ใชสัมภาษณผูผลิตดานตางๆท่ีเกี่ยวของจํานวน 4 ทาน) 

___________________________________________________________________ 

คําถามท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อในปจจุบัน 

- มุมมองตอรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

- ความนิยมของรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

- กลุมเปาหมายและความตองการของคนสวนใหญตอการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

คําถามท่ีเก่ียวกับดานเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษผานเพลงสากล 

- ลักษณะของเนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรเปนอยางไร 

- ลักษณะของเนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษแบบใดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

- เนื้อหาของรายการสอนภาษาอังกฤษสวนใดท่ียังขาดไปหรือควรไดรับการพัฒนามากข้ึน 

-ปจจัยในการเลือกประเด็นสําหรับการนําเสนอการสอนภาษาอังกฤษในแตละครั้ง 

-การอัพเดตขาวสารและขอมูลทางชองทางของสื่อออนไลนรวมถึงการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย 

คําถามเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอบนสื่อออนไลน 

- แนะนําชองทางของการทําสื่อออนไลนผานสื่อออนไลน 

- มีความคิดเห็นอยางไรถามีรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลนท่ีนําเอาขาวสารของศิลปนคนดังบวกกับการใชเพลงของศิลปนคนนั้นๆมาเปนตัวชวยดึงดูด

ความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเขาใจงายและสนุก 

- มีความคิดเห็นอยางไรถาหากมีกรผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

- ความสําคัญของการเปดโอกาสใหคนดูมีสวนรวมและการเขาถึง ลิ้งคเขาสูหนาเว็บไซตตางๆ 

- การจัดกิจกรรม ชิงของรางวัล การแชรความคิดเห็นผานสื่อออนไลน 

- เทคนิคการใชภาพและกราฟฟคตัวอักษรและการตัดตอในรายการเพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมายสําหรับ

การเขาชมรายการผานสื่อออนไลน 

- ชวยแนะนําเทคนิคการนําเสนอเก่ียวกับรายการสอนภาษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การนําเสนอใหนาสนใจตอการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ

ผานสื่อออนไลน 

-ความคิดเห็นตอการผลิตรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อ

ออนไลน 
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โดยมีแนวคิดหลักคือการนําเอาการเลียนแบบศิลปนคนดังมาเปนตัวชวยในการดึงดูดกลุมเปาหมายซ่ึง

ในแตละชวงจะมีการสอดแทรกเรียนรูภาษาอังกฤษงายๆและท่ีเปนไฮไลทก็คือการสอนผานเพลง 

คําถามท่ีเก่ียวกับการผลิตรายการท่ีนําเสนอการสอนภาษาอังกฤษท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ-

สอน 

- เนื้อหาท่ีและรูปแบบท่ีในรายการ English Brakefast มีการเตรียมตัว วางแผน และอัปเดต ขอมูล

อยางไร 

- กลุมเปาหมายสวนใหญเปนใคร 

- คิดวาในปจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทและอิทธิพลมากนอยเพียงใด  

- ความสําคัญเก่ียวกับการตัดตอ ลูกเลน และกราฟกตางๆท่ีใชในรายการ  

- ภาพลักษณของผูดําเนินรายการมีความสําคัญมากนอยอยางไร  

- เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาตางๆของรายการ  

- การมีสวนรวมสาหรับผูชมทางบาน กิจกรรมตางๆ  

- ความสําคัญเก่ียวกับการเรียนรูภาษาอังกฤษในยุคปจจุบัน มีปจจัยท่ีสงเสริมตอการผลิตรายการมาก  

นอยอยางไร  

- ชวยแนะนําเก่ียวกับเนื้อหารูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมในรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปน

สื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

- มีหลักในการเลือกใชแหลงขอมูลดานการสอนภาษาอังกฤษอยางไรบางเชน เทคนิคจําคําศัพท หรือ

ทักษะทางดาน การฟง พูด อาน เขียนผานเพลง ของภาษาอังกฤษอยางไรบาง 

- เพลงแนวใดท่ีเปนท่ีนิยมในการฟงเพ่ือเรียนรูภาษาไดงายท่ีสุด 

คําถามเก่ียวกับทัศนคติแนวคิดท่ีมีตอรายการสอนภาษาอังกฤษ 

- คิดอยางไรกับกับการเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงโดยมีการใชการเลียนแบบศิลปน 

- ทําไมคนไทยสวนใหญถึงไมเกงดานภาษาอังกฤษ คิดวาเหตุเกิดมาจากอะไร  

- เพลงสากล มีอิทธิพลมากนอยแคไหนตอคนไทย  

- ทําไมคนไทยถึงไมกลาพูดภาษาอังกฤษ 

- ทําไมคนไทยถึงใชภาษาอังกฤษผิดความหมาย 

- อิทธิพลของดารา ศิลปน นักรองตางชาติ สงผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษในไทยมากนอยอยางไร  

- คิดอยางไรกับการเปดสถาบันการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยาง  

มากมาย  

- คิดวาการท่ีเราเกงภาษาอังกฤษจะมีผลตอการดําเนินชีวิตของเราหรือไม  

- คิดวารายการโทรทัศนของไทย มีรายการท่ีสอนภาษาอังกฤษท่ีดีรายการอะไรบาง 

- ขอดี ขอเสียจากของรายการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน มีความเห็นอยางไรบา
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บทสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูผลิตในดานตางๆ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

_____________________________________________________________________ 

1. กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน จํานวน 1 ทาน 

บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ  สุผจญ กล่ินสุวรรณ Creative และพิธีกรรายการ English 

Breakfast ไดขอสรุปดังนี้ 

ลักษณะของรายการภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีรูปแบบเนื้อหารวมถึงวิธีการนําเสนออยางไรบาง

ในการผลิตรายการทีวี หรือกอนท่ีจะผลิตรายการอะไร ผลิตอยางไร ออกอากาศเม่ือไหร แตคําถาม

แรกท่ีตองถามคือ กลุมเปาหมายคือใคร ซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีผูศึกษาไดตั้งไว(มัธยมปลายถึงเริ่มทํางาน)

ก็เปนกลุมท่ีตรงกับจุดประสงคของรายการ ตัวเนื้อหาควรจะเนนท่ีไมหนักจนเกินไป ถาเปนรายการท่ี

ออนไลนดวย ความยาวของคลิปท้ังหมดถาระยะเวลานานเกินไปกลุมเปาหมายก็จะไมดู แตถาเรา

สามารถควบคุมใหมันอยูในเวลาซักไมเกิน 5 นาทีในแตละชวงจะดีมาก สวนวิธีการนําเสนอมันเปน

โลกออนไลนสิ่งเขามาทาทายอยางหนึ่งคือ ซับไทเติล ถาข้ึนชื่อวาเปนรายการท่ีชวยสอนภาษาอังกฤษ

แลวตองมีซับไทเติลข้ึน ตัวกราฟฟคท่ีปรากฏตรงหนาจอตองมีซ่ึงถาเปนหนาจอทีวีการเทียบสเกลจะ

ไมเหมือนกับหนาจอของสื่ออ่ืนๆ เพราะฉะนั้นจะตองคิดใหคิดในการจัดองคประกอบของภาพ กร

เลือกใชฟรอน หรือกราฟกตางๆท่ีตองแชอยูนานๆก็ไมตองใหญมากแตอะไรท่ีตองการเนนหรือเปนคํา

เดี่ยวๆโดดเดนข้ึนก็ทําใหใหญออกมาเลย 

การเลาเรื่องคืออยาเร็วเกินไปหรือชาเกินไป เร็วเกินผูชมท่ีไมทันก็จะหลุดไปเลย ถาชาเกินก็

เหมือนจะดูถูกสติปญญาซ่ึงวงเล็บฉลาด ตองทําใหพอดีๆ หลักการของ English Breakfast ก็คือ

นําเสนอในสิ่งท่ีไมมีใครรู ยกตัวอยางเชน Breakfast แปลวาอาหารเชานะ คนท่ีไมเกงภาษอังกฤษก็จะ

เขาใจ คนท่ีเกงแลวก็จะรูสึก มาบอกทําไมแตถาเราเพ่ิมนิดเดียว เชน Breakfast แปลวาอาหารเชานะ 

เปนการผสมระหวาง 2 คํา ระหวาง นั้นคือ break ซ่ึงแปลวาการผลัก การเลิก และคําวา fast ท่ี

แปลวาความรวดเร็ว แตfast นั้นยังแปลวาการอดอาหารไดอีกดวยเพราะฉะนั้นเม่ือมารวมกัน 

breakfast จึงเทากับการยุติ การอดอาหาร ก็คือคืนกอนหนา อดมาท้ังคืน นอนหลับ เปนตน เราตอง

หาจุดเชื่อมแบบนี้ในการดึงดูดกลุมเปาหมายใสคํายากบางงายบางผสมกันไปแตใหมันไปแบบ

แนบเนียน เนื้อหาท่ีทําตองอยูท่ีการเลือกประเด็นตองดูวาผูชมชอบประมานไหน ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีทําให

ผูชมมีสวนรวมได ท่ีไมไดกาวกายคอนเท็นสเรามากมาย ซ่ึงงายๆสําหรับงานจุลนิพนธนี้ก็เชนใหเขา

เลือกเพลงมา รายการเปดเฟสบุคแฟนเพจ เปนทวิตเตอร ขอเพลงกันมาทางนี้ อยากใหแปลเพลงไหน

เปนตน แตถาจะใหมีผลดีตอกลุมเปาหมายอยาเลือกท่ีประเด็นท่ีโปอนาจารหรือเปนความรุนแรง ซ่ึง

จริงอยูวาเด็กดูไมเปนไรแตถาผูปกครองดูวามันไมขาทีเขาก็จะไมแนะนําใหมาดู ฉากฆากัน ฉากโป

เปลือย ฉากรุนแรง ฉากยาเสพติด ตองระวังมาก ไมควรใหมีภาพแบบนี้ และเรื่องการเขียนบทท่ีจะ
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แนะนําไมใหมันดูเปนวิชาการมากเกินไป ก็คือการทําเหมือนเปนบทสนทนา แคนั้นเอง สิ่งท่ีเราตองหา

คือ ความเปนออริจินัลของรายการ เห็นแลวนี้มันรายการท่ีเอามาจากเมืองนอก ซ้ือลิขสิทธิ์มา ใหทํา

ใหเปนรายการแบบแฟนพันธแท คิดเองได ไมตองลอกจากใครมา หาความดั้งเดิมในความเปนตนฉบับ

ของรายการเราไว  

การท่ีเรานําเสนอผานอินเตอรเน็ตสิ่งหนึ่งท่ีเราจะทําไดคือการแชรไดโดยงายทันทีท่ีใครชอบ

คลิปเขาก็จะกดแชร ตองใชโอกาสตรงนี้ใหเปนประโยชน ในการตั้งหัวเรื่องหรือโพสของเราใหขอหา

ความเปน Need Market ซักหนอย เชน อกหักเชิญทางนี้ แลวก็เปนเพลงท่ีเรานําเสนอในสัปดาหนั้น 

เชนเพลง We Never Getting Back Together เราก็จะไดกลุมเฉพาะแบบใครอกหัก เราตองสงให

เพ่ือนคนนี้มันก็จะเกิดการสงตอเพ่ิมข้ึน ดีกวาโพสขอความเชน มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถิด ถาเปน

ขอความแบบนี้กลุมเปาหมายก็จะไมแชรและไมคอยสนใจ  แหลงขอมูลเทคนิคการสอนในการเขียน

สคริปใหคิดงายๆคือทําใจใหเปนกลางแลวมองยอนกลับมาวาถาเราเองยังไมรูเรื่อง ผูชมก็ไมเขาใจไม

เก็ท ทํารีเสริทหาขอมูลใหเยอะ จัดทําเปนขอๆเอาไววาเราจะทําเรื่องอะไรอยาเขียนใหดูพูดลอยๆ มัน

จะดูโอเวอรการพูดใหมีแหลงท่ีมาจะทําใหบริบทท่ีเรานําเสนอนั้นดูจริงและนาเชื่อถือมากกวาเอามา

พูดเฉยๆมีแหลงอางอิงขอมูลจะนาเชื่อถือมากกวา สุดทายอยากใหทํารายการดวยความสุข และคนดู

คนอ่ืนๆดูแลวมีความสุขรวมถึงไดความรูไปดวย 

 

2. กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ทาน 

 บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ อาจารย อดัม แบรนซอว เจาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

Hollywood Learning Center และพิธีกรรายการ The Breakdown ไดขอสรุปดังนี้ 

“รายการท่ีผมมองวาเปนประโยชนตอการเรียนรูภาษาอังกฤษคือรายการ English brake 

fast ชอง Thai PBS  ทําไดดีมากเพราะวาพิธีกรพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษชัด เกงมาก พิธีกร

รายการนี้เปนตัวอยางท่ีดีกับคนไทยมากวาเขาพูดภาษาอังกฤษไดแลวยังคงพูดภาษาไทยโดยท่ีไมตอง

พยายามเปลี่ยนสําเนียงใหมันกระแดะ ผมคิดวาเราเรียนภาษาท่ีสองเราก็ควรพูดใหชัดและใชภาษาแม

ของเราใหชัดดวย อดัมชื่นชมพิธีกรการรายนี้ วิธีนําเสนอก็งายๆเอาเนื้อหาท่ัวๆไปมาบอกเปนซิททรู

เอชั่น แตยังในรายการของอดัมจะพูดไทยกอนเพ่ือท่ีจะทําใหผูชมรูวาอดัมกําลังจะพูดอะไร ใหเขารู วา

อะไรกําลังจะมาแลวจึงคอยพูดอังกฤษไป มีซับไทเติลข้ึนมา แตถาคนจะฝกจริงๆเขาควรกดพอสแลว

พูดตาม และชวงท่ี 2 เปนชวงตอบคําถามหลายคนจะชอบตรงนี้ มันตรงกับท่ีคนไทยตองการคือถาม

อะไรมาอดัมก็ตอบไป รายการของคริสก็ตลกดีทําใหคนไทยฮาหัวเราะไปได แลวก็รายการอิงลิชออน

ทัวร แตผมวามันสั้นไปหนอย แตเม่ือออนแอรท่ีชองทางชองตองการเรทติ้งสวนใหญก็จะเปนแบบบัน

เทงมากกวารายการสอนภาษาอังกฤษ และรายการสอนภาษาอังกฤษจะมีคนสนใจเฉพาะกลุมท่ีสนใจ
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จริงๆ กลุมคนดูกลับไมใชนักศึกษาแตเปนคนเริ่มทํางานซ่ึงเพ่ิงจะตระหนักวาเราตองใช อดัมบอกใน

รายการเสมอวาการเรียนภาษาก็เหมือนการตอจิกซอส  บางคนคิดวาตองเรียนตั้งแตการแนะนํา

ตนเองและตามดวยเรื่องนี้เรื่องนั้น แตเราสามารถเรียนอะไรกอนก็ไดท่ีอยากรู สมมุติเปนคนท่ีทํางาน

ในโรงแรม เปนพนักงานตอนรับเราก็จะมีประโยคท่ีตองใชตองรู ซ่ึงการเอามาใชไดไมไดลําดับตามท่ีครู

มาก็ได คืออดัมคิดวาอะไรท่ีอยูใกลตัวเราเราก็สามารถนํามาปรับใชได อีกอยางก็คือท่ีบอกอดัมไมรูวา

จะทําอยางไรนี้ใหเด็กไทยสนใจภาษาอังกฤษ นอยคนท่ีจะดูรายการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีเปนนักเรียน

หรือนักศึกษา” 

ลักษณะของรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีลักษณะ อันดับแรกคือเรื่องของประโยค

เพราะประโยคทําใหคนดูสามารถเอาไปใชประโยชนไดทันที สมมุติเขาดูรายการนี้ 10 นาที เขาไดซัก 

5 ประโยคเขาจดเอามาฝกเขาก็จะได แตถาเราบอกเปนคําๆเขาจะเอาไปใชอะไรไมเปน แตถาเราสราง

ประโยคใหเขานําไปใชไดอาจจะเปนท่ีมาจากเพลงก็ได แตบางครั้งเพลงอาจจะยากไปเพราะเปนวลีอยู

แตก็แปลจากตรงนั้นมาสรางประโยคท่ีเก่ียวของได  มาแตงประโยคท่ีใชกันบอย และนําเสนอออกไป 

เอาคําศัพทจากเพลงนั้นๆมาแตงประโยคยกตัวอยางการนําไปใชในชีวิตจริง  ถาไปดูจากหนังจะ

สามารถเอามาใชไดเลยเพราะวาหนังมันเปนบทพูดเลยแตถาเพลงก็ดีสําหรับการฝกดานฟง ในเรื่อง

การเอาไปใชประโยคก็ตองคิดดูเยอะหนอย และในสวนแนะนําในเรื่องของเกมส เสนอเกมส 20 

Question  ทายจากคําใบได 20 คําถาม แตละใหตอบเปนประโยคเต็มๆ เปนคําตอบแบบ verb to 

be งายๆ เชน Are you a man ? No, I am not a man.  หรืออีกเกมสหนึ่งคือ เกมสใบคํามี

คําศัพทอยูหนึ่งอันตองบอกใบเพ่ือนในทีมตัวเองโดยท่ีไมพูดคําศัพทคํานั้นออกมา ตองพูดดวย

ภาษาอังกฤษดวย เอาศัพทจากเพลงตองเปนคําท่ีเขาตองอธิบายได เริ่มจากคํางายๆแลวคอยเปนคําท่ี

ยากข้ึนโดยเพ่ิมคะแนนใหในแตละรอบไป และอีกเกมสก็คือเกมส  Simon says  เปนเกมสท่ีฝก

ทักษะการฟงและฝกสมาธิ เทคนิคท่ีจะทําใหวัยรุนดูรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีจะดึงดูดมากข้ึน 

อาจารยอดัมแนะนําวา ถาเปนไปไดใหเนื้อหานําเอาอะไรก็ตามแตท่ีเปนกระแสอยูมาปรับเขา

ไป เชน Iphone 5s 5c เอาประโยคท่ีเก่ียวกับไอโฟนมาเลน หรืออะไรก็ตามท่ีเปนกระแสอยูใน

ปจจุบันบวกเขาไปในเนื้อหา หรือใชแสลง คนไทยชอบแสลง สอนคําวานารักจุงเบย ในภาษาอังกฤษ

มันวายังไงซ่ึงภาษาอังกฤษมันไมมีแตอาจจะมีบางคําท่ีนําไปใชไดไมตองแปลตรงตัว เอาคําตลกๆไป

สอนดวยคนจะไดจําไดงายเพราะมันทําใหเขาสนุกและขําหัวเราะออกมาได เนนการสอนเปนประโยค 

อยามัวแตทองกริยา ชอง 1  2  3 แตใหนําประโยคไปใชจะเขาใจมากกวา ถาคนไทยจะเริ่มหันมาทอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 

 

ประโยคแทนท่ีจะทองกริยา3 ชอง คนไทยจะพูดได คนไทยท่ังประเทศสามารถพูดไดวา Hello How 

are you ? I’m fine thank you and you. เพราะวาทองแลวมันเปนประโยคท่ีใชไดดวย ถาเราเริ่ม

ทองประโยคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เราจะสามารถพูดออกมาแบบไฟแล็บได เราก็จะ

สื่อสารกับฝรั่งได คนไทยมัวแตทองศัพทอยางเดียว แตก็ตองทองศัพทจริงๆลองคิดดู ประโยคงายๆ 

yesterday I went to siam paragon,and bought some shoes . ถาพูดประโยคนี้ได ถาก็เรา

สามารถบอกวา yesterday she went to the store ,and bought a new shirt . โครงสราง

ประโยคไมเปลี่ยนแคสรรพนามท่ีอยูในประโยนั้นเปลี่ยนหรือกริยาเปลี่ยน เชน yesterday she went 

to the store, and ate some noodle.  ถาคนไทยเริ่มเขาใจประโยคนี้แลวเริ่มเขาใจโครงสรางแต

ละประโยคไมวาจะเปน ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน ก็จะเปนเหมือนเดิมแคสิ่งท่ีเปลี่ยนในการสรางประโยค

อ่ืนๆ คือศัพท ซ่ึงดีแนนอนท่ีรูศัพท แตอยารูศัพทอยางเดียวมันเอาไปใชไมได เรารูควรโครงสรางและ

เริ่มใชจะไดถนัดยิ่งรูยิ่งใชและมันจะชิน ยิ่งชินก็ยิ่งงาย คนไทยตองเรียนภาษาอังกฤษไมแปลจากไทย

เปนอังกฤษ มันตองเริ่มจากการแปลกอนถาเราคิดเปนไทยก็พูดเปนอังกฤษ แนนอนหลายครั้งมันก็จะ

ผิด จะตองเริ่มจากจุดนี้กอนและคอยพูดออกมา ก็สามารถเปลี่ยนระบบความคิดได  

เวลาพูดไทยเราใชระบบภาษาไทยเปนระบบหนึ่ง การเกงอังกฤษในดานตางๆ จะพูดฟงอาน

หรือเขียนมันอยูท่ีเปาหมาย เปาหมายคืออยากสื่อสารก็ตองเรียนพูด กอนท่ีจะอานคลองไดเราก็ตอง

พูดได แตเปาหมายของคนไทยคืออยากสอบผานอยากไดคะแนนโทอิกโทเฟลสูงๆเพ่ือท่ีจะเอาคะแนน

ไปยื่นเพ่ือจุดประสงคของแตละคนไป  แตท่ีผานมารูจักหลายคนท่ีสอบผานไดคะแนนสูง เปนครูสอน

ภาษาอังกฤษดวยแตก็ยังยังสื่อสารกับคนตางชาติไมได หรือไดแบบงูๆปลาๆ อาจจะฟงไดยังพูดไมคอย

ได ประเด็นคือถาเราพูดไดทําไมเราจะสอบไมได สอบไดแตพูดไมไดมันไมมีประโยชน ดังนั้นถาเราเนน

พูดตั้งแตแรกเด็กไทยก็จะสอบผานได พวกเด็กนานาชาติท่ีพูดไดเคาก็สอบผานเพราะเขาใชประจํา 

เขาจะมีเซนส ถาใชเยอะเราก็จะจับจุดได เคยไดยินแบบนี้ไมตองเขาใจวา เปนกฎไหนๆ ถาการใช

จริงๆฝรั่งท่ัวไปเขาไมไดรูเขาไมตองเรียนเขาแคใชโดยธรรมชาติเพราะมันเปนภาษาของเขา ถาคนไทย

เริ่มใชแบบธรรมชาติก็จะสามารถใชได เรื่องสําเนียงถาเราออกเสียงถูกสิ่งท่ีจะตามมาคือการฟงเราก็

จะรูวาเขาพูดนั่นหมายถึงอะไรและสุดทายในการทํารายการตองระวังเรื่องคําหยาบคําแสลง แลวอีก

อยางหนึ่งเราไวใจศิลปนในเรื่องของภาษาไมคอยไดเพราะวาภาษาของเขาบางทีมันดิ้นได บางทีไมถูก

หลักเยอะ ตองแกหรือนําเสนอใหถูกเปนตนหลายคนอาจจะคิดวาเปนภาษาท่ีเขาใชท่ัวไปแตจริงๆแลว
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มันไมใช ตัวอาจารยอดัมก็ไมคอยไดรับชมโทรทัศน จะดูทางอินเตอรเน็ตมากกวาก็เห็นดวยท่ีทําบนสื่อ

ออนไลนบนยูทูป  

3. กลุมผูผลิตเนื้อหาดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเพลงสากลและศิลปน จํานวน 1 ทาน บท

วิเคราะหจากการสัมภาษณ จิรเดช โลหะวิจิตรานนท Music Selector At Met 107 FM ได

ขอสรุปดังนี้ 

“ผมคิดวาในตอนนี้เพลงสากลกําลังกลับมาบูมในบานเราอีกครั้งหลังจากมีกระแสของเพลง

เกาหลีมาชวงหนึ่งแตในตอนนี้เองศิลปนตางชาติตางๆก็พากันมาออกอัลลัมใหมกันในชวงปนี้แนว

เพลงปอปก็ฟงงายและสนุก เหมือนกลับไปในยุค 90 ท่ีเพลงสากลครองตลาดไปท่ัวโลก โดยเห็นได

จากท่ีคลื่นวิทยุของไทยตอนนี้มีคลื่นเพลงสากลเกิดข้ึนมาก เพราะคนไทยหันมาฟงเพลงสากลเพ่ิมมาก

ข้ึนนั่นเอง สวนตัวแลวคิดวารายการสอนภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุนท่ีโดนๆยังไมมี มีแตรายการท่ี

สามารถใหประโยชนไดแตวัยรุนกลับไมคอยดูซะมากกวา การเขาถึงขอมูลขาวสารของศิลปนนั้นๆเอง

แนะนําใหดูในออฟฟตเชี่ยลแฟนเพจของศิลปนคนนั้นเองรวมถึงจากทางตนสังกัด คาย จะเปนขอมูลท่ี

ตรงและถูกตรงท่ีสุด คิดวาดีแลวท่ีทําบนสื่ออนไลนเพราะวาทุกวันนี้คนเราหันมาดูสิ่งตางๆจากยูทูป

เสียมากกวาหนาจอโทรทัศน แตก็ตองทําใหดีเพราะวาไมง้ันเขาก็เปลี่ยนไปดูอยางอ่ืนเลย ตองทําให

เขาดูจนจบ คิดวารายการท่ีมีพิธีกรแบบนี้คงตลกและสนุกดีแตก็อยากใหไดความรูท่ีเอาไปใชไดจริง

ดวย ใสใจกลับสาระท่ีจะใหวัยรุนไทยดู” 

4. กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนรายการวาไรตี้ท่ีเกี่ยวของกับการสอนภาษา จํานวน 1 ทาน  

บทวิเคราะหจากการสัมภาษณ จารินี ถนอมญาติ โปรดิวเซอรรายการ ภาษาพลาซา ไดขอสรุป

ดังนี้ 

มุมมองของคุณมุกตอรายการสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยคิดวามีหลากหลายแตรายการท่ี

สอนภาษาอังกฤษแลวทําใหคนสําเร็จนอยมากเพราะวาคนเราไมตั้งใจคือ คนถาอยากเกงภาษาอังกฤษ

เขาจะไมมานั่งดูในรายการ เขาจะไปลงครอสเรียนภาษาเลยมากกวาเพราะฉะนั้นมันเร็วเวลากําจัด 

เพราะถามันยาวจะก็ไมมีคนดูรายการ มันเปนสิ่งท่ีไปดวยกันไดยาก เปาหมายของรายการคือมันตอง

สนุก ในขณะเดียวกันการสอนภาษาคนท่ีอยากจะรูถึงมาดู แตท้ังสนุกและสอนภาษามันเขากันไดยาก 

สุดทายเม่ือไหรท่ีเปนรายการออนแอร มันตองสนุก  เทานั้น เปนอันดับแรก และความรูถึงตามมา  

ลักษณะของรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรจะเปนแนวทางไหน ถาดีตรงท่ีนี้หมายถึง คนดูแลวรู

เรื่อง เกงเลย มันก็จะวิชาการมากไปซ่ึงแนนอนใครจะมาดู ไปเรียนติวเตอรเอา ซ่ึงพ่ีเชื่อวายังไงทํา

รายการก็ตองใหมันสนุกไวกอน ทุกวันนี้ทํารายการใหวัยรุนดูยาก เพราะวัยรุนเสพสื่อไวไปไว  ตองมี
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อะไรมาดึงดูด อยางวัยรุนท่ีดูภาษาพลาซาก็ไมไดสนใจหรอกวาสอนคําวาอะไรแตจะดูวามาดามมดจะ

ทําอะไรตลกๆใหดู วัยรุนมันอยากดูแคนี้แหละ  

การทํากิจกรรมท่ีมีคนดูมีสวนรวมดีนะเราจะไดรูกระแสตอบรับของรายการวาเปนยังไง 

ขอแนะนํารูปแบบท่ีเหมาะสมพ่ีแนะนําใหเราใชประโยชนจากพิธีกรตลก ตัวนี้แหละคือจุดขาย สุดทาย

เราก็ตองมีสโคปของเรา คิดเผื่อวามันจะโผลมาจะโผลมาใหเก่ียวของอยางไร พยายามหาจุดท่ีเชื่อมกัน 

เชนศิลปนตัวจริงทวิตอะไรข้ึนมามันเปนภาษาอังกฤษท่ีถูกตองแตพิธีกรคนนี้ทวิตกลับแบบผิดๆเอามา

เปรียบเทียบกัน แบบนี้ก็ได และพ่ีก็แนะนําตรงเอ็มวีก็ทําเอ็มวีลอเลียนไปเลยสิ เพราะวามันในแงของ

ความเปนจริงเราไมสามารถเอาเอ็มวีของเขามาเปดไดอยูแลวเพราะตองขออนุญาติซ้ือลิขสิทธิ์กอน แต

ถาสมมุติวาเราทําเปนเอ็มวีลอเลียนนาสนใจกวาเพราะมันอะไรท่ีไวรอลเผยแพรไดงายแบบนี้นาจะ

ดีกวา สําหรับพิธีกรมันตองมีคนหนึ่งท่ีผิดสวนอีกคนก็จะแกใหถูกตลอด พ่ีวาคนท่ีตลกตองผิดและให

พิธีกรอีกคนถูก เวลามาดามมดทําอะไรท่ีดูโงๆเปลๆคนจะดูมากกวาคนท่ีเกงเวอรมาเลย เวลาของ

รายการยาวไปอยางแรกเลยคือวัยรุนจะสนใจแคแปปเดียว ในขณะผูศึกษาวางรายการไวแตกตางกัน 

พอดูแคชวงหนึ่งจบเขาอาจจะเปลี่ยนไปดูอยางอ่ืนแลวรึเปลาถาไมม่ันใจวาจะสนุกถึงข้ันนั้นก็ ไม

แนะนําใหทํายาวเพราะมันมีโอกาสท่ีคนจะดูไมจบคลิป ปญหาทุกวันนี้คือรายการมันเยอะมาก มันเลย

ยากท่ีจะแตกตาง ยังเห็นวามันทําไดแตก็ยังเห็นสวนท่ียังไมท่ีสุดพอ สุดทายเราตองลองผิดลองถูก 

รายการนาสนใจดูมีอะไรแตก็มีจุดท่ีจะดิ่งได ลองหากิมมิกเพ่ิมเติมดู จับเนื้อหาใหอยู พิธีกรเอาใหฮา 

ตองชัดเจนวาจะบอกอะไร แตสุดทายรายการเรามันก็ตองลองผิดลองถูก ดูกอนบางทีเราคิดวามันดีแต

มันอาจจะออกมาไมดีก็ได เพ่ิมหรือเปลี่ยนชวงนั้นอยางไร 
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แบบสอบถามลักษณะการบริโภคส่ืออินเตอรเน็ตและความสนใจในรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใช

เพลงเปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานส่ือออนไลน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขานิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

คําชี้แจง :  

1.แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับการบริโภคสื่ออินเตอรเน็ตและ

ความสนใจในรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนโดย

การสอบถามจากกลุมเปาหมายหลักท่ีมีความสนใจดานการเรียนรูภาษาอังกฤษและความสนใจดาน

เพลงสากลท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลหลังการสํารวจมาใชประโยชนทางการศึกษาและสรางสรรครายการสอน

ภาษาอังกฤษผานเพลงใหมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของทานตอไป 

2. คําตอบของทานในแบบสอบถามนี้ จะนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเทานั้น ไมมี

ผลกระทบตอสวัสดิภาพของทานแตอยางใด ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถาม

ทุกขอตามความจริง  

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตร  

ตอนท่ี 2 การเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต  

ตอนท่ี 3 การเปดรับสื่อเว็บไซตเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

ตอนท่ี 4 ความสนใจในการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ  

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสอนภาษาอังกฤษ 

คําแนะนาสําหรับการตอบแบบสอบถาม  

กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงใน     ท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็นของทานมาก

ท่ีสุด โดยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตร  

1.1 อาย ุ

� ต่ํากวา 15 ป 

� 15-18 ป  

� 19-22 ป 

� 23 ป ข้ึนไป 
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1.2 เพศ   

� ชาย 

� หญิง      

1.3 ระดับการศึกษา 

� มัธยมศึกษาตอนตน  

� มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  

� ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

� สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  

� นักเรียน/นักศึกษา  

� อ่ืนๆโปรดระบุ …………………………………………………………………… 

1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

� นอยกวา 5,000 บาท 

� 5,001 – 10,000 บาท      

� 10,001 – 15,000 บาท         

� 15,001 – 20,000 บาท     

� 20,001 – 25,000 บาท     

� 25,001 – 30,000 บาท  

� 30,000 บาทข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 การเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต 

2.1 สื่ออินเทอรเน็ตท่ีทานใชอยูเปนประจํา (ตอบไดมากกวา1ขอ)  

� Facebook 

� twitter  

�  website   

�  youtube   

� อ่ืนๆ ................................................... 
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2.2  ความถ่ีในการใชอินเทอรเน็ตแตละสัปดาห 

� ใชทุกวัน    

� สัปดาหละ 1-2 วัน     

� สัปดาหละ 3-4 วัน  

� สัปดาหละ 5-6 วัน  

2.3 ชวงเวลาท่ีใชสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด 

� 08.01-12.00 น.       

� 12.01-16.00 น.        

� 16.01-20.00 น.        

�  20.00-24.00 น 

�  01.00 น. เปนตนไป 

 

ตอนท่ี 3 การเปดรับส่ือเว็บไซตเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

3.1 ความถ่ีในการเขาชมสื่อเว็บไซตท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

� ใชทุกวัน    

� สัปดาหละ 1-2 วัน    

�  สัปดาหละ 3-4 วัน  

� สัปดาหละ 5-6 วัน  

3.2 เว็บไซตท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษดานใดท่ีทานใหความสนใจมากท่ีสุด (ใหใสตัวเลขเรียงลําดับจาก

มากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 1-5) 

� เว็บไซตท่ีอัปเดตเก่ียวกับขาวสารดานศิลปน นักรอง ดารา/นักแสดง 

� เว็บไซตสําหรับสอนภาษา 

� เว็บไซตดานบันเทิง สําหรับฟงเพลง ดูมิวสิกวิดิโอ 

� เว็บไซตท่ีใหขอมูลความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษาอังกฤษ ขอมูลเชิงความรู เทคนิคการเรียน  

� เว็บไซต/เว็บบอรดท่ัวไปท่ีพูดคุยเก่ียวกับเรื่องภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการเรียนรูทักษะดาน

ตางๆ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ เปนตน  
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3.3 ระยะเวลาในการเขาชมเว็บไซตแตละครั้งเปนเวลานานเทาไหร 

� 30 นาที  

� 30นาที ข้ึนไปถึง 1ชม./ครั้ง 

� 1ชม. ข้ึนไปถึง 2ชม./ครั้ง  

� 2ชม.ข้ึนไปถึง 3 ชม./ครั้ง  

� 3 ชม.ข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 4 ความตองการและความสนใจในการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ  

4.1 โดยปกติทานรับชมรายการหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษผานสื่อใดมากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 

� Facebook   

� Twitter   

� Website    

� Youtube   

4.2 รายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับสอนภาษาอังกฤษ ของไทยท่ีทานรูจักและเคยรับชม (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

� English Breakfast ชอง Thai PBS  

� English On Tour ชอง 3  

� Chris Delivery ชอง 5 

� The Breakdown ชอง Voice TV 

�  Angkrid O-KE ชอง Apple  

� อ่ืนๆ………………………………………………………………………………… 

4.3 จากรายการขางตน ทานรับชมผานชองทางใดบอยท่ีสุด 

� โทรทัศนตามวันเวลาท่ีออกอากาศ  

�  รับชมผานเว็บไซตของรายการตามวันและเวลาท่ีออกอากาศ 

� รับชมยอนหลังผาน Youtube 

�  อ่ืนๆ………………………………………………………………………………… 
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4.4 ถามีรายการสอนภาษาอังกฤษโดยมีพิธีกรท่ีเปนศิลปนเลียนแบบมาชวยสอนภาษาผานเพลง ทาน

จะสนใจหรือไม 

� สนใจ     

� ไมสนใจ 

4.5 นอกจากรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษผานเพลงสากลของศิลปนคนดัง

ตางชาติเปนสวนใหญแลว ทานตองการใหมีรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับรายการในดานอ่ืนๆดาน

ใดอีกบาง (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

� ดานขอมูลความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

� ดานขอมูลความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวกับเพลงสาก 

� ดานขาวสารของศิลปนตางชาติ 

� ดานกิจกรรมท่ีรวมสนุกกับผูชมผาน Social Network 

� อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………… 

4.6 ทานคิดวารายการสอนภาษาอังกฤษควรมีความยาวประมานเทาไหร 

� 5-10 นาที 

�  11-15นาที 

� 16-20นาที 

�  21 นาทีข้ึนไป 
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4.7 ปจจัยดานลางตอไปนี้ มีผลตอการเลือกรับชมรายการวาไรตี้เพลงสากลท่ีใชเพลงเปนสื่อในการ

สอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนของทานมากนอยเพียงใด 

สวนของรายการโทรทัศน 

 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลกับการเลือกชมรายการวาไรตี้

เพลงสากล ท่ีใช เพลงเปนสื่อ ในการสอน

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน 

 
 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1 เนื้อหาสาระ และประเด็นท่ีนําเสนอ

สอดแทรกในแตละชวง 
 

     

2 รูปแบบและวิธีการนาเสนอสาระในแตละ

ชวง และแตละวันของรายการ  
 

     

3 ขาวสารท่ีนําเสนอมีการอัปเดตอยูตลอดเวลา       

4 สอดแทรกการนําเสนอเนื้อหาท่ีเชื่อมโยงกับ

ศิลปนและเพลง รวมท้ังการนําเขาสูการสอน

ภาษาอังกฤษแบบงายๆ 

     

5 สาระความรู ท่ี ไดจากการรับชมรายการ 

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริงได  

     

6 ตัวพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ มีความนาสนใจ 

(มีพิธีกรท่ีแตงเหมือนศิลปนคนดังมาเปนพิธีกร

ในรายการ parody) 

     

7 แขกรับเชิญท่ีมารวมในรายการ       

8 การท่ีคนดูไดมีสวนรวมในรายการ  

(เชน เลนเกมสผานเฟสบุคแฟนเพจ/สง

ขอความเพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือเลนเกมส

เพ่ือชิงของรางวัลในรายการ เปนตน)  

     

9 ภาพกราฟก หรือลูกเลนตางๆของรายการตอง

มีความนาสนใจและสวยงาม  

     

10 ดนตรีและเสียงประกอบ       

11 อ่ืนๆ

(ระบุ………………………………………………………… 
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สวนของชองทางการออกอากาศบนยูทูป (Youtube official channel) 

 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลกับการเลือกชมรายการผานยู

ทูป 

 
 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

1 สะดวกตอการเขาถึงขอมูลไมวาอยู ท่ี

ไหนเวลาใด ก็สามารถเปดรับชมไดทาน

เห็นดวยหรือไม 
 

     

2 การทํารายการบนยูทูปสามารถหยุด

หรือเลื่อนไดสะดวกเห็นดวยหรือไม 
 

     

3 การรับรายการชมผานทาง  youtube 

official channel ทานเห็นดวยหรือไม 

     

4 การจัดลําดับคลิปรายการใหเปนหมวดหมู

(เพ่ือความสะดวกในการเขาชมรายการ)

ทานเห็นดวยหรือไม 

     

5 การเชื่อมถึง Link ของหนาเว็บไซตตางๆท่ี

เก่ียวของกับกิจกรรมเพ่ือรวมสนุกกับทาง

รายการทานมีความนาสนใจมากนอยแค

ไหน 

     

6 การมีสวนรวมในการพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นภายใน youtube official 

channel ใตคลิปนั้นๆไดเลยทานมีความ

นาสนใจมากนอยแคไหน 

     

7 การใชภาพนักรอง ศิลปนหรือพิธีกรและ 

ภาพโลโกของรายการ ภายใน youtube 

official channel ทานมีความนาสนใจ

มากนอยแคไหน 

     

8 อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

………………………………………………………… 

……………………………………………………….... 
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ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายการสอนภาษาอังกฤษ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................... 
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แบบคําถามที่ใชในการสนทนากลุม 
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แนวคําถามท่ีนามาใชในการสนทนากลุม (Focus Group) หลังจากรับชมรายการวาไรตี้เพลง

สากลท่ีใชเพลงเปนส่ือในการสอนภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน รายการ “Boom Boom Pow”  

_____________________________________________________________________  

สวนท่ี1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของรายการ(Format)  

- คุณรูสึกชื่นชอบวิธีการนําเสนอของรายการแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด  

- คุณคิดวารูปแบบของรายการแตละชวง มีความนาสนใจหรือประโยชน อยางไร เพราะเหตุ

ใด 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของรายการ(Content)  

- คุณรูสึกชื่นชอบและพอใจเนื้อหาของรายการแตละชวงหรือไม เพราะเหตุใด 

- เนื้อหาของรายการเเตละชวง มีความนาเชื่อถือหรือไม มีการอัปเดตขาวสารในปจจุบัน

หรือไม     เพราะเหตุใด  

- เนื้อหาของรายการทานสามารถนําไปใชประโยชนหรือ ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของ

ทานไดหรือไม เพราะเหตุ 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลีลาการนําเสนอของรายการ(Style) 

- คุณชอบวิธีการนําเสนอรายการแตละชวงหรือไม  

- รายการแตละชวงนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตางกัน คุณคิดวาผูดําเนินรายการเหมาะสมแลว

หรือไม อยางไร เพราะเหตุใด  

- คุณรูสึกชื่นชอบการดําเนินรายการ ผูรวมรายการ แขกรับเชิญ หรือไมอยางไร  

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับ กราฟก การตัดตอ และ ดนตรีประกอบท่ีใชในรายการ 

- คุณมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีการนําเสนอในรายการแตละชวง ในดานตัดตอ กราฟก 

โทนส ีรวมถึงลูกเลนตางๆในรายการ มีความเหมาะสม หรือไมอยางไร  

- คุณคิดวารายการแตละชวง มีการนําเสนอท่ีหลากหลาย แลวหรือไมอยางไร 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของรายการ ( All of Obsessories 

program ) 

- คุณอยากใหมีสวนใดของรายการแตละรายการ มีการปรับปรุงเเกไขบางหรือไม อยางไร 
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