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13530481 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
เรื่อง : การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด 
 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ในรูปแบบรายการสาระบันเทิง ความยาว 5 นาที โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 15-22 ปี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรายการโทรทศัน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การสัมภาษณ์จากผู้ผลิตในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นองค์ประกอบในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ได้ผลิตข้ึนเพื่อทราบถึงประโยชน์ และ
ความพึงพอใจที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการรับชมรายการเสร็จสิ้นแล้ว 
 ผลการวิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด 
“What’s Wrong?” มีจุดเด่นคือ รูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่ ในการน ามิวสิควิดีโอมาใช้ในช่วง
สถานการณ์ตัวอย่าง ซึ่งมีมุมกล้อง สีของภาพ และการตัดต่อที่ดึงดูด ท าให้รายการมีความน่าสนใจ 
อีกทั้งเนื้อหาของรายการที่เลือกน าเสนอค าศัพท์ต่างๆ ในภาษาองักฤษที่มักใช้ผิดนั้น ก็ได้รับความพึง
พอใจจากกลุ่มเป้าหมายอย่างมากเช่นกัน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่จากรายการทั่วไปที่เคยรับชม และที่
ส าคัญยังเป็นการน าเสนอจุดเล็กๆ ที่ส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอีกด้วย นอกจากนี้ 
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายยังแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันด้วยว่า รายการในแต่ละตอนนั้นทั้งให้
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สอดแทรกความบันเทิงควบคู่กันไป และผู้ชมสามารถน าประโยชน์ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 รายการ “What’s Wrong?” ที่ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์และผลิตข้ึนนั้นล้วนตอบสนองและ
เป็นไปตามที่ผู้ ศึกษาได้ตั้งไว้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เป็นการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษที่มีทั้งความสนุก ความสวยงาม และสาระความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 จุดเริ่มต้นจนถึงความส าเรจ็ของจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ 
เหลืองศักดิ์ชัย ซึ่งท่านอาจารย์ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ได้ให้ทั้งค าปรึกษา ค าแนะน า และสละอันมีค่าเพื่อดูแลและช่วยเหลือ แม้
จะกระทบต่อเวลาอันเป็นส่วนตัวก็ตาม ทั้งคอยดูแลเอาใจใส่ ตรวจทานแก้ไขตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึง
ท้ายที่สุดอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเรื่องการผลิต การถ่ายท า รวมไปถึงรูปเล่มจุลนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีทุกประการ นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการอีกทั้ง 4 
ท่าน อันได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และอาจารย์เฉลิมพร ภาปราชญ์ ที่คอยให้ความช่วยเลือก ให้
ค าแนะน า ค าติชม ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงช้ินงาน ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ครั้งที่
ผ่านมา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านอย่างซาบซึ้ง 
 นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ที่ได้อบรมสั่งสอน บ่มเพาะลูกศิษย์คนน้ีให้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีศักยภาพอีกคนหนึ่ง รวมไปถึงท่านอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้อบรมสั่งสอนผู้ศึกษามาตั้งแต่ครั้ง
เยาว์วัยตลอดจนวันน้ี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 สิ่งส าคัญในความส าเร็จลุล่วงของโครงการจุลนิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดข้ึนมิได้เลยหากขาดความ
ร่วมมือจากเพื่อนของผู้ศึกษาเอง ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยแรงกาย 
หรือแรงใจก็ตาม ทุกๆ คนเป็นผู้ร่วมสร้างความส าเร็จให้เกิดแก่รายการ “What’s Wrong?” และ
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจ และความช่วยเหลือ ท าให้ผู้ศึกษามีพลังใน
การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ 
 สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณครอบครัวทัพพานนท์ และญาติพี่น้องทุกๆ คน ผู้ที่
คอยสนับสนุน และคอยให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษาในตลอดชีวิตที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณมารดาที่เป็น
ก าลังใจส าคัญที่ท าให้ลูกคนนี้ประสบความส าเร็จได้ทุกวันนี้ ขอบพระคุณบิดาที่เปรียบเสมือนเพื่อน
ของลูก ขอบพระคุณคุณย่าที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของหลาน ขอบคุณที่ผู้ศึกษาได้เกิดมาใน
ครอบครัวนี้ ครอบครัวที่มีแต่ความรักและความอบอุ่น สิ่ งที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้ ศึกษา กราบ
ขอบพระคุณด้วยใจจริง 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “ภาษาคือกุญแจส าคัญของความรู้” เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ความรู้และข้อมูลต่างๆ แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่หลายๆ ประเทศให้การยอมรับและน ามาใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารและศึกษาหาข้อมูลความรู้ ตลอดจนการประกอบอาชีพในยุค
โลกไร้พรมแดน ในการสื่อสารที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าในหลายๆ ประเทศจัดให้มีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวางมากข้ึน โดยเฉพาะการน ามาใช้ด้านการศึกษาที่
จ าเป็นต้องมีการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปของหนังสือ วารสาร ต ารา และตลอดจนข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต อดุลย์ วิริยเวชกุล (2540: 45) ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษว่า การที่บุคคลมีความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงได้เปรยีบทุกด้าน ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพฒันา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษให้ทัดเทียม
กับมาตรฐานสากล 
 แนวคิดของ O’Malley และ Chamot (1990: 228) กล่าวว่า ในระดับสูงนักศึกษาควรมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ และควรจะเป็น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากกว่าภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน นักศึกษาควรมีทักษะการ
อ่านต าราเพื่อให้ได้ข้อมูลและสะท้อนสิ่งที่อ่านออกมาในรูปแบบของการเขียน หรือการน าเสนอ
รายงานหน้าช้ัน รวมทั้งประยุกต์ใช้ความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการเรียน
เนื้อหาวิชาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ผู้สอนได้ให้ความส าคัญกับทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
และทักษะการเขียน แต่ปัญหาที่พบในคนไทยก็คือ มีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
อัจฉรา วงศ์โสธร ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ศสษ.) กล่ าวถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่สูง โดยวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนน
ภาษาอังกฤษของการสอบเข้ามหาวิทยาลยั ไม่ถึง 50% ผลสอบล่าสุดเดือนมีนาคม 2548 ถือว่าสูงกว่า
ทุกปี อยู่ที่ 40.14% เท่านั้น โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ TOEIC เพื่อการสมัครงาน ระหว่าง
ปี 2547-2548 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 990 คะแนน คนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 524 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
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ในการสอบ TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ คะแนนเต็ม 300 
คะแนน แต่คะแนนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2547 - มิถุนายน 2548 คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 201 
เท่านั้น ทั้งที่การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แต่กลับพบว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษาก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกทักษะ อัจฉรา 
วิเคราะห์ว่า เป็นเพราะหลักสูตรไม่สอดคล้องกับการใช้จริง การสอนระดับโรงเรียนมีจุดอ่อนตรงที่
นโยบายภาครัฐไม่มีความต่อเนื่อง รวมถึงขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้ข้อก าหนด และปัญหาเรื่อง
คุณภาพของครู และเมื่อก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา ก็เน้นไปที่ความรู้วิชาการในแขนงนั้นๆ มากกว่า 
 ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีข้อน่าสังเกตที่ว่า กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working 
language of ASEAN shall be English ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” 
เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยค าว่าเป็น “ภาษาท างาน” ของทุกคนในอาเซียน 
ทุกคนที่ “ท างานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ท างานในอาเซียน”, ท างานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มี
เครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, “มีเพื่อนในอาเซียน” 
และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน” (สมเกียรติ อ่อนวิมล 2554) เมื่อภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็น 
“ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียน ท าให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงกับ
ปัญหาการใช้ “ภาษาอังกฤษ” ของคนไทย เพราะเมื่อดูจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ช้ีชัด
ตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” บ้างก็ว่า
ต่ ากว่าอินโดนีเซีย เวียดนาม หรือแม้แต่ “แพ้” ลาว ก็มีเมื่อเทียบสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ของประเทศในอาเซียน พบว่า คนไทยที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้มีเพียง 10 % เท่านั้น ซึ่งท าให้ไทย
อยู่ในอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ “ไทย 63.03 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ 6.54 ล้านคน คิดเป็น 10% 
อยู่อันดับที่ 5 รองจากมาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ตามล าดับ” หากเปรียบเทียบคะแนน 
TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียน พบว่า ชาติที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 550 ได้แก่ สิงคโปร์ และ
ฟิลิปปินส์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 500 ได้แก่ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนไทยมีคะแนนเฉลี่ยของ
บัณฑิตต่ ากว่า 500 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว 
 อีกข้อมูลที่ยืนยันว่า ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือ การจัดอันดับของ English 
Proficiency Index (EFI) ที่แบ่งระดับทักษะภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับสูงมาก 
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ า และระดับต่ ามาก ปรากวว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน “ระดับต่ า
มาก” ทั้งยังอยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าอินโดนีเซียและเวียดนามเสียอีก ข้อมูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า หากเรา
ยังเฉยอยู่ ไม่พัฒนาตัวเอง อนาคตอาจรั้งท้ายทุกประเทศในอาเซียนเลยก็ได้ สมเกียรติ อ่อนวิมล 
กล่าวไว้ว่า “ภาษาเป็นทักษะ เรียนรู้ได้ด้วยการฝึกฝน ใช้มากๆ ใช้บ่อยๆ เท่านั้นเอง ถ้าขยันเรียนก็ใช้
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ภาษาอังกฤษได้ในเวลาไม่นาน ภาษาอังกฤษ เรียนไม่ยาก ส าหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปีเดียวก็
สามารถพัฒนาทักษะภาษาได้...ถ้าต้องการพัฒนา” 
 ปัญหาที่พบในการศึกษาเกี่ยวกับภาษาโดยทั่วไปนั้นคือการ “สะกดผิด” และมีปัญหาด้าน
การอ่านคือ “อ่านได้ช้า ต้องอ่านซ้ าหลายรอบจึงจะเข้าใจเนื้อความ” ซึ่งจะเกิดการหลบเลี่ยงการอ่าน
ในที่สุด (มนัท สูงประสิทธ์ิ 2556) 
 ในการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม สิ่งที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานนั้นก็คือการรู้ศัพท์ 
ในภาษาอังกฤษมีศัพท์อย่างน้อย 500,000 ค า ปกติคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดจะใช้ศัพท์ในการ
พูดคุยสนทนาประจ าวันเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ค า แต่ถ้าใช้ในการอ่านและเขียนก็จะต้องเพิ่มปริมาณของ
ศัพท์ที่ต้องรู้ เ ข้าไปอีกเท่าตัว การเพิ่มพูนศัพท์ประจ าวันจึงจะช่วยสร้างรากฐานในการเรียน
ภาษาอังกฤษให้แน่นข้ึน และไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตามในการเรียนรู้และจดจ าศัพท์ ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ต้องสร้างนิสัยการเรยีนรู้ทีด่ีให้ตนเอง โดยการศึกษาอย่างแข็งขัน ฝึกฝนให้มากที่สดุ
เท่าที่จะท าได้ "การฝึกฝนเท่านั้นที่จะท าให้เช่ียวชาญได้ Practice makes perfect.” และ "ความ
พยายามอย่างหนักของคุณจะให้ผลตอบแทนสักวัน Your hard work will be rewarded one 
day.” (Poowiang 2556)  สิ่งที่จะช่วยให้เราจ าแนกแยกแยะได้ นั่นก็คือ การฝึกฝนและฟังบ่อยๆ 
เพราะส าเนียงบางกลุ่มใกลเ้คียงกนัมาก แต่ความหมายอาจจะแตกต่างกันไป วินัดดา  ปิยศิลป์ (2545: 
220-232) กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ควรมีการสอนโดยครูแจกแจงข้ันตอนเป็นข้ันๆ ให้
ทราบและฝึกปวิบัติ และได้ผลดีกว่าการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเรียนรู้จากการหาค าตอบด้วยตนเองซึ่งจะท า
ให้สับสนมากข้ึน และการสอนควรเริ่มจากให้อ่านได้ถูกต้อง อ่านได้ เร็ว และอ่านเข้าใจเนื้อความ 
ตามล าดับ”  
 ช่องทางประเภทของสื่อที่ผู้ศึกษาสนใจจะเลือกใช้ ในการเป็นสื่อกลางของการแพร่กระจาย
ข้อมูลเหล่าน้ีคือ “โทรทัศน์” ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น รายการที่มีรูปแบบของการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์นั้นได้เคยเกิดข้ึนหลายรายการในประเทศไทย ทั้งที่ปิดตัวลงไปแล้ว และทั้งที่ยังคงมีอยู่ใน
ทุกวันน้ี ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น เนื้อหารายการส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไวยากรณ์
หรือที่เรียกว่า Grammar และค าศัพท์ต่างๆ แต่ยังไม่มีรายการใดที่สอนความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการ
ใช้ค าศัพท์ที่มักใช้ผิด เช่น การเขียนผิด การออกเสียงผิด รวมไปถึงการใช้ค าที่ไม่มีการใช้จริงจาก
เจ้าของภาษา ท าให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่ากับการน าเสนอ นอกจากนี้ 
การใช้สื่อโทรทัศน์นั้นเอื้ออ านวยต่อการน าเสนออย่างมาก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สื่อโทรทัศน์ 
มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมมากมาย เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ ทุกเวลาอย่างไม่จ ากัดมากกว่า
สื่อทุกชนิด เป็นสื่อที่มีพร้อมครบทัง้ภาพและเสียง ซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์และมปีระสทิธิภาพอย่างมาก
ต่อการฝึกภาษาอังกฤษ เพราะเราสามารถดูภาพ ผู้คน ท่วงท านอง และบุคลิกท่าทีของผู้พูดได้ 
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สามารถท าให้เราเดาเนื้อเรื่องได้ ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจก็ตาม การศึกษาด้วยภาพนั้นจะช่วยท าให้เรา
เข้าใจสิ่งที่ก าลังศึกษาได้ง่ายและเร็วข้ึน 
 รูปแบบรายการที่ผู้ศึกษาจะเลือกใช้ในการน าเสนอ คือรูปแบบสาระบันเทิง หรือ “เอดูเทน
เมนต์” คือ กลยุทธ์ในการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารและความรู้ในด้านต่างๆ เข้ากับความ
บันเทิงโดยเจตนามีเป้าหมายชัดเจน และน าเสนอผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
บุคคลได้รับความรู้ มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ของสังคม (Singhal & Rogers 
1989) เป็นการเปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิมที่มักแบ่งแยกความคิดเรื่องความรู้และความบันเทิง
ออกจากกัน มาสู่ความคิดที่ว่าเราสามารถบริโภคข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงได้อย่างสนุกสนาน
ในเวลาเดียวกัน 
 จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจยิ่งในการจะเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อ
การสร้างสรรค์รายการสอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดในหมู่วัยรุ่นไทยออกมาใน
รูปแบบของรายการสาระบันเทิง เนื่องจากผู้ศึกษาหวังอย่างยิ่งที่อยากจะศึกษาและเป็นอีกหนึ่งแรงใน
การช่วยพัฒนากลุ่มวัยรุ่นเหล่าน้ันรวมถึงตัวผู้ศึกษาเองให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนไม่มากก็
น้อย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวสาระบันเทิง 
 2. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ชมและผู้ที่สนใจ 
 3. เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้วัยรุ่นไทยและผู้ชมมีความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบของรายการสาระบันเทิง (Edutainment) ที่สอดแทรก
เนื้อหาระหว่างความบันเทิง คือสถานการณ์ตัวอย่างที่มีความสนุกสนาน ร่วมกับความรู้คือการสอน
ภาษาอังกฤษกับค าศัพท์ที่มักใช้ผิด โดยใช้เวลาในการออกอากาศทั้งหมด 5 นาทีต่อ 1 เทปรายการ 
และออกอากาศ 5 เทปรายการต่อหนึ่งสัปดาห์ กล่าวคือ วันละ 1 เทปรายการ โดยเรื่องราวของ
สถานการณ์จะเป็นเรื่องราวที่ติดต่อกัน ซึ่งใน 1 เทปรายการนั้นจะน าเสนอค าศัพท์ในภาษาอังกฤษที่
มักพบว่ามีการใช้อย่างผิดๆ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ อาจผิดที่ความหมาย การสะกด การออกเสียง หรือ
สถานการณ์การใช้ ครอบคลุมไปถึงประโยคหรือวลสีั้นๆ อีกด้วย ซึ่งจะมุ่งกลุ่มเป้าหมายหลักไปที่วัยรุน่ 
อายุระหว่าง 15-22 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง คือบุคคลทั่วไป 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาความส าคัญของภาษาที่มีต่อโลกปัจจุบันมากที่สุด 
 2. ศึกษาความสนใจของวัยรุ่นไทยที่มีต่อภาษาอังกฤษ 
      - ศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นไทย มีความด้อยทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับ
หลายๆ ประเทศ รวมถึงปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเขา 
      - ศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของวัยรุ่นไทย 
 3. ศึกษาหาข้อมูลรูปแบบรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
      - รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเพื่อจัดท าโครงร่างรายการ (Proposal) 
      - คัดเลือกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายการผลิตอย่างเสร็จสมบูรณ์ 
        - จัดหาสถานที่ในการถ่ายท า 
      - จัดเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในข้ันตอนการผลิต 
 5. ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) 
      - ถ่ายท ารายการตามรูปแบบที่วางเอาไว้ 
 6. ข้ันตอนด าเนินงานหลังจากผลิตรายการ (Post-Production) 
      - ตกแต่งเสียงและใส่กราฟฟิก 
 7. ทดลองน าเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินผลและน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
รายการต่อไป 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 
 ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 แสดงข้ันตอนแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจลุนิพนธ์          

รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง         

วิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมการก่อนการผลิต         

กระบวนการผลิต         
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ตารางที่ 1-1 แสดงข้ันตอนแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

กระบวนการหลังการผลิต         

ประเมินผลหลงัการผลิต สรปุผลการท างาน และ
จัดท ารปูเล่มใหสมบรูณ์ 

        

 
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 1. ข้อจ ากัดในการค้นคว้าหาทฤษฎีหรือแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
โทรทัศน์ ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะรายการประเภทนี้ยังเกิดข้ึนไม่มากนักทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 2. ข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายท า 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ได้เรียนรู้และปวิบัติจริงเกี่ยวกับข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 2. ได้รับค าตอบที่มีประสิทธิภาพจากข้อสงสัยที่ผู้ศึกษาตั้งข้ึนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาน้ี 
 3. ท าให้ได้ฝึกการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในการผลิตที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพื่อการน าไปใช้ใน
อนาคต 
 
นิยำมศัพท์ 
 ค ำศัพท์ท่ีมักใช้ผิด ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เป็นค านิยมใช้กันติด
ปากของวัยรุ่นในขณะนี้ แต่กลับมีการใช้ที่ผิดความหมายไปจากความหมายของเจ้าของภาษา หรือไม่
มีการใช้จริงโดยเจ้าของภาษา จึงจะน าค าศัพท์เหล่านั้นมาขยายความหมายให้ถูกต้องและเผยแพร่
รูปแบบการใช้ที่ถูกหลักในหมู่เจ้าของภาษาสู่วัยรุ่นไทย 
 กำรถ่ำยท ำโดยใช้เทคนิคของมิวสิควิดีโอ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การถ่ายท าที่มีการเน้น
เรื่องของภาพที่น าเสนอ การใช้มุมกล้อง การใช้สีของภาพ รวมไปถึงการตัดต่อที่มีรายละเอียดมากกว่า
การท ารายการทั่วไป 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การน าเสนอเนื้อหาสาระด้านทฤษฎี ผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับการศึกษาเพื่อท าการ
สร้างสรรค์“รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” นั้น 
ผู้ศึกษาน าเสนอเป็น 3 ตอน คือ 
 
ตอนท่ี 1 เนื้อหาสาระที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ 
 1.1 คุณสมบัติของภาษา 
 1.2 การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษ 
 1.3 รูปแบบของภาษาอังกฤษ 
 
ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ 
 2.1 ทฤษฎี กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เอดูเทนเมนต์เพื่อการพัฒนา 
 2.2 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง (Edutainment) 
 2.4 แนวคิดอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ 
 2.5 แนวคิดการสอนโดยใช้หลักสูตรแบบ Situational (Situational Syllabus) 
 
ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะได้น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตอนท่ี 1 เนื้อหาสาระที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ 
 การน าเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านคุณสมบัติ
ของภาษา การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษ รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ของภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 1.1 คุณสมบัติของภาษา 
      ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสือ่สารของมนุษย์มานานเป็นเวลาพันๆ ปี หากไม่มีภาษา 
สังคมมนุษย์คงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างทุกวันน้ี ถึงแม้ว่าภาษาในโลกนี้จะมีอยู่มากมายประมาณกัน
ว่าไม่ต่ ากว่า 4,000 ภาษา แต่ภาษาต่างๆ เหล่านี้ ก็มีคุณสมบัติทั่วๆ ไปที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ คือ      
(อรุณี วิริยะจิตรา 2538: 1) 
      1.1.1 ภาษามีระบบ 
      1.1.2 ภาษาเป็นสัญลักษณ์ 
      1.1.3 ภาษามีวิวัฒนาการ 
 
      1.1.1 ภาษามีระบบ 
    ภาษาทุกภาษาประกอบข้ึนด้วยเสียงและความหมาย และภาษาทุกภาษามีระบบ
เสียงและความหมาย 
    ระบบเสียง คือเสียงที่ใช้สื่อความหมายในแต่ละภาษา เช่น ภาษาไทยใช้เสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ประมาณ 50 เสียง ภาษาอังกฤษใช้เสียงพยัญชนะและสระประมาณ 
40 เสียง เป็นต้น วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2527: 2) กล่าวว่า “.. การที่เสียงในแต่ละภาษามีขอบเขต
ของการใช้ภาษาเหล่าน้ีเรียกว่าภาษามีระบบเสยีง คือเกณฑ์ที่จะต้องท าตามเพื่อจะได้ให้เสียงที่ถูกต้อง 
จะเห็นว่าการให้เสียงหรือการออกเสียงในภาษามิใช่เป็นไปตามสะดวกโดยไม่มีระเบียบแบบแผน” 
    ระบบความหมาย คือการจัดเรียงค าในแต่ละภาษาให้สามารถสื่อความหมายให้ผู้ที่
ใช้ภาษาเดียวกันเข้าใจได้ ภาษาแต่ละภาษามีรูปแบบเฉพาะตัวในการเรียงค า ซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจกัน
ในหมู่ผู้ที่ใช้ภาษานั้น เช่น ในภาษาไทยมีวิธีการเรียงค าโดยใช้ค าหลักไว้ข้างหน้า ส่วนภาษาอังกฤษจะ
ใช้ค าหลักไว้ในต าแหน่งหลัง เช่น “ผมยาว” กับ “long hair” เป็นต้น 
      1.1.2 ภาษาเป็นสัญลักษณ์ 
    ภาษาทุกภาษาประกอบข้ึนด้วยสัญลักษณ์ทางเสียงที่ใช้ร่วมกันในหมู่ผู้ที่ใช้ภาษา
เดียวกัน โดยมีการตกลงยอมรับกันว่าสัญลักษณ์อะไรจะใช้แทนความหมายอะไร เช่นค าที่ออกเสียงว่า 
“เสือ” ในภาษาไทย หรือค าที่ออกเสียงว่า “tiger” ในภาษาอังกฤษ ใช้แทนสัตว์ที่มีสี่เท้า มีรูปร่าง
คล้ายแมว แต่มีขนาดใหญ่กว่าก และมีนิสัยที่ดุร้าย จะเห็นได้ว่า “เสือ” หรือ “tiger” มิได้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความหมายของค าน้ันเลย เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับว่าหมายถึง
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สิ่งนั้น ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า ค าต่างๆ ในภาษาเป็นสัญลัษณ์และการใช้ภาษาก็คือการใช้สัญลักษณ์
เหล่าน้ีในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ใช้ภาษาน้ัน (พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ 2528: 21) 
      1.1.3 ภาษามีวิวัฒนาการ 
    ภาษาทุกภาษามีการงอกงามและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มนุษย์สามารถสร้าง
ค าใหม่เพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงปรับรูปค าเก่าให้เหมาะสมยิ่งข้ึน หรือน าค ามี่มีอยู่ในภาษามาเรียบ
เรียงสร้างประโยคใหม่ๆ ข้ึนได้อีกมากมายโดยไม่มีขอบเขตจ ากัด แต่เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าภาษาใน
ยุคหนึ่งเจริญกว่าภาษาในอีกยุคหนึ่ง ทั้งนี้เพราะภาษาแตกต่างกันทั้งในแง่ของเวลาและพื้นที่  เมื่อ
มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ภาษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้รับกับยุคสมัย 
ภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคือภาษาที่ตายแล้ว เช่น ภาษาลาติน บาลี และสันสกฤต เป็นต้น 
 1.2 การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษ 
      การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษกระท าได้ 2 แบบ คือ การสื่อความด้วยการพูดและการสื่อ
ความด้วยการเขียน แต่การสื่อความด้วยการพูดดูเหมือนว่าจะเป็นการสือ่ความที่สะดวกและใช้กันมาก
ที่สุด นั่นคือสามารถเปล่งออกมาได้อย่างรวดเร็วและสามารถแสดงสีหน้าหรือใช้ท่าทางประกอบ เพื่อ
แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้ง่ายกว่าการเขียน โดยเฉพาะเมื่อผู้พูดอยู่ต่อหน้าผู้ฟัง (พิณทิพย์ ทวย
เจริญ 2534: 1) 
      ส าหรับบุคคลที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น คนไทย นั้น การพูด
ภาษาอังกฤษจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับความรู้และการฝึกฝนที่ผู้นั้นได้รับ มีบุคคล
เป็นจ านวนมากที่พบว่า ตนมีความรู้ด้านกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ และรู้ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษมาก
พอสมควร แต่เมื่อพูดกับชาวต่างประเทศแลว้ปรากฎว่าเกิดปญัหาและมคีวามคับข้องใจ เนื่องจากผู้ฟัง
ไม่ เข้าใจเรื่องราวที่ตนพูด วิธีการแก้ไขที่ได้ผลวิธีหนึ่งก็คือ การน าวิชา “สัทศาสตร์” และ 
“ภาษาศาสตร์” มาใช้ วิชาสัทศาสตร์ (Phonetics) เป็นการศึกษาธรรมชาติของเสียงพูด กระบวนการ
เปล่งเสียง การออกเสียงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในภาษาทั่วโลก ตลอดจนศึกษาลักษณะอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในการ
พูดครั้งหนึ่งๆ และเมื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพูดโดยทั่วไปแลว้สามารถน ามาพิเคราะห์ในภาษา
ใดภาษาหนึ่งได้ การพิจารณาเรื่องเสียงที่เกิดข้ึนในภาษาหนึ่งภาษาใดโดยเฉพาะ เป็นการศึกษาด้าน 
ภาษาศาสตร์ (Linguistics) นั่นเอง 
      ในการพูดภาษาอังกฤษให้มีส าเนียงคล้ายเจ้าของภาษานั้น ผู้ฝึกจ าเป็นต้องฝึกหัดออก
เสียงพยัญชนะและสระให้ชัดเจนใกลเ้คียงกบัเจ้าของภาษาเป็นล าดับแรก ต่อไปจึงฝึกเสียงพยัญชนะที่
เกิดข้ึนในต าแหน่งต้นพยางค์และต าหน่งท้ายพยางค์หรือต าแหน่งอื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้น ในค าที่
ประกอบด้วยหลายพยางค์จะมีการเน้นหนักบนพยางค์ หรือที่เรียกว่า stress ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในภาษาอังกฤษ หากเน้นหนักบนพยางค์ผิดที่ ผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้พูด
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หมายถึงค าใด เนื่องจากค าต่างๆ ที่ประกอบด้วย 2 พยางค์ข้ึนไปนั้น จะมีการเน้นหนักบนพยางค์ที่
คงที่เฉพาะค า อีกองค์ประกอบที่ส าคัญก็คือ จังหวะ (rhythm) และ ท านองเสียง (intonation) 
      การพูดภาษาอังกฤษให้คล้ายเจ้าของภาษาจ าเป็นต้องมี จังหวะ ในการพูดตามลักษณะ
ของภาษาอังกฤษ การที่คนไทยบางคนพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง แต่เมื่อฟังส าเนียงแล้วกลับเป็น
ภาษาอังกฤษส าเนียงไทย มีสาเหตุมาจาก จังหวะ ในการพูด ซึ่งผู้พูดใช้จังหวะของภาษาไทยในการพูด
ภาษาอังกฤษนั่นเอง นอกจากการมีจังหวะตามลกัษณะของภาษาอังกฤษแล้ว การใช้ท านองเสียงก็เปน็
สิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน ในการใช้ให้เหมาะสมครั้งหนึ่งนั้น อาจแสดงลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น เป็น
ประโยคค าถามหรือประโยคบอกเลา่ บางลักษณะอาจท าให้ผู้ฟงัเกดิทัศนคติ เช่น การใช้ เสียงสูง เสียง
ต่ า การยืดเสียง เสียงดังมากน้อย เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของลูกโซ่ ซึ่งจะละทิ้ง
ความส าคัญของเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปมิได้ 
 1.3 รูปแบบของภาษาอังกฤษ 
      การพูด การออกเสียง การเขียน ไวยากรณ์ รวมไปถึงค าศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้น มี
รูปแบบอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบนั่นคือ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
      ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ หรือ British English (BrE, BE, en-GB) เป็นภาษาอังกฤษที่
ใช้กันในสหราชอาณาจักร อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ใหญ่ๆ ดังนี้ 
      1. Received Pronunciation (RP) เป็นส าเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้ใน London และใช้
พูดกันทั่วไป หรือในบางครั้งเราจะเรียกว่า Queen’s English หรือ King’s English เพราะใช้พูดโดย
ราชวงศ์ หรืออาจเรียกว่า BBC English เพราะเป็นภาษาที่ใช้พูดกระจายเสียงออกอากาศตามวิทยุ
และโทรทัศน์ 
      2. Cockney เป็นส าเนียงของชาวลอนดอนฝั่งตะวันออกหรือภาษาอังกฤษส าหรับคนใช้
แรงงานทั่วไป (working class people)  ซึ่งยากมากที่คนไม่คุ้นเคยกับภาษาถ่ินนี้จะเข้าใจ เพราะ
ส าเนียงจะต่างจาก RP มาก 
      3. Estuary English เป็นส าเนียงแบบใหม่ที่ใช้พูดในปัจจุบันของกลุ่มคนท างานและชน
ช้ันกลางในแถบ London, Essex, Sussex และ Kent เป็นการผสมระหว่าง RP และ Cockney เข้า
ด้วยกัน เดวิท โรสเวิร์น (Rosewarne 1994: n. pag.) ได้ให้ค านิยาม Estuary English ไว้ว่า เป็น
ส าเนียงที่มีการปรับ (modified) มาจากการใช้ภาษาของคนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกตอนใต้ของ
ประเทศอังกฤษและคนต่างถิ่น ผู้ฟังจะได้ยินเสียงภาษาอังกฤษแบบ RP ในตอนข้ึนต้นประโยค แต่ลง
ท้ายประโยคด้วยเสียงภาษาอังกฤษแบบ Cockney 
      ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือ American English (AmE, AE, AmEng, USEng, en-
US) หรือ United States English หรือ U.S. English ได้รับการสืบทอดมาจากผู้อพยพชาวอังกฤษที่
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เข้าในอเมริกาเหนือ เมื่อศตวรรษที่ 17 ภาษาอังกฤษที่เข้ามาในยุคนั้นเรียกว่า Elizabethan English 
หรือ Shakespere English เนื่องจากอเมริกามีพื้นที่กว้างใหญ่ท าให้มีแหล่งอาณานิคมถึง 13 แห่ง ซึ่ง
การมีพื้นที่กว้างและมีแหล่งอาณานิคมมากนั้นส่งผลต่อภาษาอังกฤษโดยตรงคือ มีการแบ่งภาษาถ่ิน
ของภาษาอังกฤษแบบอเมริกันได้ 3 ภาษาถ่ิน ดังนี้  
      1. ภาษาถ่ินบริเวณนิวอิงแลนด์ 
      2. ภาษาถ่ินภาคใต ้
      3. ภาษาอังกฤษแบบ General American 
 
ตอนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ 
   ในการศึกษาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษของผู้ศึกษา จ าเป็น
จะต้องน าเอาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ และแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัด
รายการและการสอนภาษาอังกฤษ มาประมวลดังนี ้
 2.1 ทฤษฎี กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เอดูเทนเมนต์เพ่ือการพัฒนา 
      จุดเด่นของการสร้างงานเอดูเทนเมนต์คือ การน าทฤษฎีต่างๆ ของสังคมศาสตร์และนิเทศ
ศาสตร์ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนงาน การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ การน าเสนอเนื้อหาสาระ
ของเอดูเทนเมนต์ออกสู่สาธารณชน และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม 
ทั้งนี้ การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าว จะท าให้ผู้ผลิตตระหนักและเข้าใจพฤติกรรม
ของมนุษย์ และสามารถประยุกต์หลักการต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานเอดูเทนเมนต์ 
ซึ่งประกอบด้วย (Singhal & Rogers 1989) 
      2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิร์ท บันดูรา 
(Albert Bandura 1977) เปรียบเสมือนหัวใจส าคัญที่ทีมงานผลิตสื่อเอดูเทนเมนต์ควรน ามา
ประยุกต์ใช้ อัลเบิร์ท บันดูรา อธิบายว่า บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง หรือเรียนรู้ผ่านแม่แบบที่ปรากฎในสื่อมวลชน โดยปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการเรียนรู้และเลียนแบบจากแม่แบบ ได้แก่ การกระตุ้นด้วยแรงเสริมในเชิงบวก
และในเชิงลบ หรือการให้รางวัลเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและการลงโทษเมื่อบุคคลมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
      2.1.2 ทฤษฎีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง (Para-Social Interaction 
Theory) ของ ฮอร์ทันและโวห์ล (Horton & Wohl 1956) กล่าวว่า ผู้ชมรายการต่างๆ มักมี
จินตนาการว่าตนเองมีโอกาสใกล้ชิด รู้จัก และพูดคุยกันตัวต่อตัวกับละคร หรือ นักแสดงที่ตนช่ืนชอบ
ในแง่มุมต่างๆ หลากหลายมากมาย เสมือนกับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์จริง และราวกับ
ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

      ผลการส ารวจละครโทรทัศน์ “เอดูเทนเมนต์” ที่ประสบความส าเร็จพบว่า ผู้ชมมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับตัวละครในระดับสูง โดยแสดงออกในลักษณะต่างๆ อาทิ การ
ตั้งใจฟังสิ่งที่ตัวละครพูด การลุ้น การเชียร์ การสอนตัวละคร และการเขียนจดหมายไปยังรายการ 
เป็นต้น 
      2.1.3 ทฤษฎีการเล่น (Play Theory) ของสเตเฟนสัน (Stephenson 1967)  ทฤษฎีการ
เล่นเน้นบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะ “เครื่องเล่น” ของประชาชน การบริโภคสื่อบันเทิงจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนุกสนาน ความทุกข์ ตลอดจนความพึงพอใจ 
      สื่อมวลชนในฐานะเครื่องเล่นของประชาชนสามารถมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ความเช่ือ
มาตรฐาน การด าเนินชีวิต การแสดงออกของบุคคล ทฤษฎีการเล่นให้แง่คิดว่า สื่อมวลชนสามารถน า
ความเพลิดเพลินมาใช้ในการให้ความรู้ผู้ชมในประเด็นต่างๆ ดังนั้น หากผู้ชมมีอิสระในการเลือกที่จะ
สนใจเนื้อหาของเอดูเทนเมนต์ ผู้ชมก็อาจพบความเพลิดเพลิน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมได้ในที่สุด 
      จากทฤษฎีดังกล่าว ท าให้ผู้ ศึกษาเกิดแนวคิดได้ว่า การสร้างสรรค์ รายการสอน
ภาษาอังกฤษที่สอดแทรกระหว่างเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสถานการณ์ตัวอย่าง ที่ไม่ได้เพียงแต่ท า
หน้าที่เป็นตัวอย่างแนวทางให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจต่อสถานกาณ์ที่เหมาะสมแก่การใช้ค าศัพท์ในตอน
นั้นๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังท าหน้าที่ให้ความบันเทิง เสมือนเป็นเครื่องเล่นให้ผู้ชมเกิดความ
เพลิดเพลิน ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร และสามารถเรียนรู้จากการ
กระท าของตัวละครนั้นๆ ได้ ท าให้ผู้ชมทั้งเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายข้ึน และทั้งยังปรับเปลีย่นทศั
คติต่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย 
 2.2 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
       ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Use and Gratification Theory) เป็น
ทฤษฎีซึ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผู้รับสารในฐานะที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ และเลือกรับ
เนื้อหาของข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตนเอง (พัทธนันท์ เด็ดแก้ว 2544: 37) Katz และคณะ 
(Katz, E. and Others 1974) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
สื่อสารของผู้รับสารว่า “แนวทางการศึกษาการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ คือการศึกษา
ผู้รับสารเกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิด (2) ความต้องการจดจ า เป็นของบุคคล 
และเกิดมี (3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชน หรือแหล่งข่าวสารอื่นๆ แล้วน าไปสู่ (4) การเปิดรับ
สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ กัน อันก่อให้เกิดผลคือ (5) การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และ (6) 
ผลอื่นๆ ที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้” 
       ทฤษฎีนี้มีความเช่ือว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดว่าตนต้องการอะไร สื่ออะไร และสารอะไร 
จึงจะสนองความพอใจของตนได้ ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความต้องการและ
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ความพอใจของตน เป็นทฤษฎีทางด้านการสื่อสารในแง่ที่ผู้รับสารคือตัวจักรที่จะตัดสินใจ โดยอาศัย
พื้นฐานความต้องการของตนเป็นหลัก 
      จากความเช่ือของทฤษฎีนี้ที่ว่า ผู้รับสารเป็นตัวก าหนดว่าตนต้องการอะไร ท าให้ผู้ศึกษา
เกิดแนวความคิดได้ว่า ผู้ศึกษาควรท าการศึกษาหาข้อมูล  งานวิจัย หรือผลส ารวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ หรือเพื่อให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาทราบว่า ควร
สร้างสรรค์รายการออกมาในรปูแบบใด จึงจะตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
ดีที่สุด 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับรายการสาระบันเทิง (Edutainment) 
       “เอดูเทนเมนต์” คือ กลยุทธ์ในการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารและความรู้ในด้าน
ต่างๆ เข้ากับความบันเทิงโดยเจตนามีเป้าหมายชัดเจน และน าเสนอผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลได้รับความรู้ มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประส งค์ของสังคม 
(Singhal & Rogers 1989) และในขณะเดียวกัน ก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการบรโิภคข่าวสารดังกลา่ว จึง
เป็นการเปลี่ยนมุมมองของบุคคล จากเดิม ที่มักแบ่งแยกความคิดเรื่องความรู้และความบันเทิงออก
จากกัน มาสู่ความคิดที่ว่า เราสามารถบริโภคข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงได้อย่างสนุกสนานใน
เวลาเดียวกัน 
       เอดูเทนเมนต์ (Edutainment) เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย โดยเกิดจากการสนธิ
ค าศัพท์ 2 ค า คือ “เอดูเคชัน” (Education) ซึ่งหมายถึงสาระความรู้ กับ “เอนเตอร์เทนเมนต์” 
(Entertainment) ซึ่ งหมายถึงความบันเทิ ง กลายเป็นค าศัพท์ใหม่ ว่า “ เอดู เทนเมนต์” 
(Edutainment) โดยอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สาระบันเทิง” คือการรวมค าว่า “ข่าวสาร” กับ 
“ความบันเทิง” นั่นเอง 
       การใช้สื่อบันเทิงถ่ายทอดความรู้และข้อมูลข่าวสารที่พึงประสงค์สู่ประชาชน ไม่ใช่
แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวคิดที่เราสามารถย้อนหลังไปดูพัฒนาการดังกล่าวได้เป็นพันๆ ปี (Rogers & 
Shefner 1994) แต่ถึงแม้ว่าแนวคิดพื้นฐานของเอดูเทนเมนต์จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การริเริ่มผสมผสาน
ความรู้กับความบันเทิงผ่านทางสื่อมวลชนนั้น ได้เกิดข้ึนในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ในยุคที่
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อภาพยนตร์ สื่อวิดีทัศน์ ฯลฯ เริ่มเข้ามามี
บทบาทในสังคม ทั้งนี้เนื่องจากสื่อบันเทิงดังกล่าว มีลักษณะเด่นในด้านต่างๆ หลากหลายด้าน อาทิ 
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง (Popular) แพร่หลายทั่วไป (Pervasive) สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมได้ (Persuasive) สามารถสร้างความรู้สึกส่วนตัวให้กับ
ผู้บริโภค (Personal) โดยผู้บริโภคมักเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร รู้สึกสนุกสนาน โศกเศร้า หรือ
ตื่นเต้น เป็นต้น ตลอดจนสามารถท าผลก าไร (Profitable) ให้กับผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผ่าน
ทางผู้สนับสนุนรายการต่างๆ ในกรณีที่รายการดังกล่าวอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน 
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(Church & Geller 1989) จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้สื่อบันเทิงมีศักยภาพสูงในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ สู่ประชาชน 
       การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษออกมาในรูปแบบสาระบันเทิง
นั้น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรบัการน าเสนอ เพราะนอกจากผู้ชมจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษ
แล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินไปด้วยในตัว ด้วยสถานการณ์ตัวอย่างที่ผู้ศึกษาจะสอดแทรกเข้าไปใน
รายการ และด้วยคุณสมับติของรายการสาระบันเทิงที่มีศักยภาพสูงในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่
ประชาชน จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้รายการของผู้ศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.4 แนวคิดอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ 
       ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา โทรทัศน์จึงมีบทบาทโดยตรงต่อการยกระดับ
การศึกษาของประชาชนในด้านต่างๆ ให้สูงข้ึน กล่าวคือ 
      1. โทรทัศน์มีบทบาทในการแพร่กระจายความรู้ไปสู่คนทุกระดับ ท าให้ประชาชน
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
      2. โทรทัศน์ช่วยให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆ 
ของสังคมและประเทศชาติ เป็นการกระตุ้นให้คนในชาติเกิดความสามัคคี และสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการสาธารณะได้อย่างมีระเบียบแบบแผน 
      3. โทรทัศน์ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี โดยการ เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่
น าเสนอผ่านสื่อ และน าไปประยุกต์ตามวิถีทางที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิดการเพิ่มพูน
รายได้ และท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
      โดยสรุปแล้ว ผู้ศึกษาเลือกใช้การน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อหวังว่า อิทธิพลของสื่อ
โทรทัศน์นั้นจะเป็นตัวช่วยแพร่กระจายความรู้จากรายการสูผู่้ชมไดเ้ปน็อย่างดี และสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นล าดับต่อไป 
 2.5 แนวคิดการสอนโดยใช้หลักสูตรแบบ Situational (Situational Syllabus) 
      เป็นหลักสูตรทีส่รา้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนภาษาจากหลักสูตรโครงสร้าง
และไวยากรณ์ ซึ่งไม่สามารถท าให้ผู้เรียนน าเอาภาษาที่ได้เรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ ดังนั้น
หลักสูตรนี้จึงเน้นที่ตัวผู้เรียนโดยจัดเลือกสถานการณ์ที่คิดว่าผู้เรียนจะต้องประสบในการใช้ภาษา แล้ว
จึงน าเอาภาษาที่ใช้ในสถานการณ์นั้นมาจัดสอน เช่น ผู้เรียนที่เรียนภาษาเพื่อจุดประสงค์ในการ
ท่องเที่ยว ก็จะได้เรียนภาษาในสถานการณ์ที่จะพบเห็นในการท่องเที่ยว เช่น “Buying an Airline 
Ticket.” “At the hotel” หรือ “At the Restaurant.” เป็นต้น ในการพิจารณาหัวข้อสถานการณ์
รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสถานการณ์นั้น มีตัวแปรหลายอย่างเป็นตัวก าหนด เช่น เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ช่อง
ทางการสื่อสาร (พูดหรือเขียน) ทักษะที่ใช้ จ านวนและสถาภาพของผู้ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสาร ตลอด
ถึงบทบาทของผู้เกีย่วข้อง หลักสูตรแบบ Situational Syllabus นี้อาจมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะเป็นการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 
 

ยากที่จะคิดถึงสถานการณ์ที่ผู้ เรียนจะได้พบ ทั้งนี้ เพราะสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันนั้นมีอยู่
หลากหลาย จึงท าให้ยากต่อการตัดสินใจที่จะน าสถานการณ์ที่เหมาะสมมาใช้สอนได้ 
      นิวมาร์ค และ ไรเบิล (Newmark & Reibel 1970) เป็นนักภาษาศาสตร์ 2 ท่านที่ได้
เสนอแนวคิดไว้ว่า การเรียนภาษาน้ัน ต้องให้ผู้เรียนน าภาษานั้นไปใช้ ดังนั้น ประโยคต่างๆ ที่ผู้เรียน
จะพูดออกมานั้น ผู้เรียนจะต้องคิดว่า จะพูดเมื่อไหร่ พูดกับใคร หรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้เรียนจะต้อง
รู้จักใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องจ าเป็น ผู้เรียนต้องรู้จักสังเกต และฝึกหัดใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ถ้าไม่มีการสังเกตและไม่มีการฝึกหัด ก็ไม่ถือว่า
เป็นการเรียนภาษาที่จะสื่อความหมายได้ 
      การสอดแทรกสถานการณ์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้อหาค าศัพท์ในตอนนั้นๆ ของ
รายการ เป็นการน าเสนอที่จะสามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากข้ึน และที่ส าคัญ สามารถ
ทราบได้ว่า ควรน าเอาเนื้อหาค าศัพท์ในตอนน้ันๆ ไปใช้อย่างไรในชีวิตประจ าวัน 
 
ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ทัศนีย์ ยาสมาน (2519) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยเปรียบเทียบการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ 4 สถานี 
ผลการวิจัยครั้งนี้คือ 
 1. ประชาชนเห็นประโยชน์ของการชมรายการโทรทัศน์ว่า นอกจากจะได้ความเพลิดเพลิน
แล้ว ยังท าให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ และมีความรู้รอบตัวในด้านต่างๆ มากข้ึน และในการเลือกชม
โทรทัศน์แต่ละครั้งนั้น ประชาชนเลือกชมโดยใช้เหตุผลที่ ว่า ดูรายการที่ให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน และที่ให้ความรู้ หรือมีประโยชน์ เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
 2. ประชาชนมีความคิดเห็นว่า รายการความรู้หรือสารคดีที่จัดอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพและ
ปริมาณปานกลาง สถานีโทรทัศน์ควรจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนมากกว่าที่เป็นอยู่ และ
ต้องการรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรู้ รองลงมาคือ ส่งเสริมศีลธรรมและให้ความบันเทิง 
 ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ (2524) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอนของครูที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาในจังหวัดตรัง พบว่าปัญหาที่ส าคัญในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษคือนักเรียนไม่มีโอกาสฟังเสียงเจ้าของภาษาอย่างเพียงพอ และปัญหาเกี่ยวกับด้าน
ค าศัพท์ คือนักเรียนไม่สามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 เกียรติชัย สายตาค า (2545) ได้ศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปีที่ 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นิสิตใช้
กลยุทธ์การเดาในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด และใช้กลยุทธ์การจ าแบบฝึกฝนน้อยที่สุด 
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 สุดารักษ์ เนื่องชมภู (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการและความพึงพอใจต่อรายการ
โทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ชมรายการโทรทัศน์เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  พฤติกรรมการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์
สาธารณะส่วนใหญ่ ผู้ชมจะรับชมรายการทุกวัน โดยใช้เวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง อยู่ในช่วงเวลา 
18.01-22.00 น. การชมส่วนใหญ่ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยสลับไปมากับรายการของช่อง
อื่น โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยต่อรายการประเภทข่าว รายการ
สาระบันเทิง รายการสารคดี และรายการประเภทรายการเด็กและเยาวชน 
 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 รายการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
 1. รายการ English On Tour 
 ออกอากาศ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.40 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 พิธีกร : “นีน่า” กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน 
 เป็นรายการสั้น ตอนละประมาณ 1 นาที โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่น าเสนอในธีม
เดียวกัน ทั้ง 5 เทป กล่าวคือ จะมีการก าหนดหัวข้อการน าเสนอในแต่ละสัปดาห์ เช่น สัปดาห์นี้หัวข้อ
คือการศัลยกรรม ใน 5 วันน้ันก็จะเป็นการน าเสนอค าศัพท์และประโยคต่างๆ ที่ใช้ในการศัลยกรรม 
เป็นต้น โดยรูปแบบการน าเสนอเป็นการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ในสถานการ์ณต่างๆ หรือ
เหตุการณ์ประจ าวันที่พบเจอ 
 2. รายการ Chris Delivery 
 ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 21:35 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  
 พิธีกร : Christopher Wright 
 เป็นรายการ Variety Entertainment ที่ซึ่ง Christopher Wright ครูสอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติด าเนินรายการ ร่วมกับ 2 พิธีกรคู่หูคู่ฮา ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ และ ไก่ สะมะพล ปิ
ยะพงศ์สิริ โดยรายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นช่วงที่รายการจะพาออกไปเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่มีอยู่รอบตัว ในสภาพแวดล้อม ในชีวิตประจ าวัน และในอีกหลายๆ กิจกรรมที่เรา
คุ้นเคยแต่มองข้ามไป ส่วนช่วงที่สอง จะเป็นช่วงของการจ าลองสถานการณ์ที่จ า เป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้ Sit Com เป็นการน าเสนอ ซึ่งในแต่ละตอนจะมีแขกรับ
เชิญมาร่วมแสดงด้วย 
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 3. รายการ English Breakfast 
 ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 พิธีกร : ด.ช.วารินท์ แพททริค แม็คเบลน และ นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ 
 เป็นรายการผสมระหว่างซิทคอมควบคู่รายการข่าว ซึ่งแบ่งเป็น ช่วงซิทคอม เป็นช่วงของการ
แสดงละครตลกโดยมีร้านกาแฟเป็นฉากในรายการ ทุกๆ ตอนจะมีตัวละครที่ต่างกันแต่แสดงด้วยคน
สองคน ช่วงข่าวซึ่งส่วนมากเน้นข่าวต่างประเทศ และช่วงสุดท้ายคือช่วงสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะมี
การสอนและผู้สอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทป  
 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดในครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ท าการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คุณสมบัติของภาษา การสื่อความด้วยภาษาอังกฤษ และรูปแบบของภาษาอังกฤษ ผู้
ศึกษาได้น าข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อก าหนดกรอบในการเลือกเนื้อหาที่จะน ามา
เสนอในรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาในการใช้ค าผิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ประการที่สอง ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการ
สื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ทฤษฎี กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เอดูเทนเมนต์เพื่อการพัฒนา แนวคิด
เกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง และแนวคิดอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ ทฤษฎีด้านการเรียนการสอน ซึ่งก็
คือ แนวคิดการสอนโดยใช้หลักสูตรแบบ Situational รวมไปถึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการส่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ ไปยังผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ ตลอดจนได้น ามาเป็นกรอบในการก าหนดแบบสอบถาม รวมทั้ง
เป็นแนวทางของวิธีการน าเสนอรายการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ชม 
 ประการสุดท้าย ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ โดยจะน ามาใช้ในการประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนารายการให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเพื่อการประสบผลส าเร็จในการผลิต
รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษแนวสาระบันเทิง ที่ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มัก
ใช้ผิด” นั้น มีวิธีการศึกษา 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 การทดสอบเครื่องมือ 
 ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูล 
 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาและการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้
ผิดในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการส ารวจจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงช้ินงานให้ดีย่ิงข้ึนไป 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการส ารวจข้อมูล ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หลังจาก
นั้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับทางผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และการ
ส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 15-22 ปี และ
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บุคคลทั่วไปที่สนใจในภาษาอังกฤษ ในการตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เพื่อทราบถึงความ
ต้องการของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัย 
 2. การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) โดยใช้วิธีการประเมินผล
รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ในการศึกษาข้อมูลและการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด จะแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นจ านวน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ (Audience) หมายถึง กลุ่มผู้ชมรายการ 
เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-22 ปี และบุคคลทั่วไป 
    1.2 ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต (Sender) หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตและด าเนินรายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
    1.3 ประชากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
และช านาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลโดย
ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ
ที่ผลิตข้ึน ดังต่อไปนี้ 
    2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ่มผู้ชมหลัก มีอายุระหว่าง 15 -22 ปี 
และกลุ่มผู้ชมรองคือ บุคคลทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
    2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ หมายถึง กลุ่มของผู้สร้างสรรค์ ผู้ผลิต และผู้ด าเนิน
รายการโทรทัศน์ รวมถึงกลุ่มของผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
    2.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินผลรายการ หมายถึง กลุ่มผู้ชม อายุระหว่าง 15 -22 ปี 
จ านวน 5 คน มาท าการสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม
รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” เพื่อท าการประเมินผลรายการ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาและสร้างสรรค์ “รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้
ผิด” ผู้ศึกษาได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิต
รายการ ดังต่อไปนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 
    1.1 แบบสัมภาษณ์เฉพาะเจาะลึก (In-Depth interview) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่เครียด เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการใช้ภาษาในด้านภาษาศาสตร์ และ
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการด าเนินรายการให้มีความสนุกสนานแต่ได้ความรู้และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดย
ค าถามจะมีการเพิ่มเติมได้มากข้ึน ข้ึนอยู่กับผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งจะแบ่งแหล่งข้อมูลของ
ประเภทผู้เช่ียวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
 - อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์ อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลุ่มที่ 2 ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 - “คุณ จาริณี ถนอมญาติ” ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการภาษาพลาซ่า 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ มีดังนี ้
 1. การใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ ของคนไทยมีอย่างไรบ้าง 
 2. สาเหตุที่ท าให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ มาจากอะไรบ้าง 
 3. แนะน าแนวทางและวิธีการแก้ไข 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ มีดังนี ้
 1. ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง  เกี่ยวกับการสอน
ภาษา 
     - กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการนี้ ควรเป็นกลุ่มไหน 
     - ถ้ามีรายการประเภทสอนภาษาซึ่งเน้นไปที่ค าที่มักใช้ผิด ท่านมีความเห็นอย่างไร และ
รายการควรออกอากาศทางช่องไหน 
 2. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 
     - เนื้อหาของรายการ ควรคัดเลือกเนื้อหามาจากแหล่งใด 
     - มีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้เนื้อหามีความน่าสนใจ 
 3. ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 
     - รายการสอนภาษาควรมีรูปแบบอย่างไรบ้างที่จะดึงดูดผู้ชมเป้าหมายได้ดี 
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     - สีของภาพ มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อ ในรายการภาษาควรเป็นอย่างไร 
 4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 
     - ผู้ด าเนินรายการสอนภาษา ควรมีความรู้หรือจบการศึกษาในด้านภาษาน้ันๆ หรือไม่ 
     - ท่านคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ผู้ด าเนินรายการ ต้องมีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเอง และมีความ
เข้าใจในภาษาน้ันๆ หรือสามารถวางสคริปต์ใหม่ได้ 
 5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
     - ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข ในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา 
     - ช่วยแนะน าเทคนิคการน าเสนอเกี่ยวกับรายการสอนภาษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการน าเสนอ ให้น่าสนใจต่อการผลิตรายการต่อไป 
 1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และ
ความต้องการทางด้านเนื้อหา และวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ
ค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ซึ่งแบบสอบถามที่จัดท าข้ึน เป็นแบบสอบถามแบบออนไลน์ จ านวน (อย่างต่ า) 
100 ชุด และมีแนวค าถามจ านวนทั้งหมด 4 ตอน ดังต่อไปนี ้
      ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
      ตอนที่ 2 : การเปิดรับสื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ 
      ตอนที่ 3 : ส ารวจการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเลอืกชมรายการ
          โทรทัศน์ 
      ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการ 
          โทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด 
      ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 
    หลังจากที่รายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาจะท าการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิจัย ด้าน
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลรายการที่ผลิตข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการสนทนาในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ
ค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” เพื่อการประเมินผลรายการว่า สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ และมี
ผลตอบรับโดยรวมอย่างไร โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 
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    2.1 รูปแบบของรายการ (Format) 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อวิธีการน าเสนอของรายการ 
         - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ เรื่องของเวลา และความเหมาะสมส าหรับ
การน าเสนอรายการในแต่ละวัน 
         - ความน่าสนใจของรายการ 
    2.2 เนื้อหาของรายการ (Content) 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อเนื้อหาของรายการในแต่ละวัน 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการน าเสนอข้อมูลที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง 
         - ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ 
    2.3 ลีลาการน าเสนอ (Style) 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อผู้ด าเนินรายการ 
         - ความน่าเช่ือถือของผู้ด าเนินรายการ 
         - ด้านความเช่ืองโยงของเนื้อหา 
    2.4 การตัดต่อ (Editing) ภาพ กราฟิก ดนตรีและเสียงประกอบ (Music and Sound 
effect) 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการเลือกใช้ภาพ สี และมุมกล้อง 
         - ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อด้านการตัดต่อ และลูกเล่นต่างๆ 
    2.5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
 
การทดสอบเครื่องมือ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล และประเมินผลการผลิต
รายการ ส าหรับค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้น าเครื่องมือทั้งหมดมาท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจจุล
นิพนธ์ เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ (Wording) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่เหมาะสมและงา่ยต่อการเข้าใจ ลดปัญหาความผิดพลาดเมื่อ
เข้าไปสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้ก าหนดไว้ และในส่วนของการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ได้ใช้เกณฑ์ในการแปลค่าความหมายโดยใช้วิธีประมาณค่าตามระดับ
ความรู้สึก (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-1 แสดงวิธีประมาณค่าตามระดับความรู้สึก (Rating Scale) 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลความ 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.01 – 1.80 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาและสร้างสรรค์รายการของผู้ศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อประเมินผลหลังการผลิตรายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
     ข้ันตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ 
เอกสารทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอ สัดส่วนของรายการ เนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลและ
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
     ข้ันตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษของสถานีโทรทัศน์
ไทยและต่างประเทศ ทั้งการรับชมตามเวลาออกอากาศจริง และรับชมย้อนหลังผ่าน ทางช่อง 
Youtube ด้วย รวมถึงรายการที่ออกอากาศทางสื่ออนไลน์ต่างๆ  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ตลอดจนการใช้เทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการตัดต่อ ด้านกราฟิก การเลือกใช้ภาพ และฉากต่างๆ เพื่อค้นหากลวิธีการน าเสนอของ
ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการ ทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง หรือส่วนที่ยังไม่ปรากฏในรายการ เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด
ต่อไป 
     ข้ันตอนที่ 3  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี โดยมีการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

เอกสารต่างๆ ในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหารายการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรบั ความต้องการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการสอนภาษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
     ข้ันตอนที่ 4 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อสอบถาม
ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อการผลิตรายการ จากผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์
เกี่ยวกับการสอนภาษา รวมถึงผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยสอบถามความคิดเห็น  
และขอค าแนะน าส าหรับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ทีม่ักใช้
ผิดของผู้ศึกษา ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการสอนภาษา และจึง
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนาปรับปรุงรายการ
ให้ดยีิ่งขึ้นไป 
     ข้ันตอนที่ 5 ผู้ศึกษาได้เตรียมการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากเครื่องมือในการวิจัย มาจัดท าโครงสร้างและโครร่างรูปแบบของรายการ (Proposal) 
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการเขียนบทรายการ (Script) เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ 
ติดต่อบุคคลที่มีส่วนรวมในการผลิต ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด 
 2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลหลังการผลิตรายการ 
    ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้
ผิด ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งหมด 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความ
พึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่
มักใช้ผิด” จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหผ์ลการประเมนิรายการที่ผลิตข้ึน ทั้งในด้านของรูปแบบ 
เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ ภาพและการตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขช้ินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การส ารวจด้วยการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาผ่านทางฟรีทีวี ทางช่องเคเบิลทีวี 
และทางช่อง Youtube ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 1-2 เดือน ทั้งตามระยะเวลาที่
ออกอากาศจริง และการดูรายการย้อนหลัง 
 2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้ศึกษาจะใช้เวลาทั้งสิ้นโดยประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการส ารวจ 
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 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ สอบถามส าหรับการ
สนทนากลุ่มจ านวนทั้งหมด 5 คน หลังจากที่การผลิตรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และน าข้อมูลดังกล่าว
ที่ได้มาประเมินผลรายการ โดยจะใช้เวลาในการประเมินผลประมาณ 1-2 วัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาและสร้างสรรค์รายการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน
การผลิตรายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
     - วิเคราะห์ข้อมูลจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 5 รายการ 
     - วิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้งหมด 
100 คน 
     - วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษและผู้สร้างสรรค์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหมด 2 กลุ่ม 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิตรายการ 
     ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อท าการประเมินผลรายการที่ได้ผลิตข้ึน 
โดยใช้เป็นกลุ่มตัวแทนจ านวนทั้งหมด 5 คน และน าค าตอบที่ได้ ทั้งในด้านความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการ มาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ไดม้ากที่สุด 
 
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
 ในการศึกษาและสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มกัใช้ผิด
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเสนอข้อมูลและช้ินงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตรายการ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
     ข้อมูลในข้ันตอนก่อนการผลิตรายการนั้น เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
     ส่วนที่ 1 น าเสนอผลจากการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์สอนภาษาทั้งหมด 5 รายการ 
ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เนื้อหา  วิธีการน าเสนอ และ
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการต่อไป 
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     ส่วนที่ 2 น าเสนอผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ  วิเคราะห์ผลที่ได้ในแต่ละด้าน เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 
     ส่วนที่  3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) จ านวนทั้งหมด 2 กลุ่มข้างต้น ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อการผลิตรายการของผู้ศึกษา โดยสอบถามความ
คิดเห็น และขอค าแนะน าส าหรับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ
ค าศัพท์ที่มักใช้ผิดของผู้ศึกษา ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการผลิตรายการสอน
ภาษา และจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนา
ปรับปรุงรายการให้ดีย่ิงข้ึนไป 
 2. การน าเสนอข้อมูลในข้ันตอนการเตรียมการผลิตรายการ 
     ข้อมูลในข้ันตอนการเตรียมการสร้างสรรค์รายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อใช้ในการวาง
แผนการผลิตรายการ ดังต่อไปนี้ 
     ส่วนที่ 1 น าเสนอโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบรายการ (Proposal) ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบทุกส่วนของรายการ ตลอดจนเนื้อหาที่จะน าเสนอทั้งหมด 5 วัน 
     ส่วนที่ 2 น าเสนอบทรายการ (Script) จ านวนทั้งหมด 5 ตอน ซึ่งจะประกอบไปด้วย บท
ของผู้ด าเนินรายการ บทของนักแสดง ตลอดจนดนตรีประกอบ และกราฟิกต่างๆ 
     ส่วนที่ 3  น าเสนอตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการ (Time Table)  เพื่อให้ทราบ
ถึงระยะเวลาและเป้าหมายการด าเนินงาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการประเมินผล
รายการ 
 3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ์ 
     น าเสนอตัวรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดที่เสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งหมด 5 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที 
 4. การน าเสนอผลการประเมิน 
     น าเสนอผลการประเมนิรายการที่ได้จากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ทีได้รับ 
ทั้งในด้านของรูปแบบ เนื้อหา ผู้ด าเนินรายการ ภาพและการตัดต่อ ตลอดจนภาพรวมของรายการ 
แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายการให้ดีย่ิงๆ ข้ึน
ไป 
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บทที่ 4 

ผลวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน 

 
 การศึกษาและการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้
ผิด ใช้วิธีการศึกษาและการวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาและผู้เช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ทั้งนี้ 
การศึกษาทั้งหมดเพื่อผลิตรายการให้ออกมาสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
 1. บทวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอจากเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่
เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาค าศัพท์ที่มักใช้ผิดจากเว็ปไซต์ต่างๆ ระยะเวลา 1 
เดือน 
 2. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 2 ท่าน 
 3. ผลการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการในด้าน
รูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่
มักใช้ผิด จากแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด 
 4. การน าเสนอโครงสร้างและบทของรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์
ที่มักใช้ผิด 
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ผลการวิจัย (ก่อนการผลิต) 
1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอท่ีปรากฎในรายการโทรทัศน์
สอนภาษา จ านวนท้ังสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 
 1.1 รายการภาษาพลาซ่า ( ภาษา Plaza ) 
 1.2 รายการอิงลิชออนทัวร์ ( English on tour ) 
โดยจะท าการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เนื้อหา ( Content ) ของรายการ 
 ส่วนที่ 2 รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
 ส่วนที่ 3 วิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ด าเนินรายการ 
 
รายการภาษาพลาซ่า ( ภาษา Plaza ) 
 รายการ “ ภาษาพลาซ่า ” เป็นรายการโทรทัศน์สอนภาษา ซึ่งเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาไทย 
โดยออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี ทุกวัน เวลา 7.00 น. และยังมีการรีรันอีกหลายรอบในแต่ละวัน มีผู้
ด าเนินรายการ 1 ท่าน คือ “มาดามมด” มีกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการคือ นักเรียนอายุหว่าง 13-
18 ปี กลุ่มเป้าหมายรองคือ นักศึกษาและวัยท างาน โดยมีลักษณะของรายการ ดังต่อไป 
 1. เนื้อหา ( Content ) ของรายการ 
    รายการภาษาพลาซ่า เป็นรายการที่เน้นเนื้อหาทางด้านการสอนภาษาไทย โดยเน้นไปที่
ค าศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ที่ชอบใช้หรือเป็นค าที่ฮิตติดปากในหมู่วัยรุ่น รวมไปถึง
ค าศัพท์ใหม่ๆ ที่ก าลังมาแรงในช่วงเวลาน้ันๆ โดยน าค าศัพท์เหล่านั้นมาสอนเพื่อบอกความหมาย วิธี
และสถานการณ์การใช้ สอนผ่านสถานการณ์ตัวอย่าง 1-2 สถานการณ์ เพื่อท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ
ได้มากข้ึน และสามารถน าค าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ศึกษาสามารถจ าแนกและ
วิเคราะห์เนื้อหาของรายการได้ดังนี้ 
    1.1 การน าเสนอค าศัพท์สั้นๆ ที่ฮิตหรือใช้กันบ่อยในหมู่ วัยรุ่น เป็นค าที่ฟังแล้วดูมี
ความหมายที่ก ากวม กล่าวคือ ค าที่ไม่สามารถแปลความหมายได้ตรงตัวนั่นเอง ทางรายการจะน า
ค าศัพท์เหล่านั้นมาสอนให้เข้าใจถึงความหมายที่ถูกต้อง โดยการยกสถานการณ์ตัวอย่างสั้นๆ 
ประกอบการสอน เช่นค าว่า “คือก็โอ” หมายถึง ตกลง ยินยอม มันก็ดี ใช้แทนค าว่า โอเค เป็นต้น 
    1.2 การน าเสนอค าศัพท์ในรูปแบบของการจ าลองสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สมมติ ที่
สามารถพบเจอในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมทราบได้ว่าค านั้นจะเกิดข้ึนตอนไหน เมื่อใด และ
สามารถใช้ได้อย่างไร โดยพิธีกรเป็นผู้แสดงด้วยตนเอง เพื่อสร้างความน่าสนใจและท าให้ผู้ชมเข้าใจ
ความหมายได้ง่ายและมากยิ่งข้ึน เช่น ค าว่า “คือก็โอ” สถานการณ์ที่ใช้เช่น ในการประชุมระดม
ความคิดเรื่องการขายสินค้า มีผู้ร่วมประชุมผู้หนึ่งเสนอความคิดข้ึนมา จากนั้นผู้ประชุมอีกท่านหนึ่งก็
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ตอบกลับมาว่า “ความคิดของเธอมัน คือก็โอ” ซึ่งท าให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่า ความหมายของค าว่า คือก็โอ 
นั่นก็คือ มันก็ดี นั่นเอง 
    1.3 ภาพกราฟิก และ เสียงเอฟเฟกต์ในรายการ สามารถช่วยสร้างความสนใจและความน่า
ติดตามมากยิ่งขึ้น เพราะรายการภาษาพลาซา่น้ันเป็นรายการที่เน้นให้ความบันเทิงเกี่ยวกับภาษา การ
ใส่กราฟิกหรือเสียงเอฟเฟกต์จึงเป็นตัวช่วยที่ดีส าหรับรายการ 
    โดยสรุป เนื้อหาของรายการภาษาพลาซ่าน้ันมุ่งเน้นไปในเรื่องของค าศัพท์ภาษาไทย ที่เป็น
ค าศัพท์ใหม่ๆ หรือค าศัพท์ที่ฮิตติดปากในหมู่วัยรุ่นปจัจบุัน เป็นค าที่ความหมายไม่ชัดเจน โดยรายการ
ในทุกวันน้ียังมีการสอดแทรกค าศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 2. รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
     รายการภาษาพลาซ่า เป็นรายการโทรทัศน์สอนภาษาไทย โดยมีผู้ด าเนินรายการเพียง 1 
ท่าน ท าหน้าที่ในการสอนและแสดงละครสถานการณ์ตัวอย่าง ซึ่งประเด็นหรือเนื้อหาที่น ามาสอนนั้น 
จะเป็นค าศัพท์ในภาษาไทยที่ฮิตในหมู่วัยรุ่น ณ ขณะนั้นๆ โดยน ามาสอนเชิงสาระบันเทิงที่มีความ
สนุกสนาน สอนถึงความหมายและการน าไปใช้ที่ถูกต้อง 
     เปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการและเพลงประจ ารายการ จากนั้นจะเป็นพิธีกรเปิดรายการ 
แนะน าตัวเอง และพูดถึงค าศัพท์ที่จะน ามาสอนพร้อมทั้งความหมาย หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่
สถานการณ์ตัวอย่างประมาณ 1-2 สถานการณ์ และช่วงสุดท้ายก็จะสรุปความหมายของค าศัพท์นั้นๆ 
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการแทรกภาพกราฟิกประกอบเพื่อแสดงค าศัพท์นั้นอีกด้วย 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงรูปแบบรายการภาษาพลาซ่า 
ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 
ช่วงต้นของรายการ - เปิดรายการด้วยไตเติล้+เพลงประจ ารายการ 

- พิธีกรเปิดรายการ+แนะน าตัว 
- พิธีกรแนะน าค าศัพท์ 

ช่วงกลางของรายการ - พิธีกรแสดงสถานการณ์ตัวอย่าง 1-2 
สถานการณ์ 

ช่วงท้ายของรายการ - พิธีกรสรปุค าศัพท์และความหมาย 
- พิธีกรปิดรายการ 
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 โดยสรุป รูปแบบของรายการภาษาพลาซ่าน้ัน เป็นรายการโทรทัศน์สอนภาษาที่เน้นให้ความ
บันเทิงควบคู่ไปกับการสอนความหมายที่ถูกต้อง เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาไทยที่ฮิตในหมู่วัยรุ่น ณ 
ขณะนั้น ซึ่งทางรายการยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถส่งค าศัพท์ใหม่ๆ ไปยังรายการได้อีกด้วย 
 3. วิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ด าเนินรายการ 
     ผู้ด าเนินรายการภาษาพลาซ่า หรือ “มาดามมด” นั้นจะมีลีลาการน าเสนอที่ตลก 
สนุกสนาน เฮฮา มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ มีการใช้โทน
เสียงสูงและต่ าเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และสามารถสวมบทบาทได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ใดก็ตาม เรียกได้ว่า เมื่อเห็นหน้ามาดามมดทีไร จะต้องมีเสียงหัวเราะออกมาได้ทุกที 
 
รายการอิงลิชออนทัวร์ ( English on Tour ) 
     รายการองลิชออนทัวร์ เป็นรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ  ใน
สถานการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ประจ าวันที่พบเจอ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น. มีผู้ด าเนินรายการ 1 ท่านคือ คุณแอนเน็ต เรณู เธท ซึ่งได้
เปลี่ยนจากเดิมคือ คุณ นีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการคือ เด็ก เยาวชน 
และวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมายรองก็คือบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะต่างๆ ของรายการ 
ดังต่อนี ้
 1. เนื้อหา ( Content ) ของรายการ 
    รายการอิงลิชออนทัวร์ เป็นรายการที่เน้นเนื้อหาของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือประโยคที่
พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค าศัพท์และประโยค
ที่น าเสนอนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ไปถ่ายท าในแต่ละตอน เช่น โรงพยาบาล ก็จะเป็นค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการสนทนากับหมอ เกี่ยวกับโรคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์และจ าแนกเนื้อหา
ของรายการได้ดังนี้ 
    1.1 การเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยค าศัพท์ที่น าเสนอในแต่ละตอนนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ยกมาประกอบในตอนนั้นๆ เช่น สถานที่คือลิฟท์ ก็จะมีการสอนค าศัพท์
เกี่ยวกับการใช้ลิฟท์เช่น ลิฟท์ข้ึนเรียกว่า up ลิฟท์ลงเรียกว่า down ซึ่งจะมีการสอนออกเสียงและ
ส าเนียงของแต่ละค าอย่างถูกต้อง โดยพิธีกรจะเป็นผู้สอนอย่างช้าๆ และชัดเจน 
    1.2 การเสนอประโยคภาษาอังกฤษ โดยประโยคที่น าเสนอน้ันจะเป็นประโยคที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์จริง ประโยคที่น ามาสอนนั้นจะเกี่ยวกับกับสถานที่ในตอนนั้นๆ 
เช่นเดียวกับค าศัพท์ เช่น สถานที่คือลิฟท์ ก็จะสอนเกี่ยวกับการถามว่าลิฟท์ข้ึนหรือลง คุณต้องการไป
ช้ันไหน ขอแทรกเข้าลิฟท์ได้ไหม หรือแม้กระทั่งคุณก าลังเหยียบเท้าฉัน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ชมเข้าใจ
สถานการณ์และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง 
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    1.3 การน าเสนอด้านดนตรีและเสียงประกอบ รวมถึงกราฟิกต่างๆ จะมีการใส่เสียง
ประกอบหรือเอฟเฟกต์ให้สถานการณ์นั้นมีความน่าสนใจ ประกอบกับช่วยให้เกิดความน่าขัน และใน
เรื่องของกราฟิก ก็จะมีเป็นการเพิม่เติมตกแต่งกราฟิกตลกๆ ในระหว่างการจ าลองสถานการณ์ เพื่อให้
เกิดความสนุกสนานมากข้ึน 
     โดยสรุป เนื้อหาของรายการ “อิงลิชออนทัวร์ ( English on Tour )” นั้น จะเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือประโยคในภาษาอังกฤษที่สามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค าศัพท์และประโยคที่น าเสนอนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่
ไปถ่ายท าในแต่ละตอน 
 2. รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
     รายการอิงลิชออนทัวร์ เป็นรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน ใน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน โดยมีผู้ด าเนินรายการหลักเพียง 1 ท่าน 
พิธีกรจะท าหน้าที่เป็นผู้สอนค าศัพท์หรือประโยคต่างๆ ผ่านการจ าลองสถานการณ์ตามสถานที่ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน และในบางตอนยังมีนักแสดงรับเชิญพิเศษมาร่วมแสดงอีกด้วย 
     ในช่วงต้นของรายการจะมีการเปิดด้วยไตเติ้ลประจ ารายการพร้อมทั้งสปอนเซอร์ จากนั้น
จะตัดเข้าสู่สถานที่ที่จะจ าลองสถานการณ์ในตอนน้ันๆ ซึ่งพิธีกรจะแสดงจ าลองสถานกาณ์ทันที ไม่มี
การพูดเปิดรายการแต่อย่างใด จากนั้นพิธีกรก็จะสอนค าศัพท์พร้อมทั้งประโยคที่จะใช้ค าศัพท์นั้นๆ 
รวมถึงประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อยในสถานการณ์นั้นอีกด้วย โดยพิธีกรจะอ่านออกเสียงแบบปกติหนึ่งครั้ง 
และแบบช้าๆ อย่างชัดเจนอีกหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ชมสามารถออกเสียงตามไปพร้อมกันได ้
 
ตารางที่ 4-2 แสดงรูปแบบรายการอิงลิชออนทัวร์ 
ช่วงของรายการ รูปแบบการด าเนินรายการ 
ช่วงต้นของรายการ - เปิดไตเติ้ลรายการ+สปอนเซอร ์
ช่วงกลางของรายการ - จ าลองสถานการณ์ตัวอย่างโดยพิธีกรเป็นผู้

แสดงด้วยตัวเอง 
- พิธีกรสอนค าศัพท์และประโยคต่างๆ พร้อมทั้ง
สอนออกเสียงและแปลความหมาย 

ช่วงท้ายของรายการ - พิธีกรลาผู้ชม+ปิดรายการ+สปอนเซอร์ 
 
 โดยสรุป รูปแบบของรายการอิงลิชออนทัวร์นั้น  เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษผ่าน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีผู้ด าเนินรายการหรือ
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พิธีกรเพียง 1 ท่าน ซึ่งจะเป็นผู้แสดงและผู้สอนเอง ในบางตอนอาจมีความพิเศษคือมีนักแสดงรับเชิญ
มาร่วมแสดงด้วย โดยรายการจะเน้นสถานการณ์ที่ให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงได้ เน้นการให้ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง แต่ก็ยังคงมีการสอดแทรกความตลก และความสนุกสนานเข้ามาอยู่เล็กน้อย 
 3. วิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ด าเนินรายการ 
     ผู้ด าเนินรายการอิงลชิออนทัวร์ หรือ “คุณแอนเน็ต” นั้น มีการน าเสนอแบบสบายๆ เรียบ
ง่าย มีความเป็นธรรมชาติและยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ส าคัญมีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ชัดเจน มี
ส าเนียงที่น่าฟัง ซึ่งในภาษาไทยก็ชัดเจนเช่นเดียวกัน จึงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในการเป็นผู้สอนได้
ไม่ยาก 
  
2. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาจากผู้ผลิตรายการ “ภาษา Plaza” และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2556 จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 1. รายการภาษา Plaza 
     “คุณ จาริณี ถนอมญาติ” ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการภาษาพลาซ่า 
 2. อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
     “อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์” อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลวิธีต่างๆ ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อการสอนภาษา ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเนื้อหาและรูปแบบ การสื่อสารของผู้ด าเนิน
รายการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบเจอในการผลิต รวมไปถึงเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ ปัญหาที่พบในการใช้ภาษา สาเหตุ รวมถึงการแก้ไข และน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา
ท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
น าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์แต่ละท่าน ดังนี้ 
 
ผู้ผลิตและผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ ภาษาพลาซ่า “คุณจาริณี ถนอมญาติ” 
 1. ค ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับรำยกำรโทรทัศน์ประเภทรำยกำรสำระบันเทิง เกี่ยวกับกำรสอน
ภำษำ 
    กลุ่มเป้าหมายของรายการควรเป็นวัยรุ่น อายุประมาณ 12-17 ปี เป็นช่วงวัยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะถ้าหากว่าผู้ศึกษาต้องการให้รายการ
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ออกอากาศทางช่อง BANG กลุ่มเป้าหมายของทางช่องก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากดูถึงความ
ทันยุคสมัย คุณาจาริณีแนะน าว่า ในสมัยนี้การออกอากาศควรเป็นทางโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต 
(Internet TV) หรือที่เรียกว่าสื่อออนไลน์ ให้ผู้ชมสามารถเลือกดูตามเวลาที่เขาสะดวกได้จะดีกว่า 
 2. ค ำถำมด้ำนเนื้อหำรำยกำร 
    การคัดเลือกเนื้อหาน้ันควรมาจากอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีความ
น่าเช่ือถือในทางสังคม ยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเนื้อหาของรายการภาษาพลาซ่าน้ัน มาจากรอบตัว เช่น
การน าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็จะดึงมาจากที่เราเรียนตอนเด็กๆ ถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นก็เอามาจาก
โลกโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ และจ าเป็นต้องค านึงถึงกลุ่ มเป้าหมายด้วยว่าสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากน้อยเพียงใด 
 3. ค ำถำมเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีกำรน ำเสนอรำยกำร 
    รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการสอนภาษานั้น ต้องมีความแปลกใหม่ หากเป็น
รายการวัยรุ่นด้วยแล้ว ต้องมีอะไรที่รายการสอนภาษาอื่นๆ ยังไม่มี พิธีกรต้องดึงดูด เวลาต้องไม่ยาว
มาก เพราะวัยรุ่นสมาธิค่อนข้างสั้น หากท าอะไรที่ยาวเกินไปวัยรุ่นไม่สามารถดูจนจบได้ ในเรื่องของ
ภาพและการตัดต่อน้ัน ต้องเน้นการตัดต่อที่หวือหวา มีลูกเล่น เสียงประกอบ (SFX) กราฟิก การใช้
ภาพสวยก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นความใหม่ ไม่เคยมีรายการใดท ามาก่อน แต่ต้องค านึงว่า ใช่สิ่งที่คนดู
อยากได้หรือไม่ ควรจะเน้นไปที่เนื้อหาของรายการมากกว่า เมื่อเนื้อหาแน่น เนื้อหาดีแล้วค่อยดูเรื่อง
อื่นต่อไป เวลาในการออกอากาศที่เหมาะสม คือช่วงเวลาประมาณ 18.00-19.00 น. คือหลังจากคน
กลับบ้านแล้ว เพราะต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยว่ากลับถึงบ้านกี่โมง เช่นเด็กนักเรียนก าลังท า
การบ้านอยู่ เงยหน้าข้ึนมาเจอรายการพอดี แบบนี้ก็เหมาะสมเป็นต้น 
 4. ค ำถำมด้ำนผู้ด ำเนินรำยกำร 
    ผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกรไม่จ าเป็นต้องจบการศึกษาในด้านนั้นๆ โดยตรง ส าหรับการใช้
พิธีกรที่มีอาชีพแอร์โฮเตสไม่ได้มีความน่าเช่ือถือเสียทีเดียว คุณจาริณีให้ความเห็นว่า แอร์โฮสเตสใช้
แค่การพูด การบริการ  ถึงแม้ว่าการสอบของพวกเขาจะยากมาก คะแนนสูงมาก แต่ถ้าตามจริงแล้ว 
หากเราไปถามเรื่องของรากศัพท์ต่างๆ พวกเขาอาจจะตอบไม่ได้ เป็นต้น ในส่วนของคาแรคเตอร์ของ
พิธีกรนั้น การมีคาแรคเตอร์ชัดไม่ใช่เรื่องจ าเป็น มันเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยผลักดันให้รายการประสบ
ความส าเร็จได้ง่าย เพราะถ้าคาแรคเตอร์ของรายการไม่ชัด คาแรคเตอร์ของพิธีกรก็ต้องชัด เพราะ
ไม่อย่างนั้น ผู้ชมจะจ าอะไรเกี่ยวกับรายการไม่ได้เลย ถ้าพิธีกรมีความตลกก็เป็นสิ่งที่ดี ท าให้ผู้ชมอยาก
ชมรายการมากขึ้น แต่หากท ารายการวัยรุ่นน้ัน ก็ไม่จ าเป็นต้องตลกอย่างเดียวเสมอไป บางครั้งอาจจะ
มีความเท่ห์ก็ได้ เพียงแต่ว่าอย่าให้เป็นแนวโบราณก็พอ 
 5. ค ำถำมด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรผลิตรำยกำร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 
 

    ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการผลิตรายการภาษาพลาซ่า คือ ถ่ายท าไม่ทัน เพราะใช้เวลาใน
การคิดสคริปต์ค่อนข้างนาน และมีการคุยกันเยอะ ปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอก็คือการถ่ายท าล่าช้า การ
แก้ไขก็คือต้องมีการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ อะไรที่ไม่จ าเป็น สามารถตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้ง ช่างน้ าหนักแล้ว
ไม่คุ้มกับการเสียเวลา ก็ตัดทิ้ง 
 ค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
 การท ารายการสอนภาษาให้ประบสบความส าเร็จนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องมีความแปลก
ใหม่ เพราะไม่มีผู้ชมคนใดที่มีความตั้งใจอยากเกงภาษาอังกฤษเพียงเพราะแค่การดูรายการ คนที่
อยากเก่งจริงๆ เขาก็จะไปเรียน ไม่มาคาดหวังจากการดูรายการ การดูรายการภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันเหมือนเป็นแค่การทบทวน สิ่งหนึ่งที่เราได้จากรายการสอนภาษาอังกฤษ และรายการ
สอนภาษาอังกฤษจะท าได้ดีก็คือ ท าให้ง่าย ท าให้เข้าถึงคนได้ง่าย ท าให้ผู้ชมดูได้จนจบ และท าให้
บันเทิง เพราะสุดท้ายแล้ว การที่ เป็นรายการก็คือความบันเทิง ความบันเทิงต้องน าหน้าความรู้ 
ถึงแม้ว่าเราอยากให้ผู้ชมได้ความรู้ด้วย แต่สุดท้ายความบันเทิงนั้นมาก่อน เพราะไม่ฉะนั้นคง คงเป็น
แค่คอร์สที่สอนตามโรงเรียนไม่ใช่รายการโทรทัศน์ แต่ถึงอย่างไรข้อมูลก็ต้องถูกต้องด้วย ไม่ใช่ว่า
สนุกสนานแต่ข้อมูลผิด 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ “อาจารย์วรฐ กายูรวัฒน์” อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. กำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงผิดๆ ของคนไทยมีอย่ำงไรบ้ำง 
    เริ่มที่ระดับต่ าสุดเลยคือ การพูดไม่ได้ แต่อาจสามารถเข้าใจได้บ้าง ระดับสูงข้ึนมาหน่อย
คือ พูดได้ แต่ผิดหลักไวยากรณ์ หรือใช้ค าผิด หรือออกเสียงผิด ซึ่งสาเหตุมาจากการอ่าน ไม่ท าการ
ตรวจสอบกับพจนานุกรมให้ดีก่อนแล้วเดาไปเองว่าอ่านว่าอย่างไร นอกจากนั้นก็มีการออกเสียงถูกแต่
สะกดผิด เพราะบางคนเน้นการฟังแต่ไม่เน้นการเขียน ชาวต่างชาติเองก็ยังมีการผิดพลาดเพราะไม่
ชอบอ่านหนังสือ หรือบางครั้งชาวต่างชาติจงใจพูดให้ผิดหลักไวยากรณ์เพื่อให้ฟังดูคล้ายเป็นค าแสลง 
เพราะถ้าพูดถูกเกินไปบางทีฟังแล้วเครียด ซึ่งสามารถพบได้ในภาพยนตร์เป็นต้น และยังมีเรื่องของ
การเน้นเสียง (Stress) ผิดที่ก็จะท าให้ความหมายเปลี่ยน หรือบางครั้งรู้ค าศัพท์มากเกินไปก็ใช้อย่าง
สับสน ใช้อย่างไม่ระวัง ศัพท์บางค าที่คล้ายกันแล้วเกิดการคิดไปเองว่าใช่ก็น ามาใช้อย่างผิดๆ ได้ 
ร้ายแรงกว่าน้ันคือ มีการเขียนผิดแล้วยังเอาไปพูดด้วย เพราะการเขียนผิดคือการสะกดผิด เมื่อเรารู้ว่า
ตนเองสะกดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้น เราจึงพูดผิดตามที่สะกด 
 2. สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงผิดๆ มำจำกอะไรบ้ำง 
    สาเหตุหลักเลยคือเกิดจากความไม่รู้ ไม่เคยได้ยินมาก่อน รวมทั้งคิดไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้น
ส าหรับบางคนก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 
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 3. แนะน ำแนวทำงและวิธีกำรแก้ไข 
    สิ่งที่ส าคัญส าหรับการใช้ภาอังกฤษนั้นคือ ต้องรู้บริบท (Context) เช่นนักแปลภาพยนตร์ 
ก่อนอื่นต้องรู้เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ก่อนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เพราะบางค า บางวลีนั้น สามารถ
แปลได้หลายความหมาย บริบทจึงเปน็สิ่งที่ส าคัญที่สดุ และบางครั้งก็ต้องใช้การจ า ต้องรู้ค าให้มาก ฟัง
ให้มาก หรือใช้ความคุ้นเคย เพราะเมื่อเราเกิดความคุ้นเคย หรือความเคยชินแล้ว การใช้อย่างผิดๆ ก็
จะเกิดข้ึนได้ยาก 
 
3. ผลส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ัวไป และความต้องการใน
ด้านเนื้อหาและรูปแบบของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ
ค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มเป้าหมายที่มี
อายุระหว่าง 15-22 ปี จ านวนทั้งสิ้น 200 คน โดยแบบสอบถามนี้สร้างด้วยโปรแกรม Google Doc 
ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาประมวลผลทางสถิติเพื่อวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ และวิเคราะห์ความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความต้องการทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบที่มีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด  จาก
แบบสอบถาม 200 ชุด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15-18 29 15 
19-22 160 80 
23 ปีข้ึนไป 11 5 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 19-22 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 
รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยที่สุดคืออายุ 23 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 71 36 
หญิง 116 58 
เพศทางเลือก 13 6 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36 และเพศทางเลือกมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. 

10 5 

ปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า 178 89 
สูงกว่าปริญญาตร ี 10 5 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-5 แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดอยู่ในช่วงปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 5 และน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
1 
 
ตอนท่ี 2 : การเปิดรับสื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ 
ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมเป็นประจ า 
ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
15.00 - 18.00 น. 7 3 
18.01 – 21.00 น. 67 34 
21.01 – 24.00 น. 110 55 
00.01 น. เป็นต้นไป 16 8 
รวม 200 100 
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 จากตาราง 4-6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมโทรทัศน์โทรทัศน์ช่วงเวลา 21.01-
24.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาอันดับ 3 คือช่วงเวลา 00.01 น. เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคือช่วงเวลา 
15.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม (ต่อสัปดาห์) 
ความถ่ีในการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับชมทกุวัน 50 25 
6-7 วัน / สัปดาห์ 15 7 
4-5 วัน / สัปดาห์ 39 20 
2-3 วัน / สัปดาห์ 65 33 
1 วัน / สัปดาห ์ 31 15 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมโทรทัศน์สัปดาห์ละ 2-3 วันมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือรับชมทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาอันดับ 3 คือรับชมสัปดาห์ละ 4-
5 วัน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาอันดับ 4 คือรับชมสัปดาห์ละ 1 วัน คิดเปนร้อยละ 15 และน้อย
ที่สุดคือรับชมสัปดาห์ละ 6-7 วัน คิดเป็นร้อยละ 7 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องรายการที่รับชมมากที่สุด 
ช่องรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ONE 
(จีเอ็มเอ็มวัน ทีวีช่อง ONE ดูทุก
ที ดีทุกวัน) 

86 43 

Play Channel 
(ช่องบันเทิงคุณภาพ จากค่าย
หนังอารมณ์ดี GTH) 

60 30 

Bang Channel 
(ช่องของคุณ "ใจรุ่น" 
Generation) 

41 20 
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ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องรายการที่รับชมมากที่สุด (ต่อ) 
ช่องรายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
Green Channel 
(วาไรตี้ความสุข สนุก 24 
ช่ัวโมง) 

13 7 

รวม 200 100 
 จากตาราง 4-8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมช่องรายการ ONE มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 43 รองลงมาคือช่อง Play Channel คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอันดับ 3 คือช่อง Bang 
Channel คิดเป็นร้อยละ 20 และช่องรายการที่รับชมน้อยที่สุดคือ Green Channel คิดเป็นร้อยละ 
7  
 
ตอนท่ี 3 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการ
สอนภาษาและความสนใจในการรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอนภาษาในแต่ละรูปแบบ 
 
ตารางที่ 4-9 แสดงค่าเฉลี่ย x  ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมรายการ
       โทรทัศน์สอนภาษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยที่มผีลตอ่การเลอืกชมรายการสอนภาษา 
 

ค่าเฉลี่ย ( x ) แปลความ 

1. เนื้อหาสาระที่น าเสนอ 4.05 มาก 
2. รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ 4.29 มากที่สุด 
3. สาระความรูท้ี่น าเสนอในรายการ สามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตจริงได้ 

3.96 มาก 

4. พิธีกรหรอืผู้ด าเนินรายการมีความน่าสนใจ 4.12 มาก 
5. ภาพที่น าเสนอมีความสวยงาม เช่น โทนสีของภาพ มุมกล้อง เป็น
ต้น 

4.01 มาก 

6. กราฟิกหรือลูกเล่นต่างๆ ในรายการ 3.72 มาก 
7. ดนตรีและเสียงประกอบ 3.79 มาก 
8. ความยาวของรายการ 3.59 มาก 
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 จากตาราง 4-9 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมรายการโทรทัศน์สอนภาษามาก
ที่สุดคือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.29) 
 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าเฉลี่ย x  ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในการรับชมรายการโทร 
        ทัศน์เพื่อการสอนภาษาในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษา 
 

ค่าเฉลี่ย ( x ) แปลความ 

1. รายการที่สอนประโยคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 4.25 มากที่สุด 
2. รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอม หรือสถานการณ์ที่มีความ
ตลกและสนุกสนาน 

4.25 มากที่สุด 

3. รายการสอนภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้สึกเหมือนการเรียนใน
ห้องเรียน แต่ไม่เครียด และสนุกกว่า 

3.93 มาก 

4. รายการสอนภาษาอังกฤษที่มีพิธีกรเป็นตัวดึงดูด เช่น พิธีกรมี
ความตลก สามารถท าให้ภาษาเป็นเรื่องสนุก 

4.15 มาก 

5. รายการสอนภาษาอังกฤษที่มีภาพสวยงาม เสมือนก าลังรับชม
ภาพยนตร์หรือมิวสิควิดีโอ 

3.87 มาก 

6. รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านเพลง ภาพยนตร์ ละคร หรือสื่อ
ต่างๆ 

4.15 มาก 

 จากตาราง 4-10 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจรับชมมากที่สุดในระดับที่เท่ากัน คือ รายการที่สอนประโยคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอม หรือสถานการณ์ที่มีความ
ตลกและสนุกสนาน (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
. 
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ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดด้านรูปแบบการน าเสนอของรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิดท่ีผู้ศึกษาจะจัดท าขึ้น 
 
ตารางที่ 4-11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการให้มีรายการโทรทัศน์สอน
        ภาษาอังกฤษ 

ความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยากให้ม ี 162 81 
เฉยๆ 37 18 
ไม่อยากให้ม ี 1 0 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4 -11 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 18 และคิดเป็นร้อย
ละ 0 ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบรายการโทรทัศน์สอนภาษาอัง 
        กฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มี 

รูปแบบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ให้ความรู้อย่างจรงิจงั 10 5 
ให้ความสนุกควบคู่กบัการให้ความรู้ 
(สาระบันเทิง) 

175 88 

เน้นให้ความสนกุมากกว่าการให้
ความรู้ 

12 6 

ให้ความสนุกอย่างเดียว 1 0 
อื่นๆ (โปรดระบุ) 
.......................................................... 

2 1 

รวม 200 100 
 จากตาราง 4 -12 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบให้ความสนุกควบคู่กับการให้ความรู้ (สาระบันเทิง) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
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88 รองลงมาคือรูปแบบเน้นให้ความสนุกมากกว่าการให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 6 รองลงมาอันดับ 3 
คือ รูปแบบให้ความรู้อย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 5 ร องลงมาอันดับ 4 คือ รูปแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากตัวอย่างที่ยกมา คิดเป็นร้อยละ 1 และสุดท้ายรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีน้อย
ที่สุดคือ รูปแบบที่ให้ความสนุกอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความยาวของรายการโทรทัศน์สอนภาษา 
        อังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มี 

ความยาว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-10 นาที 40 20 
11-20 นาที 50 25 
21-30 นาที 58 29 
31-40 นาที 23 12 
41-50 นาที 5 2 
51-60 นาที 14 7 
มากกว่า 1 ช่ัวโมง 10 5 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4 -13 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบความยาว 21-30 นาทีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือความยาว 11-
20 นาที คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาอันดับ 3 คือ ความยาว 1-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา
อันดับ 4 คือ ความยาว 31-40 นาที คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาอันดับที่ 5, 6 และ 7 คือ ความยาว 
51-60 นาที, มากกว่า 1 ช่ัวโมง และ 41-50 นาที คิดเป็นร้อยละ 7, 5 และ 2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-14 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความบ่อยในการออกอากาศของรายการ
        โทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ 

จ านวนวัน (ต่อสัปดาห)์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-2 วัน / สัปดาห์ 60 30 
3-4 วัน / สัปดาห์ 70 35 
5-6 วัน / สัปดาห์ 8 4 
ทุกวัน 62 31 
รวม 200 100 
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 จากตาราง 4-14 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ
ออกอากาศ 3-4 วัน / สัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ออกอากาศทุกวัน คิดเป็น
ร้อยละ 31รองลงมาอันดับ 3 และ 4 คือ ออกอากาศ 1-2 วัน / สัปดาห์ และ 5-6 วัน / สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 30 และ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-15 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเวลาในการออกอากาศของรายการโทร 
        ทัศน์สอนภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ 

เวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
15.00 - 18.00 น. 42 21 
18.01 – 21.00 น. 114 57 
21.01 – 24.00 น. 38 19 
00.01 น. เป็นต้นไป 6 3 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-15 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ
ออกอากาศเวลา 18.01 – 21.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือออกอากาศเวลา 
15.00 - 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาอันดับ 3 และ 4 คือ เวลา 21.01 – 24.00 น. และ 
00.01 น. เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 19 และ 3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นด้าน การสอนภาษาอังกฤษ
        โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างนั้นสามารถช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึนหรือไม่ 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่วยให้ง่ายข้ึน 194 97 
ไม่ช่วยอะไรเลย 6 3 
รวม 200 100 
 จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสอน
ภาษาอังกฤษโดยมีสถานการณ์ตัวอย่างนั้นสามารถช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 97 และมีความคิดเห็นว่าไม่ช่วยอะไรเลยเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 3 
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ตารางที่ 4-17 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นด้านรูปแบบที่ควรเกี่ยวกับ
        สถานการณ์ตัวอย่างข้างต้น (กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
น าเสนอโดยภาพที่สมจริง 
(คล้ายการน าเสนอข่าว) 

46 13 

น าเสนอโดยภาพที่สวยงาม 
กล่าวคือมีการใช้โทนสี มมุกลอ้ง 
และการตัดต่อที่สวยงามมากข้ึน 

69 19 

รูปแบบของสถานการณ์มีความ
ตลกสอดแทรกอยู ่

125 34 

เป็นสถานการ์ทีพ่บเห็นเป็น
ประจ าในชีวิตประจ าวัน 

125 34 

รวม 365 100 
 จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตัวอย่างนั้น
ควรมรูปแบบของสถานการณ์มีความตลกสอดแทรกอยู่ และ เป็นสถานการ์ที่พบเห็นเป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ น าเสนอโดยภาพที่สวยงาม 
กล่าวคือมีการใช้โทนสี มุมกล้อง และการตัดต่อที่สวยงามมากข้ึน และ น าเสนอโดยภาพที่สมจริง 
(คล้ายการน าเสนอข่าว) คิดเป็นร้อยละ 19 และ 13 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-18 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความต้องการเลือกรับชมรายการโทร 
         ทัศน์สอนภาษาอังกฤษ โดยมีพิธีกรเพศที่ 3 ที่มีความตลกและสนุกสนานเป็นผู้ด าเนิน
         สถานการณ์ และพิธีกรหญิงที่มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง มีความเปรี้ยว และเฉ่ียวเป็น
         ผู้สอนค าศัพท์ 

ความต้องการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับชม 194 97 
ไม่รับชม 6 3 
รวม 365 100 
 จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เลือกรับชมรายการดังกลา่วข้างต้น คิด
เป็นร้อยละ 97 และไม่เลือกรับชมเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 3 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอของรายการโทรทัศน์
สอนภาษา กล่าวคือ รายการภาษาพลาซ่าและรายการอิงลิชออนทัวร์ สามารถสรุปผลออกมาได้ดังนี ้
 ในด้านเนื้อหาของรายการ ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนค าศัพท์เพียงสั้นๆ ที่
สามารถเข้าใจง่ายควบคู่กับสถานการณ์ตัวอย่างประกอบ เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจและจดจ า 
เน้นสอนในสิ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่ โดยการสอนของรายการภาษา
พลาซ่าจะเป็นค าศัพท์ที่นิยมพูดกันในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ ส่วนรายการอิงลิชออน
ทัวร์จะสอนค าศัพท์รวมทั้งประโยคง่ายๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 ในด้านรูปแบบของรายการจะมีความคล้ายคลึงกัน คือจะเป็นรายการสอนภาษาขนาดสั้น 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบรายการสาระบันเทิง โดยเป็นการสอนภาษาที่มีสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์สมมติ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจมากข้ึนควบคู่ไปกับการให้บันเทิง สร้างความสนุกสนานแก่
ผู้ชม 
 ในด้านวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ ส่วนใหญ่จะมีวิธีการน าเสนอที่เน้นสร้างความ
สนุกสนานแต่แฝงการให้ความรู้ ผู้ด าเนินรายการจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเอง และสามารถแสดง
ละครหรือเหตุการณ์สมมติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยที่ส าคัญผู้ด าเนินรายการจะมีความรู้หรือมี
ความสามารถในด้านการสอนภาษาน้ันโดยส่วนตัวเป็นอย่างดี มีทักษะ ส าเนียง และน้ าเสียงที่ถูกต้อง 
ซึ่งจะท าให้ทั้งตัวผู้ด าเนินรายการและตัวรายการนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์
สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด โดยให้สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
การน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบนั้นเน้นไปที่ผู้ชมสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง  
โดยความยาวของรายการ ประมาณ 5 นาที มีรูปแบบคือน าเสนอค าศัพท์ที่พบว่ามีการใช้ผิดเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง ซึ่งบางค าน้ันเป็นค าศัพท์ที่ง่ายๆ แต่ถูกมองข้าม เกิดการละเลย จึงมีการผิดพลาดในการใช้
เกิดข้ึน โดยน าเสนอผ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับค าศัพท์นั้นๆ และมีรูปแบบ
สาระบันเทิง คือเป็นรายการที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานน่ันเอง 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาส าหรับวัยรุ่นที่ดีนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องมี
ความแปลกใหม่ ต้องมีอะไรที่รายการอื่นๆ ยังไม่เคยมีมาก่อน พิธีกรต้องดึงดูด อาจไม่จ าเป็นต้องมี
ความตลกอย่างเดียวเสมอไป บางครั้งอาจจะมีความเท่ห์ก็ได้ คาแรคเตอร์ของพิธีกรเป็นเพียงสิ่งที่ช่วย
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ผลักดันให้รายการประสบความส าเร็จได้ง่าย หากคาแรคเตอร์ของรายการไม่ชัด คาแรคเตอร์ของ
พิธีกรก็ต้องชัด ผู้ชมจึงจะจดจ ารายการของเราได้ดี ในส่วนของเวลาในการออกอากาศนั้น ช่วงเวลา 
18.00-19.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมาย และเวลาของรายการไม่ควรยาวมาก 
เนื่องจากวัยุร่นสมาธิค่อนข้างสั้น การท ารายการที่ยาวเกินไปวัยรุ่นไม่สามารถดูจนจบได้ ในส่วนของ
ภาพและการตัดต่อก็ต้องมีความหวือหวา มีลูกเล่น กราฟิก และเสียงประกอบที่ดึงดูด แต่อย่างไรแล้ว 
ควรท ารายการให้ออกมาในรูปแบบของความบันเทิง เพราะการที่เป็นรายการนั้นคือความบันเทิง 
ความบันเทิงต้องน าหน้าความรู้ แต่เนื้อหาก็ต้องมีความถูกต้องด้วย 
 การใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ ของคนไทยนั้น สาเหตุหลักคือเกิดจากความไม่รู้ ไม่เคยได้ยิน
มาก่อน ความผิดพลาดเริ่มตั้งแต่สามารถเข้าใจได้บ้าง แต่พูดไม่ได้เลย รองลงมาคือพูดได้แต่ใช้ค าผิด 
ผิดหลักไวยากรณ์ หรือออกเสียงผิด บางคนออกเสียงถูกแต่สะกดผิด หรือบางคนออกเสียงผิดแ ต่
สะกดถูก เช่นการเน้นเสียง (Stress) หากเน้นเสียงผิดที่ความหมายก็ผิดเช่นกัน หรือส าหรับบางคนที่รู้
มากเกินไป รู้ศัพท์เยอะเกินไปก็สามารถสับสน ไม่ระมัดระวัง ก็สามารถใช้อย่างผิดๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้
ทั้งนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องรู้บริบท (Context) รองลงมาคือใช้การจดจ า หรือใช้ความคุ้นเคยก็
สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาและผู้ เ ช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ข้อมูลที่ได้เป็นไปอย่างตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยเฉพาะรูปแบบรายการที่ผู้
ศึกษาได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการที่มีความแปลกใหม่ พิธีกรที่มีความดึงดูด ความยาวของ
รายการไม่ยาวจนเกินไป และช่วงเวลาในการออกอากาศ ส่วนในเรื่องของเนื้อหาการน าเสนอค าผิดที่ผู้
ศึกษาต้องการจะน าเสนอน้ัน ก็ตรงกับความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการใช้ภาษาอังกฤษของคน
ไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจว่ารายการของผู้ศึกษาก าลังเดินมาถูกทาง และ
สามารถพัฒนาให้ดีต่อไปได้ในอนาคต 
  
 สรุปผลการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ัวไป และ
ความต้องการในด้านเนื้อหาแหละรูปแบบของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 จากการสรุปผลโดยรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั้น ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 58) มีอายุระหว่าง 19-22 ปี (ร้อยละ 80) โดยจะเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 89) จากผลสรุปนี้ ท าให้ เห็นข้อสังเกตที่ ว่า กลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่ย่างเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ วัยที่เริ่มมีความรับผิดชอบมาก
ข้ึน 
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 ในด้านของการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างจะรับชมโทรทัศน์ประมาณ 2 -3 วันต่อ
สัปดาห์มากที่สุด (ร้อยละ 33) ในช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55) โดย
นอกเหนือจากช่องรายการ Free TV (3, 5, 7, 9) แล้ว ช่องรายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากที่สุดคือ 
ช่อง ONE (ร้อยละ 43) รองลงมาคือ ช่อง Play Channel (ร้อยละ 30) Bang Channel (ร้อยละ 20) 
และ Green Channel (ร้อยละ 7) ตามล าดับ ซึ่งเป็นช่องรายการของทางเคเบิลทีวี 
 ในด้านผลส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์สอนเพื่อการสอนภาษาของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมมากที่สุด คือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.29) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อรูปแบบรายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอมหรือ
สถานการณ์ที่มีความตลกและสนุกสนาน และ รายการที่สอนประโยคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันมากที่สุดในระดับที่เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.25) จึงท าให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดของผู้ศึกษานั้น ควรเน้น
ไปที่รูปแบบและวิธีการน าเสนอผ่านสถานการณ์ที่มีความตลกและสนุกสนาน และควรเป็นเนื้อหาที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน จึงจะท าให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด 
 ในด้านความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่
มักใช้ผิด จากผลส ารวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 คน ผลส ารวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยาก
ให้มีรายการนี้เกิดข้ึนจ านวนทั้งสิ้น 162 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81 นอกเหนือจากนั้นคือกลุ่มตัวอย่าง
มีความเฉยๆ 37 คน และไม่อยากให้มีรายการเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ 0 ตามล าดับ ซึ่ง
จากผลส ารวจนี้สามารถวิเคราะหไ์ด้ว่า หากมีรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่
มักใช้ผิดเกิดข้ึน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นต้องการรับชมอย่างแน่นอน 
 ในด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อรายการโทรทศัน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ
ค าศัพท์ที่มักใช้ผิด กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีรปูแบบสนุกสนานควบคู่ไปกับการให้ความรู้ หรือ
เป็นรายการรูปแบบของสาระบันเทิง (ร้อยละ 88) โดยมีความยาว 21 -30 นาที (ร้อยละ 29) 
ออกอากาศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 35) ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. (ร้อยละ 57) กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาว่าควรมีสถานการณ์ตัวอย่างสอดแทรก (ร้อยละ 97) เพราะ
จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน ซึ่งสถาณการณ์นั้นควรมีความตลก และเป็นสถานการณ์ที่พบ
เห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 34) 
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ตาราง 4-19 แสดงผลสรุปจากแบบสอบถาม เปรียบเทียบกับการท างานของผู้ศึกษา 
หัวข้อ ผลส ารวจ การจัดท าของผู้ศึกษา 
รูปแบบการ
น าเสนอ 

รูปแบบสาระบันเทงิ รูปแบบสาระบันเทงิ 

เหตผุล - 
เวลาที่ออกอากาศ 18.01-21.00 น. 18.01 น. 
เหตผุล - 
ช่องที่ออกอากาศ กลุ่มตัวอย่างรับชมช่อง ONE มากที่สุด BANG Channel 
เหตผุล 
     จากการส ารวจผงัรายการของช่อง BANG Channel แล้วนั้น พบว่ายังไม่มีรายการเกี่ยวกบัการสอน
ภาษา อีกทั้งจากการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ช่อง BANG Channel อยู่ในอันดับ 3 ใน 3 อันดับแรกที่
กลุ่มตัวอย่างรับชมมากทีสุ่ด (รองจากช่อง ONE และ Play Channel) ซึ่งนับว่าช่องยังได้รบัความนิยมจาก
ผู้ชมอยู่ไม่น้อย การสอดแทรกรายการสอนภาษาเข้าไปในผังรายการของช่องนี้จะเป็นสิง่ที่ใหม่ และอาจช่วย
ส่งเสริมให้ช่องมผีู้ชมเพิม่ขึ้นได้ 
ความยาวของ
รายการ 

21-30 นาที 5 นาที 

เหตผุล 
     เนื่องจากการสมัภาษณ์ “คุณ จาริณี ถนอมญาติ” ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการภาษาพลาซ่า
พบว่า การที่มกีลุม่เป้าหมายของรายการเป็นวัยรุ่นน้ัน ไม่ควรท ารายการทีม่ีความยาวมากจนเกินไป เพราะ
วัยรุ่นสมาธิค่อนข้างสั้น ไม่สามารถจดจอ่อยู่กบัอะไรได้นาน เวลาที่ไมเ่กิน 5 นาทีนั้นค่อนข้างเหมาะสม
ส าหรับรายการที่มรีูปแบบของการให้ความรู้ อีกทั้ง หากท ารายการที่ยาวจนเกินไป ผู้ศึกษาเกรงว่าจะน่าเบื่อ 
เนื้อหาอาจจะเยอะเกิน หรือไมเ่นื้อหาก็อาจจะน้อยจนไม่สามารถด าเนินรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อรายการโทรทัศน์

สอนภาษาว่า 
- ควรมีสถานการณ์ตัวอย่างสอดแทรก เพราะ
จะช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
- สถาณการณ์นั้นควรมีความตลก และเป็น
สถานการณ์ที่พบเห็นเป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวัน 

- มีสถานการณ์ตัวอย่างที่มีความ
ตลก 
- เป็นสถานการณ์ทีพ่บเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

เหตผุล - 
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Proposal 
 
ชื่อรายการ  : What’s wrong? 
ประเภท   : รายการสาระบันเทิง 
วัตถุประสงค์ของรายการ 
 1. เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ส าหรับภาษาอังกฤษที่มักพบการใช้อย่างผิดๆ 
 2. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ชมและผู้ที่สนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่น อายุระหว่าง 15-22 ปี  
    และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ บุคคลทั่วไป 
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 18.01 – 18.06 ทางเคเบิลทีวีช่อง 
    BANG 
ความยาว  : 5 นาที 
Concept  : เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
    ผ่านสถานการณ์ที่คุ้นตา แต่กลับสวยงามกว่าที่คุ้นเคย 
Theme  : ภาษาอังกฤษของคนไทย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง 
Mood & Tone  : มีการใช้โทนสีของภาพ 2 รูปแบบ ช่วงแรกจะมีการใช้สีที่ค่อนข้าง
    อ่อนมีโทนสีที่ไม่ฉูดฉาด แตกต่างกับช่วงหลังคือสีสันสว่าง และ
    สดใส 
 
 ช่วงแรก        ช่วงหลัง 

   
 
ภาพที่ 4-1 แสดง Mood & Tone   ภาพที่ 4-2 แสดง Mood & Tone 
รายการช่วงแรก            รายการช่วงหลัง 
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Slogan   : “แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะจ๊ะ” 
เนื้อหารายการ  : การสอนภาษาอังกฤษที่น าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดโดยเฉพาะ ซึ่ง
ค าศัพท์เหล่านั้นจะจะเป็นค าศัพท์ที่ พบเห็นว่ามีการใช้ผิดเกิดข้ึนมาก ทั้งในวัยรุ่น และผู้ใหญ่วัย
ท างานในประเทศไทย โดยมีวิธีการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 รายการแบ่งเป็น 2 ช่วงโดยไม่มีการค่ันด้วยโฆษณา 
 - ช่วงแรกจะเป็นการสอนผ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน โดยเป็น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์หรือเนื้อหาในตอนนั้นๆ ซึ่งจะมีเทคนิคการถ่ายท าในรูปแบบของ
ภาพยนตร์มิวสิควิดีโอเข้ามา กล่าวคือ จะมีการใช้โทนสีของภาพที่แตกต่างจากรายการทั่วไป มีการใช้
มุมกล้องสื่อความหมาย และการตัดต่อที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
 - ช่วงหลังจะเป็นการสอนผ่านทางผู้ด าเนินรายการ ซึ่งจะท าการสอนด้วยการอธิบาย แก้ไข
ค าผิด ช้ีแจงการใช้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการใช้กระดานไวท์บอร์ดที่มีค าศัพท์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ชมเห็น
ภาพและเข้าใจมากขึ้น 
การวางแผนการผลิตในแต่ละตอน 
 ตอนที่ 1 – “record” เร็คเป็นนาม รีเป็นกริยา Stress ให้ถูกที่ 
 ตอนที่ 2 – “Tired vs. Tried” เหนื่อยไหมกับการพยายาม? 
 ตอนที่ 3 – “Live” จะลีฟหรือจะไลฟ์ ออกเสียงให้ถูก 
 ตอนที่ 4 – “Bath vs. Baht” เวลาคุณอาบน้ า คุณ th หรือ ht? 
 ตอนที่ 5 – “in trend” ทันสมัยแบบนี้ เชยทันทีที่เราพูด 
ผู้ด าเนินรายการ  : ผู้ด าเนินรายการมี 2 คน กล่าวคือ ช่วงละ 1 คน คนแรกเป็นชาย
    เพศที่ 3 มีความตลก สนุกสนาน ทั้งในด้านการพูด บุคลิก ท่าทาง
    และการแสดงออกต่างๆ ส่วนคนที่ 2 จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ
    ในตัวเองสูง มีความเด็ดเดี่ยว โฉบเฉ่ียว พูดจาฉะฉานและหนัก
    แน่น 
นายภาณุพงศ์ สุขแพทย์     นางสาวนิตยลัภย์ อินทรประเสริฐ 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 4-3 แสดงพิธีกรรายการ 
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ผังรายการโทรทัศน์ออกอากาศ 5 วัน (What’s wrong?) 
จันทร ์ Record 

- ปั้นเตรียมตัวจะออกก าลังกาย ท าการ warm up 
- (Climax) เพื่อนโทรหาปั้นบอกให้อัดคลปิสอนวิธีลดต้นขาให้หน่อย 
  ปั้นบอกว่าจะอัดให้ แล้วพูดค าว่า “Record” ผิด 

อังคาร Tired | Tried 
- ปั้นต้ังกล้องอัดวิธีลดต้นขาให้เพือ่น เสร็จแล้วออกก าลังกายต่อจนเหนื่อย 
- (Climax) เพื่อนไลน์มาหาถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ปั้นจะตอบว่าเหนื่อยแต่พมิพ์ผิด
เป็น Tried 

พุธ Live 
- ปั้นออกก าลงักายเสรจ็มานัง่พักเล่นคอม เปิดเจอคอนเสริ์ต Jay Park Live in 
Bangkok. 
- (Climax) ปั้นกรี๊ด โทรหาเพือ่นว่าบอกว่ามีคอนเสริ์ตน้ีแตอ่อกเสียง Live ผิด 

พฤหัสบด ี Bath | Baht 
- ปั้นอาบน้ า เช็ดหน้า เช็ดตัว เช็ดผม 
- (Climax) อาบเสร็จออกมาไลนห์าเพื่อนว่าอาบน้ าเสร็จแลว้แต่พิมผิดเป็น baht 

ศุกร ์ in trend 
- ปั้นก าลังแต่งตัวจะออกไปข้างนอก ชิคๆ เก๋ๆ 
- (Climax) ถ่ายรูปตัวเองสง่ใหเ้พื่อนดูบอกว่าชุดน้ีก าลัง in trend! ผิด! 

 
หมายเหตุ : 
 ในการออกอากาศ 5 วันต่อ 1 สัปดาห์นั้น เรื่องราวของสถานการณ์จะเป็นเรื่องราวที่
ติดต่อกัน โดยแทรกการใช้ค าศัพท์ที่ใช้ผิดประจ าตอนเอาไว้ในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการจดจ าและ
ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ชม 
Logo ประจ ารายการ : 
 
 
 
      ภาพที่ 4-4 แสดงโลโก้รายการ What’s Wrong? 
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บทรายการโทรทัศน์ What’s wrong? 
ออกอากาศวันจันทร์ ตอน “Record” เร็คเป็นนาม รีเป็นกริยา stress ให้ถูกท่ี 
ล าดับ ภาพ เสียง 
1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 
2 ภาพสถานการณ์ เสียงในสถานการณ์ 
3 MS พิธีกร พิธีกร : สวัสดีค่ะ. น้องตุ้ดคนเมื่อเกี้ย นางช่ือปั้น เป็น

น้องชายก็ไม่เชิง น้องสาวก็ไม่ใช่ ของดิฉันเองค่ะ 
(เดินไปทีก่ระดาน) 
- ตัดภาพ - 

4 MS พิธีกรคู่กับกระดาน 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
 
 
 
- Insert CU พิธีกร 
 
 
 
 
- Insert CU พิธีกร 

พิธีกร : อ่ะ! เมื่อกี้ทุกคนคงจะเห็นนะคะ ว่าน้อง
ปั้นน่ะออกเสียงค าน้ี (เขียนค าว่า "Record" ลงบน
กระดาน) ผิด ค ำๆ นี้สำมำรถเป็นได้ทั้งค ำนำมและค ำ
กิริยำ เพียงแค่เปลี่ยนต ำแหน่ง stress ค่ะ กล่ำวคือ 
ถ้ำจะใช้เป็นค ำนำมที่แปลว่ำ แผ่นเสียงหรือสถิติ ให้
ข้ึนเสียงสูงที่พยำงค์แรก คือ "เร็ค-คอร์ด" เช่น He 
wants to buy a record. เขำต้องกำรซื้อแผ่นเสียง 
หรือ I broke my own record. ฉันท ำลำยสถิติของ
ฉันเอง แต่ถ้ำจะหมำยถึงค ำกิริยำที่ แปลว่ำ อัดหรือ
บันทึก ต้อง stress พยำงค์หลงั ซึ่งจะอ่ำนว่ำ "ร-ี
คอร์ด" เช่น I'll record the film and we can all 
watch it later. ฉันจะอัดหนัง เรำจะได้เก็บไว้ดูที
หลงัได้ เป็นต้นค่ะ 
- ตัดภาพ - 

5 MLS พิธีกร พิธีกร : รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมออกเสียงให้ถูกต้อง
ตามความหมายทีจ่ะใช้ด้วยนะคะ 
- ตัดภาพ - 

6 MCU พิธีกร พิธีกร : อย่าลมื! แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะ
จ๊ะ สวัสดีค่ะ. ^^ 
- ตัดภาพ - 

7 Title ปิดรายการ + End credit เพลงประจ ารายการ 
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บทรายการโทรทัศน์ What’s wrong? 
ออกอากาศวันอังคาร ตอน “Tired vs. Tried” เหนื่อยไหมกับการพยายาม? 
ล าดับ ภาพ เสียง 
1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 
2 ภาพสถานการณ์ เสียงในสถานการณ์ 
3 MS พิธีกร พิธีกร : (เอือม) น้องปั้นคะ ตกลงน้องปั้นจะเหนือ่ย

หรือน้องปั้นจะพยายามคะ - -? (เดินไปที่กระดาน) 
- ตัดภาพ - 

4 MS พิธีกรคู่กับกระดาน 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
- Insert CU พิธีกร 
- Insert CU พิธีกร 

พิธีกร : สวัสดีค่ะ. ส ำหรบัค ำว่ำ Tired และ Tried 
(เขียนลงบนกระดำน) คุณผู้ชมกจ็ะเห็นได้ว่ำ แค่
เขียนสลบักันระหว่ำง ir และ ri , ค ำว่ำ tired ที่
สะกดด้วย ir นั้น มีควำมหมำยว่ำ "รู้สึกเหนื่อย" 
เช่น I’m tired. ฉันรู้สกึเหนื่อย แต่ค ำว่ำ tried ที่
สะกดด้วย ri นั้น มีควำมหมำยว่ำ พยำยำม เช่น I 
tried to call you. ฉันพยำยำมโทรหำคุณ เป็น
ต้นค่ะ 
- ตัดภาพ - 

5 MLS พิธีกร พิธีกร : ดู ir กับ ri ให้ดีนะคะ 
- ตัดภาพ - 

6 MCU พิธีกร พิธีกร : อย่าลมื! แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะ
จ๊ะ สวัสดีค่ะ. ^^ 
- ตัดภาพ - 

7 Title ปิดรายการ + End credit เพลงประจ ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทรายการโทรทัศน์ What’s wrong? 
ออกอากาศวันพุธ ตอน “Live” จะลีฟหรือจะไลฟ์ ออกเสียงให้ถูก 
ล าดับ ภาพ เสียง 
1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 
2 ภาพสถานการณ์ เสียงในสถานการณ์ 
3 MS พิธีกร 

 
CU ปกหนังสือ 

พิธีกร : (พิธีกรก าลังอ่านหนังสือ) บ้าดารา บ้าผู้ชาย เห้
อ.. (ปิดหนังสือ เห็นหน้าปก Attitude) 
- ตัดภาพ - 

4 MS พิธีกรคู่กับกระดาน 
 
 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
 
 
- Insert CU พิธีกร 
 
 
 
 
- Insert CU พิธีกร 

พิธีกร : สวัสดีค่ะ. จากเมื่อกี้คุณผู้ชมกจ็ะเห็นว่าก าลงัจะ
มีคอนเสริ์ตเกิดข้ึนในบ้านเรา ซึ่งในช่ือคอนเสิร์ตของ
ศิลปินต่างประเทศส่วนใหญ่ คุณผู้ชมจะเห็นค าน้ี (เขียน
ลงบนกระดาน) “Live in …” อยู่ในช่ือคอนเสิร์ต บำง
คนอ่ำนว่ำ “ลีฟ” บำงคนอ่ำนว่ำ “ไลฟ์” ซึง่ถูกทัง้ 2 
อย่ำงค่ะ แต่จะมีวิธีใช้ที่แตกต่ำงกัน นั่นก็คือ 1. ถ้ำใช้ใน
กรณีที่เป็นค ำกริยำ เช่น (เขียนลงบนกระดำน) “I live 
in Bangkok.” แปลว่ำ ฉันอำศัยอยู่ในกรุงเทพ จะอ่ำน
ว่ำ “ไอ ลีฟ อิน แบงค๊อก” แตใ่นควำมหมำยว่ำ 
ถ่ำยทอดสด หรอืในสถำนกำรณ์ที่น ำเสนอไปเมื่อกี๊ นั่นก็
คือ (เขียนลงบนกระดำน) “Jay Park Live in 
Bangkok.” ซึ่งหมำยถึงเจย์ปำร์คนั้นจะมำจัดคอนเสริ์ต
ที่ไทย จะต้องอ่ำนว่ำ “เจ พำร์ค ไลฟ์ อิน แบงค๊อก” 
- ตัดภาพ - 

5 MLS พิธีกร พิธีกร : สรปุอีกครั้งนะคะ ถ้าใช้ในความหมายที่แปลว่า
อยู่อาศัย อ่านว่า ลีฟ แต่ถ้าใช้ในความหมายที่แปลว่า 
ถ่ายทอดสด จะอ่านว่า ไลฟ์ ออกเสียงให้ถูกนะคะ 
- ตัดภาพ - 

6 MCU พิธีกร พิธีกร : อย่าลมื! แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะจ๊ะ 
สวัสดีค่ะ. ^^ 
- ตัดภาพ - 

7 Title ปิดรายการ + End credit เพลงประจ ารายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทรายการโทรทัศน์ What’s wrong? 
ออกอากาศวันพฤหัสบดี ตอน “Bath vs. Baht” เวลาคุณอาบน้ า คุณ th หรือ ht? 
ล าดับ ภาพ เสียง 
1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 
2 ภาพสถานการณ์ เสียงในสถานการณ์ 
3 MS พิธีกร 

 
 

พิธีกร : (พิธีกรแกะโรลม้วนผมอันสุดท้ายออก) น้อง
ปั้นน่ีด าได้ด าดีจริงๆ เลยนะคะ..  
- ตัดภาพ - 

4 MS พิธีกรคู่กับกระดาน 
 
 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
 
 
- Insert CU พิธีกร 
 
 
 
- Insert CU พิธีกร 

พิธีกร : สวัสดีค่ะ. (เดินไปที่กระดาน) คือตูนว่าบางที
ถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ แบบนีเ้นี่ย พูดภาษาไทยก็
ได้นะคะ (เขียน bath/baht ลงบนกระดาน) แต่ไม่
เป็นไรค่ะ ผิดเป็นครู ค่อยๆ เรียนรู้กันไป ค ำที่น้องปั้น
พูดผิดเมือ่สกัครู่เนี่ยคือค ำว่ำ Bath และ Baht 2 ค ำ
นี้คล้ำยกันมำกใช่มั้ยคะ แตกต่ำงกันตรงที่ th และ 
ht เท่ำนั้น ค ำว่ำ Bath สะกดด้วย th นั้น จะมี
ควำมหมำยว่ำ อำบน้ ำ หรือ อ่ำงอำบน้ ำ เช่น I was 
taking a bath when you called me. ฉันก ำลัง
อำบน้ ำอยู่ตอนที่คุณโทรหำฉัน โดยมันจะมำด้วยกัน
เสมออ่ะนะคะ เป็นส ำนวนของทำงฝรัง่เขำ “take a 
bath” เนี่ยค่ะ ส่วนค ำว่ำ Baht แปลว่ำ บำท ที่เป็น
สกุลเงินไทยค่ะ  
- ตัดภาพ - 

5 MLS พิธีกร พิธีกร : ทบทวนกันอกีครั้งนะคะ สะกดด้วย th คือ
อาบน้ า สะกดด้วย ht คือสกลุเงนิ คิดให้ดีก่อนใช้นะ
คะ 
- ตัดภาพ - 

6 MCU พิธีกร พิธีกร : อย่าลมื! แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะ
จ๊ะ สวัสดีค่ะ. ^^ 
- ตัดภาพ - 

7 Title ปิดรายการ + End credit เพลงประจ ารายการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทรายการโทรทัศน์ What’s wrong? 
ออกอากาศวันศุกร์ ตอน “in trend” ทันสมัยแบบนี้ เชยทันทีท่ีเราพูด 
ล าดับ ภาพ เสียง 
1 Title รายการ ดนตรีประกอบ 
2 ภาพสถานการณ์ เสียงในสถานการณ์ 
3 MS พิธีกร 

 
 

พิธีกร : (พิธีกรทาเลบ็) แหมมมม อยากจะอินเทรนด์ 
อยากจะทนัสมัย แต่ใช้ศัพท์ผิดแบบนี้ไมส่วยเอาซะ
เลยย  
- ตัดภาพ - 

4 MS พิธีกรคู่กับกระดาน 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
 
 
 
- Insert CU ค าศัพท์บน
กระดาน 
 
- Insert CU พิธีกร 
 
- Insert CU พิธีกร 

พิธีกร : สวัสดีค่ะ. (เดินที่กระดาน) ค าน้ีเนี่ยค่อนข้างจะ
เป็นปญัหาหนักส าหรับ พวกเราๆ กันมากเลยนะคะ 
ส าหรับค าว่า (เขียนลงบนกระดาน) In trend คือเรำจะ
เข้ำใจกันว่ำ in = ใน , trend = สมัยนิยม แปลรวมกัน
จึงเป็น ในสมัยนิยม หรอื ทันสมัยนั่นเอง แต่ควำมจริง
แล้วฝรัง่ เขำไม่ใช้กันนะคะ  ค ำที่ถูกต้องที่ควรใช้ก็คือค ำ
ว่ำ (เขียนลงบนกระดำน) "trendy" หรือ 
"fashionable" ซึ่งเป็นค ำคุณศัพท์ที่คุณสำมำรถวำงไว้
หน้ำค ำนำมที่ต้องกำรขยำย เช่น a trendy haircut 
ทรงผมที่ทันสมัย, a fashionable restaurant 
ร้ำนอำหำรที่ทันสมัย หรือจะไว้หลงั verb to be เช่น 
It is trendy. หรือ It is fashionable. แบบนี้ค่ะ 
- ตัดภาพ - 

5 MLS พิธีกร พิธีกร : ย้ านะคะว่า trendy หรือ fashionable 
เท่านั้น ไม่เอา in trend นะคะ 
- ตัดภาพ - 

6 MCU พิธีกร พิธีกร : อย่าลมื! แค่ใช้ศัพท์ผิด ชีวิตอินเตอร์ดับนะจ๊ะ 
สวัสดีค่ะ. ^^ 
- ตัดภาพ - 

7 Title ปิดรายการ + End credit เพลงประจ ารายการ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาและการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้
ผิด รายการ “What’s wrong?” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงานรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาผลิตข้ึน ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” จากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ อายุระหว่าง 15-22 
ปี จ านวน 5 คน เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผล และการอภิปรายผลรายงานวิจัย ตลอดจนการ
ผลิตช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลรายการ What’s wrong? 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งหมด 5 ท่าน 
 2. เปิดรายการ What’s wrong? ทั้ง 5 ตอนให้กลุ่มเป้าหมายรับชมก่อนการเริ่มสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
 3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินประสิทธิผลรายการ What’s wrong? 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลรายการ 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้กลุ่มเป้าหมายรับชม
รายการ What’s wrong? ทั้ง 5 ตอน จะแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านรูปแบบของรายการ (Format) 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเนื้อหาของรายการ (Content) 
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านลีลาการน าเสนอ (Style) 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านภาพและการตัดต่อ (Editing) 
  ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 
ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
รายการ What’s wrong? 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนาแบบกลุ่มในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” เพื่อเป็นการ
ประเมินรายการที่ผลิตข้ึน ท าให้ได้ข้อมูลด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 15-22 ปี ได้รับ จากการรับชมรายการ โดยมีจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 5 
คน ดังนี้ 
  1. นายพสทร ทัพพานนท์ 
  อายุ 15 ปี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดมศึกษา 
  2. นายภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 
  อายุ 18 ป ี นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3. นางสาวภาณิณี แก้วหล้า 
  อายุ 19 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาพัฒนาการ 
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  4. นายสืบพงศ์ ผาสุกะกุล 
  อายุ 21 ป ี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา
    ภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา  
  5. นายศิลปะ สุวิรัตนภัส 
  อายุ 22 ปี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัย
    ศิลปากร 

   ส
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 ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทางด้านรูปแบบของรายการ (Format) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการน าเสนอของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่าง
รู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบวิธีการน าเสนอซึ่งให้เหตุผลว่า วิธีการน าเสนอของรายการมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา ซึ่งให้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงควบคู่กันไป ที่ส าคัญการเสริมสถานการณ์ที่มี
รูปแบบของมิวสิควิดีโอเข้ามาน้ัน ท าให้รายการน่าสนใจ และแปลกใหม่กว่ารายการทั่วไปที่เคยรับชม 
“รู้สึกว่ารายการมีความดึงดูดมากกว่ารายการสอนภาษาทั่วไป ด้วยการที่น าเอ็มวีเข้ามาใช้ในรายการ” 
(ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ, สัมภาษณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังรู้สึกช่ืนชอบใน
การถ่ายท า การใช้มุมกล้อง สีของภาพ และการตัดต่ออีกด้วย “ถ่ายสวย ตัดต่อดี มุมและสีของภาพ 
มันดึงดูดน่าดูดี” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล, สัมภาษณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) ในส่วนของความยาวของ
รายการนั้น กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่าเวลาเหมาะสม ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ท า
ให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเวลารบัชม “ความยาวประมาณนี้เหมาะสมแลว้ เพราะเป็นรายการให้ความรู้
ถ้ายาวกว่าน้ีคนดูอาจจะเบื่อได้” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ, สัมภาษณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) ยิ่งไป
กว่าน้ัน การที่รายการออกอากาศช่วงเย็นของวันน้ัน ผู้ชมที่เหนื่อยๆ กลับบ้านมาเย็นๆ แล้วได้รับชม
รายการที่มีความเพลิดเพลินสอดแทรกความรู้แบบนี้นั้น เหมาะสมทีเดียว “ช่วงเวลาดี เหนื่อยๆ 
กลับมาบ้านมาเย็นๆ มีรายการเพลินๆ ที่มีสาระความรู้สอดแทรกให้ได้ชม” (ศิลปะ สุวิรัตนภัส , 
สัมภาษณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) 
 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทางด้านเนื้อหาของรายการ (Content) 
 ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าเป็นการเลือกน าเสนอเนื้อหาทีเ่หมาะสม เพราะเป็นเนื้อหาที่ใกลต้ัวและสามารถน ามาใช้ได้จริง เป็น
ค าศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ผิดจริงๆ “เป็นเนื้อหาที่ใกลต้ัวและสามารถน ามาใช้ได้จริง” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 
2557 : สัมภาษณ์) “ค าศัพท์ก็เป็นศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ผิดจริงๆ อธิบายง่าย เข้าใจง่าย” (สืบพงศ์ ผาสุกะ
กุล 2557 : สัมภาษณ์) อีกทั้งการน าเสนอเนื้อหาที่ผสมผสานกับความบนัเทิงของสถานการณ์ ยังท าให้
สามารถเรียกเสียงหัวเราะพร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กันไปด้วย “สามารถเรียกเสียงหัวเราะได้พร้อม
กับให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย” (ศิลปะ สุวิรัตนภัส 2557 : สัมภาษณ์) เพราะถ้าเน้นแต่สาระความรู้ก็
น่าจะเบื่อและไม่น่าติดตาม แต่ถ้าเน้นความบันเทิงมากไปรายการก็ดูจะไม่มีแก่นสารเท่าไหร่ “เห็น
ด้วยกับการน าเสนอแบบใหท้ั้งสาระและบันเทิง เพราะถ้าเน้นแต่สาระก็น่าเบื่อไม่น่าติดตาม แต่ถ้าเน้น
บันเทิงมากไปรายการก็ดูจะไม่มีแก่นสารเท่าไหร่” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล 2557 : สัมภาษณ์) 
 ในด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความน่าเช่ือถือของเนื้อหารายการนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่าเนื้อหารายการมีความน่าเช่ือถือ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพิธีกรที่ดูมีความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีการใช้ภาษาที่คล่องแคล่ว รวมทั้งการยกตัวอย่างต่างๆ 
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ท าให้รายการดูน่าเช่ือถือมากทีเดียว “ค่อนข้างมีความน่าเช่ือถือในระดับหนึ่งทีเดียว อาจจะเพราะ
ด้วยตัวพิธีกรที่ดูมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล 2557 : สัมภาษณ์) 
“พิธีกรดูมีความรู้เกี่ยวกับภาษามาก” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 2557 : สัมภาษณ์) “ค่อนข้างน่าเช่ือถือ 
จากการยกตัวอย่างต่างๆ” (ศิลปะ สุวิรัตนภัส 2557 : สัมภาษณ์) 
 ในด้านของการได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
ได้รับประโยชน์ เพราะเนื้อหาของรายการสอนเกี่ยวกับค าศัพท์ที่คนไทยมักใช้ผิด ซึ่งบางคนนั้นก็ไม่รู้
จริงๆ “ได้รับประโยชน์ เพราะตัวรายการก็สอนเกี่ยวกับค าศัพท์ที่คนไทยมักใช้กันผิดๆ แบบนิดๆ
หน่อยๆ ซึ่งบางคนก็ไม่รู้จริงๆ ยังไงก็ต้องได้อยู่แล้ว” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล 2557 : สัมภาษณ์) อีกทั้งยัง
มีการเปรียบเทียบการใช้ของค าศัพท์ให้เห็นอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้ดูอีกนั้น ท าให้เป็นการ
เน้นย้ าที่ดี และผู้ชมสามารถได้รับความรูอ้ย่างแท้จริง “ได้รับความรู้ เพราะว่า มีการเปรียบการใช้ของ
ค าศัพท์ให้เห็นอย่างชัดเจนและยังมีการทวนให้ดูอีกด้วย” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 2557 : สัมภาษณ์) 
 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดของกลุ่มตัวอย่างทางด้านลีลาการน าเสนอ (Style) 
 ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินรายการของผู้ด าเนินรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างช่ืนชม
และพึงพอใจ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ด าเนินรายการมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ มีความคล่องตัวในการใช้
ภาษาอังกฤษและมีการพูดจาและน้ าเสียงที่น่าฟัง ท าให้ดูน่าเช่ือถือไปด้วยในตัว “ปลื้มเลย บุคลิกดี 
ภาษาดี ดูมีเสน่ห์มาก” (ศิลปะ สุวิรัตนภัส 2557 : สัมภาษณ์) 
 ในด้านของความเช่ือมโยงทางด้านเนื้อหานั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีการเช่ือมโยง 
เพราะจะเห็นจากการที่นักแสดงในสถานการณ์ช่วงแรกใช้ค าศัพท์ผิด จากนั้นในช่วงหลังพิธีกรก็
กล่าวถึงและน าค าศัพท์นั้นๆ มาสอนให้ถูกต้อง อีกทั้งสถานการณ์ช่วงแรกยังเป็นสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่พบเจอเป็นประจ า จึงสามารถเช่ือมโยงเข้ากับค าศัพท์ได้ไม่ยาก “เช่ือมโยงเพราะเรา
จะเห็นนักแสดงในเอ็มวีใช้ค าศัพท์ที่ผิดและพิธีกรก็จะมาสอนค าศัพท์ที่ถูกและเปรียบเทียบให้เห็น
อย่างชัดเจนของค าที่ผิดกับค าที่ถูก” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 2557 : สัมภาษณ์) 
 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทางด้านการตัดต่อ (Editing) ภาพ กราฟิก ดนตรี
และเสียงประกอบ (Music and Sound effect) 
 ในด้านของการใช้ภาพ โทนสี และมุมกล้องที่น าเสนอในรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจค่อนข้างมาก “ชอบมาก เหมือนรายการตามทีวีทั่วไปเลย เหมือนมืออาชีพเลย” (ภาณิณี แก้ว
หล้า 2557 : สัมภาษณ์) โดยให้ความเห็นว่ามีการเลือกใช้มุมกล้องที่สามารถเล่าเรื่องได้ดี สีของภาพก็
สวย สบายตา ในบางตอนก็ดึงดูดและเร้าใจ ท าให้น่าติดตามมากทีเดียว “พอใจมาก ชอบมาก มุม
กล้องสวย สีสวย สถานที่ดี น่าสนใจ น่าติดตาม” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล 2557 : สัมภาษณ์) และเมื่อมา
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ผสมผสานกับการตัดต่อ ซึ่งมีการตัดต่อที่ดี มีลูกเล่นให้ตื่นเต้นในบางช่วงท าให้มีอารมณ์ร่วมไปกับ
รายการได้ดี ยิ่งท าให้รายการดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน “ตัดต่อได้ต่ืนเต้น สนุกสนาน ลูกเล่นต่างๆ ท าให้มี
อารมณ์ร่วมไปกับรายการได้ดีทีเดียวเชียว” (ศิลปะ สุวิรัตนภัส 2557 : สัมภาษณ์) ที่ส าคัญกลุ่ม
ตัวอย่างมีความช่ืนชอบไตเติ้ลรายการมากเป็นพิเศษอีกด้วย “ชอบการกราฟฟิกไตเติ้ลมาก ท ายังไง
ครับ สอนบ้าง” (ภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิริ 2557 : สัมภาษณ์) 
 ในด้านของดนตรีประกอบในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าลงตัวและเหมาะสม เพลงที่
เลือกใช้ดูมีความทันสมัยเข้ากับรูปแบบรายการ และยังเหมาะสมกับเนื้อหาท าให้เกิดความเพลิดเพลิน
ขณะรับชมได้เป็นอย่างดี “พอใจนะ เพลงทันสมัยดี ดูเข้ากับแต่ละช่วงที่น ามาใส่ดีด้วย” (สืบพงศ์ ผาสุ
กะกุล 2557 : สัมภาษณ์) 
 
 ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ (Overview) 
 ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
มาก องค์ประกอบต่างๆ ในรายการค่อนข้างลงตัว รายการให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ควบคู่กันไป 
ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด ในบางตอนเนื้อหาอาจน้อยไปบ้างแต่ไม่เป็นปัญหาแต่
อย่างใด “ก็จะมีเรื่องสถานการณ์ตัวอย่างที่อาจจะดูยืดๆ ไปหน่อย และตัวเนื้อหาแต่ละตอนอาจจะ
น้อยไปนิดนึง แต่ภาพรวมถือว่าโอเคมาก” (สืบพงศ์ ผาสุกะกุล 2557 : สัมภาษณ์) รายการมีความ
น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อคนไทย ช่วยให้ผู้ชมตระหนักถึงความถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะช่ืนชอบรูปแบบการน าเสนอเป็นพิเศษ เพราะเป็นรูปแบบการน าเสนอที่
แปลกใหม่ ในการน ามิวสิควิดีโอมาใช้ในช่วงสถานการณ์ตัวอย่าง มีมุมกล้อง สขีองภาพ และการตัดต่อ
ที่ดึงดูด รวมทั้งการเลือกเนื้อหาเป็นค าศัพท์ที่มักใช้ผิดมาสอนนั้น ท าให้แปลกใหม่จากรายการที่เคย
รับชมทั่วไป 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยและการสร้างสรรค์ช้ินงานรายการ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” เป็นการศึกษาวิจัยและการผลิตช้ินงานที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์
สอนภาษา ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา ศึกษาข้อมูลความคิดเห็น
จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่โทรทัศน์ 
พฤติกรรมการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และความต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด เพื่อให้ได้
แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนการ
ประเมินผลช้ินงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป 
อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1. การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอท่ีปรากฎในรายการโทรทัศน์
สอนภาษา จ านวนท้ังสิ้น 2 รายการ 
     จากการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่เกิดข้ึนในรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาผ่านทางฟรีทีวี ทางช่องเคเบิลทีวี และทางเว็ปไซต์ Youtube โดยใช้เวลาใน
การศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 1-2 เดือน ทั้งตามระยะเวลาที่ออกอากาศจริง และการดูรายการย้อนหลัง 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 1 เนื้อหา ( Content ) ของรายการ 
 รายการโทรทัศน์สอนภาษา มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายกันคือ เป็นรายการที่เน้น
เนื้อหาของค าศัพท์ หรือประโยคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยสอดแทรกเนื้อหาการสอนผา่นสถานการณ์ตัวอย่างหรอืละครสัน้ที่ให้ความบนัเทิง ซึ่งมีทั้ง
การออกเสียงอย่างถูกต้อง การสอนความหมาย รวมทั้งจ าลองเหตุการณ์ในการใช้ค าศัพท์หรอืประโยค
นั้นๆ เพื่อท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้มากข้ึนและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ส่วนท่ี 2 รูปแบบ ( Format ) ของรายการ 
 รูปแบบของรายการโทรทัศน์สอนภาษามีความคล้ายคลึงกันในส่วนของ การสอนผ่านทาง
สถานการณ์ตัวอย่าง กล่าวคือ มีการจ าลองสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่น าเสนอในตอนนั้นๆ ใน
เชิงสาระบันเทิงที่เน้นความสนุกสนานแต่สอดแทรกความรู้ไปในตัว โดยจะมีผู้ด าเนินรายการหรือ
พิธีกรเพียง 1 ท่าน เป็นทั้งผู้สอนและผู้ด าเนินสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น และในบางตอนน้ันจะมีแขก
รับเชิญพิเศษมาร่วมแสดงสถานการ์ตัวอย่าง 
 เริ่มต้นเปิดรายการด้วยไตเติ้ลรายการและเพลงประจ ารายการ จากนั้นจะเป็นพิธีกรเปิด
รายการ แนะน าตัวเอง และพูดถึงค าศัพท์ที่จะน ามาสอนพร้อมทั้งความหมาย หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่
สถานการณ์ตัวอย่างประมาณ 1-2 สถานการณ์ และช่วงสุดท้ายก็จะสรุปความหมายของค าศัพท์นั้นๆ 
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการแทรกภาพกราฟิกประกอบเพื่อแสดงค าศัพท์นั้นอีกด้วย 
 ส่วนท่ี 3 วิธีการน าเสนอ ( Style and Presentation ) ของผู้ด าเนินรายการ 
 ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์สอนภาษานั้น จะมีวิธีการน าเสนอที่เป็นของตัวเอง มีคาแรคเตอร์
และวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ส าคัญต้องให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกับผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมไม่ตึง
เครียด มีการใช้โทนเสียงสงูและต่ าเพื่อความน่าสนใจ น้ าเสียงต้องชัดเจน ถูกต้อง และน่าฟัง ยิ่งไปกว่า
นั้น ผู้ด าเนินรายการยังสามารถสวมบทบาทจ าลองได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม 
 
 2. การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาจากผู้ผลิต และผู้เ ช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2556 จ านวน 2 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์ 
 ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์การสอนภาษา 
 กลุ่มเป้าหมายของรายการควรเป็นวัยรุ่น อายุประมาณ 12-17 ปี เป็นช่วงวัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะถ้าหากว่าผู้ศึกษาต้องการให้รายการ
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ออกอากาศทางช่อง BANG กลุ่มเป้าหมายของทางช่องก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากดูถึงความ
ทันยุคสมัย คุณาจาริณีแนะน าว่า ในสมัยนี้การออกอากาศควรเป็นทาง โทรทัศน์อินเตอร์เน็ต 
(Internet TV) หรือที่เรียกว่าสื่อออนไลน์ ให้ผู้ชมสามารถเลือกดูตามเวลาที่เขาสะดวกได้จะดีกว่า 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายการ 
 ในเรื่องของลักษณะเนื้อหาของรายการโทรทัศน์อนภาษานั้น ควรคัดเลือกเนื้อหามาจาก
อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีความน่าเช่ือถือในทางสังคม โดยหากเป็นศัพท์วัยรุ่น
ควรเป็นค าที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หรืออาจเป็นค าที่คุ้นเคยมาก่อน และจ าเป็นต้องค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากน้อยเพียงใด 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 
 รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการสอนภาษาน้ัน ต้องมีความแปลกและควรเป็นรายการ
ที่ให้ความบันเทิง โดยไม่ควรผลิตรายการที่ยาวจนเกินไป เพราะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่นนั้นสมาธิ
ค่อนข้างสั้น  ในเรื่องของภาพและการตัดต่อนั้น ต้องเน้นการตัดต่อที่หวือหวา มีลูกเล่น เสียงประกอบ 
(SFX) และกราฟิก ที่ส าคัญควรเน้นไปที่เนื้อหาของรายการมาเป็นอันดับแรก แล้วจึงลงรายละเอียด
เรื่องอื่นๆ 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ด าเนินรายการ 
 ผู้ด าเนินรายการหรือพธีิกรไม่จ าเปน็ต้องจบการศึกษาในด้านนั้นๆ แต่จ าเป็นต้องมีความรู้และ
มีความสามารถในภาษาน้ันๆ เป็นอย่างดี โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการออกเสียงหรือส าเนียงที่ถูกต้อง 
เพราะจะท าให้ผู้ชมเกิดความเช่ือถือในตัวรายการ พิธีกรถือว่ามีส่วนส าคัญยิ่งส าหรับ รายการสอน
ภาษา การที่พิธีกรมีความตลกนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะท าให้ผู้ชมอยากชมรายการมากข้ึน แต่ที่ส าคัญ
พิธีกรควรมีคาแรคเตอร์หรือมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 
 ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาส่วนใหญ่นั้น จะ
เป็นเรื่องของเวลา กล่าวคือ ถ่ายท าไม่ทัน เพราะใช้เวลาในการคิดบทรายการ (Script) ค่อนข้างนาน 
และมีการคุยกันเยอะ ปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอก็คือการถ่ายท าล่าช้า การแก้ไขคือต้องมีการเตรียมการ
ตัง้แต่เนิ่นๆ อะไรที่ไม่จ าเป็น เมื่อช่างน้ าหนักดูแล้วไม่คุ้มค่า และสามารถตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้ง 
 จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าผลสรุปดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาและออกแบบ
รูปแบบของรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด น าความคิดเห็นและ
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถน า ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
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 วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
 ส่วนท่ี 1 การใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ ของคนไทยมีอย่างไรบ้าง 
 การใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ ของคนไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ มีทั้งการพูด
ไม่ได้แต่อาจสามารถเข้าใจได้บ้าง พูดได้แต่ผิดหลักไวยากรณ์ มีการใช้ค าผิดหรือออกเสียงผิด หรือการ
ออกเสียงถูกแต่สะกดผิด ชาวต่างชาติเองก็ยังมีการผิดพลาดได้เช่นกันเหตุเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือ 
หรือบางครั้งชาวต่างชาติจงใจพูดให้ผิดหลักไวยากรณ์เพื่อให้ฟังดูคล้ายเป็นค าแสลง ซึ่งสามารถพบได้
ในภาพยนตร์เป็นต้น และยังมีเรื่องของการเน้นเสียง (Stress) เมื่อเน้นเสียงผิดที่ก็จะท าให้ความหมาย
เปลี่ยน เรื่องของการรู้ค าศัพท์มากเกินไปก็ใช้อย่างสับสน ร้ายแรงกว่าน้ันคือมีการเขียนผิดแล้วยังเอา
ไปพูดด้วย เพราะการเขียนผิดคือการสะกดผิด เมื่อเรารู้ว่าตนเองสะกดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้น เราจึง
พูดผิดตามที่สะกด 
 ส่วนท่ี 2 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ มาจากอะไรบ้าง 
 สาเหตุหลักเลยคือเกดิจากความไม่รู ้ไม่เคยได้ยินมาก่อน รวมทั้งคิดไม่ถึง ยิ่งไปกว่าน้ันส าหรบั
บางคนก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 3 แนะน าแนวทางและวิธีการแก้ไข 
 สิ่งที่ส าคัญส าหรับการใช้ภาอังกฤษนั้นคือ ต้องรู้บริบท (Context) เช่นนักแปลภาพยนตร์ 
ก่อนอื่นต้องรู้เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ก่อนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร เพราะบางค า บางวลีนั้น สามารถ
แปลได้หลายความหมาย บริบทจึงเปน็สิ่งที่ส าคัญที่สดุ และบางครั้งก็ต้องใช้การจ า ต้องรู้ค าให้มาก ฟัง
ให้มาก หรือใช้ความคุ้นเคย เพราะเมื่อเราเกิดความคุ้นเคยหรือความเคยชินแล้ว การใช้อย่างผิดๆ ก็
จะเกิดข้ึนได้ยาก 
 
 3. ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ท่ัวไป และความต้องการในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ
ค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มเป้าหมายที่มี
อายุระหว่าง 15-22 ปี จ านวนทั้งสิ้น 200 คน ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา
ทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียนและนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ านวน 200 
คนน้ัน มากที่สุดคือ เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 19-22 และศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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 ส่วนท่ี 2 การเปิดรับสื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ 
 จากการส ารวจพบว่า ในด้านของการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างจะรับชมโทรทัศน์
ประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด และรับชมในช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. เป็นส่วนใหญ่ โดย
นอกเหนือจากช่องรายการ Free TV (3, 5, 7, 9) แล้ว ช่องรายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากที่สุดคือ 
ช่อง ONE รองลงมาคือ ช่อง Play Channel, Bang Channel และ Green Channel ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นช่องรายการของทางเคเบิลทีวี 
 ส่วนท่ี 3 ส ารวจการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเลือกชมรายการ
โทรทัศน์ 
 ในด้านผลส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์สอนเพื่อการสอนภาษาของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมมากที่สุด คือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อรูปแบบรายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอมหรือสถานการณ์ที่มี
ความตลกและสนุกสนาน และ รายการที่สอนประโยคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันมาก
ที่สุดในระดับที่เท่ากัน 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีรูปแบบสนุกสนานควบคู่ไปกับการให้ความรู้ หรือเป็น
รายการรูปแบบของสาระบันเทิง โดยมีความยาว 21-30 นาที ออกอากาศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ในช่วง
เวลา 18.01-21.00 น. โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรมีสถานการณ์ตัวอย่างสอดแทรก เพราะจะ
ช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน ซึ่งสถาณการณ์นั้นควรมีความตลก และเป็นสถานการณ์ที่พบ
เห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมินประสิทธิผลรายการในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
น าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด” 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลช้ินงานของรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ
ค าศัพท์ที่มักใช้ผิด “What’s Wrong?” ที่ได้ผลิตข้ึน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน
หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
น าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด” จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา มีอายุระหว่าง 15-22 ปี 
จ านวนทั้งหมด 5 ท่าน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 
 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจและช่ืนชอบในส่วนของวิธีการน าเสนอ โดยให้เหตุผลว่ามีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งให้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงควบคู่กันไป ที่ส าคัญการเสรมิสถานการณ์
ที่มีรูปแบบของมิวสคิวิดีโอเข้ามาน้ัน ท าให้รายการน่าสนใจ และแปลกใหม่กว่ารายการทั่วไป และยังมี
ความเหมาะสมในส่วนของความยาวของรายการ ที่ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ท าให้ไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายในการรับชม 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 
 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการรับชมอย่างมาก เนื้อหาของรายการสอน
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่คนไทยมักใช้ผิด ซึ่งบางคนน้ันก็ไม่รู้จริงๆ เป็นการเลือกน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม 
เพราะเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวและสามารถน ามาใช้ได้จริง  อีกทั้งด้วยความที่พิธีกรมีความรู้และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงท าให้เนื้อหาในรายการนั้นน่าเช่ือถือตามไปด้วย 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความช่ืนชมในตัวผู้ด าเนินรายการหรือพิธีกร เนื่องจากมีบุคลิกภาพดี มีความ
มั่นใจ และที่ส าคัญมีความคล่องตัวในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการพูดจาและน้ าเสียงที่
น่าฟัง ท าให้การสอนน้ันดูน่าเช่ือถือ 
 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดต่อ (Editing) ภาพ กราฟิก ดนตรี
และเสียงประกอบ (Music and Sound effect) 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการตัดต่อ ภาพ โทนสี และมุมกล้องค่อนข้างมาก โดยให้
ความเห็นว่า มีการเลือกใช้มุมกล้องที่สามารถเล่าเรื่องได้ดี สีของภาพก็สวย สบายตา ในบางตอนก็
ดึงดูดและเร้าใจ ท าให้น่าติดตามมากทีเดียว และเมื่อมาผสมผสานกับการตัดต่อยิ่งท าให้รายการดู
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ในด้านของดนตรีประกอบในรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าลงตัวและ
เหมาะสม เพลงที่เลือกใช้ดูมีความทันสมัยเข้ากับรปูแบบรายการ และยังเหมาะสมกับเนื้อหาท าให้เกิด
ความเพลิดเพลินขณะรับชมได้เป็นอย่างดี 
 ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของรายการ 
 ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพรวมของรายการนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี
มาก องค์ประกอบต่างๆ ในรายการค่อนข้างลงตัว รายการให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ควบคู่กันไป 
ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด รายการมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อคนไทย 
ช่วยให้ผู้ชมตระหนักถึงความถูกต้องของภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะช่ืนชอบ
รูปแบบการน าเสนอเป็นพิเศษ เพราะเป็นรูปแบบการน าเสนอที่แปลกใหม่ ในการน ามิวสิควิดีโอมาใช้
ในช่วงสถานการณ์ตัวอย่าง รวมทั้งการเลือกเนื้อหาเป็นค าศัพท์ที่มักใช้ผิดมาสอนน้ัน ท าให้แปลกใหม่
จากรายการที่เคยรับชมทั่วไป 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์
สอนภาษา การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาและผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป และความ
ต้องการในด้านเนื้อหาและรูปแบบของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
น าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินประสิทธิผล
รายการ What’s Wrong? ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตข้ึนน้ัน สามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด “What’s 
Wrong?” ของผู้ศึกษาน้ัน ใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบของ “สาระบันเทิง” กล่าวคือ เป็นรายการที่ให้
ความรู้สอดแทรกความสนุกสนาน โดยมีการน าเสนอสถานการณ์ตัวอย่างในช่วงแรกที่มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน แล้วจึงเป็นการสอนในช่วงหลัง ซึ่งจากการศึกษาของผู้ศึกษาพบว่า การ
สร้างสรรค์หรือผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาที่ดีน้ัน ควรมีรูปแบบรายการที่ให้ทั้งความบันเทิงและ
ความรู้ควบคู่กันไป หรือที่เรียกว่า รายการประเภทสาระบันเทิงหรือเอดูเทนเมนต์ (Edutainment) 
โดยเกิดจากการสนธิค าศัพท์ 2 ค า คือ “เอดูเคชัน” (Education) ซึ่งหมายถึงสาระความรู้ กับ “เอน
เตอร์เทนเมนต์” (Entertainment) ซึ่งหมายถึงความบันเทิง กลายเป็นค าศัพท์ใหม่ว่า “เอดูเทน
เมนต์” (Edutainment) โดยอาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สาระบันเทิง” คือการรวมค าว่า 
“ข่าวสาร” กับ “ความบันเทิง” ” คือ กลยุทธ์ในการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารและความรู้ใน
ด้านต่างๆ เข้ากับความบันเทิงโดยเจตนามีเป้าหมายชัดเจน และน าเสนอผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลได้รับความรู้ มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ของสังคม 
(Singhal & Rogers 1989) และในขณะเดียวกัน ก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการบริโภคข่าวสารดังกล่าว 
 จุดเด่นของการสร้างงานเอดูเทนเมนต์คือ การน าทฤษฎีต่างๆ ของสังคมศาสตร์และนิเทศ
ศาสตร์ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนงาน การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ การน าเสนอเนื้อหาสาระ
ของเอดูเทนเมนต์ออกสู่สาธารณชน และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม 
ซึ่งประกอบด้วย (Singhal & Rogers 1989) 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิร์ท บันดูรา (Albert 
Bandura 1977) เปรียบเสมือนหัวใจส าคัญที่ทีมงานผลิตสื่อเอดูเทนเมนต์ควรน ามาประยุกต์ใช้ 
อัลเบิร์ท บันดูรา อธิบายว่า บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ผ่าน
ประสบการณ์ตรง หรือเรียนรู้ผ่านแม่แบบที่ปรากฎในสื่อมวลชน การผลิตรายการสอนโทรทัศน์ภาษา
โดยมีพิธีกรที่ท าหน้าที่เสมือนครูผู้สอนน้ัน จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมการพูด 
การออกเสียง และสามารถน าเนื้อหาในการสอนน้ันๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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 2. ทฤษฎีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง (Para-Social Interaction Theory) ของ 
ฮอร์ทันและโวห์ล (Horton & Wohl 1956) กล่าวว่า ผู้ชมรายการต่างๆ มักมีจินตนาการว่าตนเองมี
โอกาสใกล้ชิด รู้จัก และพูดคุยกันตัวต่อตัวกับละคร หรือ นักแสดงที่ตนช่ืนชอบในแง่มุมต่างๆ 
หลากหลายมากมาย เสมือนกับว่าเหตุการณ์ดังกลา่วเป็นสถานการณ์จรงิ และราวกับว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิด การที่ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์สอนภาษามีความเป็นกันเองกับผู้ชม มี
การพูดคุยเสมือนเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดน้ัน จึงท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ด าเนินรายการ
กับผู้ชม ยิ่งไปกว่าน้ัน ยังท าให้รายการเกิดการยอมรับจากผู้ชมและเกิดความน่าเช่ือถือได้ต่อไป 
 3. ทฤษฎีการเล่น (Play Theory) ของสเตเฟนสัน (Stephenson 1967)  ทฤษฎีการเล่น
เน้นบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะ “เครื่องเล่น” ของประชาชน การบริโภคสื่อบันเทิงจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนุกสนาน ความทุกข์ ตลอดจนความพึง ทฤษฎีการเล่นให้แง่คิดว่า สื่อมวลชน
สามารถน าความเพลิดเพลินมาใช้ในการให้ความรู้ผู้ชมในประเด็นต่างๆ ดังนั้น หากผู้ชมมีอิสระในการ
เลือกที่จะสนใจเนื้อหาของเอดูเทนเมนต์ ผู้ชมก็อาจพบความเพลิดเพลิน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมได้ในที่สุด 
 จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้รับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด สามารถตอบสนองผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการโทรทัศน์และความต้องการด้านรายการโทรทัศน์สอนภาษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากการได้รับประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ทั้งให้ความรู้และ
ความเพลิดเพลินจากการรับชมสถานการณ์ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Katz และ
คณะ (Katz, E. and Others 1974, อ้างถึงใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว 2544: 37) ซึ่งได้ให้นิยามของ
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทฤษฎีที่มีความเช่ือว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดว่าตน
ต้องการอะไร สื่ออะไร และสารอะไร จึงจะสนองความพอใจของตนได้ ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับ
สารที่สามารถสนองความต้องการและความพอใจของตน อีกทั้งทฤษฎีดังกล่าว ยังสอดคล้องทางด้าน
การสร้างสรรค์เนื้อหาในรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด กล่าวคือ 
สอดคล้องกับผลส ารวจและบทสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่ว่า ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ โดยไม่รู้ตัวกันมากข้ึน และส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของค าศัพท์ ซึ่งมีทั้งการ
ออกเสียงผิด สะกดผิด และใช้ผิดความหมาย จากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและทฤษฎีดังกล่าว ท า
ให้ผู้ศึกษาน าค าศัพท์ที่มักใช้ผิดในภาษาอังกฤษมาจัดท าเป็นเนื้อหาในรายการ ซึ่งจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อรายการนั้น พบว่ารายการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ าค าศัพท์ที่มีการใช้ผิดได้อย่างแม่นย า  โดยกลุ่มเป้าหมายให้
ความเห็นว่า รายการมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเป็นการสอนในสิ่งที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบัน 
จึงท าให้รายการประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างด ี
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 ในด้านรูปแบบการสอนที่ใช้สถานการณ์ตัวอย่างเข้ามาช่วยในช่วงต้นนั้น เพื่อเป็นการช่วยให้
ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากข้ึน และสามารถทราบได้ว่าควรน าเอาเนื้อหาค าศัพท์ในตอนนั้นๆ ไปใช้
อย่างไรในชีวิตประจ าวัน ผู้ศึกษาได้จัดท าสถานการณ์ตัวอย่างที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง และ
สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน และที่ส าคัญคือเป็นสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับค าศัพท์ใน
ตอนนั้นๆ เพื่อเป็นการสอนและยกตัวอย่างให้ผู้ชมเข้าใจว่าควรใช้ค าศัพ์นั้นๆ อย่างไรให้ถูกต้อง   ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดการสอนโดยใช้หลักสูตรแบบ Situational (Situational Syllabus) โดย นิว
มาร์ค และ ไรเบิล (Newmark & Reibel 1970) ซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์ 2 ท่านที่ได้เสนอแนวคิดนี้ไว้
ว่า การเรียนภาษาน้ันต้องให้ผู้เรียนน าภาษาน้ันไปใช้ ดังนั้น ประโยคต่างๆ ที่ผู้เรียนจะพูดออกมานั้น 
ผู้เรียนจะต้องคิดว่า จะพูดเมื่อไหร่ พูดกับใคร หรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้เรียนจะต้องรู้จักใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้เรียนต้องรู้จักสังเกตและฝึกหัดใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง ถ้าไม่มีการสังเกตและไม่มีการฝึกหัด ก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนภาษาที่จะสื่อ
ความหมายได้ เนื่องจากหลักสูตรแบบ Situational นั้น เป็นหลักสูตรที่เน้นที่ตัวผู้เรียนโดยจัดเลือก
สถานการณ์ที่คิดว่าผู้เรียนจะต้องประสบในการใช้ภาษา แล้วจึงน าเอาภาษาที่ใช้ในสถานการณ์นั้นมา
จัดสอน ดังนั้นหากต้องการให้การสอนสัมฤทธ์ิผลมากขึ้นกว่าเดิมนั้น การใช้สถานกาณ์ตัวอย่างเข้ามา
ช่วย นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีและได้ผลมากทีเดียว 
 นอกจากเรื่องของเนื้อหารายการ รูปแบบรายการ และวิธีการน าเสนอของรายการแล้วนั้น 
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ช่องทางการน าเสนอ ในปัจจุบันสื่อในประเทศไทยนั้นเกิดข้ึนมากมาย
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือหรือนิตยสารต่างๆ และที่เพิ่งเกิดข้ึนใหม่
ในช่วงหลังมานี้คือสื่อออนไลน์ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมส าหรับรายการนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากแต่ละช่องทางก็มีความส าคัญและมีการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป 
การที่ผู้ศึกษาเลือกช่องทางโทรทัศน์เป็นช่องทางในการน าเสนอรายการของผู้ศึกษาน้ัน ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษาจากแนวคิดอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ โดยให้ความส าคัญเอาไว้ว่า ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อการ
พัฒนา โทรทัศน์จึงมีบทบาทโดยตรงต่อการยกระดับการศึกษาของประชาชนในด้านต่างๆ ให้สูงข้ึน 
กล่าวคือ 
 1. โทรทัศน์มีบทบาทในการแพร่กระจายความรู้ไปสู่คนทุกระดับ ท าให้ประชาชนสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. โทรทัศน์ช่วยให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของ
สังคมและประเทศชาติ เป็นการกระตุ้นให้คนในชาติเกิดความสามัคคี และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการสาธารณะได้อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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 3. โทรทัศน์ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี โดยการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่น าเสนอ
ผ่านสื่อ และน าไปประยุกต์ตามวิถีทางที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้ และ
ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 จากความส าคัญของสื่อโทรทัศน์ดังกล่าว จึงท าให้ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอ
เพื่อหวังว่า อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์นั้นจะเป็นตัวช่วยแพร่กระจายความรู้จากรายการสู่ผู้ชม ได้เป็น
อย่างดี และสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นล าดับต่อไป อีกทั้งในความเห็นของ
ผู้ศึกษาน้ัน สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ดี ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี 
และกลุ่มเป้าหมายรองคือบุคคลทั่วไป ถึงแม้ยุคสมัยใหม่นี้จะมีโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า
สื่อออนไลน์เกิดข้ึน แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครัวเรือนหรือครอบครัวจะสามารถรับชมได้ ในบางครอบครัวอาจ
ไม่มีก าลังมากพอที่จะสามารถเลอืกรบัหรือบรโิภคสื่อออนไลน์ดังกล่าวได้ ดังนั้น การใช้สื่อโทรทัศน์ที่มี
ความกว้างขวางและทั่วถึงมากกว่านั้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
ไดด้ีกว่าช่องทางอื่นๆ 
 จากการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่ได้
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด 
ซึ่งในแต่ละทฤษฎีและแนวคิดนั้นต่างมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายการ 
นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ท าให้รายการของผู้ศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและตัวผู้ศึกษาเองได้เป็นอย่างดี  
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
     ส่วนท่ี 1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
       - ปัญหาเรื่องของวันในการถ่ายท า ที่มีการปรับเปลี่ยนช้าลงจากวันเดิมที่คิดไว้ 
เนื่องจากความไม่พร้อมในเรื่องของสถานที่ โดยไปถ่ายที่บ้านเพื่อนของผู้ศึกษาในกรุงเทพฯ แต่ตัว
เพื่อนนั้นเรียนอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งในวันที่วางแผนไว้ในตอนแรกนั้น เพื่อนของผู้ศึกษาติดธุระทางมหาลัย
บางอย่าง ท าให้ต้องเลื่อนวันถ่ายท าออกไป 
     ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
       - ปัญหาด้านการถ่ายท า เนื่องจากต้องการถ่ายท ารายการให้ออกมาในรูปแบบ
ของมิวสิควิดีโอ แต่ทางผู้ศึกษาไม่ได้มีการวาด Storyboard ไม่ได้ไปท าการ Blockshot สถานที่ก่อน
การถ่ายท าจริง มีเพียงแต่ภาพที่ต้องการที่คิดเอาไว้ จึงท าให้การถ่ายท าให้ออกมาในรูปแบบของมิว
สิควิดีโอนั้น ไม่ดีอย่างที่ควร 
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       - ปัญหาด้านพิธีกร เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการเป็นพิธีกรมาก่อน 
จึงท าให้มีความติดขัดไปบ้าง จ าบทไม่ได้บ้าง พูดติดๆ ขัดๆ บ้าง ท าให้การถ่ายท าล่าช้ากว่าที่คิด แต่ก็
ส าเร็จลุล่วงได้ทันเวลา 
ส่วนที่ 3 ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
       - การตัดต่อเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้รายการออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด 
เนื่องจากทักษะการตัดต่อของผู้ศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีการติดขัดระหว่างการท างานไปบ้าง 
บางอย่างที่คิดเอาไว้ว่าควรจะเป็นก็ไม่สามารถท าได้ รวมไปถึงกราฟิกหรือลูกเล่นต่างๆ ที่ควรเสริมเข้า
ไปเพื่อให้รายการดูมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เนื่องจากทักษะของผู้ศึกษาเองยังน้อย จึงต้องมีการให้
เพื่อนช่วยบ้าง ซึ่งก็ต้องใช้เวลามากข้ึน เนื่องจากเพื่อนก็มีงานของตัวเองที่ต้อ งรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ผู้ศึกษาก็ได้ท าเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้ว และผู้ศึกษาเช่ือว่าได้เลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับแต่
ละปัญหาแล้วอีกเช่นกัน 
 
 2. ข้อเสนอแนะ 
     2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ
ค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 
          2.1.1 จากผลส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังฤษเพื่อ
น าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดน้ัน พบว่า สิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้ผลิตต้องค านึงถึงในการผลิตรายการสอนภาษา
นั้นคือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด โดยรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากที่สุดคือ รูปแบบ
รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอมหรือสถานการณ์ที่มีความตลกและสนุกสนาน และรายการที่
สอนประโยคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน แต่ย่ิงไปกว่าน้ัน การผลิตรายการที่ดีนั้นควรมี
ความแปลกใหม่แก่ผู้ชม จากผลการวิเคราะหร์ายการสอนภาษาที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ันพบว่า รายการที่มี
รูปแบบการสอนผ่านสถานการณ์และการสอนประโยคต่างๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันนั้น ได้มีการ
ผลิตแล้วจ านวนหนึ่ง เพราะฉะนั้น หากต้องผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาออกมาใหม่อีกหนึ่ง
รายการ ควรเพิ่มเติมทางด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่ไม่เคยมีรายการโทรทัศน์สอนภาษาใด
เคยท ามาก่อน ทั้งนี้ เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ก็ยังควรคงอยู่ไว้เพราะ
เป็นสิ่งที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด 
          2.1.2 ในด้านของเวลาในการออกอากาศ และความยาวของรายการนั้นก็เป็นอีก
ปัจจัยส าคัญที่กลุม่เปา้หมายจะเลือกรับชมรายการ จากผลการส ารวจพฤติกรรมการเปดิรับชมรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาอังฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิด และจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์สอนภาษาน้ัน พบว่า เวลาส าหรับการออกอากาศของรายการสอนภาษาที่เหมาะสม
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นั้น ควรเป็นช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ของวัน เพราะเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญจ่ะกลับถึงบา้น 
และสามารถเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมรายการได้ ส่วนในเรื่องความยาวของรายการนั้น ควรไม่ยาว
จนเกินไป เนื่องจากหากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นช่วงวัยรุ่นนั้น การผลิตรายการที่ยาวจนเกินไปจะท าให้
เกิดความเบื่อหน่าย และกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับชมจนจบได้ เนื่องจากสมาธิของวัยรุ่นค่อนข้าง
สั้น ท าให้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้เป็นเวลานานนัก หากผลิตรายการที่ยาวจนเกินไปนั้น
นอกจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับชมจนจบได้แล้ว อาจท าให้เนื้อหาในรายการเกิดความอ่อนและดู
ไม่น่าเช่ือถือในที่สุด 
 
     2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
          การศึกษาและสร้างสรรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพท์ที่
มักใช้ผิดครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการผลิตรายการทั้งหมด 5 ตอน ตอนละ 5 นาที โดยแต่ละตอนนั้นมีการ
สอนค าศัพท์ที่มักใช้ผิดเพียง 1 ค า ด้วยการด าเนินสถานการณ์ตัวอย่างที่ใช้การถ่ายท าในรูปแบบของ
มิวสิควิดีโอหลังจากนั้นจึงเป็นการสอนค าศัพท์นั้นๆ 
          2.2.1 หากมีการศึกษาในอนาคต รายการควรวางแผนในเรื่องของเวลาและเนื้อหาทั้ง
สองช่วงให้เหมาะสมมากขึ้น ถึงแม้ว่าภาพรวมของรายการ “What’s Wrong?” นั้นจะอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างดีมาก แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของเวลาในการน าเสนอส าหรับบางตอน ที่ยังมีความ
ยืดเยื้อในช่วงของสถานการณ์ และมีเนื้อหาน้อยเกินไปในช่วงของการสอนภาษา หากเพิ่มเติมเนื้อหา
เรื่องราวของสถานการณ์ หรือผู้สอนมีการพูดคุยกับผู้ชมมีการกล่าวถึงค าศัพท์ค านั้นๆ และมีการ
ยกตัวอย่างเพิ่มข้ึน อาจสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนได้ อีกทั้งยังช่วยให้รายการมีความลงตัว มี
ความน่าสนใจและน่าติดตามมากข้ึน 
          2.2.2 หากมีการสร้างสรรค์และผลิตรายการในรูปแบบเดียวกันนี้ในอนาคต ผู้ศึกษา
อาจปรับเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อหารายการ โดยน าเสนอค าศัพท์ที่มักใช้ผิดในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี หรือภาษาฝรั่งเศสเป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาควรให้เหตุผลและมีข้อมู ลมา
สนับสนุนถึงความส าคัญของภาษานั้นๆ ที่น าเสนอ ว่าเพราะเหตุใด ท าไมจึงเลือกน าเสนอภาษา
ดังกล่าว เช่น หากเลือกน าเสนอภาษาจีน อาจให้เหตุผลที่ว่า ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กัน
มากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช้เพราะประเทศจีนมีประชากรเยอะเพียงอย่างเดียวแต่เพราะ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นต้น (อติภา พิสณฑ์ 2556)  
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ตารางการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง          

 จัดท าบทที่ 1 และบทที่ 2 และน าเสนอต่อ 

 อาจารย ์ที่ปรึกษา 
         

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 1           

 จัดท าบทที่ 3 และน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

         

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 2           

 เก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย โดยใช้
แบบสอบถาม 

 ออนไลน์ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ   
 และวิเคราะหร์ายการที่เกี่ยวข้อง 

         

 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล เพือ่น ามาเขียน
สคริปต ์

 และ Proposal รายการ 

         

 จัดท าบทที่ 4 และน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

         

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 3           

 ผลิตรายการ What’s Wrong?          

 ล าดับภาพและเสียงครั้งที่ 1          

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 4           
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

(ต่อ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 ล าดับภาพและเสียงโดยสมบรูณ์           

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 5           

 ประเมินผลหลังการผลิต/วิเคราะห์ สรปุ 
 และอภิปรายผล 

         

 จัดท าบทที่ 5 และบทที่ 6 และเสนอต่อ
อาจารย ์
 ที่ปรึกษา 

         

 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 6           

 รวบรวมเอกสาร และจัดท ารปูเล่มจุลนพินธ์           

 ตรวจรูปเลม่ครั้งที่ 1           

 ตรวจรูปเลม่ครั้งที่ 2           

 ตรวจรูปเลม่ครั้งที่ 3           
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ตัวอย่างแบบสอบถามแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

และ ในการสัมภาษณ์ผูส้ร้างสรรค์หรอืผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลกึ ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ 

 

- การใชภ้าษาองักฤษของคนไทยยงัมีขอ้บกพร่องส่วนใดบา้ง 

- การพบเจอส าหรับการใชภ้าษาองักฤษอยา่งผดิๆ มีอยา่งไรบา้ง 

- สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการใชภ้าษาองักฤษอยา่งผดิๆ มาจากอะไรบา้ง 

- แนะน าแนวทางและวิธีการแกไ้ข ส าหรับการใชภ้าษาองักฤษอยา่งผดิๆ 

- คิดว่าการเรียนการสอนโดยมีภาพสถานการณ์ตวัอยา่งนั้น จะสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ

ไดง่้ายและเร็วข้ึนหรือไม่ 

- พิธีกรควรเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษ หรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษหรือไม่ 

- คิดว่าพิธีกรนั้นควรมีคาแรกเตอร์อยา่งไร 

- แนะน าเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จ 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ในการสัมภาษณ์ผูส้รา้งสรรค์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 

1. ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง เก่ียวกับการสอนภาษา 

 - กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของรายการนี้ ควรเป็นกลุ่มไหน 

 - ถ้ามีรายการประเภทสอนภาษาซึ่งเน้นไปที่ค าทีม่ักใช้ผิด ทา่นมีความเห็นอย่างไร  

 และรายการควรออกอากาศทางช่องไหน 

2 ค าถามดา้นเนื้อหารายการ 

 - เนื้อหาของรายการ ควรคัดเลอืกเนือ้หามาจากแหล่งใด 

 - มีวิธีการอย่างไรที่จะท าใหเ้นื้อหามีความน่าสนใจ 

3 ค าถามเกีย่วกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ 

 - รายการสอนภาษาควรมีรปูแบบอย่างไรบ้างที่จะดงึดูดผู้ชมเป้าหมายได้ดี 

 - รายการสอนภาษามีวิธีการด าเนินรายการอย่างไร ทีจ่ะท าให้ผู้ชมได้รบัความรู้อย่างแท้จริง

 และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย 

 - รายการสอนภาษาควรมีวิธีการด าเนินรายการอย่างไร ใหผู้ช้มสนใจ และช่ืนชอบ 

 - รายการมีเทคนิคและวิธีการน าเสนออย่างไร ใหผู้้ชมอยากติดตามรายการในครั้งต่อไป 

 - รายการสอนภาษาน้ันมีความจ าเป็นหรือไม่ ทีจ่ะต้องเป็นรปูแบบรายการขนาดสั้น และ

ออกอากาศประจ าทุกวัน 

 - สีของภาพ มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อ ในรายการภาษาควรเป็นอย่างไร 

 

4. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 

 - ผู้ด าเนินรายการสอนภาษา ควรมีความรู้หรือจบการศึกษาในด้านภาษาน้ันๆ หรือไม่ 

 - ท่านคิดว่าจ าเป็นหรอืไม่ทีผู่้ด าเนินรายการ ต้องมีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเอง และมีความ

เข้าใจในภาษาน้ันๆ หรือสามารถวางสครปิต์ใหม่ได้ 

 - จ าเป็นหรือไม่ทีผู่้ด าเนินรายการสอนภาษาต้องมีความตลก 

 - ผู้ด าเนินรายการมีส่วนส าคัญในการดงึดูดผู้ชมมากน้อยเพยีงใด และอย่างไร 

 - รูปร่างหน้าตาของผู้ด าเนินรายการมสี่วนส าคัญหรอืไม่ 
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 - ผู้ด าเนินรายการควรมีเทคนิคและวิธีการน าเสนอรายการอย่างไรใหผู้้ชมอยากติดตามตอน

ต่อไป 

 - ผู้ด าเนินรายการควรมีเทคนิคในการสอนอย่างไร จึงจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็ว 

5. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

 - ปัญหา อุปสรรคที่พบ ส่วนใหญ่ในรายการสอนภาษาน้ันเปน็อย่างไร และมีวิธีการอย่างไร 

 - ช่วยแนะน าเทคนิคการน าเสนอเกี่ยวกับรายการสอนภาษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนารปูแบบการน าเสนอ ให้น่าสนใจตอ่การผลิตรายการตอ่ไป 
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บทสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

และ ในการสัมภาษณ์ผูส้ร้างสรรค์หรอืผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ 
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บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

 

 ข้อบกพร่อง – ตั้งแต่ Level ต่ าสุดคือ พูดไม่ได้เลยแต่อาจมีเข้าใจบ้าง เพราะไม่ชอบ Level 

ดีข้ึนมาหน่อย พูดได้แต่ผิดแกรมม่า หรือใช้ค าผิด หรือออกเสียงผิด ซึ่งมาจากการอ่าน โดยไม่ตรวจ

กับดิคให้ดีก่อนแล้วเดาเอาเองว่าอ่านว่าอะไร บางครั้งอาจารย์ก็อ่านผดิเองเช่นค าว่า swap อ่านว่า สว็

อบ แต่อ่านเป็น สแว็บ นอกจากนั้นก็มีการออกเสียงถูก แต่สะกดผิด คือเน้นฟังแต่ไม่เน้นเขียนหรือ

อ่าน โดยเฉพาะฝรั่งที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ บางครั้งฝรั่งจงใจพูดให้ผิดแกรมม่าเพื่อให้ฟังดูเป็นแสลง 

เพราะถ้าพูดถูกเกินไปบางทีฟังแล้วเครียด เช่นในภาพยนตร์ เป็นต้น และยังมีเรื่องการเน้นเสียง 

(Stress) ผิดที่ท าให้ความหมายเปลี่ยน บางครั้งรู้ศัพท์มากไปก็ใช้สับสน ใช้อย่างไม่ระวัง การไม่ระวัง

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ศัพท์คล้ายกัน แล้วคิดว่ามันใช่ ร้ายกว่าการเขียนผิดคือ เขียนผิดแล้วยังเอาไปพูด

ด้วย การสะกดผิดท าให้พูดผิด เพราะคนพูดต้องรู้ว่าเราสะกดว่าอะไร เราจึงพูดผิดตามที่เราสะกด  

 เกิดจาก - ความไม่รู้ ไม่เคยได้ยินมาก่อน รวมทั้งคิดไม่ถึงท าให้เกิดการเข้าใจผิด บางครั้งต้อง

ใช้การจ า ต้องรู้ค าให้มาก ฟังให้มาก หรือใช้ความคุ้นเคย เพราะถ้าคุ้นเคยก็จะไม่ผิด ถ้าส าหรับคนที่ไม่

ค่อยมีโอกาสได้เรียน อาจจัดให้เขาได้เรียนรู้แบบที่ไม่เน้นว่าเป็นการเรียน แล้วค่อยสอดแทรกความรู้

เข้าไป หรืออาจท าออกมาเป็นรูปแบบเพลง หรือละครตลกๆ ให้ดูน่าสนใจ 

 การแก้ไข - ต้องรู้บริบท (Context) เช่นคนแปลหนัง ต้องรู้เรื่องว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร จึงจะ

แปลความหมายถูก บริบทส าคัญที่สุด 
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บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย - น่าจะเป็นวัยรุ่น ประมาณ 12-17 ประมาณกลุ่ม ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ถ้า

ออกอากาศช่อง BANG กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นอยู่แล้ว 

 ออกอากาศ - ถ้าในสมัยนี้ควรเป็นโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต (Internet TV) มากกว่าส าหรับ

ยุคสมัยนี้ เพราะว่าพวกทีวีเริ่มซบเซาลงไปแล้ว เพราะว่าต่อไปคนดูจะเป็นคนที่ดู Content ไม่ใช่คน

ท า มันจะกลายเป็นคนดูที่อยากดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ ว่างเมื่อไหร่ก็ดู โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรายการสอน

ภาษาอังกฤษแบบนี้ มันไม่มีใครหรอกที่จะมาน่ังตั้งตารอ ตั้งตาคอย เพราะมันไม่ใช่ละคร เพราะฉะนั้น

ถ้าพี่แนะน า พี่แนะน าให้ออกทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า ให้คนดูสามารถเลือกดูตามเวลาที่เขาสะดวกได้

ดีกว่า 

 คัดเลือกเนื้อหารายการ - ควรมาจากอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือคนที่มีความ

น่าเช่ือถือในทางสังคมอยู่แล้ว 

 รูปแบบและวิธีการน าเสนอ - ต้องแปลกใหม่ ถ้าท ารายการวัยรุ่นมันต้องมีอะไรที่รายการสอน

ภาษาอื่นๆ ยังไม่มี พิธีกรต้องดึงดูด เวลาต้องไม่ยาวมาก เพราะวัยรุ่นสมาธิค่อนข้างสั้น ถ้าท าอะไรที่

มันยาวเกินไป วัยรุ่นดูไม่จบหรอก 

 พิธีกร - ถ้ามีความตลกก็ดี จะช่วยในเรื่องของ ท าให้คนอยากดูมากข้ึน แต่มันก็แล้วแต่ บางที

ไม่ต้องตลกก็ได้ อาจจะเท่ๆ ก็ได้อยู่ แต่ถ้ามาแบบแนวโบราณมากๆ ก็ไม่ได้แล้ว 

 ภาพ - เทคนิคการตัดต่อต้องเน้นให้หวือหวา ต้องมีลูกเล่น SFX กราฟิก ถ้าการใช้ภาพสวย 

(เอมวี) ก็ดี มันก็ใหม่ แต่มันจะใช่สิ่งที่คนดูอยากได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เพราะถ้าพี่จะดูรายการ

สอนภาษาอังกฤษพี่คงไม่ได้คาดหวังที่จะดูภาพสวยอยู่แล้ว แต่ถ้าท าได้ก็ดี แต่อาจจะไม่ใช่หัวใจหลักที่

คนดูอยากได้ ควรจะเน้น Content ให้ถึงมากกว่า เน้น Content ก่อนแล้วค่อยดูเรื่องอื่น 

 พิธีกร - ไม่จ าเป็นต้องจบในด้านนั้นๆ โดยตรง เพราะถ้าสุดท้ายเราจะมีวิทยากรหรืออาจารย์

ที่มาขมวดจบให้ตอนท้ายอยู่แล้ว ก็ไม่จ าเป็น แต่ถ้าไม่มี แต่ควรจะมีอะไรที่ท าให้ดูน่าเช่ือถือได้บ้าง แต่

ส าหรับพี่แอร์ไม่ได้น่าเช่ือถือ เพราะเขาใช้แค่การพูด แค่การบริการ อาจจะสอบมายากมาก แต่ถ้าเอา

จริงๆ พอไปถามเรื่องรากศัพท์เขาก็ตอบไม่ได้ 
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 พิธีกร - การมีคาแรคเตอร์ชัดส าหรับพิธีกร ไม่ใช่เรื่องจ าเป็น แต่มันเป็นตัวที่ช่วยผลักดันให้

รายการ success ได้ง่าย เพราะว่า ถ้าคาแรคเตอร์ของรายการไม่ชัด คาแรคเตอร์ของพิธีกรก็ต้องชัด 

เพราะไม่อย่างนั้นคนจะจ าอะไรเกี่ยวกับรายการไม่ได้ 

 ปัญหา - ส่วนใหญ่คือ ถ่ายท าไม่ทัน เพราะว่า เราใช้เวลาในการคิดสคริปต์ค่อนข้างนาน และ

มีการคุยกันเยอะมากในทีม ปัญหาใหญ่ๆ เลยก็คือถ่ายท าล่าช้า 

 วิธีแก้ไข - เตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆ อะไรที่มันไม่จ าเป็นตัดทิ้งได้ ก็ตัดทิ้ง ถ้าช่างน้ าหนักแล้วมัน

ไม่คุ้มกับการเสียเวลาก็ตัดทิ้ง 

 แนะน า -  1. ต้องมีความแปลกใหม่ เพราะเราต้องยอมรับความจริงว่า ไม่มีคนดูคนไหนที่

ตั้งใจอยากเก่งภาษาอังกฤษเพียงเพราะแค่ว่าการดูรายการ คนที่อยากเก่งจริงๆ เขาก็จะไปเรียน เขา

จะไม่มาคาดหวังจากการดูรายการหรอก การดูรายการภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเหมือนเป็นแค่

การทบทวน ทริคเล็กๆ น้อยๆ เพราะฉะนั้น ความตั้งใจของคนที่จะดูรายการเพื่อที่จะ success จริงๆ 

มันมีน้อยมาก สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สกึว่ามันได้จากรายการสอนภาษาอังกฤษ และรายการสอนภาษาอังกฤษจะ

ท าได้ดีก็คือ ท าให้มันง่าย ท าให้มันเข้าถึงคนได้ง่าย และ ท าให้คนดูได้จบ ท าให้มันบันเทิง เพรา ะ

สุดท้าย การที่มันเป็นรายการ มันคือความบันเทิง ความบันเทิงต้องน าหน้าความรู้ ถึงแม้ว่าเราอยาก

ให้คนดูได้ความรู้ด้วย แต่สุดท้ายความบันเทิงมันมาก่อน เพราะไม่ฉะนั้นมันคงไม่เป็นรายการโทรทัศน์ 

มันคงเป็นแค่คอร์สที่สอนตามโรงเรียน แต่ยังไงข้อมูลก็ต้องถูกต้อง ไม่ใช่สนุกสนานแต่ข้อมูลผิด 

 แหล่งเนื้อหา - รอบตัว สมมติอย่างที่เป็นตอนภาษาอังกฤษก็เอามาจากที่เราเรียนตอนเด็กๆ 

ถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นก็เอามาจากโลกโซเช่ียลเน็ตเวิร์ค ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ด้วย 

 เวลา - ประมาณ 6 โมง หลังจากคนกลับบ้านแลว้ เพราะต้องดูกลุ่มเปา้หมายว่ากลับถึงบ้านกี่

โมง เช่นก าลังท าการบ้านเงยหน้าข้ึนมาเจอรายการพอดี แต่ของหนูอาจจะยากหน่อยเพราะ

กลุ่มเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับถึงบ้านกี่โมง เพราะเวลาจะไม่ตรงกันทุก

วัน อีกเวลา คือ 5 ทุ่ม ก็ยังไม่ดึก เพราะเด็กเดี๋ยวนี้นอนดึกอยู่แล้ว แต่ส าหรับพี่ 5 ทุ่มมันเป็นช่วงเวลา

ที่คนไม่น่าจะตั้งใจมาหาความรู้แล้ว มันเป็นช่วงที่คนอยากผ่อนคลายแล้ว ถ้าไม่ 6 โมงก็อาจจะ 1 ทุ่ม

ก็ได ้
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และวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอค าศัพทท์ี่มักใช้ผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

แบบสอบถาม 

ค าชี้แจง: 

 1. แบบสอบถามชุดน้ี จัดท าข้ึนเพือ่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการท าจลุนิพนธ์ เรื่อง 

“การสรา้งสรรค์รายการโทรทัศนส์อนภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด” เพือ่เป็นส่วน

หนึ่งของการท าจลุนิพนธ์ระดบัปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. ค าตอบของท่านในแบบสอบถามชุดน้ี จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มี

ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม

ทุกข้อตามความจริง 

 3. ข้อมูลในแบบสอบถามมีทัง้หมด 5 ตอน ได้แก่ 

      ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

      ตอนที่ 2 : การเปิดรับสื่อบันเทงิทางโทรทัศน์ 

      ตอนที่ 3 : ส ารวจการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความสนใจในการเลือกชมรายการ

โทรทัศน์ 

      ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นในด้านความต้องการของเนื้อหาและรปูแบบรายการโทรทัศน์ 

          สอนภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอค าศัพทท์ี่มักใช้ผิด 

      ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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ค าชี้แจง: กรุณาท าเครือ่งหมาย √ ลงใน         หรือกรอกข้อมูลลงในช่องว่างตามความจรงิ 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 อายุ ............ ป ี

1.2 เพศ  ชาย  หญิง  เพศทางเลือก 

1.3 ระดับการศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนต้น     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   สูงกว่าปรญิญาตร ี

 

ตอนท่ี 2 : การเปิดรับสื่อบันเทิงทางโทรทัศน ์

2.1 ช่วงเวลาท่ีรับชมเป็นประจ า 

 15.00 - 18.00 น.   18.01 – 21.00 น. 

 21.01 – 24.00 น.   00.01 น. เป็นต้นไป 

2.2 ความถี่ในการรับชม (ต่อสปัดาห์) 

 รับชมทุกวัน   6-7 วัน / สัปดาห ์   4-5 วัน / สัปดาห ์

 2-3 วัน / สัปดาห ์  1 วัน / สัปดาห์ 

2.3 ท่านรับชมช่องรายการใดต่อไปนี้มากท่ีสุด 

 ONE (จีเอ็มเอ็มวัน ทีวีช่อง ONE ดูทุกที ดีทุกวัน)  

 Play Channel (ช่องบันเทิงคุณภาพ จากค่ายหนังอารมณด์ี GTH) 

 Bang Channel (ช่องของคุณ "ใจรุ่น" Generation) 

 Green Channel (วาไรตี้ความสุข สนุก 24 ช่ัวโมง) 
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ตอนท่ี 3 : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน    ตามความจริง 

3.1 จากค าศัพท์ท่ียกมาดังต่อไป ท่านเคยน าไปใช้อย่างผิดๆ หรือไม่ 

ค าศัพท์ เคย ไม่เคย 
Tired | Tried 
เม่ือคุณต้องการจะบอกว่าคุณเหน่ือย (Tired) แต่กลับใช้ผิดเป็นค าว่า พยายาม 
(Tried) 

  

In trend 
เม่ือคุณต้องการจะบอกว่า มันทันสมัย คุณก็จะบอกว่ามัน อินเทรนด์ (in trend) 
ซ่ึงความจริงแล้ว ฝรั่งเขาจะไม่ใช้ค าว่า in trend แต่จะใช้ค าว่า trendy หรือ 
fashionable 

  

Live 
สับสนระหว่างการออกเสียงว่า ไลฟ์ (แปลว่าสด/มีชีวิตชีวา) กับ ลีฟ (แปลว่า อยู่
อาศัย) จึงมีการออกเสียงที่ผิดอยู่บ่อยครั้ง 

  

American share 
เข้าใจว่ามันหมายถึง “ต่างคนต่างจ่าย” แต่ความจริงแล้วฝรั่งเขาไม่ใช้ค าน้ีกัน 

  

Bath | Baht 
มักเขียนสลับต าแหน่งระหว่าง th และ ht โดย Bath แปลว่า อาบน้ า 
แต่ Baht แปลว่า บาท (หน่วยเงิน) 

  

Angel | Angle 
มักเขียนสลับต าแหน่งระหว่าง el และ le โดย Angel (เอน' เจิล) แปลว่า 
นางฟ้า 
แต่ Angle (แอง' เกิล) แปลว่า มุม 

  

Record 
Stress (การลงเสียงหนัก) ผิดที่ กล่าวคือ ถ้าจะใช้เป็นค านามที่แปลว่า แผ่นเสียง
หรือสถิติ ให้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก คือ "เร็ค-คอร์ด แต่จะหมายถึงค ากิริยาที่
แปลว่า อัดหรือบันทึก ต้องลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง ซ่ึงจะอ่านว่า "รี-คอร์ด" 

  

Boring | Bored 
เม่ือคุณต้องการบอกว่า คุณรู้สึกเหน่ือย ซ่ึงต้องใช้ I’m bored แต่กับใช้ผิดเป็น 
I’m boring ซ่ึงมีความหมายว่า ฉันน่าเบื่อ 

  

Special | Specail 
คือการเขียนค าว่า Special (พิเศษ) ผิด โดยสลับต าแหน่งระหว่าง ia และ ai 

  

Massage | Message 
ค าว่า Massage แปลว่า นวด ส่วน Message แปลว่าข้อความ 
แต่บางครั้งก็ใช้สลับกัน 
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3.2 ปัจจัยต่อไปนี้ มผีลต่อการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอนภาษาของท่านมากน้อย

เพียงใด 

หัวข้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชมรายการสอนภาษา มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 เนื้อหาสาระที่น าเสนอ      
2 รูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ      
3 สาระความรู้ที่น าเสนอในรายการ สามารถน าไปใช้

ในการด าเนินชีวิตจรงิได้ 
     

4 พิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการมีความน่าสนใจ      
5 ภาพที่น าเสนอมีความสวยงาม เช่น โทนสีของภาพ 

มุมกล้อง เป็นต้น 
     

6 กราฟิกหรอืลูกเล่นต่างๆ ในรายการ      
7 ดนตรีและเสียงประกอบ      
8 ความยาวของรายการ      
9 อื่นๆ (โปรดระบุ หากท่านมีปจัจัยในการเลือกชม

นอกเหนอืจาก 8 ข้อหลักข้างต้น) 
............................................................................ 
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3.3 หากมีรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษเกิดขึ้น ท่านมีความสนใจรับชมรายการใน

แต่ละรูปแบบมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อ รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอนภาษา มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 รายการที่สอนประโยคต่างๆ ทีส่ามารถใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

2 รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านซิทคอม หรือ
สถานการณ์ทีม่ีความตลกและสนกุสนาน 

     

3 รายการสอนภาษาอังกฤษที่ให้ความรูส้ึกเหมือนการ
เรียนในหอ้งเรียน แต่ไม่เครียด และสนุกกว่า 

     

4 รายการสอนภาษาอังกฤษทีม่ีพิธีกรเป็นตัวดึงดูด เช่น 
พิธีกรมีความตลก สามารถท าให้ภาษาเป็นเรือ่งสนุก 

     

5 รายการสอนภาษาอังกฤษทีม่ีภาพสวยงาม เสมอืน
ก าลังรับชมภาพยนตร์หรือมิวสิควิดีโอ 

     

6 รายการสอนภาษาอังกฤษผ่านเพลง ภาพยนตร์ ละคร 
หรือสื่อต่างๆ 

     

7 อื่นๆ (โปรดระบุ หากท่านมีความสนใจด้านอื่นๆ 
นอกเหนอืจาก 7 ข้อหลักข้างต้น) 
.................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 : ความคิดเห็นในดา้นความต้องการของเนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศนส์อน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอค าศัพท์ท่ีมักใช้ผิด 

4.1 ท่านอยากให้มีรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษหรือไม่ 

 อยากให้ม ี   เฉยๆ   ไม่อยากให้ม ี

4.2 ท่านคิดว่ารายการสอนภาษาอังกฤษควรมีรูปแบบใด 

 ให้ความรู้อย่างจริงจัง 

 ให้ความสนุกควบคู่กับการให้ความรู้ (สาระบันเทิง) 

 เน้นให้ความสนุกมากกว่าการให้ความรู ้

 ให้ความสนุกอย่างเดียว 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

4.3 ท่านอยากให้รายการสอนภาษาอังกฤษมีความยาวเท่าไหร่ 

 1-10 นาที 

 11-20 นาที 

 21-30 นาที 

 31-40 นาที 

 41-50 นาท ี

 51-60 นาที 

 มากกว่า 1 ช่ัวโมง 

4.4 ท่านอยากให้รายการสอนภาษาอังกฤษ ออกอากาศบอ่ยเพียงใด 

 1-2 วัน / สัปดาห ์

 3-4 วัน / สัปดาห ์

 5-6 วัน / สัปดาห ์

 ทุกวัน 

4.5 ท่านคิดว่ารายการสอนภาษาอังกฤษ ควรออกอากาศเวลาใด 

 15.00 - 18.00 น.   18.01 – 21.00 น. 

 21.01 – 24.00 น.   00.01 น. เป็นต้นไป 
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4.6 ท่านคิดว่า การสอนภาษาอังกฤษโดยมสีถานการณ์ตัวอย่างนั้น สามารถช่วยให้ผู้ชมเกิดความ

เข้าใจได้ง่ายขึน้หรือไม ่

 ช่วยให้ง่ายข้ึน   ไม่ช่วยอะไรเลย (ข้ามไปข้อ 4.8) 

4.7 สถานการณ์ตัวอยา่งดังกล่าวนั้น ควรมีรปูแบบการน าเสนออย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 น าเสนอโดยภาพทีส่มจรงิ (คล้ายการน าเสนอข่าว) 

 น าเสนอโดยภาพทีส่วยงาม กล่าวคือมีการใช้โทนสี มุมกล้อง และการตัดต่อที่สวยงามมากข้ึน 

 รูปแบบของสถานการณ์มีความตลกสอดแทรกอยู่ 

 เป็นสถานการ์ที่พบเห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 

4.8 หากมีรายการโทรทัศนส์อนภาษาอังกฤษ โดยมีพิธีกรเพศท่ี 3 ท่ีมีความตลกและสนุกสนาน

เป็นผู้ด าเนินสถานการณ์ และพิธีกรหญิงท่ีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความเปรี้ยว และเฉี่ยวเป็น

ผู้สอนค าศัพท์นั้น ท่าน จะรบัชมหรือไม ่

 รับชม    ไม่รับชม 

 

ตอนท่ี 5 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

 

-- ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ -- 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
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ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ไดร้ับจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อน าเสนอค าศัพทท์ี่มักใช้ผิด “What’s Wrong?” 

1. รูปแบบของรายการ (Format) 

 - ท่านรู้สึกช่ืนชอบการน าเสนอของรายการหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 - ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของรายการ เร่ืองของเวลา และความเหมาะสมส าหรับ

การ       น าเสนอรายการในแต่ละวนัอยา่งไร 

 - ท่านคิดว่ารายการท่ีไดรั้บชมนั้น มีความน่าสนใจหรือไม่ อยา่งไร 

2. เนือ้หาของรายการ (Content) 

 - ท่านมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาของรายการในแต่ละวนัอยา่งไร 

 - ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการน าเสนอขอ้มลูท่ีใหท้ั้งสาระและความบนัเทิง 

 - ท่านคิดว่าเน้ือหาของรายการมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ อยา่งไร 

 - ท่านไดรั้บความรู้ดา้นการใชภ้าษาองักฤษใหถ้กูตอ้งหรือไม่ อยา่งไร? 

3. ลลีาการน าเสนอ (Style) 

 - ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินรายการของผูด้  าเนินรายการหรือไม่ อยา่งไร 

 - ท่านคิดว่า ผูด้  าเนินรายการมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ อยา่งไร 

 - ท่านคิดว่าการน าเสนอของรายการ มีความเช่ือมโยงทางดา้นเน้ือหาหรือไม่ อยา่งไร 

4. ภาพและการตดัต่อ 

 - ท่านมีความพึงพอใจต่อการเลือกใชภ้าพ โทนสี และมุมกลอ้งท่ีน าเสนอในรายการหรือไม่ 

อยา่งไร 

 - ท่านมีความพึงพอใจในดา้นการตดัต่อและลกูเล่นต่างๆ ของรายการหรือไม่ อยา่งไร 

 - ท่านมีความพึงพอใจในดา้นดนตรีประกอบในรายการหรือไม่ อยา่งไร 

5. ความพงึพอใจที่มต่ีอภาพรวมของรายการ 
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นายพสทร ทัพพานนท์ 

 ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของเอ็มวีอะไรเท่าไหร่ แต่มันดูเพลินดี แล้วมันก็แตกต่างจากรายการ

สอนภาษาที่เคยดู เคยดูแต่แบบอะไรไม่รู้ น่าเบื่อ ไม่ก็ยาวไป นี่ไม่น่าเบื่อดี มันน่าสนใจตรงที่รายการ

มันไม่ยาวมาก แล้วสถานการณ์ก็ไม่ใช่การจ าลองเหตุการณ์โดยที่รูว่้าเป็นการแสดงบทบาทสมุมติ มันก็

เลยน่าดู 

 ชอบที่น าเสนอแค่วันละค าศัพท์ มันสามารถจ าได้ง่าย แล้วก้สามารถจ ากับสถานการณ์

ตัวอย่างตอนแรกได้ด้วยว่าสถานการณ์นี้ตรงกับค าๆ นี้นะ อะไรแบบนี้ ให้ทั้งสาระและความบันเทิงไป

พร้อมกันมันก็ไม่น่าเบื่อ มันสนุกด้วยซ้ า เพราะสถานกาณ์บางตอนมันตลก  เนื้อหาน่าเช่ือถือมาก ไม่รู้

เพราะอะไรเหมือนกัน ได้รับความรู้มากๆ ผมอ่อนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เจอแบบนี้นี่ได้ความรู้ไปง่ายๆ 

เลย 

 พิธีกรดูเท่จัง สวย หุ่นดี ตอนแรกนึกว่าเป็นดารา มีความน่าเช่ือถือ เนื้อหามีความเช่ือมโยง 

เหมือนที่บอกไปตอนแรก มันจ าได้ว่าสถานการณ์นี้ตรงกับค าศัพท์ค าน้ี 

 ภาพสวยจัง นึกว่าดูหนังอยู่ ชอบตรงที่มันมีกราฟิกข้ึน ตลกดี เพลงก็เพราะ ท านองมันไม่ช้า

ไม่เร็วเกินไป มันไม่ชวนง่วง แล้วก็ไม่เร้าอารมณ์เกินไป 

 โดยรวมก็ชอบมาก นึกว่าเป็นรายการจริงๆ ตามทีวีเลย 
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นายภัทรดนัย ไตรวัฒนาศิร ิ

 รายการน่าสนใจดี รู้สึกชอบ เพราะว่าในรายการมีการเสรมิเอ็มวีเข้ามาด้วย มันท าให้น่าสนใจ

มากยิ่งข้ึน ไม่เคยเห็นรายการไหนท าเลย ความยาวประมาณนี้ก็เหมาะสมแล้ว เพราะเป็นรายการที่ให้

ความรู้ สอนภาษา ถ้ายาวกว่านี้คนดูอาจจะเบื่อได้ รายการดึงดูดนะ อย่างที่บอก ว่าน่าสนใจกว่า

รายการทั่วไปตรงที่น าเอาเอ็มวีเข้ามาใช้ในรายการ 

 เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวดีและสามารถน ามาใช้ได้จริงๆ ด้วย การน าเสนอข้อมูลที่ให้ทั้ง

สาระและความบันเทิงแบบนี้ลงตัวก าลังดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เนื้อหาของรายการมีความ

น่าเช่ือถือ เพราะพิธีกรดุมีความรู้เกี่ยวกับภาษามาก ดูเฉ่ียว ดูเปรี้ยวดีด้วย มีการเปรียบเทียบการใช้

ของค าศัพท์ให้เห็นอย่างชัดเจนและยังมีการทวนให้ดูอีกด้วย ได้รับความรู้เต็มๆ 

 ชอบการด าเนินรายการของพิธีกร เพราะดูคล่องตัวในการสอนภาษามาก น่าเช่ือถือด้วย 

เพราะวิธีการออกเสียงดูคล่องแคล่ว ดูโปรมาก ในเรื่องของความเช่ือมโยง ก็เช่ือมโยง เพราะเราจะ

เห็นนักแสดงในเอ็มวีใช้ค าศัพท์ที่ผิดและพิธีกรก็จะมาสอนค าศัพท์ที่ถูกต้อง และเปรียบเทียบให้เห็น

อย่างชัดเจนของค าที่ผิดกับค าที่ถูก คือด ี

 ชอบมุมกล้องในการถ่ายท า โทนสีก็สบายตาดี ชอบการกราฟฟิกไตเติ้ลมาก และเนื้อหา

รายการตัดออกมาดูกระชับดีมาก ไม่น่าเบื่อ เพลงก็เข้ากับเนื้อหารายการดีมาก วัยรุ่นเชียว ฟังปุ๊ปอ๋อ

เลย 

 ชอบไตเติ้ลมากเป็นพิเศษ ท ายังไงครับ สอนท าบ้าง การตัดต่อในส่วนของเอ็มวีดูสนุกและใน

ส่วนตอนสอนภาษาก็ได้ความรู้จริงๆ เพราะมีการเปรียบเทียบค าศัพท์ให้เห็นอย่างชัดเจนและมีการ

ทวนให้ดูอีกรอบด้วย โดยรวมนี่ชอบมาก ปลื้มป้ารหัสจัง 
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นางสาวภาณณิี แก้วหล้า 

 ชอบชอบ รายการให้ความรู้ดี นี่ไม่เคยรู้เลยว่าพูดผิดมาตลอด รูปแบบเวลาของรายการ

เหมาะสมมาก ไม่เบื่อง่ายดี เพราะปกติเป็นคนข้ีเบื่อ แต่นี่ยังไม่ทันเบื่อ ดีดี ตอนเริ่มรายการน่าสนใจ 

ช่วงเอ็มวีน่าสนใจมาก น่าติดตามต่อ 

 เนื้อหารายการเหมาะสมดีแล้ว ทุกอย่างลงตัว คิคิ ชอบมากค่ะ เรื่องมันต่อกันด้วยใช่ไหม 

ดีอ่ะ ดูแล้วแบบคิดตามว่าตอนต่อไปจะท าอะไร เนื้อหาก็มีความน่าเช่ือถือเพราะพิธีกรดูมีความรู้ มัน

ส่งกัน 

 พอใจการน าเสนอของพิธีกรมาก แต่ติดอย่างเดียว ไม่ชอบตรงช้ีนิ้วมากไปหน่อย แต่ดูเป็นคน

ที่มีความรู้ดี ส าเนียงเพราะเวอร์ 

 ภาพ โทนสี มุมกล้อง การตัดต่อ นี่ชอบมากกกกก เหมือนรายการตามทีวีทั่วไปเลย เมหือน

มืออาชีพเลยยยย แต่ว่าอยากให้ทิ้งเวลาตรงช่วงที่ใช้ค าผิดนานกว่าน้ีหน่อย ช่วงที่เล่นมือถืออ่ะค่ะ มอง

ไม่ทัน เพลงนี่โดนมาก เพราะสุดๆ ชอบสุดๆ เพราะเป้นแฟนคลับ 2NE1 ค่า 

 สวยเลิศ องค์ประกอบภาพรวม เยื่ยมมมมมม ม๊วกกกกก 
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นายสบืพงศ์ ผาสุกะกลุ 

 คือชอบบบ ถ่ายสวย ตัดต่อดี ค าศัพท์ก็เป็นศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ผิดจริงๆ อธิบายง่าย เข้าใจง่าย 

ท าไมมันดูง่ายไปหมดเลย รูปแบบก็โอเคนะ เวลาจริงๆ ก็โอเคแหละ แต่บางช่วงก็รู้สึกยืดๆ ไปหน่อยดู

แบบไม่มีอะไรท าหรอ แต่รายการคือน่าสนใจ การถ่ายภาพ มุมภาพ มันดึงดูดน่าดูดี 

 เนื้อหาอาจจะดูน้อยไปหน่อย ถ้าเพิ่มเนื้อหาในแต่ละวันได้อีกหน่อยน่าจะดี ก็อย่างที่บอก ไม่

มีอะไรท าใช่ไหม ฮ่า เห็นด้วยกับการน าเสนอแบบให้ทัง้สาระและบันเทิงนะ เพราะถ้าเน้นแต่สาระก็น่า

เบื่อไม่น่าติดตาม ถ้าเน้นบันเทิงมากไปรายการก็ดูจะไม่มีแก่นสารเท่าไหร่ นี่คือผสมผสานกันได้ดีเลย 

เนื้อหาก็ค่อนข้างมีความน่าเช่ือถือในระดับนึงเลยนะ อาจจะเพราะด้วยตัวพิธีกรที่ดูมีการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วด้วยแหละมั้ง ถามว่าได้รับความรู้ไหม ได้สิ เพราะตัวรายการก็สอน

เกี่ยวกับค าศัพท์ที่คนไทยมักใช้กันผิดๆ แบบนิดๆ หน่อยซึ่งบางคนก็ไม่รู้จริงๆ ยังไงก้ต้องได้อยู่แล้ว

แหละ นี่บางค าก็เพิ่งรู้ว่าอ้าว ฝรั่งไม่ใช้กันหรอ 

 การด าเนินรายการของพิธีกรคือพอใจ ชอบบบ ดูมีความมั่นใจ บุคลิกโอเค พูดจาแล้วน่าฟังดี 

ชิคด้วย เก๋ๆ เนื้อหาก็เช่ือมโยงนะ แต่อาจจะไม่มาก จากสถานการณ์ตัวอย่างกับเนื้อหาที่น าเสนอ

อาจจะยังไม่สมดุลกันเท่าไหร่ แต่ก็นิดๆ หน่อยๆ อะ ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ 

 เรื่องภาพนี่พอใจมาก ชอบมาก มุมกล้องสวย สีสวย สถานที่ดี น่าสนใจ น่าติดตาม เพราะ

อะไร สถานที่ดีเพราะเป็นบ้านเราเองไง ฮ่า ตัดต่อดี มีลูกเล่นให้พอตื่นเต้นเล่นๆ เพลงก็ทันสมัยดี ดู

เข้ากับแต่ละที่น ามาใส่ดีด้วย แต่รายการสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอ ท าไมใช้เพลงเกาหลีล่ะ ฮ่า 

 โดยรวมก็ชอบนะ ภาพสวย องค์ประกอบดี ก็จะมีเรื่องสถานการณ์ตัวอย่างที่อาจจะดูยืดๆ ไป

หน่อย แลว้ก็ตัวเนื้อหาแต่ละตอนอาจจะน้อยไปนิดนึง แต่ภาพรวมถือว่าโอเคมาก 
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นายศลิปะ สุวิรัตนภัส 

 ชอบนะ รูปแบบการน าเสนอแปลกใหม่ดีและน่าสนใจด้วย อาจเป็นเพราะไม่ค่อยดูทีวีเลยไม่

ค่อยเห็น พอเห็นแล้วก็ตื่นเต้น แต่ดีอะ เหนื่อยๆ กลับมาบ้านมาเย็นๆ มีรายการเพลินๆ ที่มีสาระ

ความรู้สอดแทรก ลองคิดภาพดู ถ้าเราเป็นคนท างาน เครียดมาทั้งวัน ได้มาเจอ 5 นาทีที่ทั้งท าให้เรา

ยิ้ม หัวเราะ ไปพร้อมๆ กับได้ความรู้ นี่ดีมากเลยนะ 

 คือเนื้อหาสามารถเรียกเสียงหัวเราะได้พร้อมกับให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย มันสนุก มันน่า

ติดตาม มันไม่น่าเบื่อ คงเป็นเพราะไม่ค่อยเบื่ออะไรง่ายๆ ด้วยมั้ง เนื้อหาค่อนข้างน่าเช่ือถือจากการ

ยกตัวอย่างต่างๆ ถามว่าได้รับความรู้ไหม ได้รับนะ จากนี้ไปคงไม่พูดว่า “อินเทรนด์” แล้วล่ะ 

 พิธีกรนี่คือ ปลื้มเลยนะ บุคลิกดี ภาษาดี ดูมีเสน่ห์มาก น่าเช่ือถือแหละ ส าเนียงส่อภาษา 

กิริยาส่อสกุล เนื้อหาก็เช่ือมได้ดีเลยแหละ ก็เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันทั้งนั้น ชีวิตประจ าวันน่ีแหละที่

ใช้ผิดประจ า 

 เรื่องภาพก็เป็นที่น่าพอใจนะ โทนสีดึงดูดใจ และมุมกล้องก็เล่าเรื่องได้ดี แถมเร้าใจอีกด้วย 

เรื่องการตัดต่อก็เป็นที่น่าพอใจอีกแหละ ตัดต่อได้ต่ืนเต้น สนุกสนาน ลูกเล่นต่างๆ ท าให้มีอารมณ์ร่วม

ไปกับรายการได้ดีทีเดียวเชียว เรื่องเพลงนี่พอใจสุดสุดเลย เพลิดเพลินไปกับภาพตลอดรายการเลย 

ถือว่าท าได้ดีมากเลย 

 ภาพรวมของรายการ พอใจมาก หากจะว่าจ้างผู้จัดท ารายการที่น าเสนอรูปแบบที่แหวกแนว

แปลกใหม่แล้วล่ะก็ คนน้ีเลย 
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