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การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
EXPOSURE USES AND GRATIFICATION WITH TV. TEACHING ENGLISH PROGRAMS
BANGKOK VIEWERS
กิตติชาติ ไพรแสนสุข1
บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการชม ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับความคาดหวัง
และพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ คยชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
จ�ำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิตทิ ใี่ ช้ คือ t-test F-test และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษา
พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคาดหวัง
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์อยู่ในระดับสูง พฤติกรรมการรับชม พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชม 1-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ รายการทีช่ มบ่อยทีส่ ดุ คือ รายการอิงลิชออนทัวร์ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการรับชมรายการ
สอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์อยูใ่ นระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเปิดรับ และความคาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน ความคาดหวัง
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ พฤติกรรม
การเปิดรับมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ และการใช้ประโยชน์
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
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Abstract

The objectives of this research was to study viewing behavior, usable expectation and
satisfactions of audiences to the TV programs on English Teaching as well as the correlations
among variables namely: demographic characteristics, expectation, exposure, usability and satisfactions of audiences to the TV programs on English teaching in Bangkok. The four hundred samples
were multi-stage selected from the population who had ever viewed the TV programs on English
teaching. Descriptive statistic were used to describe the demographic characteristics of the viewers,
viewing behavior, frequency, usability and expectation. t-test and F-Test were used to test the
differences and correlations among variables. The findings were as follows: The majorities of
viewers were male, less than 15 years of age, and studied at the lower secondary education.
The viewers expectation, uses and gratification with viewing the teaching English programs were
at a high level. However, the viewers had watched the programs at a moderate level (1-3 times
per week). “English on Tour” was the most popular program. The results of hypothesis showed
that audiences with different demographic characteristics had different exposure and expectations
to TV programs on English teaching. Expectations was associated with exposure and usability of
audiences to the TV programs on English teaching. Exposure was associated with satisfactions of
audiences to the TV programs on English teaching and usability was associated with satisfactions
of audiences to the TV programs on English teaching in the statistical level of .05.
Keywords : Exposure, Uses, Gratification, TV. Teaching English Programs

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น โลกก้ า วสู ่ ยุ ค ของสั ง คมข่ า วสาร ท� ำ ให้
ประเทศต่ า งๆ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ข่าวสารตลอดจนวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
โลกจึงก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น มนุษย์เกิด
ความตื่นตัวและตระหนักถึงความส�ำคัญในการแสวงหา
ข่าวสาร ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องมีภาษาสากลทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างคนต่างชาติตา่ งภาษาเพือ่ ให้
มีความเข้าใจกันและกัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ระหว่างมวลมนุษย์นานาประเทศ ถึงแม้ว่าจะมี
ภาษาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ในอดีต แต่ภาษา
อังกฤษ เป็นภาษาสากลทีป่ ระชากรโลกนิยมใช้สอื่ สารกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (องค์ความรู้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน, 2556) ในไม่ช้านี้จะมีการรวมตัว
ของชาติต่างๆ ใน Asean ที่เรียกว่า AEC ย่อมาจาก
Asean Economics Community โดยประเทศ
ในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา บรูไน
และไทย เข้ามารวมกลุ่มกัน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน ท�ำให้มีการสร้างผลประโยชน์ อ�ำนาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน�ำเข้า ส่งออก
ของชาติในอาเซียน ก็จะมีเสรีมากขึ้น ยกเว้นสินค้า
บางชนิดที่แต่ละประเทศจะสงวนไว้ไม่ลดภาษีน�ำเข้า
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเห็นได้ชดั ๆ ใน AEC คือ การลงทุน
เสรี คือ ใครจะลงทุนทีไ่ หนก็ได้ ประเทศทีร่ ะบบการศึกษา
ดีๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา ไทยจะเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะ
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ประเทศไทยอยู่ตรงกลางของอาเซียน รวมทั้งมีโอกาส
ในการจั ด การประชุ ม ต่ า งๆ การแสดงนิ ท รรศการ
ศูนย์กระจายสินค้า และการคมนาคม อีกด้วย การบริการ
ด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมา (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2556) แรงงานในประเทศต่างๆ ของ
ภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ สามารถเดินทาง
ไปมาหาสู่ และท�ำงานในประเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระ
เสรี เปรียบเหมือนเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างมาก คือ เรื่องของการสื่อสาร ทุกคนจะใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ผู้ที่มีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษจะได้เปรียบอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบัน
คนไทยจะสามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้จากโรงเรียน
สอนภาษาทีเ่ ปิดสอนจ�ำนวนมาก แต่การศึกษาในรูปแบบ
ดังกล่าวก็ยังมีข้อจ�ำกัดด้านค่าใช้จ่าย เวลา และความ
สะดวกในการเดินทางท�ำให้การเรียนภาษาอังกฤษยังจ�ำกัด
อยู่ในวงแคบ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถ
ส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนภาษาอังกฤษเพิม่ เติมได้ รวมทัง้
กลุม่ ผูใ้ หญ่วยั ท�ำงานจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการท�ำงาน แต่ไม่สามารถแบ่งเวลาไปเรียน
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติมได้ ด้วยเหตุนกี้ ารให้ความรูผ้ า่ นสือ่
โทรทัศน์จึงมีประโยชน์และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
เพราะในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีศักยภาพสูง
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เสียค่าใช้จา่ ยน้อย และสามารถ
เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ จากคุณสมบัติเด่นของสื่อ
โทรทัศน์ทำ� ให้เกิดการผลิตรายการสอนภาษาอังกฤษขึน้
หลายรายการ
เนื่องจากรายการสอนภาษาอังกฤษที่ผลิตขึ้นเป็น
ประเภทสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ ค วามบั น เทิ ง แก่ ผู ้ ช มรายการ
โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านภาษา
อังกฤษ เพื่อน�ำไปพัฒนาตนเองในการเรียนและการ
ท�ำงาน ด้วยประโยชน์นี้เองที่ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
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ที่จะท�ำการศึกษาเรื่อง “การรับชม การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลที่ได้จากการ
ศึกษาครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงรายการสอนภาษาอังกฤษ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม ความคาดหวัง
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผูช้ มรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรกับความคาดหวัง และพฤติกรรมการรับชม
ของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
พฤติกรรมการรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
ของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

1. ผู ้ ช มที่ มี ลั ก ษณะทางประชากรแตกต่ า งกั น
มีพฤติกรรมการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษทาง
โทรทัศน์ แตกต่างกัน
2. ผู ้ ช มที่ มี ลั ก ษณะทางประชากรแตกต่ า งกั น
มีความคาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
แตกต่างกัน
3. ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรับชมของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
4. ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์
ของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
5. พฤติกรรมการรับชม มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
6. การใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
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ทบทวนวรรณกรรม

1. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร
กาญจนา แก้วเทพ (2546: 187) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอน
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ของผู้รับสารว่ามี
ปัจจัยต่างๆ เป็นตัวก�ำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ปัจจัยภายในของผู้รับสาร และปัจจัยภายนอกของ
ผู้รับสาร จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ท�ำให้ผู้รับสารมีการ
เปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลของ
แต่ละบุคคล
2. ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ
เรย์ เ บิ ร ์ น และปาล์ ม กรี น (อ้ า งถึ ง ในศุ ภ นาฎ
บัวบางพลู, 2546: 46) ได้อธิบายความหมายของค�ำว่า
ความคาดหวังไว้วา่ หมายถึง ความน่าจะเป็นการรับรูว้ า่
สิ่งบางสิ่ง (Object) มีคุณลักษณะเฉพาะหรือรับรู้ว่า
พฤติกรรมบางอย่างจะให้ผลเฉพาะอย่างตามมา
3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
แคทซ์ บลัมเลอร์ และกูเรวิทช์ (Katz, Blumler, &
Gurevitch, 1974: 71-92) ได้กล่าวว่า เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการศึกษาผลกระทบของสื่อที่เชื่อว่า สื่อมีอิทธิพล
โดยตรงกับผู้รับสาร (Classical Effect Studies) แล้ว
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เริ่มต้นที่
ผูบ้ ริโภคสือ่ (Media Consumer) แทนทีจ่ ะเป็นข่าวสาร
ของสื่ อ (Media Message) และศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การสือ่ สารของคนจากประสบการณ์โดยตรงทีเ่ ขามีกบั สือ่
ทฤษฎีนี้มองว่า ผู้รับสาร (Audience) มีบทบาทอย่าง
กระตือรือร้นในฐานะผู้กระท�ำ (Active) ในการที่จะใช้
ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อมากกว่าที่จะเป็นผู้รับผล
หรือเป็นผู้ถูกกระท�ำ (Passive) จากสื่อเพียงด้านเดียว
เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ตามทฤษฎีนี้ จึงไม่ใช่ความ
สัมพันธ์ที่มีทิศทางจากเนื้อหาข่าวสาร (Message) ไปสู่
ผล (Effect) แต่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ ผูร้ บั สาร
ไปใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์นั้น (Usage) เป็น
ตัวแปรแทรกในกระบวนการของผล ดังนัน้ ในการศึกษา

สื่อมวลชนตามแบบทฤษฎีนี้มีข้อยอมรับก่อน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศันสนีย์ นิธิจินดา (2552) ท�ำการศึกษาเรื่องการ
เปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชม
รายการคริส ดีลิเวอรี่ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
(Survey Research) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาท
ด้านการเปิดรับ ส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการ คริส ดิลเิ วอรี่
1-2 ครั้งต่อเดือน มีลักษณะการชมรายการแบบตั้งใจ
แต่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ด้านความพึงพอใจ พบว่า
มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อ หารายการอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวมในระดับสูง ตัวแปรทางด้าน
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ทั้ ง หมด ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับชมรายการ โดยผู้ชมที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ชมรายการ คริ ส ดี ลิ เ วอรี่ แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ พ บว่ า
การเปิดรับของผู้ชมรายการมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจจากการชมรายการ คริสดีลิเวอรี่ และพฤติกรรม
การเปิดรับของผู้ชมรายการมีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์จากการชมรายการ คริสดีลิเวอรี่ ในทางบวก
ชัชศรัณย์ เตชะวิเชียร (2541) ท�ำการวิจัยเรื่อง
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของผู ้ ช มในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “Mega Clever ฉลาด
สุดๆ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี เป็นนักเรียน
นักศึกษา และมีรายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท
ต่อเดือน ด้านพฤติกรรมในการรับชมรายการ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความถีใ่ นการรับชม คือ ดูบา้ ง
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(2 ครัง้ ต่อเดือน) และรับชมรายการมาเป็นเวลาน้อยกว่า
6 เดือน ด้านการใช้ประโยชน์จากการชมรายการ พบว่า
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นสารสนเทศในระดั บ สู ง
ใช้ประโยชน์ดา้ นความบันเทิงในระดับสูงและใช้ประโยชน์
ในด้านการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับ
ปานกลาง ด้ า นความพึ ง พอใจในด้ า นการน� ำ เสนอ
รายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเนื้อหา
อยูใ่ นระดับสูง และพึงพอใจในด้านการน�ำเสนอรายการ
ในระดับสูง ส่วนตัวแปรทางลักษณะทางประชากรศาสตร์
อันได้แก่ เพศและอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการ ในขณะที่ตัวแปรทางด้านอายุ
ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการ
ธิติมา อุ่นเมตตาจิต (2541) ท�ำการศึกษาเรื่อง
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการฟุด ฟิด ฟอ ไฟ
กับ แสงชัย สุนทรวัฒน์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
ส�ำหรับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมรายการมาประมาณ
3-4 เดือน เป็นการตั้งใจชมแต่ไม่ได้จดบันทึกเนื้อหา
รายการไว้และโดยส่วนใหญ่รจู้ กั รายการจากสือ่ โทรทัศน์
ด้านความคาดหวังต่อรายการ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความคาดหวังต่อรายการใน ด้านความพึงพอใจ พบว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ สู ง
ด้านความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อาชีพ การศึกษา มีความ
สัมพันธ์กับความคาดหวังต่อรายการฟุด ฟิด ฟอ ไฟฯ
นอกจากนั้ น พบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะทาง
ประชากร กับพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจ
ต่อรายการ รวมทั้งพบว่า ความคาดหวังต่อรายการ
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับ และ
ความพึงพอใจต่อรายการ
ศุภนาฎ บัวบางพลู (2546) ท�ำการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์
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และความพึ ง พอใจในเทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ�ำนวน
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ต�ำแหน่งและอายุงานที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet
แตกต่างกัน ส่วนเพศและกลุม่ สายงานทีส่ งั กัดแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet
ไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านระบบเครือข่าย
Intranet มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังในการสือ่ สาร
ผ่านระบบเครือข่าย Intranet พฤติกรรมการสือ่ สารผ่าน
ระบบเครือข่าย Intranet มีความสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet
และพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
Intranet มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการสือ่ สาร
ผ่านระบบเครือข่าย Intranet และพบว่า ความคาดหวัง
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ การใช้
ประโยชน์การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet
ความคาดหวังของกลุม่ ตัวอย่าง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
Intranet และสุดท้ายพบว่า การใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน และการจัดสรรโควตา (Quota Sampling)
จ�ำนวนตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในแต่ละสถานที่ แห่งละ
100 ตัวอย่าง เจาะจงเฉพาะกลุม่ วัยรุน่ ไทยทีร่ บั ชมละคร
โทรทัศน์เกาหลี ท�ำการจับฉลากสถานที่ที่เป็นแหล่ง
รวมตัวของวัยรุน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4 แห่ง
ได้แก่ สยาม สแควร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
เอเชียทีค และตลาดวังหลัง
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตปกครอง
50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบ่งกลุม่ เขตการปกครอง
ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 50 เขต
แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ดังนี้ (แหล่งข้อมูล:
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย)
เขตที่ 1 กรุงเทพมหานครฝัง่ เหนือ ประกอบไปด้วย
เขตการปกครอง 7 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ
เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม
และเขตบางเขน
เขตที่ 2 กรุงเทพมหานครฝั่งใต้ ประกอบไปด้วย
เขตการปกครอง 11 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก
เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย
เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา
และเขตประเวศ
เขตที่ 3 กรุงเทพมหานครกลาง ประกอบไปด้วย
เขตการปกครอง 9 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง
เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง
เขตที่ 4 กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ประกอบ
ไปด้วยเขตการปกครอง 8 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ
เขตสะพานสูง เขตบึงกุม่ เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา
เขตที่ 5 กรุ ง ธนฝั ่ ง เหนื อ ประกอบไปด้ ว ยเขต
การปกครอง 8 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน
เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้ อ ย
เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
เขตที่ 6 กรุงธนฝัง่ ใต้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง
7 เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขต
ทุ่งครุ
และเป็นผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี และเป็นผู้รับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ภายในระยะเวลา
3 เดือนที่ผ่านมา ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี

การค�ำนวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�ำนวนประชากร
โดยใช้สตู รของ W.G. Cochran ได้จำ� นวน 400 ตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถานที่ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารส�ำนักงาน
ตามเขตการปกครองที่สุ่มได้จาก 6 เขต โดยใช้วิธีการ
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างว่าใน 3 เดือนที่ผ่านมาเคย
รับชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือไม่
ถ้าเคยรับชมจึงท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจนครบ
ตามจ�ำนวนตัวอย่างเพื่อให้ได้จ�ำนวนตัวอย่างครบตาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค�ำนวณ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมุตฐิ าน
การวิจัยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test
F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์: พบว่า ด้านเพศ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 42.0 ด้านอายุ มีอายุต�่ำกว่าหรือเท่ากับ
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมามีอายุ 26-30 ปี
คิดเป็นร้อยละ 24.3 อายุ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 15
และมีอายุ 21-25 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.5
ด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) คิดเป็นร้อยละ 48.8
รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.0
และมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ปวช.หรือ ปวส. น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.2
2. ความคาดหวั ง ต่ อ รายการสอนภาษาอั ง กฤษ
ทางโทรทัศน์: ผูช้ มมีความคาดหวังต่อรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (X = 3.82)
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และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้
และน�ำความไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ� ำ วั น มี ค วามคาดหวั ง โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
(X = 3.82) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพือ่ ยก
ระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง มีความ
คาดหวังสูงทีส่ ดุ (X = 3.95) ด้านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
มีความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.65)
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจ
ในการสนทนากับผูอ้ นื่ มีความคาดหวังสูงทีส่ ดุ (X = 3.76)
ด้านความบันเทิง มีความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
(X = 4.02) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพือ่ จะ
ได้ เ รี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ พลิ ด เพลิ น และสนุ ก สนาน
มีความคาดหวังสูงที่สุด (X = 4.11)
3. พฤติกรรมการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์: ผูช้ มส่วนใหญ่รบั ชมรายการภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์บา้ ง (1-3 ครัง้ /สัปดาห์) คิดเป็นร้อยละ 43.8
เปิดรับชมรายการอิงลิชออนทัวร์ ค�ำตอบ คิดเป็นร้อยละ
59.4 มีลักษณะในการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์เรือ่ ยๆ ตัง้ ใจบ้างในบางครัง้ คิดเป็นร้อยละ
37.3 รับชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ที่
บ้าน/ที่พัก คิดเป็นร้อยละ 89.5 รับชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 72.8
4. การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการรั บ ชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์: ผู้ชมมีการใช้ประโยชน์จาก
การรั บ ชมรายการสอนภาษาอั ง กฤษทางโทรทั ศ น์
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.76) และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้และน�ำความรู้ไป
พัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีการใช้
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.78) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีทกั ษะในการใช้ภาษา
อังกฤษ เช่น ศัพท์ ส�ำนวน ประโยค การอ่านออกเสียงค�ำ
เพิ่มมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์สูงที่สุด (X = 3.94)
ด้านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีการใช้ประโยชน์โดยรวม
อยูใ่ นระดับสูง (X = 3.53) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า สาระความรูท้ ที่ า่ นได้รบั ท�ำให้มคี วามมัน่ ใจในการ
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สนทนากับผู้อื่น มีการใช้ประโยชน์สูงที่สุด (X = 3.69)
ด้านความบันเทิง มีการใช้ประโยชน์โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
(X = 3.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่าน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน
มีการใช้ประโยชน์สูงที่สุด (X = 4.09)
5. ความพึงพอใจจากการรับชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์: ผูช้ มมีความพึงพอใจจากการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง (X = 4.00) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านเนือ้ หารายการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสูง (X = 4.01) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
เนือ้ หามีความเชือ่ ถือ มีความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ (X = 4.09)
ด้านการน�ำเสนอรายการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสูง (X = 3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พิธีกรใช้ค�ำพูดหรือภาษาที่เป็นกันเองเข้าใจง่าย
มีความพึงพอใจสูงที่สุด (X = 4.21)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1 “ผู ้ ช มที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์แตกต่างกัน” ผลการทดสอบ
พบว่า
1. ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test)
2. ผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบ
คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)
3. ผูช้ มทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การรั บ ชมรายการสอนภาษาอั ง กฤษทางโทรทั ศ น์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 สถิติที่ใช้
ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
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สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 “ผู ้ ช มที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน” ผลการทดสอบ
พบว่า
1. ผู ้ ช มที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test)
2. ผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบ
คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)
3. ผู้ชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คาดหวั ง ต่ อ รายการสอนภาษาอั ง กฤษทางโทรทั ศ น์
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�ำคัญ .05 สถิตทิ ใี่ ช้ในการ
ทดสอบคื อ การวิ เ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 “ความคาดหวัง มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์” ผลการทดสอบพบว่า
1. ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความถี่ในการรับชม (r=.415) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง
2. ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการรับชมด้านลักษณะการรับชม (r=.346)
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 “ความคาดหวัง มีความ
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์” ผลการทดสอบ พบว่า ความคาดหวัง
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการใช้ประโยชน์ของผู้ชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ (r=.366) ซึง่ เป็น
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 5 “พฤติ ก รรมการรั บ ชม
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ชมรายการสอน

ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์” ผลการทดสอบ พบว่า
1. ความถี่ในการรับชม มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความพึงพอใจในรายการ (r=.321) ซึ่งเป็นความ
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง
2. พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความพึงพอใจของผู้ชมด้านลักษณะในการรับชม
(r=.357) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 “การใช้ประโยชน์มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ชมรายการ สอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการ
ทดสอบ พบว่า การใช้ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์ในทางบวก
กับความพึงพอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (r=.238) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอายุและ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ที่มีอายุ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกันรับชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับ จอห์น
บิทเนอร์ (Bittner, 1983: 434-435) กล่าวไว้วา่ ลักษณะ
ทางประชากรของมวลชนผู้รับสารที่ต่างกัน ได้แก่ อายุ
สถานะทางสังคมและการศึกษาท�ำให้ผู้รับสารแต่ละคน
มีลกั ษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของเดอร์เฟลอร์ DeFleur (อ้างถึงในอรทัย
ศรีสันติสุข, 2541: 22) ที่อธิบายไว้ว่า คนที่มีลักษณะ
ทางประชากรทีแ่ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
เนือ่ งจากบุคคลทีอ่ ยูใ่ นแต่ละกลุม่ ประชากรจะมีกจิ กรรม
การด�ำเนินชีวิต และเวลาว่างที่แตกต่างกัน
		 อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการรั บ ชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
ที่มีอายุต่างกันจะมีการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
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ผู้ชมที่มีการเปิดรับชมมากที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า
หรือเท่ากับ 15 ปี และผู้ชมที่มีการรับชมน้อยที่สุด คือ
ผูท้ มี่ อี ายุ 26-30 ปี โดยวิเคราะห์ได้วา่ ผูท้ มี่ อี ายุ ต�ำ่ กว่า
หรือเท่ากับ 15 ปี อยู่ในช่วงวัยเรียนมีความต้องการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพือ่ ใช้ในการเรียนมากกว่า ผูท้ มี่ อี ายุ
26-30 ปี เพราะอาจจะไม่มีเวลาในการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษมากเหมือนกับผู้ที่อายุต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
อีกทั้งรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ มีรูปแบบ
การเรียนภาษาอังกฤษแนวสาระบันเทิง ซึ่งเป็นรายการ
ที่มีความบันเทิงเป็นองค์ประกอบรายการ จึงสามารถ
ดึงดูดใจผู้ชมที่มีอายุน้อยโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ
กิติมา สุรสนธิ (2544: 19) ที่กล่าวไว้ว่า คนที่มีอายุ
น้อยกว่ามีพฤติกรรมในการรับข่าวสารที่ชอบคือ ความ
บันเทิง ในขณะที่คนที่มีอายุมากจะชอบเปิดรับข่าวสาร
ประเภทหนักๆ เช่น ข่าวการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ
		 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอั ง กฤษทางโทรทั ศ น์ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ที่รับชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มากที่สุด ซึ่งรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
เป็นรายการที่มีจุดมุ่งหมายคือให้ความรู้ทางด้านภาษา
อังกฤษในรูปแบบความบันเทิงแก่ผู้ชมทั่วไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศันสนีย์ นิธิจินดา (2552) ท�ำการศึกษา
เรื่องการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์
ของผู้ชมรายการ คริส ดีลิเวอรี่ ทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ตัวแปรทางด้านลักษณะทางประชากรทั้งหมด
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรับชมรายการ โดยผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคริส
ดีลิเวอรี่ แตกต่างกัน
		 เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
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ที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน โดยเพศชาย
มีคา่ เฉลีย่ พฤติกรรมการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทั ศ น์ สู ง กว่ า เพศหญิ ง เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น
ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิดของทฤษฎีกลุม่ ทางสังคม (Social
Categories Theory) ของเดอ เฟลอร์ (DeFleur, 1966)
(อ้างถึงในธิติมา อุ่นเมตตาจิต, 2551: 40) ที่ว่า บุคคล
ทีม่ ลี กั ษณะทางสังคมคล้ายคลึงกันพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน
จะมีพฤติกรรมการสือ่ สารมวลชนคล้ายคลึงกัน อยูใ่ นกลุม่
ที่มีลักษณะเดียวกัน พฤติกรรมการสื่อสารมวลชนนี้
ได้แก่ การเปิดรับสื่อ ความชอบต่อสื่อประเภทต่างๆ
และผลของการสือ่ สาร เป็นต้น ด้วยผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัด
อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ
คล้ายกัน จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
สอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของชัชศรัณย์ เตชะวิเชียร (2541) ท�ำการวิจัยเรื่อง
การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจของผู ้ ช มในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “Mega Clever ฉลาด
สุดๆ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ผลการวิจัย
พบว่า ตัวแปรทางลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ
และอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการ ในขณะที่ตัวแปรทางด้านอายุ ระดับการศึกษา
รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอายุ
และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง
ต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
		 อายุ มีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังต่อรายการ
สอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชมที่มีอายุ
ต่างกันจะมีความคาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
ผูช้ มทีม่ คี วามคาดหวังต่อรายการมากทีส่ ดุ คือ ผูท้ มี่ อี ายุ
ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี และผู้ชมที่มีความคาดหวังต่อ
รายการน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 26-30 ปี โดยวิเคราะห์
ได้ว่า ผู้ชมที่มีอายุ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ซึ่งอยู่ใน
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วัยเรียนจะมีความคาดหวังต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการเรียนมากกว่า อีกทั้งรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ มีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ
แนวสาระบันเทิง ซึ่งเป็นรายการที่มีความบันเทิงเป็น
องค์ประกอบรายการ จึงสามารถดึงดูดใจผูช้ มทีม่ อี ายุนอ้ ย
และเนือ่ งจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบนั
อยูใ่ นโรงเรียน หรือสถาบันกวดวิชา ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการ
เรียนพอสมควร ท�ำให้การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษจึงค่อนข้าง
อยู่ในวงแคบ แต่เมื่อมีรายการสอนภาษาอังกฤษทาง
โทรทัศน์ที่สามารถให้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษรวมถึงสอดแทรกความบันเทิงเข้าไปในเนื้อหา
ผู้ชมที่ในวัยนี้ ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงมีความ
คาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์มาก
ตามไปด้วย สอดคล้องกับ คิปแพ็คและเมอร์เรย์ (Kippax
and Murry, 1980: 335-359 อ้างถึงในมารียา ไชยเศรษฐ์,
2546: 134) กล่าวว่า ในกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อยมักจะใช้
สื่อเพื่อความบันเทิง ส�ำหรับผู้ที่มีอายุ 26-30 ปี ที่มี
ความคาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
น้อยที่สุดในทุกด้าน อาจเป็นเพราะรายการโทรทัศน์
ส�ำหรับผู้ชมวัยนี้มีหลากหลายประเภท รวมทั้งมีโอกาส
ในการเลือกรับชมมาก ซึ่งรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน
มักเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกรับชมนั้น
ก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละบุคคล เมื่อผู้ชมวัยนี้เปิด
รับชมรายการด้านอื่นๆ ที่ตนให้ความสนใจมาก ก็จะมี
ความคาดหวังต่อรายการนัน้ ๆ มากตามไปด้วย นอกจากนี้
โอกาสในการเลือกเปิดรับสื่อนั้นสามารถเลือกเปิดรับได้
หลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ อาจจะมีความ
สนใจการเรียนรู้ด้านอื่นและจากสื่ออื่นๆ นอกจากนั้น
ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับปัทมาวดี หล่อวิจติ ร, 2539:
37-38 (อ้างถึงในมารียา ไชยเศรษฐ์, 2546: 134) ศึกษา
พบว่า อายุเป็นคุณลักษณะทางประชากรหนึ่งที่มีผลต่อ
การให้ความส�ำคัญในการดูโทรทัศน์ของแต่ละบุคคล
โดยผู้ใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับรายการที่ดูทางโทรทัศน์
น้อยกว่าวัยเด็ก
		 การศึกษา มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อ

รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคาดหวังรายการ
สอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์แตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิจยั
ครัง้ นี้ พบว่า ผูช้ มทีอ่ ยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
คาดหวังมากทีส่ ดุ และผูช้ มทีม่ คี วามคาดหวังต่อรายการ
น้อยทีส่ ดุ คือ ผูท้ มี่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. หรือ ปวส. กล่าวคือ ระดับการศึกษาเป็นส่วนหนึง่
ของความคาดหวังที่แตกต่างกันนอกเหนือจากความ
แตกต่างทางอายุ เพราะ ในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
ย่อมมีความคิดเห็น การตัดสินใจ รวมถึงการคาดหวัง
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับจอห์น
บิทเนอร์ (Bittner, 1983: 434-435) กล่าวไว้วา่ ลักษณะ
ทางประชากรของมวลชนผู้รับสารที่ต่างกัน ได้แก่ อายุ
การศึกษา และภูมิล�ำเนา ท�ำให้ผู้รับสารแต่ละคนมี
ลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
		 เพศ ไม่มีค วามสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อ
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ กล่าวคือ ผู้ชม
ที่มีเพศต่างกันจะมีความคาดหวังต่อรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีคา่ เฉลีย่
ความคาดหวังต่อรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
สูงกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเมืองยศ จันทรมหา (2539) ได้ศึกษาเรื่อง
ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อประโยชน์จาก
รายการโทรทัศน์รายการมันนีท่ อล์ค โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ตัวแปรลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังต่อประโยชน์จากรายการ
3. ความคาดหวั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การรับชมของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังของผูช้ ม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมการรับชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ สรุปได้ว่า ยิ่งผู้ชมมีความคาดหวัง
จากการชมมาก ก็จะยิ่งมีการรับชมรายการสอนภาษา
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อังกฤษทางโทรทัศน์มากเช่นกัน สอดคล้องกับอีแวนซ์
(Evans, 1962 อ้างถึงในศุภนาฎ บัวบางพลู, 2546: 46)
ได้ให้ค�ำนิยามว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความต้องการของคน ในการที่จะตีความต่อ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ รวมถึงยัง
สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2546: 187) ได้อธิบาย
ถึงขั้นตอนการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ของ
ผู้รับสาร ว่ามีปัจจัยต่างๆ เป็นตัวก�ำหนด โดยแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยภายในของผู้รับสาร เช่น
ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอกของผู้รับสาร
เช่น โอกาสในการเข้าถึงแหล่งสื่อ (Accessibility) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธิติมา อุ่นเมตตาจิต (2541)
ท�ำการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความ
พึงพอใจของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี อ่ รายการ
ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ กับแสงชัย สุนทรวัฒน์ ทางสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 9 อ.ส.ม.ท. เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ
(Survey Research) พบว่า ความคาดหวังต่อรายการ
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับ
4. ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์
ของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับการใช้
ประโยชน์ จ ากการรั บ ชมรายการสอนภาษาอั ง กฤษ
ทางโทรทัศน์ สรุปได้วา่ ยิง่ ผูช้ มมีความคาดหวังมากก็จะ
ยิ่ ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากการชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์มากเช่นกัน สอดคล้องกับ อีแวนซ์
(Evans, 1962. อ้างถึงในศุภนาฎ บัวบางพลู, 2546: 46)
ได้ให้ค�ำอธิบาย ความคาดหวังเป็นความรู้สึกที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความต้องการของคน ในการที่จะตีความต่อ
สภาพแวดล้อมเพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการและสอดคล้อง
กับแคทซ์ บลัมเลอร์ และกูเรวิทช์ (Katz, Blumler,
& Gurevitch, 1974: 71-92) ที่กล่าวว่า ผู้รับสาร
(Audience) มีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในฐานะผูก้ ระท�ำ
(Active) ในการที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อ
มากกว่าทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ผล หรือเป็นผูถ้ กู กระท�ำ (Passive)
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จากสื่อเพียงด้านเดียว เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์
ตามทฤษฎีนี้ จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ทมี่ ที ศิ ทางจากเนือ้ หา
ข่าวสาร (Message) ไปสู่ผล (Effect) แต่เป็นความ
สัมพันธ์ในลักษณะที่ ผูร้ บั สารไปใช้ประโยชน์และการใช้
ประโยชน์นนั้ (Usage) เป็นตัวแปรแทรกในกระบวนการ
ของผล ซึ่งสอดคล้องกับศุภนาฎ บัวบางพลู (2546)
ท�ำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง
การใช้ ป ระโยชน์ และความพึ ง พอใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานในกลุม่
บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ พบว่า ความคาดหวังของ
กลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย Intranet
5. พฤติกรรมการรับชมมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของผูช้ มรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความสัมพันธ์ในทางบวก กับความพึงพอใจจากการ
รับชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ สรุปได้วา่
ยิง่ ผูช้ มมีพฤติกรรมการรับชมรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์มาก ก็จะยิง่ มีความพึงพอใจจากการชม มาก
เช่นกัน โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปาล์มกรีน เวนเนอร์ และเรย์เบิร์น (Palmgreen,
Wenner, & Rayburn, 1981: 451-478) ที่พบว่า
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั การใช้สอื่ โดยยิง่ ระดับ
ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ใดสือ่ หนึง่ มากเท่าใด ก็ยงิ่ จะ
มีการรับสือ่ นัน้ มากขึน้ ด้วยและยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของธิตมิ า อุน่ เมตตาจิต (2541: 168) ทีพ่ บว่า พฤติกรรม
การเปิดรับรายการฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ของกลุ่มเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อรายการ คือ
ยิง่ ผูช้ มมีพฤติกรรมในการรับชมรายการมากเท่าใด ก็จะ
ยิง่ มีความพึงพอใจต่อรายการมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของชัชศรันย์ เตชะวิเชียร (2550: 100)
ทีพ่ บว่า พฤติกรรมการรับชมรายการ Mega Clever ของ
กลุม่ เป้าหมาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ
ต่อรายการ เช่นเดียวกัน
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6. การใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใช้ประโยชน์ของผูช้ ม
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวก กับความพึงพอใจจากการรับชมรายการสอน
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ สรุปได้ว่ายิ่งผู้ชมมีการใช้
ประโยชน์มาก ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจจากการชมมาก
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แม็คคอมส์ และเบคเกอร์
(McCombs & Becker, 1979: 51-52) ได้กล่าวถึงเหตุผล
ในการแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชนในการตอบสนอง
ความต้องการ จากมุมมองของผู้รับสารทั่วไปว่า เพื่อ
ต้องการรูเ้ หตุการณ์ (Surveillance) เพือ่ ต้องการตัวช่วย
ในการตัดสินใจ (Decision) เพือ่ น�ำไปใช้ในการอภิปราย
หรือแสดงความคิดเห็น (Discussion) เพื่อต้องการ
เสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเอง
(Reinforcement) รวมทั้งความต้องการมีส่วนร่วม
(Participation) หรือความบันเทิงและผ่อนคลายอารมณ์
(Relaxing and Entertaining) ซึง่ ในการเปิดรับสือ่ ของ
ผู้รับสารส่วนใหญ่ คือ การได้รับประโยชน์ด้านต่างๆ
จากสือ่ ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั สาร
เลือกที่จะเปิดรับสื่อให้เหมาะสมตามความต้องการและ
เกิดความพึงพอใจกับประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรพุทธิ์ เปรมประยูรวงศา
(2544) ศึกษาเรือ่ ง รายการไอคิว 180 กับ การเปิดรับชม
การรับรูป้ ระโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนต้นและตอนปลายมีการรับรูป้ ระโยชน์และความพึง
พอใจต่อรายการนัน้ อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง คือ ช่วยให้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่วนใหญ่เห็นว่า
เป็นรายการที่ท�ำให้ได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ที่ชมรายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
แนวโน้มส่วนใหญ่มีอายุต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี มีการ

ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นวัยที่ต้อง
เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสายหลักในระบบการศึกษา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์นั้น จะช่วยเสริม
ความรู้นอกเหนือจากชั้นเรียนได้ เพราะวัยนี้ต้องการ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เครียด และไม่น่าเบื่อ
ผูผ้ ลิตรายการควรศึกษาว่า การสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีเนื้อหาในการน�ำเสนอให้
ครอบคลุมการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างไร แล้วน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนผลิตรายการ
ทีม่ ที งั้ สาระและบันเทิง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การเรียน
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น หากต้องการผลิตรายการ
ส�ำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย และวัยอื่นๆ ก็ควร
ส�ำรวจความต้องการของผู้ชมในแต่ละวัยก่อน
2. ในบรรดารายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
ทั้งหลาย รายการอิงลิชออนทัวร์เป็นรายการที่มีผู้ชม
มากที่สุด ซึ่งรายการดังกล่าวออกอากาศในช่วงเย็น
ในวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลาในการออกอากาศเพียง 5 นาที
นั่นแสดงถึงแนวโน้มว่า ผู้ชมในปัจจุบันชอบที่จะบริโภค
อะไรที่สะดวก รวดเร็ว สั้นกระชับที่สุด ดังนั้นจึงเป็น
ข้อพิจารณาหนึง่ ในการพัฒนารูปแบบรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์ของแต่ละรายการ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม
ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผูช้ มรายการในปัจจุบนั
เพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการที่ตรงกัน และ
น�ำสารประโยชน์ที่ได้จากรายการไปเพิ่มความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
3. การบั น ทึ ก คลิ ป รายการและเผยแพร่ ใ ห้ ผู ้ ช ม
สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ จะยิ่งเป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการเข้าถึงรายการนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง หากผู้ชมไม่สามารถ
ชมผ่านทางโทรทัศน์ ณ ช่วงเวลาที่ออกอากาศนั้นได้
และควรท�ำการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ชม
สามารถใช้เวลาว่าง เปิดรับชมรายการได้ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและคุ้มค่ามากที่สุด
4. ควรสอดแทรกความบันเทิงในรูปแบบรายการ
สาระบันเทิง ที่ต้องให้ความรู้ และความบันเทิงควบคู่
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กันไป พิธกี รจะต้องมีการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี มีทกั ษะ
ในการพูดที่เข้าใจง่ายรวมทั้ง พัฒนาในส่วนของจังหวะ
การพูดให้ช้าลง การออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท� ำ การศึ ก ษาด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ในกลุ่มอายุต่างๆ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงและได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมากยิ่งขึ้น เช่น
ท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ว่าผู้ชมในวัยต่างๆ
ว่ามีความต้องการหรือ อยากให้รายการออกอากาศ
ในลักษณะใด มีระยะเวลาในการออกอากาศสั้นยาว
เพียงใด และลักษณะของเนือ้ หาทีต่ อ้ งการได้รบั จากการ
รับชมรูปแบบไหนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะได้น�ำผลจาก
การศึกษาไปพัฒนารูปแบบรายการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ชมวัยนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และการแข่งขันในตลาดแรงงาน
สากล แต่จากการวิจัย พบว่า คนในวัยท�ำงานเปิดรับ
รายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์นอ้ ยกว่าวัยต�ำ่ กว่า
15 ปี แสดงให้เห็นว่ารายการสอนภาษาอังกฤษทาง
โทรทัศน์ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ชมในวัยนี้
จึ ง ควรศึ ก ษาความต้ อ งการของผู ้ ช มในวั ย ท� ำ งานว่ า
ต้องการรายการที่มีรูปแบบ และเนื้อหาอย่างไร
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายการ ที่มีการ
น�ำเสนอเนือ้ หา รูปแบบรายการ และช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของแต่ละ
รายการ และท�ำการศึกษาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกในเนือ้ หา
ในแต่ละรายการ เช่น แต่ละช่วงของรายการมีความ
เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร หรือควรมีการปรับปรุง
หรือเพิม่ เติมช่วงต่างๆ ของรายการเพือ่ จะน�ำมาประเมิน
ว่ารายการสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในลักษณะใด
รูปแบบใด ที่เหมาะสมกับผู้ชมรายการมากที่สุด
4. ควรมีการศึกษาผลลัพธ์จากการรับชมรายการ
ในเชิงคุณภาพ หลังจากผู้ชมได้ชมรายการสอนภาษา
อังกฤษทางโทรทัศน์แล้ว ความรูท้ ไี่ ด้จากรายการในแต่ละ
รายการนัน้ ผูช้ มสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้มากน้อยเพียงใด เพือ่ น�ำผลจากการศึกษามาประเมิน
ความส� ำ เร็ จ ในการผลิ ต รายการสอนภาษาอั ง กฤษ
ทางโทรทัศน์หรือรายการให้ความรูท้ างโทรทัศน์ได้อย่าง
ตรงตามความต้องการมากที่สุด
5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้รายการอิงลิช
ออนทัวร์ประสบความส�ำเร็จในการออกอากาศ จากผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษ
ทางโทรทัศน์ที่มีผู้ชมรับชมมากที่สุด เพื่อจะได้ทราบถึง
ตัวบ่งชีท้ ที่ ำ� ให้รายการนีไ้ ด้รบั การเปิดรับมากทีส่ ดุ ซึง่ ผล
ของการศึกษาจะเป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผนปรับปรุง
การผลิ ต รายการที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ท างสื่ อ โทรทั ศ น์ อื่ น ๆ
ให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น
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