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(13530354): สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านภาษาเกาหลี เพราะปัจจุบัน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงต้องมี
การเรียนรู้ภาษาที่สามในขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้จริง และได้
ความรู้ที่ต่างจากการเรียนที่สถาบันสอนภาษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่การผลิตรายการสอนภาษาเกาหลี
ส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
สาระบันเทิงด้านภาษา การสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิงด้านภาษา
และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาผลิตรายการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งยังท าการประเมินผลรายการที่ได้ท า
การผลิตขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้รับชม
รายการเสร็จสิ้นแล้ว 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สัดส่วนของรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ภาษาเกาหลี ใน
ประเทศไทยมีจ านวนน้อย ประกอบกับมีความต้องการอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และพบว่ารายการสาระบันเทิงที่ท่ีให้ความรู้ภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพ
นั้นจ าเป็น จะต้องมีรูปแบบรายการที่แปลกใหม่และเนื้อหาของรายการต้องมีความน่าสนใจ มีความ
น่าเชื่อถือ ได้ประโยชน์จากการรับชมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้
ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน ามาปรับปรุงและผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลี “ชากียา   
อันนยอง” ขึ้นมาโดยมีรูปแบบและเนื้อหาที่ให้ทั้งความรู้ภาษาเกาหลีสารประโยชน์ต่างๆ และความ
บันเทิง อีกทั้งยังสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีไว้อีกด้วย  

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการ “ชากียา อันยอง” กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 12-25 
ปี ส่วนใหญ่ชื่นชอบและพึงพอใจต่อรูปแบบและวิธีการน าเสนอของรายการ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 
และให้เหตุผลว่าเป็นรายการที่มีความแปลกใหม่ เพราะมุ่งเน้นในการให้ความรู้ภาษาเกาหลี และ
นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลอื่นๆท่ีมีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมท าให้เข้าใจคนเกาหลีมากขึ้น ชมแล้ว
ได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และได้รับความบันเทิงอีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่องมาจากก าลังใจ ความร่วมมือและความกรุณา 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จากจุดเริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพราะได้รับความกรุณาจาก ผศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง อาจารย์ภัทราพร สังข์พวงทอง 
อาจารย์แก้วตา ปริศวงศ์ อาจารย์กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ อาจารย์อัศเรศ ใจเจริญทรัพย์และอาจารย์
สังกมา สารวัตร ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผล
ให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็น
อย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 

นอกจากนี้จุลนิพนธ์เรื่องนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนๆ และพ่ีสาวที่เต็มใจช่วยเหลือในขั้นตอนการถ่ายท าอย่างเต็มที่ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วย สุดท้ายนี้ สิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาจะละเลยมิได้ ขอกราบขอบพระคุณ นายวุฒิชัย จารุสาธิต ผู้เป็น
บิดา นางสุรางค์ จารุสาธิต ผู้เป็นมารดา และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ที่มอบทั้งความรัก ก าลังใจ การ
ดูแล และการสนับสนุนในการศึกษาจนท าให้ลูกประสบความส าเร็จในวันนี้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     3 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     5 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     6 
 นิยามศัพท์     6 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     7 
 แนวคิดและทฤษฎี     7 
 ผลงานที่เก่ียวข้อง   17 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   18 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย   20 
บทที่ 4 ประมวลผลวิจัย   30 
บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   70 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   75 
บรรณานุกรม   84 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม   87 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1 แสดงรูปแบบแผนการด าเนินงาน     5 
4-ก แสดงรูปแบบรายการ Chris Delivery   33 
4-ข แสดงรูปแบบรายการ English Breakfast   34 
4-ค แสดงรูปแบบรายการ Wink Wink English   34 
4-1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ   43 
4-2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ   43 
4-3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกระดับการศึกษา   44 
4-4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ   44 
4-5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน   45 
4-6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ด้านภาษาเกาหลี   46 
4-7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสื่อที่รับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้   46 
4-8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสื่อบันเทิงเกาหลีที่สนใจ   47 
4-9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่รับชมรายการเกี่ยวกับประเทศ
เกาหลีใต้   48 
4-10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้   48 
4-11 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ที่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้   49 
4-12 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต้   50 
4-13 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ
เกาหลีใต้รายการใดที่รับชมบ่อยที่สุด   50 
4-14 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต้   51 
4-15 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี   52 
4-16 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเลือกรับชมหากมีรายการโทรทัศน์สอน
ภาษาเกาหลี   53 
4-17 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาของรายการสอนภาษาเกาหลีที่คิด
ว่าเหมาะสม   54 
4-18 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ที่ต้องการจากรายการสอนภาษา
เกาหลี.   54 
4-19 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้อื่นๆ ที่อยากจะได้รับจากรายการ   55 
4-20 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวิธีการด าเนินของรายการสอนภาษาเกาหลี
ส าหรับแฟนคลับ   56 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
กระแสนิยมที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมาก ณ ขณะนี้ หนึ่งในนั้นคือกระแส

เกาหลีนิยม จากคําจํากัดความของ สุธาสินี มาสขาว (2549) ได้กล่าวถึงกระแสเกาหลีนิยม หรือ 
Korean Wave ไว้ว่า หมายถึง คลื่นหรือปรากฏการณ์ความนิยมทางวัฒนธรรมเกาหลี ผ่านทางการ
ท่องเที่ยว การศึกษา อาหาร การแต่งกาย รวมไปถึงศิลปะด้านต่างๆ อันได้แก่ เพลง ละคร ภาพยนตร์ 
เกมส์ นิยาย การ์ตูน แอนิเมชั่น ที่ถูกขนานนามว่า “ฮัลลิว” (Hallyu) ใน ภาษาจีน หรือ ฮัลรยู 
(Hanryu) ในภาษาญี่ปุ่น หรือเป็น ปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มาจากอิทธิพลของ
สินค้าวัฒนธรรม K-pop และกระแสนิยมดังกล่าวก็กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดเจน ดัง
จะเห็นได้จากการนาเสนอถึงวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ คนไทยส่วนใหญ่เริ่มเปิดรับ
และซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีโดยผ่านตัวกลางเริ่มแรกอย่างสื่อโทรทัศน์ (ภัทรมน ติวานนท์ 2550: 2) 
สําหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลี โดยเริ่มจากละครซีรีส์เรื่อง “Autumn 
in my heart” (รักนี้ชั่วนิรันดร์) และกระแสภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง “My sasy girl” (ยัยตัวร้ายกับ
นายเจี๋ยมเจี้ยม) ซึ่งความสําเร็จของละครและภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้ชม ทําให้มีการแพร่ภาพฉายละครและภาพยนตร์เกาหลีอย่างต่อเนื่อง เช่น ละครเรื่อง “Winter 
love song” (เพลงรักในลมหนาว) ละครเรื่อง “Full House” (สะดุดรักที่พักใจ) และหลังจากนั้น
ได้รับความนิยมสูงสุดจากละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “Jewel in the palace” (แดจังกึม จอมนาง
แห่งวังหลวง) ที่สามารถครองใจผู้ชมได้กว้างขวาง (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 2551: 2)   

ในสังคมปัจจุบันที่ยังคงอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้ามาก จนสามารถเชื่อมประเทศแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของภาษาและ
วัฒนธรรม สามารถหลอมรวมเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ทําให้มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกนั้นสามารถเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายดายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อิทธิพลของโลกาภิ
วัตน์ยังส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ มนุษย์มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  

ฟาฏินา วงศ์เลขา (2555) กล่าวว่า “คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ของโลกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายและเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนไม่น้อยจาก
อิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพ”
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นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาสากลที่มนุษย์ใช้เป็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการก็มีการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้  
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้  

ในขณะเดียวกันนั้นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อย่างเช่นภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นก็เป็น
ภาษาท่ีสามที่คนไทยให้ความสนใจเลือกท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนั้น
เป็นประเทศผู้นําอุตสาหกรรมในเอเชีย และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเมื่อทั้ง
สองประเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนบวกสาม ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นกําลังเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การค้าการลงทุนในอนาคต และส่งผลให้ภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นกลายมาเป็นภาษาที่  คนส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น  

สําหรับภาษาเกาหลีนั้นก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากประเทศเกาหลีก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียนบวกสาม ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีก็พัฒนา
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญเติบโตจนก้าวไปสู่
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับแนวหน้าของ
ทวีปเอเชียและนอกเอเชีย จากนี้ประเทศเกาหลียังได้สร้างกระแสใหม่ของวัฒนธรรมเกาหลีที่แพร่ไป
ยังหลายประเทศทั่วโลก 

 กลุ่มเยาวชนไทยยังให้ความสําคัญต่อสิ่งบันเทิง นักร้อง นักแสดง สาระบันเทิงและสิ่งเร้า
ภายนอก โดยกลุ่มเยาวชนไทยตัวอย่างร้อยละ 84.66 ต้องการรู้ภาษาที่สามเช่น ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เพ่ือติดต่อข้อมูลเรื่องราวของคนที่ตนชื่นชอบ (ศ.ศรีศักดิ์, 2556) 

ชิม ดูบู (2555) กล่าวว่าก่อนหน้านี้กระแสวัฒนธรรมแนวป็อปถูกโตเกียว และฮอลลีวู้ด
ครอบงํามาอย่างยาวนาน แต่หลังจากช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา กระแสวัฒนธรรมเกาหลี
นั้นมาแรงและได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นละครทีวี ภาพยนตร์ เพลงป็อป 
รวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินดาราชาวเกาหลีด้วย วัฒนธรรมเกาหลีสามารถครองใจและมีอิทธิพลต่อผู้คน
ในประเทศต่างๆแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้อย่างมหาศาล  จนทําให้สื่อต่างๆ 
หนังสือพิมพ์และนิตยสารยอมรับกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่พุ่งสูงขึ้น  ถึงกับขนานนาม
ปรากฏการณ์นี้ว่า “คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี” แต่ความแรงของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีก็ยังไม่หยุดอยู่
เพียงเท่านี ้รัฐบาลของเกาหลีใต้ยังได้ออกนโยบายมาส่งเสริมและสนับสนุน จน เกิดเป็นอุตสาหกรรม
บันเทิงเกาหลีที่มุ่งเจาะตลาดอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง  

ตามข้อมูลที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ออกมา
เปิดเผยข้อมูลการส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี หรือที่เรามักรู้จักกันในนาม “Korean Wave” 
ซึ่งมียอดการส่งออกเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2553 ขณะนี้อุตสาหกรรมเพลง
เกาหลีและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆกําลังแพร่หลายไปในยุโรปและอเมริกาใต้เพ่ิมขึ้น ซึ่งมียอด
ส่งออกเฉพาะทางด้านเพลงอย่างเดียวสูงถึง 160%tเมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2553t(ข้อมูลจาก
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www.popcornfor2.com)tและด้วยเหตุนี้จึ งทําให้หลายๆประเทศได้รับอิทธิพลจากกระแส 
วัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลีนี้  
ทั้งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งกาย ดนตรี แนวเพลง ละครโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีผู้ที่ชื่น
ชอบในวัฒนธรรมเกาหลีเป็นจํานวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ที่รู้ภาษาเกาหลีนั้นยังอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีน้อย  

ประกอบกับรายการด้านภาษาเกาหลีในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ซึ่งรายการประเภทนี้
เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระความรู้ มีการนําเสนอเนื้อหาที่หลายหลายและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
อีกท้ังยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ชมอีกด้วย จึงทําให้รายการประเภทนี้เหมาะสําหรับคน ทุกเพศ ทุกวัย 
โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีความสนใจในเรื่องของความบันเทิงมากกว่าวัยอื่นๆ  

 ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษา
เกาหลี โดยจะผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีที่ได้ทั้งความรู้ที่สามารถนําไปใช้และความสนุกสนานที่
สอดแทรกเข้ามาผ่านตัวศิลปินเกาหลี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่กําหนดเป็นแฟนคลับในกลุ่ม
วัยรุ่นที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินเกาหลีและต้องการเรียนภาษาเกาหลีขึ้นเพ่ือให้ใช้สื่อสารขั้นต้น  ทํา
เป็นรายการที่มีความสนุกสนาน สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ชมและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตและสร้างสรรค์รายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี 

 2. เพ่ือผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในทุกขั้นตอนของการผลิตรายการเพ่ือ
นําไปพัฒนารายการต่อไปในอนาคต 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

 การศึกษาเกี่ยวกับรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีครั้งนี้  มุ่ง
ศึกษาการสอนประโยคและคําศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันและการสอนแสลงที่วัยรุ่นในประเทศ
เกาหลีใช้เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของรายการ 

 ออกอากาศโดยใช้สื่อโทรทัศน์เคเบิล (Cable TV) ในการนําเสนอ ออกออกอากาศซ้ํา
ทางสื่อออนไลน์ www.youtube.com ความยาวรายการ 20 นาที ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.20 น. 
กลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีอายุ 12-25 ปี กลุ่มเป้าหมายรองคือประชาชน
ทั่วไปที่สนใจภาษาเกาหลี 
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ขั้นตอนการศึกษา  

การผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  ได้ดําเนินการศึกษา
ออกเป็น 5 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและวางแผนการวิจัย  

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการทั้งหมด   

 2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการสอนภาษาทางโทรทัศน์สาธารณะ 
เคเบิลทีวีและสื่อออนไลน์ เพ่ือนํามาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องของเนื้อหา
รายการ  

 3. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการทําแบบสัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี  (Interview) และแบบสอบถามจาก
กลุ่มเป้าหมาย  (Questionnaire)  

 

ขั้นตอนที่ 2 : การด าเนินงานก่อนการผลิตรายการ (Pre-production)  

 1. นําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพ่ือเขียนรูปแบบรายการ พร้อมทั้งจัดทําโครงร่าง
รายการ (Proposal) และบทโทรทัศน์ (Script)  

 2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือผลิตรายการ  

 3. จัดหาพิธีกร  

ขั้นตอนที่ 3 : การด าเนินงานผลิตรายการ (Production)  

 ผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี จํานวน 1 ตอน 

ขั้นตอนที่ 4 : การด าเนินงานหลังการผลิตรายการ (Post-production)  

 1. การเข้ากระบวนการลําดับภาพและเสียง  

 2. การจัดทําไตเติ้ล (Title) และกราฟิก (Graphic) ประกอบรายการ  

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล  

 1. นําเสนอรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่ผลิตขึ้นต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลงานและประสิทธิภาพของรายการที่ผลิตขึ้น  

 2. วิเคราะห์ผลงาน สรุปและอภิปรายผลการศึกษาและผลการทํางาน  

 3. นําข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นรูปเล่มพร้อมตัวอย่างรายการสอนภาษาเกาหลี
สําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่เสร็จสมบูรณ์ 
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แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2555 2556 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อจุลนิพนธ์ 

       

วิเคราะห์ข้อมูล        
Pre-Production 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการสอนภาษา 

       

เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายและกําหนด
เนื้อหา รูปแบบรายการ 
วิธีการนําเสนอและบท 

       

จั ด เต รี ยม อุปกรณ์และ
สถานที ่

       

Production 
ดําเนินการผลิตรายการ        

Post-Production 
ตัดต่อและใส่กราฟิก        
ท ด ล อ ง นํ า เ ส น อ แ ล ะ
ประเมินผล 

       

สรุปผลการดําเนินงาน        
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 1. ข้อจํากัดด้านงบประมาณในการผลิตรายการ  
 2. ข้อจํากัดด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทํารายการ  
 3. ข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการผลิตรายการและการแก้ไขงานให้สมบูรณ์  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงวิธีผลิตและสร้างสรรค์รายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปิน

เกาหลี  
 2. ทําให้ผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและผู้ชมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 3. ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนารายการให้มีคุณภาพต่อไป  

 
นิยามศัพท์  

แฟนคลับ หมายถึง กลุ่มคนที่คลั่งไคล้หรืออุทิศตนให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ตนชื่น
ชอบ แฟนคลับส่วนใหญ่จะทุ่มเทเวลาและสิ่งของเพ่ือสนับสนุน ในบางครั้งจะมีการตั้งแฟนคลับอย่าง
เป็นทางการ โดยดําเนินการร่วมกับกลุ่มหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ชื่นชอบโดยตรง 

ศิลปินเกาหลี หมายถึง นักรองและนักแสดงจากประเทศเกาหลีใต้ที่เปนที่นิยมและรู้จัก
กันดีในกลุมวัยรุ่นไทย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงานและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

  

การศึกษาเพ่ือผลิต “การสร้างสรรค์รายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี” นั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าผ่านแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นตัวช่วยประกอบการ
วิเคราะห์ และการสร้างสรรค์รูปแบบของการท างานที่ก าลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตจริง และเพ่ือ
เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดแนวทางการท างานในทุกขั้นตอน แนวคิดและทฤษฎีและถูกน ามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้  

ทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร 

แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาวัยรุ่น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร  

ความส าคัญของภาษา 

แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

ผลงานที่เก่ียวข้อง  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร  

เวอรเรน ดับเบิล ยู วีเวอร (Weaver อางถึงใน สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 2550: 70) ไดให
ค านิยามวา “การสื่อสาร” มีความหมายกวางครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆหนึ่ง 
อาจมีผลตอจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไมไดหมายความเพียงการเขียนและการพูดเทานั้น 
หากแตยังรวมไปถึงดนตรี ภาพการแสดงบัลเลต และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับการสื่อสารทางโทรทัศนที่ใชเพ่ือสื่อความหมายอันไดแก ขาวสาร ความรู ความเขาใจ อา
รมณ ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหผูชมไดรับรู  

   ส
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แชนนัน และ วีเวอร (Shannon and Weaver, อางถึงใน สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 
2550: 70) นักค านวณ  ดานวิศวกรรมไฟฟาไดคิดแบบจ าลองทฤษฎีคณิตศาสตร (The 
Mathematical Theory of Communication) ขึ้น ซึ่งแสดงถึงการสื่อสารวาเปนกระบวนการทาง
เดียวและเชิงเสนตรง ดังนี้ 

  

ภาพที่ 2-1 ภาพจ าลองการสื่อสารกระบวนการทางเดียวและเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์          
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540: 52. 

 

 ดังนั้น การสื่อสารทางโทรทัศน จึงถือไดวาเปนการสื่อสารทางเดียว (One-Way 
Communication) ที่ผูสงสาร (Sender) สงสาร (Message) โดยผานสื่อ (Media) ไปยังผูรับสาร 
(Receiver) โดยผูรับสารตองอยูในฐานะผูฟงหรือผูดูแลฝายเดียวโดยไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบ
กลับไปยังผูสงสารไดทันที แมปจจุบันจะมีการจัดรายการที่ใหผูรับสารไดมีโอกาสโทรศัพทหรือสงจด
หมายไปร่วมรายการเพ่ือแขงขันตอบปญหาหรือซื้อสินคาราคาถูกในรายการนั้นได้ๆ ซึ่งนับวาเปนกา
รสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ที่เปนกลยุทธในเชิงพาณิชยและเป็นวิธีการส ารวจ
จ านวนผูรับชมรายการวามีความสนใจมากนอยเพียงใดเมื่อพิจารณาตามองคประกอบของการสื่อสาร
ดังกลาวแลว ผูสงสารในรายการโทรทัศนก็ไดแก พิธีกร โฆษก นักแสดง นักรอง หรือที่ปรากฏภาพบน
จอโทรทัศนในรายการใดรายการหนึ่งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะนั้น สารคือ ค าพูด บทสนทนา 
ขอความที่เปนตัวอักษร กิริยาทาทางของผูสงสาร หรือ เสียงประกอบตางๆอันมีความหมายที่สามารถ
เขาใจได สื่อคือเครื่องรับโทรทัศน สวนผูรับสารก็ไดแก ผูดูผูชมรายการโทรทัศนในขณะนั้นที่สามารถ
รับรูเรื่องราวและความหมายจากเรื่องที่ชมได องคประกอบเหลานี้จึงเปนสิ่งส าคัญในการสื่อสาร
โดยทั่วไป ซึ่งถาขาดสิ่งใดไปแลวการสื่อสารจะไมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตองการ เชน ขณะที่เราชมรายการ
โทรทัศนอยูปรากฏวาไฟฟาดับ เราในฐานะผูรับสารก็ไมสามารถรับสารได เพราะมีแตสื่อคือเครื่องรับ
โทรทัศน แตไมมีผูสงสารและสาร หรือเม่ือมีรายการสารคดีก าลังออกอากาศอยู แตผูรับสารมิไดสนใจ
ชมหรือนอนหลับ การสื่อสารครั้งนี้ก็ไมสัมฤทธิ์ผลเพราะขาดผูรับสาร แมจะมีผูสงสาร สาร และสื่อก็
ตาม ดังนั้นการสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลหรือไมนั้น จะขาดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งไมได นอกจากนี้
ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารอีกดวย คือ กาลเทศะและสภาพแวดลอม ซึ่งหมายถึง เวลา 
หรือสภาวะเหตุการณในขณะนั้นๆ ที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น เชน ถาเราเปดเครื่องรับโทรทัศนเวลา 
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03.00 น. ในวันที่ไมมีการถายทอดรายการใดๆใหชมเราก็ไมสามารถรับสารไดหรือขณะที่เราก าลังชม
รายการละครอยางสนุกสนานอยู่ก็มีเสียงเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลที่ก าลังท างานอยูดังกระหึ่มขึ้น
ในบริเวณนั้นก็ท าใหรบกวนคลื่นวิทยุโทรทัศน หรือเกิดเสียงดังรบกวนเราได สิ่งเหลานี้ยอมเป
นอปุสรรคในการสื่อสารอันเนื่องจาก กาลเทศะ และสภาพแวดลอมที่มีผลตอการรับสารในครั้งนั้นดวย 
ในการสื่อความหมายสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดก็คือ สารเพราะสารจะเปนสิ่งที่มีความหมายอยูใน ตัวเองที่จะท า
ใหผูรับสารตีความหมาย หรือรับรู เรื่องราวได และสารที่จะสงออกไปไดนั้นก็ตองอาศัย “ภาษา”     
เปนเครื่องมือในการถายทอดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของ
ภาษาไววา “ภาษา” หมายถึง ถอยค าที่ใชพูดหรือเขียนหรือเพ่ือสื่อความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง  

แนวความคิดเรื่องทฤษฎีการสื่อสารข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงกระบวนการการ
สื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยมีตัวกลางและองค์ประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในการ
สื่อสาร ผู้ศึกษาจึงน าแนวความคิดนี้มาปรับใช้กับการคิดรูปแบบรายการที่จะตอบสนองผู้ชมโดยการ
ออกแบบรายการสอนภาษาขึ้นมา แพร่สารออกไปทางโทรทัศน์เคเบิลและในอินเตอร์เน็ทไปสู่ผู้ชม 

 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น  

โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542:t13) กล่าวถึงค าว่าวัยรุ่น (Adolescence) นั้นมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาติน คือ adolescere แปลว่า การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ เอลิซาเบธ เฮอร์ลอด (Elizabeth 
Hurlock, อ้างถึงใน โสภัณฑ์ นุชนาถ 2542:t13) กล่าวถึงความหมายของวัยรุ่นไว้ว่า “วัยรุ่นเป็น
ลักษณะที่เด็กจะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เด็กจะค่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อและทัศนคติไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และมักถือค่านิยมตามสิ่งแวดล้อม
ของตนมากยิ่งขึ้นตามล าดับ”    

ศรีเรือน แก้วกังวาน (อ้างถึงในโสภัณฑ์ นุชนาถ (2542:t13) กล่าวว่า ในอดีต การ
ก าหนดช่วงอายุของวัยรุ่นจะอยู่ที่อายุประมาณ 12-21 ปี แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าช่วงความ
เป็นวัยรุ่นได้ขยายออกไปเป็นช่วงอายุ 12-25 ปี เนื่องจากเด็กในยุคปัจจุบันต้องเรียนอยู่ ใน
สถาบันการศึกษานานขึ้น การก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จึงต้องยืดเวลา
ออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ที่พ่อแม่มักไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเพราะต้องออกไปท างานนอก
บ้าน พ่อแม่จึงพยายามให้ในทุกสิ่งที่ลูกต้องการเพ่ือเป็นการทดแทน ท าให้เด็กในปัจจุบันมีความเป็น
ผู้ใหญ่ช้ากว่าเด็กในยุคอดีต ดังนั้น ศรีเรือน แก้วกังวาน จึงแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ  

1. ระยะวัยรุ่นตอนต้น (อยู่ในช่วงเวลา 12-15 ปี) เป็นช่วงที่เด็กเพ่ิงเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
วัยรุ่น จึงท าให้ยังมีพฤติกรรมค่อนไปทางเป็นเด็ก ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณ์
ทั้งเพศชายและหญิง  

2. ระยะวัยรุ่นตอนกลาง (อยู่ในช่วงเวลา 16-18 ปี) เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางร่างกาย 
จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจัดเป็นช่วงอายุของวัยรุ่นที่แท้จริง   
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3. ระยะวัยรุ่นตอนปลาย (อยู่ในช่วงเวลา 19-25 ปี) ในระยะนี้ พัฒนาการของวัยรุ่นเริ่ม
เข้าสู่สภาวะสมบูรณ์แบบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม เป็นช่วงวัยที่มีพฤติกรรมค่อนไปทางเป็น
ผู้ใหญ่  

ความต้องการและความสนใจของวัยรุ่น  

ช่วงระยะเวลาแต่ละวัยจะมีความต้องการที่โดดเด่นประจ าวัยนั้นๆ เช่น วัยเด็กต้องการ
เล่นสนุก วัยผู้ใหญ่ต้องการความส าเร็จในอาชีพการงาน เป็นต้น ลักษณะความต้องการที่โดดเด่นของ
วัยรุ่นมีมากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

1. ต้องการความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง  

2. ต้องการความสนับสนุนทั้งจากผู้ใหญ่และเพ่ือนร่วมรุ่น  

3. ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่  

4. ต้องการความรู้สึกม่ันคง อุ่นใจ และปลอดภัย  

5. ต้องการความถูกต้องและความยุติธรรม  

6. ต้องการความงามทางร่างกาย  

7. ต้องการประพฤติตนตามลักษณะทางเพศของตน  

8.ต้องการเลือกอาชีพ  

ในความสนใจของวัยรุ่นนั้น วัยรุ่นมีความสนใจที่หลากหลายแต่ไม่ค่อยมีความสนใจเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งจริงจังเท่าผู้ใหญ่ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังค้นหาเอกลักษณ์ให้กับตนเอง เป็นระยะลอง
ผิดลองถูก ความสนใจของวัยรุ่นจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนๆอีกหลายประการ เช่น 
ลักษณะบุคลิกภาพ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมรอบตัว บุคคลที่นิยมชมชอบ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของวัยรุ่นส่วนใหญ่ มีดังนี้  

1.tสนใจการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง กระตุ้นให้
วัยรุ่นเข้าใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่ออาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคม
ต่อไปในอนาคต  

2. สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น  

3. สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นของใหม่หรือสร้างความบันเทิงจะได้รับความ
สนใจจากวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  

4. สนใจมีเพ่ือนสนิทต่างเพศ  

ลักษณะที่ส าคัญของวัยรุ่น  

1.tเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะตามแบบฉบับแห่งเชื้อชาติของตน เด็กทบง
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ประเทศแถบ   ตะวันตกจะสูงได้มากกว่า เป็นต้น เด็กในวัยรุ่นตอนต้น ร่างกายจะเจริญเติบโตได้
รวดเร็วมาก แขนขายาวขึ้น สัดส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
เมื่ออยู่ในวัยรุ่นตอนปลาย  

2.tเป็นวัยที่เห็นเพ่ือนมีความส าคัญมากที่สุด จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่เพ่ือน เช่น 
การแต่งกาย การไว้ทรงผม และการใช้ภาษาพูด จะเป็นแบบเดียวกันหรือจะคล้ายคลึงกันกับเพื่อนๆ  

3.tเป็นวัยที่แสวงหาฐานะทางสังคม (Social Status) ให้แก่ตนเอง ท าตัวให้เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม  

4.tเป็นวัยที่สนใจการเลือกอาชีพ เริ่ มส ารวจความถนัดและความสนใจ ตลอดจน
คุณลักษณะประจ าตัวของตนว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพใดหรือศึกษาต่อด้านใด  

5.tเป็นวัยที่แสวงหาอุดมคติ ปรัชญาชีวิตไว้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของตน  

6.tเป็นวัยที่ต้องการอิสระจากการควบคุมอย่างเข้มงวดของผู้ใหญ่ ต้องการเป็นตัวของ
ตัวเองและตัดสินใจสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตนเองได้   

จากแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาของวัยรุ่นท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงความสนใจและความ
ต้องการของวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ เริ่มส ารวจความถนัดและความสนใจรวมไปถึงความสนใจทางด้านภาษา ท า
ให้ผู้ศึกษาน าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และน าไปใช้ในการผลิตรายการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด  

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร  

การศึกษาการเปดรับสื่อของผูรับสารมีความคาดหวังจากสื่อวา การบริโภคขาวสารจาก
สื่อจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึ่งจะท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยน
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมบางอยางได โดยที่การเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูกับความตอง
การหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคน ยอมมีวัตถุประสงคและความตั้งใจในการใช
ประโยชนจากสื่อมวลชนดวยเหตุผลที่แตกตางกัน แคลปเปอร (Klapper, อางถึงใน สุภาวดี เจริญ
เศรษฐมห 2523: 19-25) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือเปดรับขาวสาร 
เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับร ูของมนุษยซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้น 
ตามล าดับดังต่อไปนี้  

1.การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร 
บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชน การเลือกซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงที่ใดที่หนึ่งตามความสนใจและความต้องการ  
ของตน อีกทั้งทักษะและความช านาญในการับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ตางกัน บางคนถนัดที่จะฟัง      
มากกวาอ่าน ก็จะชอบฟงวิทยุดูโทรทัศน์ทมากกวาอานหนังสือ เป็นต้น 
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2.การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือก
สนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน
ทัศนคติเดิมที่มีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคลองกับความร ูความ เขาใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอย ูแลว 
เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวาความไมสอดคลองทางดานค
วามเขาใจ (Cognitive Dissonance)  

3.การเลือกรับร ูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิดรับขอมูลขาวสารแล้วก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผ ูสงสารเสมอไป 
เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ
ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและ
จิตใจ ฉะนั้น แตละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจาก
จะท าให้ข่าวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละ
บุคคลด้วย  

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าขาวสารในสวนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมน าไปถายทอดตอในสวนที่
ตนเองไมสนใจ ไมเห็นดวยหรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือกจดจ า
ไวนั้น มักมีเนื้อหาที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อของ
แตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อน าไปใชเปนประโยชน์ใน
โอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจน าไปใชเมื่อเกิดความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งที่ท าใหไมสบายใจ  

จากทฤษฎีดังกลาว การเปดรับขาวสารนั้นมีโอกาสเขาถึงการรับรูของผูเปดรับไดไมงาย 
เพราะตองผานกระบวนการเลือกหลายขั้นตอน ในขณะนี้มีขาวสารตางๆ มากมายใหผูเปดรับไดเลือก
ดู เลือกฟง เลือกสนใจ เลือกจ า จึงตองพยายามเสนอขาวสารใหมีจุดเดนออกมา เพ่ือใหสามารถผาน
การเลือกแตละขั้นตอนของผูเปดรับได สิ่งที่จะชวยใหผานการเลือกจนเขาไปถึงการรับรูของผูบริโภค
ได้ (วิไลพร จิตตจุฬานนท 2543: 21) โดยสวนใหญคนเรามีแนวโนมในการเลือกรับสารที่มี ตอเนื้อหา
สอดคลองกับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยู และจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อสารที่ไดรับสอดคลองกับ
ประสบการณเดิมหรือความคิดเห็นเดิมที่มีอยู ในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสารที่มีความขัดแย
งกับทัศนคติและความสนใจของตน  

ส าหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น Hunt และ Ruben 
(1993: 65, อางถึงใน ชุติมา ชุณหกาญจน 2550 : 36) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก     
เปดรับขาวสารของบุคคลไวดังนี้  

1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่ส าคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย
คือความตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้งความตองการ
ระดับสูงและความตองการระดับต่ำ ยอมเปนตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต
องการของเราเพ่ือใหไดขาวสารที่ตองการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ 
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ฯลฯ  

2. ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน
มเอียง (Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ สวนคานิยม คือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือเป
นความรูสึกที่วาเราควรจะท าหรือไมควรท าอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน ซึ่ง
ทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือก 
ตีความหมายและการเลือกจดจ า  

3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนก าหนดเปาหมายในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตางๆที่เราก าหนดขึ้น
นี้จะมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า
เพ่ือสนองเปาหมายของตน  

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอเรา ในการที่จะเลือกรับขาวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนื้อหาของขาวนั้นไว  

5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลว เราจะใหความสนใจและใชความ
พยายามในการที่จะเขาใจ และจดจ าขาวสารที่เราสามารถน าไปใชประโยชนได  

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้นสวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟง 
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ  

7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู ในสถาน
การณ การสื่อสารสิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอ่ืนอยูดวยมีอิทธิพล
ตรงตอการเลือกใชสื่อและขาวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าขาวสาร การที่เราตองถูก
มองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคนอ่ืนมองเราอยางไร เราเชื่อวาคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเราและการ
ที่คิดวาคนอ่ืนคิดวาเราอยูในสถานการณอะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของเรา  

8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแต
ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใชสื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ดังนั้นจะเห็นวาในกระบวนการเลือกสรรการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนั้นมีตัวแปร 
และองคประกอบตางๆ เขามามีสวนเกี่ยวของในการที่ผูรับสารตองการที่จะแสวงหาขาวสารตางๆเพ่ือ
ไปตอบสนองความตองการของตนเองมากนอยเพียงใด  

การเลือกรับข่าวสารของแต่ละกลุ่มบุคคลมีความแตกต่างกัน จากแนวคิดนี้ ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าการที่จะผลิตสื่อที่ตรงกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของคนกลุ่มนั้น 
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กล่าวคือ เนื้อหาที่จะดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย การเปิดรับสาร เวลาและช่องทางมีส่วนในการ
ตัดสินใจเปิดรับ และน ามาประมวลผลเพ่ือหาข้อสรุปที่กลุ่มผู้ชมเป้าหมายต้องการได้รับจากงานของผู้
ศึกษา  

 

ความสําคัญของภาษา  

ภาษามิใชมีความส าคัญตอการสื่อสาร ความคิดและทัศนคติเทานั้น แตยังสรางใหเกิด 
มิตรภาพในสังคม ความผูกพันทางวัฒนธรรม และความสัมพันธดานเศรษฐกิจดวย เอ็ดเวิรด ซาเปย 
(Edward Sapir, อางถึงใน สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 2523 : 72) อธิบายวา ภาษามิใชเปนเพียงสื่อใน
การแสดงออกถึงความคิด การรับรู อารมณความรูสึกและลักษณะเชิงคุณคาของชุมชนหนึ่งเทานั้น แต
ยังเปนตัวแทนการแสดงออกขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเอกลักษณของสังคมนั้นๆดวย อีกทั้งยังเห็นวา
คุณลักษณะแทจริงประการหนึ่งของภาษาหรือถอยค าตางๆที่ใชกันทั่วไปคือ จะท าหนาที่เปน 
สัญลักษณแสดงถึงเอกลักษณทางสังคมของผู พูดภาษานั้นทุกวันนี้ โลกเปนสังคมพ้ืนฐานความรู
(Knowledge-based society) ความรูเปนหนึ่งในปจจัยส าคัญของความส าเร็จในการแขงขันทาง
ธุรกิจการคา อาจกลาวไดวา สมองและความรู เปนสิ่งที่ชวยสรางความรุงเรืองและการเติบโตของ
ธุรกิจ ยิ่งในยุคโลกาภิวัตนที่ประเทศตางๆมีการติดตอระหวางกัน ความรูความเขาใจในภาษาอ่ืนก็ยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้น เชน การติดตอผานอินเทอรเน็ตที่สามารถแพรขาวสารความรู ความคิดและแพร
วัฒนธรรมระหวางกันได ก็ตองอาศัยภาษาที่สามารถเข้าใจร่วมกันไดจากภาษา 

จากแนวคิดเรื่องความส าคัญของภาษา เห็นได้ว่าในยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เนื่องจากต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น การเรียนรู้ ภาษาจึงเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลออกไป 
ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญในด้านนี้ จึงน าแนวคิดนี้มาเป็นต้นแบบของการออกแบบรายการสอนภาษา
ขึ้นมา เพ่ือเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนเกาหลีให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

เสาวนี ชินนาลอง (2543:t19-21) กล่าวถึงการเรียนรู้จากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ 
วิทยุโทรทัศน์ฯลฯ ในปัจจุบันนั้นว่าเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสะดวกและประหยัดโดยเฉพาะการเรียนรู้
จากโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้เปรียบกว่าสื่ออ่ืนๆ เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถให้ทั้ งภาพและ เสียง 
เข้าถึงคนดูหมู่มากได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมในแทบทุกครอบครัว  

หน้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของโทรทัศน์เพ่ือการศึกษานอกเหนือจากการให้ความบันเทิงก็
คือ การให้ความรู้หรือการศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งบทบาทหน้าที่นี้จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ บางกรณีอาจเป็นการส่งเสริมความรู้ทั่วไปแก่ผู้ชม แต่บางกรณีอาจ
มุ่งหวังที่จะใช้สื่อโทรทัศน์เพ่ือการเสนอเนื้อหาวิชาหนึ่งวิชาใดแก่กลุ่มเป้าหมายใดกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง 
โดยหวังผลเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง รายการโทรทัศน์ที่น าไปใช้ในวัตถุประสงค์และ
วิธีการต่างๆสามารถจัดแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้  
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1. รายการเพ่ือการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป (Informal Education) เป็นการให้ความรู้
แก่ประชาชน โดยอาจจัดเนื้อหาที่เป็นความรู้ในเรื่องใดโดยตรงหรืออาจแฝงอยู่ในรูปแบบของความ 
บันเทิงที่ให้แง่คิดคติเตือนใจหรือสอดแทรกอยู่ในรายการประเภทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อมูล ข้อคิด หรือแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

2. รายการเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) เป็นการใช้โทรทัศน์
เสมือนเปน็อุปกรณ์การศึกษาอย่างหนึ่งในโรงเรียน โดยจัดให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร ประมวล
การสอนและวิธีการสอน อาจนับได้ว่าเป็นบริการด้านการศึกษาซึ่งครูและนักเรียนใช้เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร  

3. รายการเพ่ือการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formaltEducation) คือ การจัด
รายการเพ่ือกลุ่มผู้รับสารที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตร การศึกษาใน
ระบบและการศึกษาแบบกลุ่มสนใจเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนาชีวิตและ
สภาวะแวดล้อม  

การจัดแบ่งประเภทของรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้หรือการศึกษาข้องต้น บางแห่งอาจ
แบ่งเป็นเพียงแค่ 2 ประเภทคือ  

1.tรายการความรู้ทั่วไป (GeneraltEducationtProgram) หมายถึง รายการที่มุ่งให้
ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทางตรงหรือ
ทางอ้อม ได้เกิดแง่คิด คติสอนใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน รายการประเภทนี้มิได้
มุ่งหมายเพ่ือการสอนในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดโดยเฉพาะ แต่สามารถท าหน้าที่เสริมหรือ
ประกอบการสอนได้ รายการลักษณะนี้อาจแยกประเภทตามแนวการน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบ 
รายการได้ดังนี้คือ  

 1.1tรายการสาระบันเทิง หมายถึง การเน้นความส าคัญของการผลิตรายการเพ่ือ
การศึกษาซึ่งควรสอดแทรกความบันเทิงไว้ด้วย หรือในทางกลับกันก็คือ เพ่ือจะให้ความสนุกสนานก็
ควรจะสอดแทรกเน้นหาด้านการศึกษาไว้ด้วย ดังนั้นรูปแบบการน าเสนอจึงอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น 
ละคร รายการสารคดีรายการเพลง รายการตอบปัญหา รายการแข่งขันประเภทเกมส์โชว์ เป็นต้น การ
เสนอรายการในแนว “สาระบันเทิง” เช่นนี้ นับเป็นการแทรกความรู้ให้แก่ผู้รับสาร โดยผู้รับสารมี 
ความสมัครใจและไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการยัดเยียดความรู้ให้เปรียบเสมือนการให้ยาเคลือบน้ําตาลไว้ 
ซึ่งนับว่าเหมาะกับกลุ่มผู้รับสารบางกลุ่มท่ีเลือกสนใจเฉพาะรายการบันเทิง และไม่สนใจรายการที่เน้น 
ด้านการศึกษาอย่างชัดแจ้ง ดังนั้นรายการประเภทสาระบันเทิงนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ส่งเสริมความรู้ทั่วไปให้กระจากไปสู่ผู้ชมในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น  

 1.2tรายการส่งเสริมการศึกษา เป็นรายการที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่
เด่นชัดด้านการศึกษามากกว่าการบันเทิง มักจะจัดเนื้อหาเป็นระบบ เช่น แบ่งเป็นชุด (Series) 
รายการประเภทนี้มิได้ผลิตขึ้นเพ่ือประกอบการสอนตามหลักสูตรของแห่งใดแห่งหนึ่งเฉพาะ แต่ก็
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สามารถน าไปใช้เพ่ือไปประกอบการสอนได้เช่นกัน  

2. รายการเพ่ือการสอน (InstructionaltProgram) เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพ่ือ 
วัตถุประสงค์ในการสอน ลักษณะรายการมักจะมีแนวโน้มที่คล้ายบทเรียน (Lessons) โดยมีวิธี 
น าเสนอที่น่าสนใจ การจัดเสนอเนื้อหาอาจแบ่งเป็นตอนหรือไม่เป็นตอนก็ได้ แต่เนื้อหาดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของระดับหนึ่งระดับใดหรือของสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื้อหาที่
เสนอมีจุดประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้และมีการวัดผลการเรียนจากการชมรายการประกอบด้วย การจัด
รายการประเภทนี้อาจเทียบได้กับการจัดรายการเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 
Education) รายการเพื่อการสอนยังสามารถแบ่งออกเป็น  

 2.1กรายการท าหน้าที่สอนทั้งหมด (TotaltTeachingtหรือtDirecttClassroom 
Teaching) คือรายการซึ่งท าหน้าที่ในการสอนสมบูรณ์ในตัวเองดังนั้นรายการจึงท าหน้าที่เสมือนเป็น
ครูหรืออุปกรณ์การสอนไปในตัว  

 2.2กรายการท าหน้าที่สอนเนื้อหาหลัก (PrincipaltหรือtMaintResource) คือ 
รายการท าหน้าที่สอนเนื้อหาส าคัญของหัวข้อการสอนในวันนั้น โดยในชั้นเรียนจะมีครูผู้ท าหน้าที่
แนะน ารายการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการกับหัวข้อที่เรียนทบทวน ให้ท าแบบฝึกหัดและ
อธิบายขยายความเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนด้วย  

 2.3กรายการท าหน้ าที่ เ ส ริ มการสอน เ พ่ิม เติ ม เนื้ อหา ให้ ชั ดแจ้ งสมบู รณ์ 
(Supplementary หรือ Enrichment) คือ รายการท าหน้าที่เสริมเนื้อหาที่ครูสอนให้สมบูรณ์ขึ้น เช่น 
แสดงตัวอย่างเชิงละคร (Dramatization) หรือสาธิตวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์  

จากแนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงความหมายที่
แท้จริงของรายการสาระบันเทิงที่ต้องแบ่งส่วนของความบันเทิงและความรู้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ตามแต่ละรายการ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน ามาเป็นกรอบก าหนดในการผลิตรายการไม่ให้น าเสนอสาระ
และความรู้ในเรื่องของภาษามากจนเกินไป 

ผู้ศึกษาจึงจะผลิตรายการเพ่ือใหเปนประโยชนตอวัยรุนไทยในดานการศึกษาและเรียนรู
ภาษาท่ีสามเพ่ิมเติม โดยเนนการสอนเพ่ือให้น าไปใช้ได้และสอดแทรกความบันเทิง นับวาแนวทางนี้จะ
ท าใหวัยรุนมีความตองการมากขึ้นในการเปดรับสื่อบันเทิงในรูปแบบสอดแทรกสาระความรูเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลี โดยสรางประโยชน์จากความชอบในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนเปนทุนเดิมน ามาสอน
ภาษา ให้ความรูแก่วัยรุนไทยได้สามารถน าไปใช้ได้มากยิ่งข้ึน   
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง  

รายการ "A-Port”   

รายการที่อัพเดทข่าวของวงการบันเทิงเกาหลี มีการเปิดมิวสิกวิดีโอและให้ผู้ชมได้ร่วม
สนุกกับทางรายการโดยการให้โทรศัพท์เข้ามาตอบค าถามเพ่ือรับของรางวัล และสัมภาษณ์ศิลปินที่มา
ประเทศไทยในขณะนั้น 

รายการ "Sat Zone” 

รายการที่อัพเดทความเคลื่อนไหวและข่าวสารของวงการเพลงเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเพลง 
ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ ละครรวมไปถึงภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตหรืองานที่มีศิลปินมาร่วมที่ประเทศ
ไทยในขณะนั้น 

รายการ “Chris Delivery” 

รายการสาระบันเทิงสอนภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวหรือละครโดยมีศิลปินดารามาร่วม
แสดงด้วย ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อแตกต่างกันไป รายการมีความสนุกสนาน เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีเสียงใกล้เคียงกันที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจและใช้กันผิด 

รายการ “Wink Wink English” 

รายการสอนภาษาอังกฤษ ที่น าเสนอรูปประโยค ค าศัพท์ที่จะพบเสนอในสถานการณ์จริง 
เช่น มีชาวต่างชาติมาถามทาง โดยจะใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน ใช้การย้ าประโยคและ
แสดงซ้ าในตอนที่ตอบไม่ได้ และสามารถตอบได้ มีการใช้กราฟิกเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้ผู้ชมได้จดจ า
ได้ 

รายการ "Let's Speak Korean” 

รายการสอนภาษาเกาหลีทางช่อง Arirang ประเทศเกาหลีใต้ที่น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สอนการออกเสียง และแสดงละครในการเล่าและออกเสียงในสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือสอนผู้ชมที่เ ป็น
ชาวต่างชาติ โดยมีพิธีกรเป็นชาวไทย คือ Wonder Pareหรือ แพร-ธัชพร 

จากรายการตัวอย่างข้างต้นที่ได้ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการน าเสนอแล้ว ผู้ศึกษาจึงเห็น
ว่า รายการสอนภาษาส่วนใหญ่มีรูปแบบที่เปนสาระบันเทิง ไมเนนวิชาการมากเกินไปเพ่ือสร้างความ
สนุกสนานและไม่ตึงเครียดส าหรับผู้เรียน ส่วนใหญ่ใช้การแสดงละคร (บทบาทสมมติ) ในการสอนเพ่ือ
สมมติเหตุการณ์ท่ีคุณอาจพบและสามารถน าตัวอย่างจากรายการไปใช้ได้  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุกัญญา กันธะวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการหลงใหลคลั่งไคล้นักร้อง
เกาหลี : การแฝงฝังของวัยรุ่นไทย" ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของแฟนคลับศิลปินเกาหลี จ านวน 5 คน 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ทางประเทศเกาหลีใต้ ได้วางแผนในการส่งออกวัฒนธรรม พัฒนาการสร้างสรรค์สื่อ
บันเทิง เช่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ ท าให้ประสบความส าเร็จด้านการตลาดในประเทศต่างๆ กระแส
ความนิยมของสินค้าวัฒนธรรมนั้น ก็ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย หนึ่งคือผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายไม่น้อยส าหรับการซื้อสินค้าทางวัฒนธรรม มิใช่เพียงแค่ตัวศิลปินเท่านั้น แต่
ยังรวมไปถึงสิ่งที่ติดมากับศิลปินตั้งแต่หัวจรดเท้า หรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินก็ถือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมด้วย ทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก เช่น สไตล์การแต่งตัว ทรงผม 
เครื่องส าอาง ฯลฯ และลักษณะของรูปลักษณ์ภายในที่ส่งผลต่อความคิด จิตใจของเหล่าแฟนคลับ ท า
ให้พวกเขาเกิดความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมของเกาหลี จนกระทั่งไปถึงการเรียนภาษาเกาหลี
เพ่ิมเติม เพ่ือให้รู้เนื้อหาในภาพยนตร์ ละคร เพลงของเกาหลี และแบ่งปันความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
แบ่งรูปแบบกิจกรรม ได้ 3 กิจกรรม คือ การพูด (Speak) ความคิด (Think) และการรู้จัก (Know) 
โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นกิจกรรมของสังคมป๊อบเกาหลี (K-POP) และมีการแสดงออกใน
รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน พบว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยที่หลงใหลคลั่งไคล้นักร้องเกาหลีมีดังนี้ 

- การพูด (Speak) คือการถ่ายทอด บอกเล่าและแลกเปลี่ยนเรื่องราวข้อมูลของศิลปินที่
ชื่นชอบแบปากต่อปากกับเพ่ือนหรือคนรู้จัก จนถึงการพูดคุยกันผ่านตัวหนังสือบนเว็บไซต์ทั้ งที่รู้จัก
และไม่รู้จักกัน ทุกครั้งที่ได้พูดถึงศิลปินคนโปรด พวกเขาจะมีความสุขไปกับมัน แสดงออกมาทั้งจาก
น้ าเสียงและแววตาที่เปล่งประกายเวลาพูดคุยกัน 

- การคิด (Think) คือการค านึง นึกถึง คิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการแทนภาพหรือสร้าง
ภาพจินตนาการขึ้นมาเกี่ยวกับศิลปินที่ตนชื่นชอบให้เป็นไปในแบบที่ตนชอบและต้องการจะให้เป็น 
โดยการคิดถึงกลุ่มศิลปินที่ชื่นชอบแทบจะตลอดเวลา แม้จะไม่แสดงออกมาทางค าพูด แต่แสดงออก
ทางความคิดและอาจส่งความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการแต่งฟิกชั่น (นิยายที่
ใช้อัตลักษณ์ตัวศิลปินเป็นตัวด าเนินเรื่อง) การวาดรูปหรือพบเจอเรื่องๆหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวศิลปินเลย 
แต่เมื่อพบเจอบุคลิกลักษณะที่คล้ายกับศิลปินก็จะนึกถึงทันที เช่น ศิลปินไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ก็จะ
สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ 

- การรู้จัก (Know) เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดพูดคุยเกี่ยวกับศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างลื่น
ไหล พวกเขาจึงหนีไม่พ้นการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวศิลปินแทบจะตลอดเวลา ด้วยความต้องการรู้
ถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และความเป็นไปได้ในแต่ละวันของศิลปินที่ชื่นชอบ เพ่ือให้พวกเขาได้รู้จัก
ศิลปินมากยิ่งขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับเพ่ือนในกลุ่มได้อย่างคล่องตัว 
เห็นได้จากกลุ่มที่ได้ท าการศึกษา เห็นได้ว่า พวกเขาจะใช้เวลาว่างในแต่ละวันหมดไปกับการตาม
เรื่องราวข่าวสารของศิลปินในเว็บไซต์วันละหลายๆชั่วโมง หรือหลายๆครั้ง สิ่งเหล่านี้เองที่ท าให้กลุ่มที่
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ศึกษาท าความรู้จักกับศิลปินของตนเพ่ิมมากข้ึน 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรมการหลงใหลคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีของวัยรุ่นเหล่านี้ เริ่มต้น
จากการรู้จักศิลปินผ่านสื่อต่างๆ หรือคนใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องนั้นได้มีอิทธิพล
อย่างมากในการโน้มน้าวชักจูงให้   วัยรุ่นเหล่านี้ชื่นชอบและหลงใหลตามกันไปด้วย ท าให้เกิดการถ่าย
โอนข้อมูลรูปแบบ พฤติกรรม จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ในรูปแบบของกิจกรรมการพูด การคิดและ
การรู้จัก จนเกิดเป็นรูปแบบวิถีปฏิบัติน าไปสู่การสร้างสัญญะของความเป็นแฟนคลับออกมาในรูปแบบ
ของเครื่องหมาย และภาษาค าพูดภายใต้กรอบของพ้ืนทีและเวลาที่พวกเขาเข้าไปด ารงอยู่ใยความเป็น
แฟนนั้น ประกอบเป็นการแฝงฝังของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่มองเห็นได้เด่นชัด ซึ่งการแฝงฝัง
เหล่านี้แบ่งได้เป็นการแฝงฝังแบบแสดงออกที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการแฝงฝังสินค้าทาง
วัฒนธรรมบนร่างกายในครอบครองและในจิตส านึกของเด็กเหล่านี้  เช่น ซีดีเพลง เสื้อผ้า ทรงผม 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ และสิ่งของต่างๆท่ีศิลปินใช้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาษา วัฒนธรรม 
และการแฝงฝังแบบไม่แสดงออกที่แฝงอยู่ในร่างกายและจิตใจของพวกเขา จะรู้ก็ต่อเมื่อพวกเขา
เหล่านั้นได้แสดงอาการออกมาให้เห็นว่าคลั่งไคล้นักร้องเกาหลีมากน้อยเพียงใด 

 

ชุติมา ชุณหกาญจน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุนไท
ยจากสื่อบันเทิงเกาหลี” สรุปได้ว่าในการวิจัยเชิงปริมาณพบวา พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม
เกาหลีของวัยรุนไทยนั้น มาจากการชื่นชอบที่ตัวนักร้องและนักแสดงเกาหลี เป็นสวนใหญ ซึ่งไมใช
เพราะความเป็นเกาหลี หรือกระแสเกาหลีที่ก าลังได้รับความนิยมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
แสดงให้เห็นว่าถ้ากระแสความนิยมไมใช่เกาหลีแตเปนชาติอ่ืนๆ     วัยรุ่นไทยก็จะชื่นชอบนักรองและ
นักแสดงของชาตินั้นๆที่ก าลังเป็นกระแสอยู และก็จะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตามนักรองและ
นักแสดงที่ตนชื่นชอบในชวงนั้น อยางเช่น กระแสอเมริกันหรือกระแสญี่ปุ่นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย 

ดังนั้นจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลทั้งหมด มาเป็นแนวทางในการผลิตรายการตามหัวข้อจุลนิพนธ์ คือ "การสร้างสรรค์รายการสอน
ภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี” 
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บทที่ 3 

 

การเก็บข้อมูล 

 

การศึกษาและผลิต "รายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี” เป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน าไปสู่กระบวนการผลิตรายการเพ่ือกลุ่มคนที่ชื่นชอบภาษาเกาหลี
และศิลปินเกาหลี โดยมุ่งเน้นในเรื่องของรูปแบบเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ รวมไปถึงการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และภาษา
เกาหลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการศึกษานี้ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด รวมถึงการวางแผนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตรายการที่น าเสนอ
การสอนภาษาส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี 

 

รูปแบบในการศึกษาวิจัย  

การศึกษาและผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับศิลปินเกาหลีในครั้งนี้ ผู ศึกษาไดน า
วิธีวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงน าผลไปใชใหเปนประโยชนในทาง
ปฏิบัติเพ่ือผลิตรายการตอไป โดยผูศึกษาไดท าการสัมภาษณ์ (Interview) รวมถึงการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใชเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นจึงน าขอมูลที่ได
มาวิเคราะหเปนแนวทางในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับศิลปินเกาหลี เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูภาษาเกาหลีจากการชื่นชอบศิลปินเกาหลีใหสอดคลองกับความตองการ ของกลุมเปาหมาย 
รวมถึงท าการประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นมาใหมดวยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) อันน าไปสู
การปรับปรุงแกไขชิ้นงานใหดียิ่งขึ้นตอไป 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
โดยรูปแบบการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน  

1.tการศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตรายการ (Pre-Test) โดยการวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการน าเสนอจากรายการสอนภาษาทางโทรทัศน์  การแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายและการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัยต่อไป  

2.tการศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิตรายการ (Post-Test) ด้วยวิธีการประเมินผล
รายการในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย  
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ประชากรและกลมุตัวอยาง  

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุมคือ 
ประชากรที่เปน กลุมเปาหมายของรายการ ประชากรที่เปนผูผลิตรายการทางโทรทัศนและประชากร
ที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลี ดังตอไปนี้  

  1.1ประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ หมายถึง ประชากรที่เป็นแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีที่มีอายุตั้งแต 12-25 ป  

  1.2 ประชากรที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศน หมายถึง กลุมของผูผลิตและด าเนิน
รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษา จ านวน 2 คน 

  1.3ประชากรที่มีความรูดานภาษาเกาหลี หมายถึง อาจารยผูเชี่ยวชาญดานภาษา
เกาหลีในหน่วยงานหรือสถาบันสอนภาษาเกาหลีในปัจจุบัน จ านวน 2 คน 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาและผลิตรายการครั้งนี้ เก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางตามสะดวกและเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการที่ผลิตขึ้นดัง   
ตอไปนี้ 

  กลุ่มตัวอย่างก่อนการผลิตรายการ 

  2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมผูชมอายุระหวาง 12-25 ป ทั้ง
เพศหญิงและ   ชาย จ านวนทั้งสิ้น 100 คน  

  2.2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ หมายถึง กลุมของผูผลิตและผูด าเนินรายการโทร
ทัศนเกี่ยวกับการสอนภาษา รวมถึงอาจารยผูเชี่ยวชาญดานภาษาเกาหลี 

  กลุ่มตัวอย่างหลังผลิตรายการ  

  2.3 กลุมตัวอยางที่เปนผูประเมินผลรายการ หมายถึง กลุมผูชมอายุระหวาง 12-25 
ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จ านวน 8 คน มาท าการสนทนากลุมในหัวขอ 
“ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี” เพ่ือประเมินผลรายการ  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและผลิต "รายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี” ผู้ศึกษา
ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
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1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ มีดังนี้ 

  1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการ ความ
ต้องการด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี โดยมี
แนวค าถามดังต่อไปนี้ 

   1.1.1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

   1.1.2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการบันเทิงและรายการ
สอนภาษาเกาหลี 

   1.1.3 ความต้องการจากการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี  

   1.1.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สอน
ภาษา มีแนวค าถามดังนี้ 

   1.2.1 ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง
การสอนภาษา 

   1.2.2 ค าถามด้านเนื้อหารายการ 

   1.2.3 ค าถามเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการ  

   1.2.4 ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 

   1.2.5 ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

  1.3 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี มี
แนวค าถามดังนี้ 

   1.3.1 ค าถามเก่ียวกับกระแสเกาหลีนิยมในไทย 

   1.3.2 การสอนภาษาเกาหลี 

   1.3.3 พฤติกรรมผู้เรียน 

     

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตรายการ มีดังนี้ 

  2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผล
รายการที่ผลิตขึ้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะท าการ
สนทนาในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับ
แฟนคลับศิลปินเกาหลี” เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การรับชมรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสนทนากลุ่มนั้นจะประกอบด้วยแนวค าถามต่อไปนี้ 
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   2.1.1 รูปแบบของรายการ (Format) 

   2.1.2 เนื้อหาของรายการ (Content) 

   2.1.3 ลีลาการน าเสนอ (Style) 

   2.1.4 ด้านกราฟิก ภาพ เพลงและดนตรีประกอบ (Music) 

   2.1.5 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 

     

การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยแบบประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและการประเมินผลการผลิตรายการ 
ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือจึงมีลักษณะดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอจากรายการสาระบันเทิงด้าน
ภาษาทางโทรทัศน์  

  2. การสัมภาษณ์ (Interview)  

  3. การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

  4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการผลิตรายการและน า
เครื่องมือทั้งหมดมาท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาการท้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและท่านคณะกรรมการพิจารณา เพ่ือทดสอบความถูกต้องของโครงสร้าง
ค าถาม เนื้อหา รวมถึงภาษาที่ใช้ในการตั้งค าถาม  

  

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดท าการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงอ
อกเปน 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ประเมินผลรายการดังตอไปนี้  

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตรายการ  

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดท าการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสารทา
งดานวิชาการ      บทความตางๆ ทางอินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการผลิตรายการโทรทัศนประเภทสาระบันเทิง การสอนภาษาตางประเทศ ภาษาเกาหลี รวมถึง
งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลจากการเปดรับสื่อบันเทิงเกาหลีในรูปแบบตางๆ รวมถึงสื่อ DVD การสอน
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ภาษาเกาหลี 

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาไดท าการรับชมรายการโทรทัศนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษา
เกาหลีของสถานีโทรทัศนไทยและตางประเทศเพ่ือน าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอที่เกิดขึ้นในรายการวามีลักษณะอยางไรบาง โดยใชแนวคิดดานการผลิตรายการโทรทัศน
ประเภทสาระบันเทิงและแนวคิดของอิทธิพลจากการเปดรับสื่อบันเทิงเกาหลีในรูปแบบโทรทัศนมา
ประกอบการวิเคราะห คนหากลวิธีการคัดเลือกเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอของผู ผลิตและผู
ด าเนินรายการทั้งที่ดีและที่บกพรองหรือยังไมปรากฏในรายการเพ่ือน ามาใชเปนแนวทางในการผลิต
รายการสอนภาษเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี 

ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนเพศหญิง
และเพศชายที่มีอายุระหวาง 12-25 ป จ านวนทั้งสิ้น 100 คน โดยน าผลการศึกษา คนควา รวบรวมข
อมูลทางดานเอกสารตลอดจนผลการวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหารายการมาเปนแนวทาง           ใน
การสรางแบบสอบถามเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับและความตองการทั้งในดานเนื้อหาและ
รูปแบบของรายการ เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีใหสอดคลองกับกลุม    เปาหมายตอไป  

ขั้นตอนที่ 4 ผูศึกษาไดท าการสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการ
โทรทัศนเกี่ยวกับการสอนภาษา รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานภาษา ซึ่งไดน าผลการศึกษาคนควารวบรวมข
อมูลจากเอกสารทางดานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาของรายการ
มาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ
เนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิต แลวจึงท าการรวบรวมขอมูล
ที่ไดทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับ
แฟนคลับศิลปินเกาหลีตอไป  

ขั้นตอนที่ 5 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-production) โดยน าขอมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะหรวบรวมได มาจัดท าโครงสรางและโครงรางรูปแบบของรายการ (Proposal) หาข
อมูลเพื่อเขียนบทรายการ ( Script ) ตลอดจนจัดท าตารางการด าเนินงานผลิตรายการทั้งหมด  

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรายการ  

ผูศึกษาจะน าเสนอผลการสรางสรรครายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีตอกลุมเปาหมายจ านวน 8 คน หลังจากการผลิตรายการเสร็จสิ้นแลว ดวยวิธีการสนทนากลุม 
ในหัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟน
คลับศิลปินเกาหลี” จากนั้นจึงน าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินรายการที่ผลิตขึ้น ทั้งในดาน
รูปแบบ เนื้อหา ผูด าเนินรายการ ดนตรีที่ใช ตลอดจนภาพรวมของรายการ ซึ่งจะน าไปสูการปรับปรุง
แกไขชิ้นงานใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละสวนดังตอไปนี้ 

  1. ผูศึกษาไดท าการรับชมรายการโทรทัศนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษา
เกาหลีของสถานี   โทรทัศนไทยและตางประเทศเพ่ือน าขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรูปแบบเนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอ  

  2. ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจถึงพฤติกรรมการเปดรับและ
ความตองการของ  กลุม      เปาหมายจ านวน 100 คน  

  3. ผูศึกษาไดสัมภาษณ เพ่ือขอขอมูลและความคิดเห็นจากผูผลิตรายการโทรทัศน
เกี่ยวกับการสอนภาษาและอาจารยสอนภาษาเกาหลีจากสถาบันกวดวิชาภาษาเกาหลี 

  4. ผูศึกษาไดเตรียมการกอนผลิตรายการ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล จัดท า โครง
สรางและ   โครงรางรูปแบบของรายการ หาขอมูลในเรื่องของเนื้อหา เขียนบทรายการ คัดเลือก เพลง
และดนตรีประกอบและท าการผลิตรายการ  

  5. ผูศึกษาไดท าการประเมินผลรายการ ดวยวิธีการสนทนากลุมของกลุมเปาหมาย 
จ านวน 8 คน 

 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดท าการวิเคราะหขอมูลเพ่ือน าไปใชใน
การผลิตรายการโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนสถิติพ้ืนฐานที่น าเสนอในการ รวบ
รวมขอมูล แจกแจงขอมูลและบรรยายคุณลักษณะของขอมูล โดยผลที่ไดจะสรุปบรรยายคุณลักษณะ
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งจะแบงการ วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลกอน
การผลิตรายการและการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการดังตอไปนี้  

  

การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตรายการ  

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึกษาไดท าการวิเคราะหผลขอมูลจากการรับฟงรายการโทรทัศนเกี่ยวกับ
การสอนภาษา โดยน าเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของรายการที่ศึกษามาจ าแนกลักษณะของรูปแบบ
เนื้อหา เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถน ามาปรับใชในการผลิตรายการได  

ขั้นตอนที่ 2 ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติขั้นพ้ืนฐาน โดยน าค าตอบที่ไดกลุ
มตัวอยางตอบแบบสอบถามมาท าการค านวณผลทางสถิติเพ่ือหาคาเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ดานพฤติ
กรรมการเปดรับ ตลอดจนความ     ตองการดานรูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมถึงการน าความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะมาใชพิจารณาเพ่ิมเติมในการผลิตรายการ  
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ขั้นตอนที่ 3 ผูศึกษาไดท าการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการน าค าตอบของผู
ผลิต รายการโทรทัศนดานการสอนภาษาและอาจารยผูเชี่ยวชาญดานภาษาเกาหลีที่ไดจากการ
สัมภาษณดวยวิธีการบันทึกเสียง มาศึกษาถึงกลวิธีในการสื่อสารและการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหา
ทั้งหมดที่ผูผลิตและผูด าเนินรายการใชรายการโทรทัศนดานการสอนภาษา รวมไปถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการโทรทัศนดานการสอนภาษาทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะหในประเด็นนี้จะอาศัยแนวคิดด
านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใชในการวิเคราะห แลวน ามาสรุปตามประเด็นที่ตั้งไวเพ่ือใชเปนแน
วทางในการผลิตรายการตอไป  

ผูศึกษาจะน าผลการวิเคราะหรายการโทรทัศนดานการสอนภาษา การสัมภาษณผูผลิต
รายการโทรทัศนสอนภาษา อาจารยผูเชี่ยวชาญดานภาษาเกาหลี และการตอบแบบสอบถามของกลุ
มตัวอยางมาสรุปประเด็นเพ่ือก าหนดแนวทางในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีตอไป  

 

การวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตรายการ  

ผูศึกษาไดท าการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม ( Focus Group ) เพ่ือประเมินผล
รายการที่ไดผลิตขึ้นโดยน าค าตอบที่ไดทั้งในดานความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ 
จากการรับฟงรายการของกลุม      เปาหมายมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
รายการใหสอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด  

 

การนําเสนอขอมูลและชิ้นงาน  

ในการศึกษาและผลิตรายการในครั้งนี้ ผูศึกษาไดน าเสนอขอมูลและชิ้นงานที่ไดจากการ 
วิเคราะหขอมูลและการผลิตรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ การน าเสนอขอมูลในขั้นตอนกอน
การผลิตรายการ การน าเสนอขอมูลในขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ การน าเสนอรายการที่เสร็จสม
บูรณและการน าเสนอผลการประเมินรายการ ดังตอไปนี้  

  1. การน าเสนอขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิตรายการขอมูลในขั้นตอนกอนการผลิต
รายการนั้น เก็บรวบรวมข้ึนเพื่อน ามาใชเปนแนวทางในการผลิตรายการดังตอไปนี้  

   สวนที่ 1 น าเสนอรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอกลยุทธและยุทธวิธีใน
การสื่อสารของรายการโทรทัศนสอนภาษาเพ่ือน ามาเปนแนวทางในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลี
ส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  

   สวนที่ 2 น าเสนอผลการเก็บรวมรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของรายการจ านวน 100 คน เพ่ือใหทราบถึง
พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน ของกลุมเปาหมาย ตลอดจนความตองการดานรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีตอไป  
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   สวนที่ 3 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) 
ของกลุมตัวอยางผูผลิตรายการโทรทัศนเกี่ยวกับการสอนภาษาและอาจารยผูเชี่ยวชาญดานภาษา
เกาหลีตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศนสอน
ภาษาในปจจุบัน กลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและเนื้อหาที่ดี กลวิธีในการสื่อสารของผูด าเนินรายการ
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการโทรทัศนสอนภาษาเพ่ือน ามาใชเปนแนวทางในการ
ผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีตอไป  

  2. การน าเสนอขอมูลในขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ ขอมูลในขั้นตอน
เตรียมการผลิตรายการนั้นเก็บรวบรวมข้ึนเพื่อใชในการวางแผนการผลิตรายการดังตอไปนี้  

   สวนที่ 1 น าเสนอโครงสรางและโครงรางรูปแบบรายการ ซึ่งจะประกอบ
ไปดวยองคประกอบทุกสวนของรายการตลอดจนหัวขอเรื่อง เนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอที่จะ
ท าการผลิตในแตละตอนของรายการ  

   สวนที่ 2 น าเสนอบทรายการจ านวนทั้งสิ้น 1 ตอน ซึ่งจะประกอบไปดวย
บทพูดของผูด าเนินรายการ บทบรรยาย รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบในแตละตอนของรายการ  

   สวนที่ 3 น าเสนอตารางการด าเนินงานใหทราบถึงขั้นตอนในการผลิต
รายการ (Time Table) เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการด าเนินงานตั้งแตการเก็บ
รวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ   

  3. การน าเสนอรายการที่เสร็จสมบูรณ น าเสนอดวยรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับ
แฟนคลับศิลปินเกาหลี ในรูปแบบสาระบันเทิงที่เสร็จสมบูรณ ความยาวตอนละ 20 นาที จ านวน
ทั้งสิ้น 1 ตอน  

  4. การน าเสนอผลการประเมินรายการ น าเสนอผลการประเมินรายการทีไดจากกลุ
มผูชมเปาหมายดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสนทนากลุมเพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึง
พอใจและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมรายการของกลุมเปาหมายในดานรูปแบบ เนื้อหา ผูด าเนิน
รายการรวมถึงเพลงและดนตรีประกอบในรายการแลวน าผลที่ไดมาสรุปตามประเด็นเพ่ือใชเปนแน
วทางในการปรับปรุงแกไขรายการตอไป  
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การวางแผนผลิตชิ้นงาน  

ผูศึกษาไดวางแผนการในการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

จัดท าโครงสรางและโครงรางรูปแบบ (Proposal) ของรายการ โดยมีองคประกอบตางๆ 
ดังตอไปนี้  

ชื่อรายการ : ชากียา อันนยอง (ที่รัก สวัสดีค่ะ) 

ประเภท : รายการสาระบันเทิง  

วัตถุประสงคของรายการ :  

  1. เพ่ือสอนค าศัพท์ ประโยคเบื้องต้นของภาษาเกาหลีและแสลงที่วัยรุ่นเกาหลีนิยม
ใช้กัน 

  2. เพ่ือให้ผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีอย่างสนุกสนาน 

กลุมเปาหมาย :  

  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีอายุ 12-25 ปี  

  2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจภาษาเกาหลี 

วันเวลาออกอากาศ : ทางโทรทัศน์เคเบิล ช่อง Bang Channelเวลา 20.00-20.20 น. 

ความยาว : 20 นาท ี

แนวคิดของรายการ : สอนภาษาเกาหลีที่ได้ทั้งความรู้และบันเทิง 

Mood&Tone : รายการที่เนนสีสันสดใส มีการใชกราฟกตลอดทั้งรายการ  

เนื้อหารายการ : การสอนค าศัพท์ ประโยค การผูกประโยคเบื้องต้นและแสลง โดยจะใช้
การสอนแบบพาไปในสถานที่จริงที่จะได้ใช้ค าศัพท์หรือประโยคเหล่านั้นและอิงตามศิลปินเกาหลีที่
กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ โดยมีวิธีการ  น าเสนอดังต่อไปนี้  

  เบรก 1 พิธีกรกล่าวทักทาย แนะน าสถานที่ที่จะพาไปในเทปนั้นๆ สอนค าศัพท์และ
ประโยคเบื้องต้นท่ีจ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์นั้นๆ 

  - ค าแนะน าสั้นๆ เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ผิดบ่อย ความหมายเปลี่ยนทันที เช่น การสะกด
หรือการออกเสียง 

  เบรก 2 กลับมาสถานที่เดิม สอนค าศัพท์และการผูกประโยคที่จ าเป็นต้องใช้ใน
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สถานการณ์นั้นๆต่อ 

  - ค าแนะน าสั้นๆ ให้ข้อมูลวัฒนธรรมของคนเกาหลีที่เก่ียวกับเทปนั้นๆ 

  เบรก 3 สอนแสลงที่วัยรุ่นเกาหลีนิยมพูดกัน และพิธีกรพูดปิดรายการ  

ผูดําเนินรายการ : คุณพรนารา ณ สงขลา 

         คุณพบพิรุณ อภิชาติทวีพร 

         คุณกวิน พงษ์นิยธรรม 

โลโก้รายการ :    

 

 

 

เขียนบทรายการ : เขียนบทรายการในแตละเทปซึ่งประกอบไปดวยบทพูดของผูด าเนิน
รายการ บทบรรยาย รวมถึงดนตรีและเพลงประกอบรายการและจัดท าตารางการด าเนินงาน ในการ
ผลิตรายการ โดยผูศึกษาไดจัดท าตารางการด าเนินงานในการผลิตรายการเพ่ือใหทราบถึงระยะเวลา
และเปาหมายในการด าเนินงานตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการประเมินผลรายการ  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

 

การศึกษาและผลิต “รายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี” 
ใช้วิธีการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอที่ปรากฏในรายการสาระบันเทิงด้านภาษา ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิงด้านภาษา รวมถึงครูผู้สอนภาษาเกาหลีและ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตรายการวาไรตี้ด้านภาษาเกาหลีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต
รายการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

3. การน าเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  

 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 1.บทวิเคราะห์รูปแบบเเนื้อหาเและวิธีการน าเสนอจากรายการสาระบันเทิงด้าน
ภาษาทางโทรทัศนท์ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติเรวมทั้งการรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์
ของทางสถานี โดยใช้ระยะเวลาศึกษา11เดือนเป็นจ านวน 3รายการ 

 2. สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิงด้านภาษา 
จ านวน 1 ท่าน  

 3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีจ านวน3ท่าน  
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4. ส ารวจพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้และความ
ต้องการจากการเปิดรับชมรายการด้านภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีของกลุ่มเป้าหมาย
จากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 100 ชุด 

 

2. ผลการวิจัยก่อนการผลิตรายการ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้น ผู้ศึกษาได้ผลการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนําเสนอจาก
รายการสาระบันเทิงด้านภาษาทางโทรทัศน์และหนังสือเรียนภาษาเกาหลี 

 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการน าเสนอจาก
รายการ สาระบันเทิงด้านภาษาทางโทรทัศน์ ทั้งที่ออกอากาศตามวันและเวลาปกติ รวมทั้งการรับชม
ย้อนหลังผ่านทาง Youtube ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จ านวน 
3รายการ ได้แก่ รายการ Chris Delivery, รายการ Wink Wink English และรายการ English 
Breakfastศึกษาหนังสือเรียนภาษาเกาหลี จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ หนังสือเก่งเกาหลี 24 ชั่วโมง, หนังสือ
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น, หนังสือห้องเรียนภาษาเกาหลี Class Ajumma และหนังสือพูด
เกาหลีจากจินตภาพMind Map Korean โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

  2.1.1 รายการโทรทัศน์ 

  การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์
สาระบันเทิงสอนภาษา ดังนี้ 

 รายการ Chris Delivery 

 รายการ Chris Delivery เป็นรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอเนื้อหาความรู้
ภาษาอังกฤษทั่วๆไปที่พบเจอได้ในชีวิตประจ าวันเกลุ่มเป้าหมาย คือ วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ภาษาอังกฤษเออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 21.30 - 22.30 
น. ด าเนินรายการโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์, คุณตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาด พงษ์สุชาติ และคุณไก่-สมพล ปิยะ
พงศ์สิริ มีรูปแบบ เนื้อหา ลีลาและวิธีการน าเสนอ ดังนี้ 

 1. รูปแบบของรายการ Chris Delivery  

  รายการ Chris Delivery เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งน าเสนอเนื้อหาที่มาของค าศัพท์ต่างๆ ส านวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวันเค าศัพท์
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ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกัน และมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป การ
ออกเสียงที่ถูกต้องและไวยากรณ์ท่ีควรจดจ า  

 

ช่วง รายละเอียด 

เริ่มต้น เข้าสู่รายการโดยผู้สนับสนุนรายการ ไตเติ้ลรายการและเพลงประจ ารายการ 
และภาพประกอบจากรายการ หลังจากนั้นพิธีกรก็กล่าวทักทายผู้ชมและพูด
เกริ่นถึงแขกรับเชิญ ประจ าสัปดาห์ แล้วท าการเปิดตัวแขกรับเชิญ พร้อม
พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนเข้าสู่ช่วงถัดไป 

Go Out เป็นช่วงที่คริสโตเฟอร์จะพาผู้ชมออกไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่จะเจอในชีวิตประจ าวัน 

Speak Out เป็นช่วงที่แขกรับเชิญจะมาร่วมเล่นละคร (Sitcom) โดยมีการจ าลอง
สถานการณ์และบทบาทสมมติท่ีก าลังเป็นที่พูดถึงในขณะนั้น ตลอดการแสดง
ก็จะมีความรู้ภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นค าศัพท์ ไวยากรณ์ มี
ภาพกราฟิกประกอบเป็นรูปภาพและตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือบอกการสะกดค าศัพท์และค าแปล 

  

 2. เนื้อหาของรายการ Chris Delivery   

  2.1 การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ รวมถึง
ส านวนที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจ าวัน  

  2.2 การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียง
คล้ายกนัแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป 

 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอของรายการ Chris Delivery  

  พิธีกรทั้ง 3 คนจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พูดคุยอย่างเป็นกันเองสนุกสนาน 
เล่นมุกตลกกันตลอด เพ่ือเป็นการสร้างความสนุกสนานและเพ่ิมสีสันให้กับรายการไม่ให้เครียดเกินไป  
ในช่วงละคร (Sitcom) ลีลาท่าทางการ แสดงก็จะค่อนข้างแสดงให้ดูเกินจริง เพ่ือเป็นการสร้างความ
บันเทิงและยังท าให้มีความสนุก น่าติดตามมากยิ่งขึ้น 
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 รายการ English Breakfast  

  รายการ English Breakfast เป็นรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอเนื้อหา
ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วๆไปซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่
สนใจภาษาอังกฤษเออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ทุกวันเสาร์–อาทิตย์เวลา 
09.00 – 09.25 น. ด าเนินรายการโดย สุผจญ กลิ่นสุวรรณ และวารินทร์ แพทริก แม็คเบลน โดยมี
รูปแบบ เนื้อหา ลีลาและวิธีการน าเสนอ ดังนี้  

 1. รูปแบบของรายการ English Breakfast  

  รายการ English Breakfast เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่ง น าเสนอเนื้อหาที่มาของค าศัพท์ต่างๆ ส านวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวันเค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ออก เสียงคล้ายกันเแต่เขียนไม่เหมือนกัน และมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง ไวยากรณ์ท่ีควรจดจ าและการเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยแลกเปลี่ยน  

 

ช่วง รายละเอียด 

เริ่มต้น เข้าสู่รายการโดยผู้สนับสนุนรายการ ไตเติ้ลรายการ เพลงประจ ารายการและ
ภาพประกอบจากรายการ 

Proverbs พิธีกรพูดเกริ่นเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นของเทป ก่อนเข้าสู่ซิตคอม 
(Sitcom) ซึ่งพิธีกรทั้งสองคนก็จะแสดงบทบาทสมมติที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับเรื่องราวและหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ ตลอดทั้งช่วงจะมีรูปภาพและ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษประกอบค าพูดของพิธีกร ในท้ายช่วงยังมีการรวบรวม
ค าศัพท์ทั้งหมดที่ได้มาบอกความหมายอีกครั้ง 

Same Same  

But Different 

เป็นช่วงที่ให้ความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกันแต่เขียน
แตกต่างกัน โดยพิธีกรจะบอกความหมายที่ต่างกันของค าทั้งสองค า รวมถึง
ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้ค าศัพท์เหล่านี้ตลอดทั้งช่วงค าบรรยาย (Subtitle) 
ขึ้นประกอบค าพูดของพิธีกร ในตอนท้ายของช่วงจะมีการตัวอย่างค าถาม
พร้อมเฉลยและค าอธิบายอีกด้วย 

Just Ask เป็นช่วงที่ให้คนดูส่งค าถามเข้ามาในรายการ แล้วพิธีกรประจ าช่วงจะเป็น
ผู้ตอบค าถามนั้นๆ นอกจากจะอธิบายค าตอบแล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้
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ช่วง รายละเอียด 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเข้าไปอีกด้วยตลอดทั้งช่วงจะมีรูปภาพและตัวอักษร
ภาษาอังกฤษประกอบค าพูดของพิธีกร 

Planet Tuk Tuk เป็นช่วงที่จะพาออกนอกสถานที่ โดยจะมีการก าหนดค าถามขึ้น แล้วพิธีกร
ประจ าช่วงก็จะน าค าถามเหล่านั้นไปถามชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
ค าตอบที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไป ตลอดทั้งช่วงจะมีค าบรรยาย (Subtitle) 
ขึ้นประกอบค าตอบของชาวต่างชาติและพิธีกรก็จะเป็นผู้แปลและอธิบาย
ค าตอบเหล่านั้นเป็นภาษาไทยให้คนดูเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

Track Attack เป็นช่วงที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีเพลงสากลเป็นสื่อกลางในการให้
ความรู้ ในตอนเริ่มช่วงจะเปิดมิวสิควิดีโอพร้อมกับขึ้นเนื้อร้องประกอบ แล้ว
พิธีกรประจ าช่วงก็จะรับหน้าที่มาแปลความหมายของเพลงทีละท่อนทีละช่วง 
โดยมีการตัดสลับไปมาระหว่างมิวสิควิดีโอ 

Tea Break เป็นช่วงที่มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นดาราหรือศิลปินเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในรายการ ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์นั้นก็จะพูดคุยกันเป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วมีค าบรรยาย (Subtitle) ขึ้นประกอบตลอดการพูดคุย แต่
จะมีเสียงค าแปลภาษาไทยแทรกขึ้นมาเป็นบางช่วงบางตอน 

  

 2. เนื้อหาของรายการ English Breakfast  

  รายการ English Breakfast เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งน าเสนอเนื้อหา   ที่มาของค าศัพท์ต่างๆ ส านวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน การออก
เสียงที่ถูกต้องและไวยากรณ์ท่ีควรจดจ า สามารถจ าแนกเนื้อหาของรายการได้ คือ การน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ รวมถึงส านวนที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจ าวัน การน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป การไขข้อสงสัยของคนดูในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม การ
น าเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติในหัวข้อต่างๆ การน าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลงและ
การพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มาในรายการ 
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 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอของรายการ English Breakfast  

  พิธีกรด าเนินรายการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ส าเนียงและการ
ออกเสียงชัดเจน ฟังง่ายแต่ก็มีการพูดภาษาไทยเป็นค าแปลสอดแทรกอยู่ตลอด พิธีกรจะใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายและมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง มีการพูดเล่น หยอดมุกตลกบ้าง จึงท าให้มีความสนุกสนาน 
จะเน้นการใช้โทนเสียงสูงต่ าและมีการท าท่าทางประกอบการพูดคุยเพ่ือให้รายการมีความสนุกสนาน
มากยิ่งขึ้น สีหน้าท่าทางของพิธีกรจะมีความสนุกสนาน ยิ้มแย้ม ขี้เล่นอยู่ตลอดเวลา  

 

 รายการ Wink Wink English 

  รายการ Wink Wink English เป็นรายการสาระบันเทิงที่น าเสนอเนื้อหา
ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วๆไปซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 17.45–17.55 น. ด าเนินรายการโดย Adam Bradshaw 
(อดัม แบรดชอว์) มีรูปแบบ เนื้อหา ลีลาและวิธีการน าเสนอ ดังนี้ 

 1. รูปแบบของรายการ Wink Wink English 

  รายการ Wink Wink English เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งน าเสนอเหตุการณ์ที่อาจจะต้องสนทนากับชาวต่างชาติ สอนประโยคและค าศัพท์ที่
สามารถสื่อสารในเหตุการณ์นั้นได้ 

 

ช่วง รายละเอียด 

เริ่มต้น เข้าสู่รายการโดยชื่อบริษัทผู้ผลิตรายการ ไตเติ้ลรายการ เพลงประจ า
รายการและภาพประกอบจากรายการ 

กลาง พิธีกรพูดเกริ่นเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นของเทป ก่อนเข้าสู่ ซิตคอม 
(Sitcom) เป็นเหตุการณ์จ าลองระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะมี
การสนทนาที่คนไทยไม่ทราบว่าควรจะตอบไปอย่างไร จากนั้นจะตัดมาที่
พิธีกรรายการบอกประโยคที่ควรตอบให้ 

ท้าย ย้ าประโยคที่ได้สอนไปก่อนหน้านี้  และค าศัพท์พร้อมค าแปลสิ่งของ
แวดล้อมที่จะพบในสถานที่นั้นๆ 
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2. เนื้อหาของรายการ Wink Wink English 

  รายการ Wink Wink English เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งน าเสนอเหตุการณ์ที่อาจจะต้องสนทนากับชาวต่างชาติ สอนประโยคและค าศัพท์ที่
สามารถสื่อสารในเหตุการณ์นั้นได้ สามารถจ าแนกเนื้อหาของรายการได้ ดังนี้ 

  2.1 การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคและค าศัพท์ที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน   

  2.2 การไขข้อสงสัยของคนดูในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกสาระ
ความรู้อื่นๆ เพ่ิมเติม 

 3. ลีลาและวิธีการน าเสนอของรายการ Wink Wink English 

  พีธีกรด าเนินรายการโดยการสอนแบบเข้าใจง่าย มีการเล่นมุกตลกเพ่ิม
สีสันในรายการและท าให้ผู้ชมคิดว่าภาษาเกาหลีอังกฤษไม่ยากและสนุกไปกับการเรียน 

 

 2.2 หนังสือเรียนภาษาเกาหลี 

 การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเรียนภาษาเกาหลี ดังนี้ 

 เก่งเกาหลี 24 ชั่วโมง 

 เป็นหนังสือสอนภาษาเกาหลี แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 24 ชั่วโมง โดย 
Stephen Revere รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีจากประสบการณ์ของผู้เขียน
ที่เป็นชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็น อักษรและวิธีการเขียนภาษาเกาหลี เหตุการณ์สมมติและบทสนทนา
พ้ืนฐานที่ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ ค าศัพท์และไวยากรณ์และวัฒนธรรมของคนเกาหลี 

 

 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ระดับต้น 

 เป็นหนังสือสอนภาษาเกาหลี โดย อาจารย์ สิทธินี ธรรมชัย เนื้อหาทั้งเล่มจะเป็น
หลักไวยากรณ์ภาษาเกาหลี   เบื้องต้นทั้งหมด เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการน าไปสอบวัดระดับ
ภาษาเกาหลี (Topik Test) โดยจะเรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาเกาหลี ให้สะดวกต่อการค้น ในแต่ละ
ไวยากรณ์ประกอบด้วยการอธิบายความหมาย โครงสร้างการใช้ รูปแบบการใช้และตัวอย่างประโยค
พร้อมค าแปลภาษาไทย 
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 ห้องเรียนภาษาเกาหลี Class Ajumma 

 เป็นหนังสือสอนภาษาเกาหลี โดย คุณครูจ๋า วิทิยา จันทร์พันธ์ เนื้อหาในหนังสือ
ผ่านการประมวลผลจากประสบการณ์การสอนของผู้เขียน และคิดค้นเทคนิค วิธีการสอนที่สนุก เสริม
มุกเข้าไป มีหลักการจ าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทต่างๆ เริ่มจากตัวอักษร 
และเข้าสู่บทเรียนไวยากรณ์ นอกเหนือจากบทตัวอักษรที่มีค าอ่านภาษาไทยแล้ว ในบทอ่ืนๆจะไม่มีอีก 
เป็นการบังคับให้ผู้อ่านจ าตัวอักษรให้ได้เสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็ต้องล าบากพลิกหน้าไปมาเพ่ือหาค าอ่าน 
ท้ายบทแต่ละบทจะบอกความรู้ที่ควรจ าเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและประเทศเกาหลี เช่น ยุคต่างๆของ
ประเทศเกาหลี วัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น 

 

 หนังสือ พูดเกาหลีจากจินตภาพMind Map Korean 

 เป็นหนังสือสอนภาษาเกาหลีจากภาพ โดย คุณนาริฐา สุขประมาณ ใช้หลักการ 
mind mapping ในการเขียนควบคู่ไปกับอธิบาย ท าให้ผู้อ่านจดจ าได้ง่าย มีหลัก มีขั้นตอนในการจ า 
โดยแบ่งเป็นส่วนของค าศัพท์เกาหลีน่ารู้และส่วนบทสนทนาที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ที่รวบรวม
ค าศัพท์และประโยคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ประกอบกับการใช้ภาพประกอบในการช่วยจ า การ
สอนไวยากรณ์ของบทสนทนาตามบทต่างๆ ท้ายหนังสือจะเป็นบทที่รวบรวมค าศัพท์และค าถามเอาไว้
เอาตัวรอดในประเทศเกาหลี  

 DVD ประกอบการสอน แบ่งตามบทในหนังสือทั้งหมด 40 ไฟล์ ในไฟล์เสียงจะ
บอกเลขหน้าไว้ด้วยเพ่ือความสะดวกในการเปิดหนังสือตาม แต่ละไฟล์จะสอนการออกเสียงภาษา
เกาหลีที่ถูกต้องและบอกความหมาย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี สามารถสรุปได้ดังนี้  

 ในส่วนของรายการโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ จะมีการน าเสนอเนื้อหาหลักๆ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคือ ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษต่างๆ ประโยคที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยเนื้อหานั้น
จะมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น บางค าที่รู้อยู่แล้วแต่อาจจะยังเข้าใจผิด ก็ท าการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในส่วนที่มีเพ่ิมเติมหรือเป็นเนื้อหาที่ต่างกันคือ การไขข้อสงสัยของคนดูใน
เรื่องต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้อ่ืนๆเพ่ิมเติม การน าเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติใน
หัวข้อต่างๆ และการน าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลง  
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 ในด้านรูปแบบรายการ มีความคล้ายกันก็คือ การแสดงละครซิตคอม (Sitcom) ซึ่ง
เป็นช่วงที่ผู้ด าเนินรายการจะมาแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราวที่สร้างขึ้น อาจจะแขกรับเชิญหรือ
นักแสดงประกอบมาท าการแสดง เพ่ือเป็นการเพ่ิมสีสันให้กับรายการ อีกทั้งในเรื่องราวที่สร้างขึ้นนี้ 
ยังมีการสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษและใส่มุกตลกเพ่ือเป็นการสร้างความบันเทิง มีการแบ่ง
รายการออกเป็นช่วงๆ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายให้กับคนดู  

 ในด้านลีลาและวิธีการน าเสนอ มีส่วนที่มีความคล้ายกัน ซึ่งก็คือ ผู้ด าเนินรายการ
จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง มีการพูดเล่น หยอดมุกตลกบ้าง จึงท าให้
รายการผ่อนคลาย ไม่เครียด ดูไม่ใช่รายการที่สอนภาษาอย่างจริงจัง อีกทั้งสีหน้าท่าทางของพิธีกรจะ
มีความสนุกสนานยิ้มแย้มข้ีเล่นอยู่ตลอดเวลาในช่วงซิตคอม (Sitcom) ท าให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

 ในส่วนของหนังสือเรียนภาษาเกาหลี ในด้านเนื้อหาหลักภายในเล่ม จะเป็นการ
สอนโดยใช้บทสนทนาพ้ืนฐานในเหตุการณ์ต่างๆที่จะพบในชีวิตประจ าวัน จากนั้นจะเป็นค าศัพท์และ
ไวยากรณ์ อาจจะมีการแทรกเกร็ดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเกาหลีหรือข้อแนะน าในการใช้ชีวิต แนว
การเขียนของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแต่จะคงความเข้าใจง่าย อ่านแล้วกระชับ ไม่วกไปวนมา 

 ความแตกต่างของหนังสือเรียนภาษาเกาหลีแต่ละเล่ม คือ หนังสือไวยากรณ์ภาษา
เกาหลีระดับต้น จะมีเนื้อและการเขียนที่เป็นทางการมาก เนื่องจาก เป็นหนังสือที่รวบรวมเฉพาะหลัก
ไวยากรณ์ระดับต้นเพ่ือใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี และหนังสือห้องเรียนภาษาเกาหลี Class 
Ajumma จะเป็นแนวการเขียนที่เป็นกันเองมากที่สุด มีใการแทรกมุกตลกหรือเทคนิคการจ าเฉพาะตัว 
ส่วนหนังสือพูดเกาหลีจากจินตภาพจะเน้นการเชื่อมโยงของภาพในการแตกศัพท์หรือประโยคให้จด
ง่ายๆ และสุดท้ายหนังสือเก่งเกาหลี 24 ชม. เป็นหนังสือที่น าประสบการณ์ของผู้เขียนชาวต่างชาติใน
การใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีมาสอน 

 จากผลวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้กับรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลี
ส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีในรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยการให้ความส าคัญกับการสอนบทสนทนา
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน และเนื่องจากเป็นรายการสาระบันเทิงที่มีการสอดแทรก
ความรู้เรื่องภาษาไว้ด้วย พิธีกรด าเนินรายกการจึงจะใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายและดูไม่เป็น
ทางการจนเกินไป เพ่ือคนดูจะได้ไม่รู้สึกเครียด แล้วรู้สึกสนุกสนานไปกับรายการ  
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 2.2 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการสาระบันเทิง  

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทรายการ สาระบันเทิงด้านภาษา ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์จ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 

 คุณปรารถนา วิโนทพรรษ์  ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Chris Delivery 

 

 2.2.1 คุณปรารถนา วิโนทพรรษ์  ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Chris Delivery 

  1. ค าถามด้านเนื้อหารายการ 

   เป็นรายการสาระบันเทิงท่ีสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ให้ผู้ชม
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอนประโยคส าเร็จที่พบเจอได้บ่อยแล้วค่อยสอนหลักภาษาเข้า
ไป ไม่เน้นสอนไวยากรณ์แบบหนักๆ เพราะผู้ชมจะเบื่อ หรือไปเรียนในห้องเรียนแทนจะดีกว่าและไม่
เหมาะกับเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงสอนภาษาที่ต้องได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน 
คัดเลือกเนื้อหารายการในแต่ละตอนจากแขกรับเชิญที่ก าลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น และน าเหตุการณ์
มาเชื่อมโยงกับบทเรียนที่จะสอนในเทปนั้นๆ  

  2. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอรายการ 

   เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ละคร โดยเลือกแขกรับเชิญประจ าแต่ละตอนที่ก าลังเป็นนี่นิยมในขณะนั้น ยกตัวอย่างจากกิจกรรม
เด่นของแขกรับเชิญมาเป็นบทสนทนาในรายการ รายการจึงทันต่อเหตุการณ์เสมอ เป็นรูปแบบที่ท าให้
คนดูรู้สึกสนใจและติดตามมากกว่าการสอนไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว 

  3. ค าถามด้านผู้ด าเนินรายการ 

   ผู้ด าเนินการที่มีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน คุณคริสโตเฟอร์ก็จะ
เน้นการสอนเนื้อหา ค าศัพท์ ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ในส่วนของละครก็จะเป็นแบบใช้การแสดง
เกินจริง มีการใช้ท่าทาง น้ าเสียงการพูดที่ตลก จะเน้นความสนุกสนานมากกว่า  
  

  4. ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 

   เนื่องจากรายการมีมา 7 ปีท าให้เนื้อหารายการที่น าเสนอ
อาจจะซ้ า ครีเอทีฟรายการจึงต้องคิดวิธีการน าเสนอเนื้อหาโดยบิดเรื่องไม่ให้เหมือนของเดิม คอย
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ติดตามเหตุการณ์เด่นๆ ที่คนในประเทศสนใจและการท ารายการเกี่ ยวกับภาษานั้น ผู้ผลิตต้องมี
พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี เพ่ือน ามาคิดเนื้อหารายการ จึงต้องมีการเรียนเพิ่มเติม 

 

 2.3 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
เกาหลี  

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่เป็นประโยชน์ในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับ
แฟนคลับศิลปินเกาหลีจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 2.3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี อาจารย์ไพลิน เพชรกล้า 

  1. วิธีการสอนภาษาเกาหลี 

   วิธีการสอนภาษาเกาหลี จะต้องดูผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องรู้ความ
สนใจ เหตุผลในการมาเรียนภาษาเกาหลีและน าสิ่งนั้นมาประยุกต์ สอดแทรกไปในการสอน เช่น 
ผู้เรียนเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลี ก็น าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินนั้นๆ มาสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
สนใจเรียนมากข้ึน 

  2. เนื้อหาการสอนภาษาเกาหลี 

   การเรียนภาษาเกาหลี เริ่มต้นจะต้องจ าและอ่านตัวอักษรภาษา
เกาหลีก่อน เทคนิคส าคัญคือ แบบเรียนจะไม่มีค าอ่านภาษาไทย เป็นการบังคับให้ผู้เรียนจดจ า
ตัวอักษรเกาหลีให้ได้เสียก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่การเรียนประโยคเบื้องต้น เรียนการผูกประโยค ค าศัพท์
ต่างๆ และไต่ระดับยากขึ้นไปเรื่อยๆ 

 2.3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี อาจารย์พัชชา อ่อนราช  

  1. วิธีการสอนภาษาเกาหลี 

   เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาแรกหรือ
ภาษาที่ 2 ซึ่งการเรียนภาษาต้องใช้การท่องจ าหรือความคุ้นเคยจากการดูภาพยนตร์หรือละครก็ตาม 
ท าให้ผู้เรียนเคยชินกับการได้ยินภาษาเกาหลี สามารถท าความเข้าใจในประโยคที่ได้ยินได้บ้าง การดู
ละครเสียงเกาหลี บทบรรยายไทยจะช่วยได้มาก เพราะผู้เรียนจะได้ยินส าเนียงที่ถูกต้องจากเจ้าของ
ภาษาพร้อมกับอ่านค าแปล ซึ่งถ้าเป็นค าที่ได้ยินบ่อยเข้าก็จะเข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่านค าบรรยาย  และ
จากนั้นก็เข้าสู่บทเรียนพ้ืนฐาน ก่อนการสอนทุกครั้งจะให้ผู้เรียนอ่านบทที่จะเรียนเสียก่อน เพ่ือเป็น
การท าความคุ้นเคยกับประโยคที่จะเรียน  
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  2. เนื้อหาการสอนภาษาเกาหลี 

   เริ่มจากการคัดตัวอักษรก่อน หลังจากจ าได้แล้วก็จะเริ่มสอน
การผสมค าและเข้าสู่การเรียนประโยคพ้ืนฐานพร้อมกับการดูรูปภาพประกอบไปด้วย จะท าให้ผู้เรียน
จ าได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัวจะท าให้น าไปใช้หรือนึกขึ้นได้เวลาเจอสิ่งต่างๆ เป็นการทบทวน
บทเรียน 

 2.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี อาจารย์คิม มินจี 

  1. วิธีการสอนภาษาเกาหลี 

   เริ่มจากการคุยกับผู้เรียนถึงความสนใจในภาษาเกาหลีและ
จุดมุ่งหมายในการเรียน ว่าเรียนไปเพ่ืออะไร เพ่ือติดตามนักร้อง ดูซีรี่ย์เกาหลีแบบไม่อ่านค าบรรยาย 
ศึกษาต่อหรือท างานกับคนเกาหลี จะได้รู้แนวทางการสอนได้ เนื้อหาที่ควรสอน การยกตัวอย่าง
ประกอบก็จะตามมา หากผู้เรียนสนใจศิลปินนักร้อง ก็จะน าชื่อของเขาหรือผลงานมายกตัวอย่าง หรือ
เพ่ือท างานกับคนเกาหลี วิธีการสอน เนื้อหาก็จะต่างออกไป ดังนั้นจึงต้องรู้จักพฤติกรรมผู้เรียน
เสียก่อน หลังจากนั้นค่อยเริ่มเรียนเนื้อหากัน ระหว่างเรียนจะมีการทดสอบย่อยในแต่ละบทเป็น
ระยะๆเพ่ือวัดผลการเรียน จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2. เนื้อหาการสอนภาษาเกาหลี 

   เนื้อหาการสอน หลังจากที่พูดคุยกับผู้เรียนถึงความต้องการ
น าไปใช้แล้ว ก็จะต้องเริ่มจากพ้ืนฐานก่อน การจดจ าตัวอักษรเป็นสิ่งส าคัญ หลังจากนั้นก็จะเริ่ม
ประโยคพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อสื่อสารที่ผู้เรียนต้องการ น าไปสู่การสอนไวยากรณ์และค าศัพท์ สุดท้ายก็
สอบถามผู้เรียนเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่อยากรู้นอกเหนือจากบทเรียน เช่น วัฒนธรรม อุปนิสัยทั่วไปหรือ
ทัศนคติของคนเกาหลี เป็นต้น 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี สามารถสรุปแบ่งตามขั้นตอนการศึกษาได้
ดังนี้ 

ในด้านวิธีการสอน เนื่องจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่ 3 ดังนั้นผู้เรียนจึงจะไม่คุ้นเคยเท่า
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจดจ า การท าความเข้าใจและความเคยชินกับภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
และการกระตุ้นการเรียนโดยการชักจูงจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจก็เป็นวิธีการสอนที่เห็นผล เพราะผู้เรียนจะ
กระตือรือร้น อยากรู้ เพ่ือน าไปใช้กับสิ่งที่สนใจนั้นๆ เช่น เรียนการทักทาย เพ่ือไปคุยกับศิลปินเกาหลี 
เป็นต้น 
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ในด้านเนื้อหาการสอน ต้องเริ่มจากการเรียนตัวอักษรเสียก่อน จากนั้นก็เป็นประโยค
เบื้องต้น ค าศัพท์และไวยากรณ์ อาจจะมีการแทรกด้วยความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเกาหลีเพ่ือ
ความเข้าใจที่มากขึ้น 

จากข้อมูลสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้กับรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลี
ส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีโดยการสอนประโยคเบื้องต้น ประกอบกับการสะกดตัวอักษรเกาหลี ค า
อ่านภาษาไทยและค าแปลไปพร้อมกัน เพ่ือเป็นการย้ าให้ผู้ชมจดจ าตัวอักษรภาษาเกาหลีได้ 

 

2.4เผลการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการแจกแบบสอบถามชนิดออนไลน์กับผู้ที่ชื่นชอบ
และมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้จ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด ผ่าน www.surveycan.com แลัว
แจกให้กลุ่มตัวอย่างใน www.twitter.com โดยผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็น
แนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี โดยวิเคราะห์ผล
ในรูปแบบตารางร้อยละและการวิเคราะห์โดยสรุป ดังนี้  

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและความรู้ด้านภาษาเกาหลี สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดัง
ตารางต่อไปนี้  

 

ตารางท่ี 4-1 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 3 3 

หญิง 97 97 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

12 - 15 14 14 

16 - 18 35 35 

19 - 21 36 36 

22 - 25 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 19-21 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
36รองลงมาคือ อายุระหว่าง 16-18 คิดเป็นร้อยละ 35 อายุระหว่าง 22-25 คิดเป็นร้อยละ 15 
ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 12-15 คิดเป็นร้อยละ 14 

 

ตารางท่ี 4-3 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา  

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากวามัธยมศึกษาตอนตน - - 

มัธยมศึกษาตอนตน 14 14 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทา 33 33 

อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 2 2 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 47 47 

สูงกวาปริญญาตรี 4 4 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือ
เทียบเทา คิดเป็นร้อยละ 33 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเป็นร้อยละ 14 การศึกษา
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ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ การศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. หรือเทียบเทา คิดเป็นร้อยละ 2 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากวามัธยมศึกษาตอน    
ตนเลย 

 

ตารางท่ี 4-4 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 82 82 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 2 

พนักงานบริษัทเอกชน 10 10 

เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว 4 4 

รับจางทั่วไป - - 

อ่ืนๆ 2 2 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
82 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10 เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว คิดเป็นร้อย
ละ 4 ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ไม่มี
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าอาชีพรับจ้างทั่วไปเลย 

 

ตารางท่ี 4-5  แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท 53 53 

5,001 – 10,000 บาท 26 26 

10,001 – 15,000 บาท 8 8 
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รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

15,001 – 20,000 บาท 8 8 

มากกวา 20,001 บาท 5 5 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากวา 5,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับและน้อย
ที่สุดคือ มีรายได้ต่อเดือนมากกวา 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

 

ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้ด้านภาษา
เกาหล ี

ความรู้ด้านภาษาเกาหลี จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีเลย 12 12 

รู้บ้างเล็กน้อย 79 79 

สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ 9 9 

รวม  100 100 
 

จากตาราง 4-6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาเกาหลีเล็กน้อยมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 79 รองลงมาคือ ไม่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีเลย คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดคือ 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีได้ คิดเป็นร้อยละ 9 
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ส่วนที่ 2 การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการบันเทิงและรายการสอนภาษา
เกาหลี เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปิดรับสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้และรายการสอนภาษา
เกาหลี สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4-7 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสื่อที่รับข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 

วิทย ุ 4 1.2 

โทรทัศน์ 45 13.8 

โทรทัศน์ออนไลน์ 32 10 

ชมย้อนหลังทาง Youtube 73 22.3 

นิตยสาร 37 11.3 

หนังสือพิมพ์ 13 4 

อินเตอร์เน็ต 96 29.5 

โฆษณา 22 6.7 

อ่ืนๆ 4 1.2 

รวม 326 100 
 

จากตาราง 4-7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ รับชมย้อนหลังทาง Youtube คิดเป็นร้อย
ละ 22.3 รับชมผ่านโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 รับชมผ่านนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 11.3 รับชมผ่าน
โทรทัศน์ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10 รับชมผ่านโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 6.7 รับชมผ่านหนังสือพิมพ์ 
คิดเป็นร้อยละ 4 และน้อยที่สุดคือ รับฟังผ่านวิทยุและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 
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ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสื่อบันเทิงเกาหลีที่
สนใจ 

 

สื่อบันเทิงเกาหลี 

สนใจมาก 
 

คิดเป็นร้อยละ 

สนใจ 
 

คิดเป็นร้อยละ 

เฉยๆ 
 

คิดเป็นร้อยละ 

ไม่สนใจ 
 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาพยนตรเกาหลี 15 40 42 3 

ละครโทรทัศนหรือซีรี่ยเกาหลี 34 47 19 - 

เพลงเกาหลี 85 15 - - 

รายการโทรทัศนเกาหลี 41 52 7 - 

เว็บไซท์เกาหลี 12 40 43 5 

เกม 5 24 50 21 

 

จากตาราง 4-8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจสื่อบันเทิงเกาหลีด้านเพลงเกาหลีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือ สนใจสื่อบันเทิงเกาหลีด้านรายการโทรทัศน์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 41 
ละครโทรทัศน์หรือซีรี่ย์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 34  

 

ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาที่รับชม
รายการเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

ระยะเวลาเวลา จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15 นาท ี 2 2 

ประมาณ 15 - 30 นาที 4 4 

ประมาณ 30 - 45 นาที 6 6 

ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง 19 19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะเวลาเวลา จ านวน ร้อยละ 

1 ชั่วโมงข้ึนไป 69 69 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 1 
ชั่วโมงขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ รับชมประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 19 รับชมประมาณ 30 - 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 6รับชมประมาณ 15 - 30 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 4 ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ รับชมไม่เกิน 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 2 

 

ตารางที่ 4-10 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่รับชม
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 

08.01 – 11.00น. - - 

11.01 – 14.00น. - - 

14.01 – 17.00น. 7 7 

17.01 – 20.00น. 18 18 

20.01 – 23.00น. 67 67 

23.01 – 02.00น. 8 8 

02.01 – 05.00 น. - - 

05.01 – 07.59 น. - - 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลา 20.01 – 23.00น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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17.01 – 20.00น. คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วงเวลา 23.01 – 02.00น. คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับและ
น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 14.01 – 17.00น. คิดเป็นร้อยละ 7 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการโทรทัศน์
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลา 08.01 – 11.00น., 11.01 – 14.00น., 02.01 – 
05.00 น. และ05.01 – 07.59 น. เลย 

 

ตารางที่ 4-11 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความถี่ที่รับชม
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 

เดอืนละครั้ง - - 

2 - 3 ครั้งต่อเดือน 15 15 

รับชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ 85 85 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลีใต้เป็นประจ าทุกสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือ รับชม2 - 3 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 15 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ
เกาหลีใต้เดือนละครั้งเลย 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับศิลปินและ
นักแสดงท่ีชื่นชอบ 

96 48.2 

มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมและภาษา 51 25.6 

เพ่ือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรี่ย์ 48 24.2 

   ส
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เหตุผล จ านวน ร้อยละ 

เกาหลี 

อ่ืนๆ 4 2 

รวม 199 100 

 

จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ เพราะ ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและนักแสดงที่ชื่นชอบมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมและภาษา คิดเป็นร้อยละ 25.6
ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรี่ย์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดับและน้อย
ที่สุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2 

 

ตารางท่ี 4-13 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้รายการใดที่รับชมบ่อยท่ีสุด 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

Sat Zone 15 15 

ASIANISM 8 8 

A-PORT 30 30 

ASIAN HERO 26 26 

Asian Delight 1 1 

Asian Countdown 7 7 

อ่ืนๆ 13 13 

รวม 100 100 
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จากตาราง 4-13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย คือ รายการ A-PORT มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 
รายการ ASIAN HERO คิดเป็นร้อยละ 26 รายการ Sat Zone คิดเป็นร้อยละ 15 รายการอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 13 รายการ ASIANISM คิดเป็นร้อยละ 8 รายการ Asian Countdown คิดเป็นร้อยละ 7 
ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ รายการ Asian Delight คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ตารางที่ 4-14 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปัจจัยในการเลือก
รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

รายการมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 32 13.6 

รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร 

26 11 

เนื้อหารายการน่าสนใจ 48 20.2 

รายการมีการเล่นเกมส์เพ่ือชิงของรางวัล 18 7.6 

เพลงที่เปิดในรายการเป็นเพลงที่ใหม่ 48 20.2 

ผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได ้ 7 3 

พิธีกรด าเนินรายการสนุกสนาน 33 14 

พิธีกรมีรูปร่างหน้าตาดี 13 5.4 

อ่ืนๆ 12 5 

รวม 237 100 

 

จากตาราง 4-14 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย เพราะ เนื้อหารายการน่าสนใจและเพลงที่เปิดในรายการเป็นเพลงที่
ใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.2 รองลงมาคือ พิธีกรด าเนินรายการสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 14 
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รายการมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 13.6 รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ 
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร คิดเป็นร้อยละ 11 รายการมีการเล่นเกมส์เพ่ือชิงของรางวัล คิดเป็นร้อยละ 
7.6 พิธีกรมีรูปร่างหน้าตาดี คิดเป็นร้อยละ 5.4 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5  ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ 
ผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ คิดเป็นร้อยละ 3 

 

ส่วนที่ 3 ความต้องการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4-15 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการรับชมรายการ
สอนภาษาเกาหลี 

การรับชม จ านวน ร้อยละ 

เคย 62 62 

ไม่เคย 38 38 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-15 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับชมรายการสอนภาษาเกาหลีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 62 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 38 

 

ตารางที่ 4-16 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเลือกรับชมหากมี
รายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลี  

(กรณี เลือกรับชม) 

เลือกรับชม เพราะ จ านวน ร้อยละ 

เป็นรายการที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 30 17.3 

มีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต้ 50 28.7 

มีความสนใจในภาษาเกาหลี 91 52.3 

   ส
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เลือกรับชม เพราะ จ านวน ร้อยละ 

อ่ืนๆ 3 1.7 

รวม 174 100 

 

จากตาราง 4-16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับชม หากมีรายการโทรทัศน์สอนภาษา
เกาหลี เพราะมีความสนใจในภาษาเกาหลีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ มีความสนใจใน
เรื่องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 28.7 เป็นรายการที่ยังไม่เคยมีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

 

(กรณีไม่เลือกรับชม) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกรับชมรายการ ให้เหตุผลที่มีลักษณะใกล้เคียงไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถแบ่งได้ดังนี้  

  1. ไม่เลือกรับชม เพราะ ไม่หลากหลาย มีความจ าเจ และเป็นกระแส
เกินไป  

  2. ไม่เลือกรับชม เพราะ ไม่มีความสนใจในภาษาเกาหลี คิดว่าได้ความรู้
ไม่มากพอ 

 

ตารางที่ 4-17 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาของ
รายการสอนภาษาเกาหลีที่คิดว่าเหมาะสม 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

5 นาท ี 3 15 

6-10 นาท ี 16 8 

11-15 นาท ี 23 30 

16-20 นาท ี 25 26 
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ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

20 นาทีขึ้นไป 33 1 

รวม 100 7 
 

จากตาราง 4-17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าระยะเวลาของรายการสอนภาษาเกาหลี
ที่เหมาะสม คือ 20 นาทีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ 16-20 นาที คิดเป็นร้อยละ 
25 11-15 นาที คิดเป็นร้อยละ 23 6-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับและน้อยที่สุดคือ 5 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 3 

 

ตารางที่ 4-18 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้ที่ต้องการ
จากรายการสอนภาษาเกาหลี 

ความรู้ที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 

ตัวอักษรภาษาเกาหลี 52 7.2 

การออกเสียงที่ถูกต้อง 67 10.4 

การผูกประโยค 63 10 

คําศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 89 14.2 

ค าศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ส าหรับการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

61 8.6 

ค าแสลงที่ฮิตในหมู่วัยรุ่น 75 11.8 

ค าศัพท์และความหมายจากเพลง 79 14 

ค าศัพท์และความหมายจากทวิตเตอร์ของดารา
ศิลปิน 

70 11 

ค าศัพท์ ประโยคจากภาพยนตร์และซีรี่ย์เรื่อง
ต่างๆ 

65 12 
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ความรู้ที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 

อ่ืนๆ 5 0.8 

รวม 626 100 

 

จากตาราง 4-18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีในเรื่องค าศัพท์และ
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.2 รองลงมาคือ ค าศัพท์และความหมาย
จากเพลง คิดเป็นร้อยละ 14 ค าแสลงที่ฮิตในหมู่วัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 11.8 ค าศัพท์และความหมาย
จากทวิตเตอร์ของดาราศิลปิน คิดเป็นร้อยละ 11 การออกเสียงที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 10.4 ค าศัพท์ 
ประโยคจากภาพยนตร์และซีรี่ย์เรื่องต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 12 การผูกประโยค คิดเป็นร้อยละ 10 
ค าศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตัวอักษรภาษาเกาหลี 
คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดับและน้อยที่สุดคืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 

ตารางที่ 4-19 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามความรู้อ่ืนๆ ที่
อยากจะได้รับจากรายการ 

ความรู้อื่นๆ ที่อยากจะได้รับ จ านวน ร้อยละ 

อาหารเกาหลีและวิธีการท าอาหารที่สามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง 

53 15.2 

เทรนด์และแฟชั่นการแต่งกาย 58 16.7 

ประเพณีและวัฒนธรรมของเกาหลี 58 16.7 

ข่าวสารวงการบันเทิงเกาหลี 85 24.6 

ข่าวสารทั่วไปของประเทศเกาหลี 28 8 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
เกาหลี 

64 18.3 
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ความรู้อื่นๆ ที่อยากจะได้รับ จ านวน ร้อยละ 

อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 348 100 

 

จากตาราง 4-19 แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากภาษาเกาหลีแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากจะได้รับ
ความรู้เรื่องข่าวสารวงการบันเทิงเกาหลีจากรายการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคือ
ความรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 18.3 ความรู้เรื่องเทรนด์
และแฟชั่นการแต่งกายและประเพณีและวัฒนธรรมของเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ความรู้เรื่อง
อาหารเกาหลีและวิธีการท าอาหารที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.2 ความรู้เรื่อง
ข่าวสารทั่วไปของประเทศเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 8 และสุดท้ายคืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 

ตารางที่ 4-20 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามวิธีการดําเนินของ
รายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับ 

วิธีการด าเนินรายการ จ านวน ร้อยละ 

พาไปในสถานที่จริง เรียนรู้จากการใช้ชีวิต
ทั่วไปแล้วสอนภาษาเกาหลีไปด้วย 

69 69 

จ าลองเหตุการณ์สมมติข้ึนมา 21 21 

ใช้กราฟิกในการเล่าเรื่อง 10 10 

อ่ืนๆ - - 

รวม 100 100 
 

จากตาราง 4-20 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจในวิธีด าเนินการสอนแบบพาไป
ในสถานที่จริง เรียนรู้จากการใช้ชีวิตทั่วไปแล้วสอนภาษาเกาหลีไปด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 
รองลงมาคือ การด าเนินการสอนแบบจ าลองเหตุการณ์สมมติข้ึนมา คิดเป็นร้อยละ 21 และสุดท้ายคือ 
การด าเนินการสอนแบบใช้กราฟิกเล่าเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างแนะน าหรือต้องการให้มีเพ่ิมเติมในรายการโทรทัศน์
สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่ก าลังจะผลิตขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 1. ต้องการให้น าศิลปินเกาหลีมาเป็นยกเป็นตัวอย่างประกอบการสอน 

 2. ต้องการให้รายการน าเสนอในประเด็นท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ชีวิต วัฒนธรรม 
ข่าวสารต่างๆ  

 3. แนะน าให้ภาพที่น าเสนอออกมามีความสวยงาม มีมุม แสง สี หรือองค์ประกอบ
ที่น่าดึงดูดและชวนติดตาม ซึ่งจะช่วยให้รายการมีความแปลก ใหม่ และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-21 ปี 
เป็นนักเรียน/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท มี
ความรู้ด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย 

เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ของ
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุด มีความสนใจมากในด้านเพลงเกาหลี รายการโทรทัศน์และละครซีรี่ย์ตามล าดับ ส่วนใหญ่รับชม
เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป ในช่วงเวลา 20.01 – 23.00 น. และรับชมเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ โดยเหตุผลหลักที่เลือกรับชมก็เพราะต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและนักแสดงที่ชื่น
ชอบ รายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากที่สุดคือ รายการ A-PORT (ออกอากาศทางช่อง BANG 
Channel) ปัจจัยที่เลือกรับชมรายการนี้ เนื่องจาก เนื้อหารายการน่าสนใจและเพลงที่เปิดในรายการ
เป็นเพลงใหม ่

ด้านการเลือกรับชมรายการภาษาเกาหลี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เคยรับชมมาก่อน และ
หากมีรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีก็จะเลือกรับชม เหตุผลส่วน
ใหญ่เพราะ มีความสนใจในภาษาเกาหลี ระยะเวลาของรายการที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมคือ 20 
นาทีขึ้นไป  

ด้านความรู้จากรายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุด คือ ค าศัพท์และบทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์และความหมายจากเพลงและค าแสลงที่ใช้ ในหมูวัยรุ่นเกาหลีตามล าดับ 
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นอกเหนือจากความรู้ด้านภาษาเกาหลีแล้ว กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีการอัพเดทข่าววงการ
บันเทิงเกาหลี แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี เทรนด์แฟชั่นและประเพณี วัฒนธรรม
ตามล าดับ การด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการด าเนินรายการแบบพาไปในสถานที่จริง 
เรียนรู้จากการใช้ชีวิตทั่วไป แล้วสอนภาษาเกาหลีไปด้วยมากที่สุด 

ด้านข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่าต้องการความหลากหลายของการสอนและ
น าศิลปินเกาหลีที่ชื่นชอบมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจ  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอมูลกอนการผลิตรายการ เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิต
รายการโทรทัศนสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  

  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการจากการศึกษารูปแบบรายการสอน
ภาษาอังกฤษ หนังสือเรียนภาษาเกาหลี สัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการสาระบันเทิงสอนภาษาอังกฤษ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีและผลของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แนวคิดเกี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี ดังนี้ 

ในส่ วนของเนื้อหา จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนาที่ สามารถน าไปใช้ ได้ ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการน า     เสนอค าศัพท์และไวยากรณ์ นอกจากนี้ยังน าเสนอแสลงที่วัยรุ่น
เกาหลีนิยมใช้กันเพ่ือเป็นการสอดแทรกให้เกิดความหลากหลายแตกต่างจากการสอนภาษาเกาหลี
ทั่วไปและให้ข้อมูลเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ผิดง่าย วัฒนธรรมของคนเกาหลีที่ควรรู้และค าศัพท์จาก
พยัญชนะเกาหลีที่ผู้ชมนึกถึง   

ในส่วนของปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายจะรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีเพ่ือแฟน
คลับศิลปินเกาหลี โดยจะให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่น าเสนอ ประโยชน์ที่คนดูจะ
ได้รับหลังการรับชมและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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การนําเสนอชิ้นงานรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  

   

 ชื่อรายการ : ชากียา อันนยอง 차기야 안녕 (ที่รัก สวัสดีค่ะ) 

 ประเภท : รายการสาระบันเทิง  

 วัตถุประสงคของรายการ :  

  1. เพ่ือประโยคเบื้องต้น สอนค าศัพท์ ไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีและ
แสลงที่วัยรุ่นเกาหลีนิยมใช้กัน 

  2. เพ่ือให้ผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีอย่างสนุกสนาน 

กลุมเปาหมาย :  

  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีอายุ 12-25 ปี  

  2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจภาษาเกาหลี 

 วันเวลาออกอากาศ : ทางโทรทัศน์เคเบิล ช่อง Bang Channelทุกวันศุกร์ เวลา 
22.00-22.25 น. 

 ความยาว : 20 นาท ี

 แนวความคิด : การสอนภาษาเกาหลีที่ได้ทั้งความรู้และบันเทิง 

 Mood&Tone : รายการที่เนนสีสันสดใส มีการใชกราฟกตลอดทั้งรายการ  

 ผูดําเนินรายการ : คุณพรนารา ณ สงขลา 

   คุณพบพิรุณ อภิชาติทวีพร 

   คุณกวิน พงษ์นิยธรรม 

 เนื้อหารายการ : การสอนค าศัพท์ ประโยค การผูกประโยคเบื้องต้นและแสลง 
โดยจะใช้การสอนแบบพาไปในสถานที่จริงที่จะได้ใช้ค าศัพท์หรือประโยคเหล่านั้นและอิงตามศิลปิน
เกาหลีที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ โดยมีวิธีการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

ช่วง รายละเอียด เวลา 

1A Titleรายการ 
พิธีกรเปิดรายการ เกริ่นสิ่งที่จะสอนในเทปนี้แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่ช่วงที่ 1 

0.5 นาท ี

1 ช่วงสอนประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน (ตามสถานที่และเหตุการณ์ที่ใช้ 
เช่น ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม สนามบิน)  
- เปิดด้วยภาพในซีรี่ย์ 
- อยู่ในสถานที่ท่ีต่อเนื่องกับเหตุการณ์ในซีรี่ย์ 
- มี CG ประกอบ 

6 นาที 

1B Tips เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาเกาหลี โดยจะเรียงล าดับตามพยัญชนะและ

สระ เช่น เห็น 'ㄱ' (ค,ก) แล้ว นึกถึงค าว่าอะไรบ้าง 

0.5 นาท ี

2 ช่วงสอนค าศัพท์จากช่วงที่ 1 
- เปลี่ยนสถานที่เพ่ือสอนค าศัพท์และไวยากรณ์ (เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) 
- มี CG ประกอบ  

6 นาที 

2A Tips ค าศัพท์ทีใ่กล้เคียงกัน ผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยน (ภาพกราฟิกกับ
ค าบรรยาย) 

0.5 นาท ี

3 ช่วงสอนแสลง ค าฮิตของวัยรุ่นเกาหลี 

- บทบาทสมมต ิ

- แทรกภาพทวิตเตอร์ของศิลปิน เพ่ือสอนค าแสลงที่ศิลปินใช้ 
- มี CG ประกอบ  

5 นาที 

3A Tips วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนเกาหลีสั้นๆ (ภาพกราฟิกกับค าบรรยาย) 0.5 นาท ี

3B พิธีกรปิดรายการ 

End Credit  

1 นาที 

รวม 25 นาที 
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บทโทรทัศน์รายการ “ชากียา อันนยอง”  

 

ออกอากาศทางโทรทัศน์เคเบิล ช่อง Bang Channel ประจ าวันศุกร์ เวลา 20.00-20.20 น. 

 

ล าดับ ภาพ เสียง 

1 Title รายการ ------------เพลงประกอบ------------ 

2 Ins ภาพจากซีรี่ย์ เรื่อง....... ------------เสียงในซีรี่ย์------------ 

3 LS 
MS 
CG ประกอบ 

พิธีกร : อันนยองฮาเซโย สวัสดีค่ะเพ่ือนๆชาวชากียา 
อันนยอง ~~ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสอนภาษา
เกาหลีแบบฟินๆทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เลย เมื่อกี้ได้เห็นภาพ
ในซีรี่ย์เรื่อง I hear your voiceไปแล้วใช่มั้ยเอ่ย? ซูฮาอป
ป้าน่ารักมากเลยเนอะ!แล้วรู้มั้ยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่อง
อะไรกันติ๊กตอกๆ รู้แล้วล่ะสิ วันนี้อีฟจะพาเพ่ือนๆมาเรียน
เรื่องเด็ดๆเวลาไปร้านอาหารเกาหลีกันค่ะ เห็นที่อปป้าทาน
แล้วใช่ม้า อยากรู้หรือเปล่าว่ามันเรียกว่าอะไร แล้วถ้า
อยากจะสั่งอาหารแบบอปป้ามาทานบ้างต้องท ายังไง วันนี้
เพ่ือนๆจะได้รู้ทุกอย่างเลยค่ะ มาเรียนเรียนชิมชิมอาหาร
เกาหลีแบบดั้งเดิมตามอปป้ากันเลยค่า 

 

4 MS 
CG ประกอบ 

พิธีกร : เมื่อตอนต้นได้ดูอปป้าเรียกน้ าย่อยกันไปสัก
เล็กน้อย เป็นไงคะ? แค่ดูก็ฟินแล้วววววว แต่วันนี้เราจะพา
ไปกินให้อินเข้าไปอีกค่ะ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเกาหลีกัน
แบบแท้ๆนะคะ ต้องมาท่ี Korean Town ค่าาา ได้รสชาติ
เกาหลีแบบเต็มๆ แน่นอนนน 
เพ่ือนๆ พร้อมกันหรือยังคะ หิวกันหรือยัง??? แต่อีฟหิวมาก
แล้วค่ะ งั้นเราไปกันเลยดีกว่า Let's GO!! 

5 พิธีกรเดินทางไปที่ร้านอาหาร ------------เพลงประกอบ------------ 

6 LS 
MS 

พิธีกร : ร้านที่อีฟพามาในวันนี้ ได้แก่ แท่ม แท้มมมม ร้านค
วังฮันรูนะคะ เข้ามาใน Korean Town แล้วเดินตรงเข้ามา
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CG ประกอบ นิดนึงก็ถึงค่ะ ร้านอยู่ขวามือนะคะ สังเกตง่ายมากเลย งั้น
เราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะ 

7 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

8 MS 
CG ประกอบ 

พิธีกร :  บรรยากาศเหมือนไปทานที่เกาหลีเลยเนอะ อ้อ 
เวลามีลูกค้าเข้ามาในร้าน พนักงานจะพูดต้อนรับว่า 

어서 오세요 ออซอ โอเซโย (พูดซ้ า1รอบ) แปลว่า 
ยินดีต้อนรับ ค่ะ 
 

เพ่ือนๆ 배가 고파요? (แพกา โกพาโย้?  (พูดซ้ า1
รอบ) ถ้าเป็นประโยคค าถาม ท้ายประโยคท าเสียงสูงนะคะ 

หิวกันหรือยัง 배가 고파요? แพกา โกพาโย้? 

แปลว่า หิวมั้ย หรือจะพูดสั้นๆว่า 배고파요? แพโก

พาโย้? ก็ได้ ค่ะ อีฟรู้ว่าเพ่ือนๆต้อง  배고파요 แพโก
พาโย หิวแล้ว กันแน่ๆ 

ไม่รอแล้ว สั่งอาหารกันเลยดีกว่า พี่คะ ออนนี่~ 메뉴 

주세요 เมนยู จูเซโย (พูดซ้ า1รอบ) ขอเมนูหน่อยค่ะ 

9 MSเลือกเมนูอาหาร 
CU เมนูอาหาร 

------------เพลงประกอบ------------ 

10 MS 
CG ประกอบ 

พิธีกร : สั่งอาหารกันไปแล้ว ตอนนี้เรามาทบทวนประโยค
กัน มีอะไรบ้างเอ่ย เพ่ือนๆจ ากันได้มั้ยเนี่ย ไม่ใช่หิวกันจน
ตาลาย จ าอะไรไม่ได้เลยนะคะ ฮ่าๆ แหม อีฟรู้ว่าเพ่ือนๆ
เก่งกันจะตาย จ ากันได้อยู่แล้วเนอะ งั้นเรามาทวนกันอีกที

นะคะ ถ้าเราจะถามว่าหิวมั้ย ก็พูดว่า  배가 

고파요? แพกา โกพาโย้? (พูดซ้ า1รอบ) หรือพูดสั้นๆ

ว่า 배고파요? แพโกพาโย้?  (พูดซ้ า1รอบ) ค่ะ เวลา

ตอบก็ง่ายๆค่ะ 배고파요 แพโกพาโย เฉยๆ ไม่ต้อง
ท าเสียงสูงท้ายประโยคนะคะ  
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ส่วนถ้าเราจะขอเมนูอาหาร ก็พูดว่า  메뉴 주세요 

เมนยู จูเซโย  (พูดซ้ า1รอบ)  ...주세요 จูเซโย เป็น
ประโยคขอนะคะ อยากขออะไรก็เอาไปใส่ข้างหน้าได้เลย  

เช่น ขอกิมจิก็ 김치  주세요 กิมชี จูเซโย ง่ายๆเลย
ใช้ม้าา 
และถ้าเราจะสั่งอาหารเหมือนกับเพ่ือน แค่พูดว่า 저도 

같은 것 주세요 ชอโด กัททึน กอท จูเซโย (พูดซ้ า
1รอบ) ก็จะแปลว่า ฉันขอเหมือนกันค่ะ 

หรือถ้าจะถามว่ามีของที่เราอยากได้มั้ย ก็พูดว่า ... 

있어요? อิทซอโย้? (พูดซ้ า1รอบ) เช่น 소주 

있어요? โซจู อิทซอโย้? มีโซจูมั้ยคะ   

 

11 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

12 CG ประกอบ VO : ส าหรับตัวอักษรแรกในวันนี้ ได้แก่ ㄱ อ่านว่า 'คี
ออก' นะคะ  

ตัวคีออกนี้เป็นพยัญชนะตัวแรกในภาษาเกาหลี  

ซึ่งออกเสียงคล้ายกับตัว ก หรือ ค ในภาษาไทยค่ะ  

มีวิธีจ าง่ายๆก็คือ เติมเส้นตรงข้างหน้าเข้าไปแบบนี้นะคะ  

ลักษณะก็จะเหมือนตัวกอไก่เลยใช่ไหมคะ  

ส่วนค าศัพท์ที่มีตัวคีออกประกอบอยู่นั้น จ าง่ายๆเลยค่ะ  

นั่นก็คือค าว่า김 (คิม) ที่แปลว่า สาหร่าย  

และอีกค านึงที่เพ่ือนต้องรุ้จักแน่นอน นั่นคือ규현 (คยูฮ
ยอน) พรีเซนเตอร์ของสาหร่ายทอดกรอบ มาชิตะ นั่นเอง 
เป็นยังไงคะ แค่นี้เราก็สามารถจดจ าเจ้าตัวตีออกนี้กันง่าย
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ขึ้นแล้วนะคะ   

 

13 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

14 MS 
CU อาหาร 
CG ประกอบ 

พิธีกร : อาหารมาแล้วววว ว้าววววว เต็มโต๊ะไปเลยค่ะ นี่
อีฟจะทานหมดมั้ยคะคุณผู้ชม ฮ่าๆๆ แต่อย่างไรก็ สู้ตาย
ค่ะ! 

 

แต่ก่อนอ่ืน เรามาเรียนค าศัพท์กันก่อนดีกว่านะคะ เอาจาก
ที่อยู่ข้างหน้าเราเลย เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมาบ้างแล้วแหละ 

 

มาดูอย่างแรกนะคะ นี่คือ  

비빔밥 บิบิมบับ (พูดซ้ า1รอบ) ข้าวย าเกาหลี 

ย้ ากันอีกทีนะคะ ถ้าอีฟจะขอบิบิมบับต้องพูดว่าอะไรคะ? 

ให้เวลาคิดนิดนึง .... อ้าา ใช่ค่ะ ต้องพูดว่า 비빔밥 

주세요 บิบิมบับ จูเซโย (พูดซ้ า1รอบ) จานต่อไปกัน
เลยดีกว่า 

떡볶이ต๊อกบกกี (พูดซ้ า1รอบ) เค้กข้าวเผ็ด 

김밥คิมบับ (พูดซ้ า1รอบ) ข้าวห่อสาหร่าย 

김치찌개 กิมจิชีเก (พูดซ้ า1รอบ) แกงกิมจิ 

삼겹살 ซัมกยอบซัล (พูดซ้ า1รอบ) หมูสามชั้น  
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김치กิมจิ (พูดซ้ า1รอบ) ก็คือกิมจิที่เป็นเครื่องเคียงของ
คนเกาหลีที่ขาดไม่ได้ในทุกมื้อค่ะ 

 

เครื่องเคียงท่ีเป็นกิมจินี่ก็ใช้ผักหลากหลายมาท าค่ะ 

อย่างเช่น ที่เห็นนี้คือ 배추 แพชู (พูดซ้ า1รอบ) กิมจิ

ผักกาดขาวค่ะ นี่ก็ 파파야 พาพายา (พูดซ้ า1รอบ) กิม
จิมะละกอค่ะ นี่ยังแค่จิ๊บๆนะคะ ที่ประเทศเกาหลีเค้ามีกิม
จิอีกประมาณล้านแปดอย่างเลยค่ะ ฮ่าๆ  

15 MS  
LS 
CU อุปกรณ์  

พิธีกร : ทีนี้มาดูอุปกรณ์ในการทานอาหารกันนะคะ คน

เกาหลีเค้าจะใช้ช้อน 숟가락ซุดการัก (พูดซ้ า1รอบ) 

ตะเกียบ젓가락ชอทการัก (พูดซ้ า1รอบ) และจาน

쟁반แจงบัน (พูดซ้ า1รอบ) ในการทานค่ะ  

 

แล้วถ้าเพ่ือนๆอยากจะขออะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้น

เรียกว่าอะไร ก็ชี้ๆไปเลยค่ะ แล้วพูดว่า  주세요 จูเซโย 
อีฟรับรองว่าต้องได้อยากท่ีเราต้องการแน่นอนค่า อ้ะ แต่

ถ้าจะขอความรักก็ได้เหมือนกันนะคะ  사랑해 

주세요 ซารังเฮ จูเซโย ค านี้คุ้นๆมั้ยเอ่ย? ก็ประโยคที่
อปป้าเค้าพูดกันบ่อยๆในรายการเกาหลีอ่ะ ชอบมาขอ
ความรักจากเค้า เค้าให้หมดใจเลยค่ะ ว้ายๆ 

เอาล่ะๆ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ฮ่าๆๆ ทานกันเลย
ดีกว่าค่ะ ทนไม่ไหวแล้นนนน จะทานแล้วนะค้าาา 

16 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

17 CG ประกอบ VO : ค าศัพท์เด็ดๆที่มักนิยมผิดกันประจ าสัปดาห์นี้ ได้แก่ 

~~ ค าว่า.. 맛있어 มาชีซอ VS 멋있어 มอชชีซอ 
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ค่ะ  

ค าแรก มาชีซอ แปลว่า อร่อย ส่วนค าที่สอง มอชชีซอ 
แปลว่า หล่อ นะคะ  

สังเกตง่ายๆ ค าว่า มาชีซอ ที่แปลว่าอร่อย สระตัวแรก หาง
จะไปทางขวา  

ส่วนค าว่า มอชีซอ ที่แปลว่า หล่อ หางจะไปทางซ้ายค่ะ  

จ ากันดีๆนะคะ ไม่อย่างนั้นความหมายอาจเพี้ยน จาก
อาหารอร่อยกลายเป็นอาหารหล่อ  

แล้วผู้ชายหล่อ จะกลายเป็นผู้ชายอร่อยได้นะคะ 

18 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

19 MS พิธีกร : อร่อยๆ อันนี้ก็อร่อย กิมจิได้ใจมากกกก ฟิน
สุดๆๆๆ 
เอ้า! คุณผู้ชมมาดูอีฟนั่งทานแบบนี้ก็เขินแย่สิคะ  

อ้ะ 숟가락 ชุดการัก หล่นอ่ะ พ่ีคะๆ 숟가락 

주세요 ซุดการัก จูเซโย แหม่ ได้ลองวิชากันทันทีเลย 
ฮ่าๆ แต่ตอนนี้อีฟต้องยกคุณผู้ชมให้กับคู่รักฮาเฮก่อนนะคะ 
ขอจัดการกับอาหารก่อนล่ะ แล้วกลับมาพบกันท้ายรายการ
ค่ะ 

20 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

21 MS 
CG ประกอบ 

คิไผ่เฮ : อันนยูงงงง คุณผู้ชมนะคะ กลับมาพบกับคิไผ่เฮ
และ 
ต๋ าๆ อ้าว ต๋ าๆไปไหนล่ะ? งืออออ ไม่สนใจแล้ว งอนนนนน 
ว่าแต่วันนี้พี่อีฟพาไปไหนกันมาบ้างคะ อ่ออ ไปกินอาหาร
เกาหลี!! โอยยยยย อยากกินบ้างงงง แล้วยิ่งต๋ าๆหายไป
แบบนี้ก็แย่เลย  
จะไปนั่งกินคนเดียวได้ไงงง แงงงง  
 

อ้ะ! ใครไลน์มาน่ะ ต๋ าๆนี่เองงง พิมพ์อะไรมาเนี่ย เชอะๆ 
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ถ้าไม่ออกมานะโดนแน่ เค้าจะโกรธแทนแล้วนะ!! 
 
ต๋ าๆ : โอ๋ๆ คิไผ่ ไม่โกรธเค้านะตัวเอง กลับมาแล้วๆ 
 
คิไผเฮ : ก็ตัวเองอ่ะ หายไปไหนมา แล้วตัวพิมพ์อะไรมาอ่ะ 
มีแต่พยัญชนะ นี่หลอกด่าเค้าเหรอ?!! 
 

ต๋ าๆ : เปล่านะๆ นี่วัยรุ่นเกาหลีเค้าใช้กัน ㅋㅋㅋ แทน
เสียงหัวเราะไง มันออกเสียงว่า คึคึคึ ของเราก็ 555 อะไร
แบบเนี้ย เค้าเปล่าว่าตัวเองนะ 
 
คิไผ่เฮ : แล้วนี่พาเราไปกินอาหารเกาหลีเลย พี่อีฟเค้าพา
คุณผู้ชมไปทานมา ว๊อนท์มากตอนนี้!! 
 
ต๋ าๆ : ตามแต่ใจคิไผ่เลยจ้ะ ว่าแต่เราจะกินอะไรดีล่ะ 
 
คิไผ่เฮ : แปป๊ค่ะต๋ าๆ ขอเช็คทวิตเตอร์ก่อน เผื่ออปป้าเค้า
อัพจะได้กินเหมือนเค้า อาาาาา แค่นี้ก็ฟินนนน 
ไหนๆๆๆๆๆๆ กรี๊ดดดดด ทงเฮอปป้าอัพรูปเนื้อย่างล่ะต๋ าๆ  
แล้วนี่อปป้าเค้าเขียนว่าอะไรอ่ะ ต๋ าๆ 
 

ต๋ าๆ : ㅇㅋ โอเคเลยคิไผ่ จัดไป 

อืมม ทงเฮเค้าบอกว่า เนื้อย่าง 맛있어용 (มาชีซอ
โยง) (พูดซ้ า1รอบ) น่ะ 
 
คิไผ่เฮ : เดี๋ยวขอ google translate แปป~ 
อ้าววว ท าไมไม่เจอล่ะ มันไม่มีค าแปลเหรอ 
 
ต๋ าๆ : แหม ก็ทงเฮเค้าใช้ค าวิบัตินี่นา แบบพวกเราไง จุง
เบยๆ ไรงี้ เกาหลีเค้าก็มีเหมือนกัน ค าเนี้ย แปลว่า อร่อย 
ไง มาชีซอโย  แต่เติมให้แบ๊วไปอีกแล้วเป็น มาชีซอโยงง น่ะ 
เค้าก าลังอ้อนแฟนคลับอยู่ 
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คิไผ่เฮ : กรี๊ดดดดดด เขินจุงเบยยย อปป้าอ้อนอ่ะ อยากให้
เค้าไปกินด้วยล่ะสิ ว้ายๆๆๆๆๆ อยากจิบินไปหา ณ บัดนาว
ค่าาา 

งั้นเราขอแอ๊บบ้าง ต๋ าๆ~~ 고마워용 (โคมาวอโยง) 
(พูดซ้ า1รอบ) นะคะะ ถูกมั้ยๆ 
 
ต๋ าๆ : ถูกแล้ววว ถ้าอยากแอ๊บแบ๊วก็ใส่เสียง งอ ไปท้ายค า
ที่มี โย เลย ง่ายๆใช้ม้าา 
 
คิไผ่เฮ : อืมๆๆ ง่ายมากเลย งั้นเราไปหาอะไรกินกันต๋ าๆ 

ขอเงินด้วยนะ เงิน 주세용 (จูเซโยง)  
 

ต๋ าๆ : อูยยยยยย ㅠㅠ หนีดีกว่า ขอเผ่นก่อนล่ะครับคุณ
ผู้ชม 
 
คิไผ่เฮ : เอ้า ต๋ าๆ จะไปไหนน เอาเงินมาก่อนสิ เงินนน 

เงินนน 주세용 (จูเซโยง)  

22 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

23 CG ประกอบ VO : วัฒนธรรมเกาหลีน่ารู้วันนี้ เพ่ือนๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์
บนโต๊ะอาหารของเกาหลีมีอะไรบ้าง? ก็จะมีช้อนและ
ตะเกียบ คนเกาหลีเค้าใช้ช้อนส าหรับตักข้าวกับน้ าแกง 
และใช้ตะเกียบคีบกับข้าว ส่วนถ้วยข้าวนั้นต้องวางไว้บน
โต๊ะตลอดเวลานะคะ ห้ามยกขึ้นมาแล้วพุ้ยข้าวใส่ปาก
เด็ดขาด! เพราะถือเป็นการเสียมารยาทมากเลยค่ะ 

24 Key scene ------------เพลงประกอบ------------ 

25 MS 
LS  
CG ประกอบ 

พิธีกร : ฟู่ อิ่มแล้วค่ะ เกลี้ยงเลย เพราะอร่อยมากเลยเจริญ
อาหารเป็นพิเศษค่ะ ฮ่าๆ แล้วตอนนี้ไม่รู้คิไผ่ไล่ตามต๋ าๆไป
ถึงไหนแล้วนะคะ สงสัยได้ง้องอนกันอีกนาน งั้นเก็บเงินกัน

เลยดีกว่า 얼마예요? (ออลมาเยโย้?) (พูดซ้ า1รอบ) 
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ล าดับ ภาพ เสียง 

เท่าไหร่คะ~~? 
 

ส าหรับคุณผู้ชมที่สนใจมาลองทานอาหารเกาหลีแบบต้น
ต ารับนะคะ มาไม่ยากเลย ที่สุขุมวิทซอย 12 จะมา BTS 
หรือ MRT ก็ได้ทั้งนั้น มีร้านให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรร
มากมายค่ะ รับรองว่าจะได้อ่ิมจนพุงกางแบบอีฟแน่ๆค่ะ  
 
 

ครั้งหน้าอีฟจะสอนเรื่องอะไรน้าา ไม่บอกหรอกค่ะ ขออุบ
ไว้ก่อน แต่รับรองว่าต้องถูกใจสาวกเคป๊อบแน่ๆ แล้วพบกัน
ใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ ชากียา อันนยอง ศุกร์หน้า 22
นาฬิกาเวลาเดิมนะคะ 
อีฟขอตัวไปเดินย่อยก่อนค่ะ บ๊ายบายยย อันนยองงง~~  

26 End Credit ------------เพลงประกอบ------------ 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีได้ใช้
วิธีการประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลงานรายการโทรทัศน์ที่
ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นด้วยวิธีการ สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 12-25 
ปี จ านวน 8 คน ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการ ชากียา อันนยอง” 
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
จะน าไปสู่การสรุปและการอภิปรายงานวิจัยตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์  

 

ผลการประเมินประสิทธิผลรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรายการ ชากียา อันนยอง” ของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 12-25 ปี 
จ านวน 8 คน มีดังต่อไปนี้  

 

1. คุณฟ้าใส กระจ่างพัฒน์วงษ์      อายุ 13 ปี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. คุณพิชชา ฤกษ์อร่าม       อายุ 17 ปี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. คุณชุติกาญจน์ จิตประไพกุลศาล   อายุ 18 ปี   นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

4. คุณเปมิกา สิขิวัฒน์       อายุ 20 ปี   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5. คุณนิชาภา แสนปันเจียง      อายุ 21 ปี   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6. คุณบุญญิสา มิ่งขวัญ       อายุ 21 ปี   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

7. คุณวัชรพงศ์ สุขตะวิจิตร      อายุ 23 ปี   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

8. คุณณัฐสินี โกศล       อายุ 25 ปี   พนักงานเอกชน 
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โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ความแตกต่างของความนิยมในตัวศิลปิน
ต่างกลุ่มและงานอดิเรกที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่แม่นย า 

 

1. คุณฟ้าใส กระจ่างพัฒน์วงษ์ ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ Girls’ Generation และ EXO มี
งานอดิเรก คือ การท่องเที่ยวต่างประเทศและการสะสมอัลบั้มของศิลปินที่ชื่นชอบ     

2. คุณพิชชา ฤกษ์อร่าม ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ TVXQ มีงานอดิเรก คือ อ่านหนังสือ
การ์ตูนและวาดภาพ    

3. คุณชุติกาญจน์ จิตประไพกุลศาล ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ Super Junior มีงานอดิเรก 
คือ เต้นเลียนแบบศิลปิน     

4. คุณเปมิกา สิขิวัฒน์ ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ Girls’ Generation มีงานอดิเรก คือ การ
สะสมอัลบั้มและสิ่งของของศิลปินที่ชื่นชอบ      

5. คุณนิชาภา แสนปันเจียง ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ EXO มีงานอดิเรก คือ การสะสมอัลบั้ม
และสิ่งของของศิลปินที่ชื่นชอบ      

6. คุณบุญญิสา มิ่งขวัญ ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ ลี จงซอก มีงานอดิเรก คือ การท่องเที่ยว
ภายในประเทศและอาหาร        

7. คุณวัชรพงศ์ สุขตะวิจิตร ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ f(x) มีงานอดิเรก คือ การศึกษา
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และระบบอินเตอร์เน็ท        

8. คุณณัฐสินี โกศล ศิลปินที่ชื่นชอบ คือ Big Bang มีงานอดิเรก คือ การออกก าลังกาย 
  

จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง
กัน ในด้านเพศ อายุ การศึกษา ศิลปินที่ชื่นชอบและงานอดิเรก จึงท าให้เกิดความหลากหลายจากตัว
กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง และจะท าข้อมูลผลการศึกษาไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป ผล
การศึกษาที่ได้ เกิดจากความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่แท้จริง      
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ค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งจะแบ่งข้อค าถามออกเป็น4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format)  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content)  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 
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ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ (Format) 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจในรูปแบบของ
รายการ โดยให้เหตุผลว่า รูปแบบรายการบางช่วงยังไม่ค่อยต่างจากรายการสอนภาษาที่มีอยู่แล้วมาก
นัก แต่ช่วงอ่ืนๆของรายการมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ในช่วงของทิปที่คั่นแต่ละช่วง ให้ความรู้แปลก
ใหม่ที่ไม่เคยทราบ ได้ทั้งความสนุกและความรู้ ท าออกมาเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากใช้ภาพสื่อแทน ช่วง
สุดท้ายที่เป็นการน าเสนอแบบละคร แม้จะเคยชมมาบ้างในรายการสนภาษาอังกฤษ แต่การคิด
ลักษณะของพิธีกรที่เป็นแฟนคลับ ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีความเหมือนกับตน การเรียนที่ใช้สิ่งที่แฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีสนใจอยู่แล้ว ท าให้รายการน่าสนใจมากข้ึน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 6 ใน 8 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ (Content) 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจใน
เนื้อหาของรายการที่น าเสนอ โดยให้เหตุผลว่า เสนอเนื้อหาสาระที่ดี มีประโยชน์ และเนื่องจากภาษา
เกาหลีเป็นภาษาที่สาม ไม่ใช่รายการสอนภาษาอังกฤษที่มีแพร่หลาย คนทั่วไปจึงจะยังไม่คุ้นเคยมาก
นัก ในส่วนของเนื้อหาที่น าเสนอถือว่าสามารถเข้าใจได้และไม่ยากจนเกินไป สามารถน าไปใช้สื่อสาร
กับคนเกาหลีที่พบในประเทศไทยหรือขณะไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีได้ แต่ต้องใช้เวลาท าความ
เข้าใจและการจดจ า ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลที่มีความสนใจด้านภาษาเกาหลีอยู่แล้ว น่าจะ
ท าให้ท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเกาหลีเลย กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 6 ใน 8 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลีลาการน าเสนอ (Style) 

ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อลีลาการน าเสนอของผู้ด าเนินรายการ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า  ผู้ด าเนินรายการยังมีลักษณะท่าทางการพูดไม่เป็นธรรมชาติเท่าท่ีควร เวลาพูด
อาจมีติดขัดอยู่บ้าง มีลักษณะการพูดที่ปรุงแต่งไปหน่อย อาจท าให้ฟังแล้วสะดุด ไม่รู้สึกลื่นไหลตลอด
รายการ แต่บุคลิกโดยรวมของผู้ด าเนินรายการเหมาะกับรายการดี กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 3 ใน 8 

ด้านความเชื่อมโยงของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ารายการมีความเชื่อมโยง
ค่อนข้างดีและมีช่วงสั้นๆที่มาค่อยเบรก ท าให้รู้สึกสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจ 8 ใน 8 

ด้านเพลงและดนตรีประกอบรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเพลงและ
ดนตรีประกอบค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเพลงของศิลปินที่เป็นที่นิยมหรือเพลงประกอบซีรี่ย์ จังหวะ
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ของเพลงที่ใช้ค่อยข้างดี ไม่ช้า ไม่เร็วจนเกินไปและบางท่านให้ความเห็นว่าในบางช่วงเงียบจนเกินไป 
โดยเฉพาะตอนที่พิธีกรก าลังสอน ควรใส่เพลงหรือดนตรีประกอบเบาๆเพ่ิมเติม โดยไม่ให้ขัดกับการ
สอนจนไม่สามารถฟังได้ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 6 ใน 8 

ด้านเสียงบรรยาย (Voice Over) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจในเสียง
บรรยายของช่วงทิป การออกเสียงหรืออารมณ์ในการบรรยายดี และบางท่านให้ความเห็นว่าเสียง
บรรยายในบางช่วงนั้นคุณภาพของเสียงยังไม่ดีเท่าที่ควร กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 6 ใน 8 

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของรายการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของรายการค่อนข้างมาก โดยให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระดี มีประโยชน์ต่อผู้ชมเป็น
อย่างมาก เป็นรายการสาระบันเทิงที่ให้ความรู้ด้านภาษาเกาหลี ซึ่งมีช่วงที่มีความแปลกและต่างจาก
รายการอื่นท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 8 ใน 8 

เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบก็เป็นเพลงที่มีจังหวะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป เป็นเพลงที่มี
ความน่ารัก สนุกสนาน เข้ากันได้ดีกับรายการ  

ในส่วนที่กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ คือ การสอดแทรกศิลปินเกาหลีเข้ามา 
ท าให้เกิดความต้องการเรียนรู้มากข้ึน และภาพกราฟิกประกอบรายการ ซึ่งเป็นกราฟิกในลักษณะของ
การแทนค าอธิบายด้วยรูปภาพ หรือประโยคโดยสรุปสั้นๆ และมีการเลือกใช้โทนสีที่เหมาะกับลักษณะ
ของรายการ สีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังชื่นชอบลักษณะการขึ้นตัวหนังสือ
ประกอบอีกด้วย โดยให้ความเห็นว่า ให้ความรู้สึกดูเป็นรายการเกาหลี ภาพกราฟิกประกอบก็ท าให้
เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ต่างๆได้ง่ายมากข้ึน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 8 ใน 8 

กลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า รายการสอนภาษาเกาหลีนี้น่าจะตอบโจทย์ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในภาษาเกาหลีอยู่แล้วได้ดี แต่หากรายการสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปที่
ไม่ได้สนใจภาษาเกาหลีเป็นพิเศษเพ่ิมขึ้นได้ด้วยก็จะประสบความส าเร็จมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 
7 ใน 8 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สอนภาษา
เกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิ้นงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและ วิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการสาระบันเทิง รวมถึงส ารวจพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทั่วไปและความต้องการในด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อรายการสาระบันเทิงด้านภาษาเกาหลี เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ตลอดจนการประเมินผลชิ้นงานรายการที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถ
สรุป อภิปรายผลและอธิบายข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาวิจัยและผลิตในครั้งต่อไปดังนี้  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. สรุปผลเกี่ยวกับปจัจัยการผลิตรายการ  

ปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์รายการใหม่ๆนั้นขึ้นอยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการที่จะสร้างสรรค์รายการที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจและเป็นที่ต้องการ
หรือเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์รายการสาระบันเทิงด้านภาษาทาง
โทรทัศน์ การสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตรายการสาระบันเทิงด้านภาษาและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
เป็นเครื่องมือใช้ในการผลิตรายการ  

  1.1 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอจากรายการสาระบันเทิงด้าน
ภาษาทางโทรทัศน์ จ านวน 3 รายการ 

  ส่วนที่ 1 รูปแบบของรายการสาระบันเทิง 

  ทั้ง 3 รายการมีความคล้ายกันก็คือ การแสดงละครซิตคอม (Sitcom) ซึ่งเป็นช่วงที่
ผู้ด าเนินรายการจะมาแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราวที่สร้างขึ้น อาจจะแขกรับเชิญหรือนักแสดง
ประกอบมาท าการแสดง เพ่ือเป็นการเพ่ิมสีสันให้กับรายการ อีกทั้ง ในเรื่องราวที่สร้างขึ้นนี้ ยังมีการ
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สอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษและใส่มุกตลกเพ่ือเป็นการสร้างความบันเทิง มีการแบ่งรายการ
ออกเป็นช่วงๆ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายให้กับคนดู  

  ส่วนที่ 2 เนื้อหาของรายการสาระบันเทิง 

  ด้านเนื้อหารายการ จะมีการน าเสนอเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษคือ 
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษต่างๆ ประโยคที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียง
คล้ายกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยเนื้อหานั้นจะมุ่งเน้นให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จักค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น บางค าที่รู้อยู่แล้วแต่อาจจะยังเข้าใจผิด ก็ท าการสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ในส่วนที่มีเพ่ิมเติมหรือเป็นเนื้อหาที่ต่างกันคือ การไขข้อสงสัยของคนดูในเรื่องต่างๆ 
พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้อื่นๆเพ่ิมเติม การน าเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติในหัวข้อต่างๆ 
และการน าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลง    

  ส่วนที่ 3 ลีลาและวิธีการนําเสนอของผู้ดําเนินรายการสาระบันเทิง 

  ในด้านลีลาและวิธีการน าเสนอมีส่วนที่มีความคล้ายกัน ซึ่งก็คือ ผู้ด าเนินรายการ
จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง มีการใส่มุกตลกท าให้รายการผ่อนคลาย ไม่
เครียด ด าเนินรายการแบบที่ไม่ใช่รายการที่สอนภาษาอย่างจริงจัง ไม่ใช้ค ายาก อีกทั้งสีหน้าท่าทาง
ของพิธีกรจะมีความสนุกสนานยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาในช่วงซิตคอม (Sitcom) ท าให้น่าติดตามมาก
ยิ่งขึ้น  

  1.2tการสัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงด้านภาษา 
(Interview) จ านวนทั้งสิ้น 1 ท่าน  

  จากการสัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการสาระบันเทิงด้านภาษา โดยผู้ผลิตรายการได้ให้
สัมภาษณ์ในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหาและลีลาการน าเสนอ จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ Chris 
Delivery  

  เป็นรายการสาระบันเทิงสอนภาษาอังกฤษที่ผู้ชมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ สอนประโยคส าเร็จที่พบเจอได้บ่อยและหลักภาษาเข้าไป คัดเลือกเนื้อหารายการในแต่ละตอนจาก
แขกรับเชิญที่ก าลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น และน าเหตุการณ์มาเชื่อมโยงกับบทเรียนที่จะน าเสนอและที่
ส าคัญที่สุดเนื้อหาเหล่านั้นจะต้องอยู่ในพ้ืนฐานของความสนุกสนานเป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจและน่าติดตามชมให้กับรายการอีก
ด้วย  
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  1.3 การสัมภาษณ์กับครูผู้สอนภาษาเกาหลี (Interview) จ านวน 3 ท่าน  

  จากการสัมภาษณ์กับครูผู้สอนภาษาเกาหลี โดยครูผู้สอนได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง
ของวิธีการสอนภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง ซึ่งควรจะเริ่มต้นการสอนจากการเขียนเป็นอันดับแรกให้ทุกคน
รู้จักตัวหนังสือพยัญชนะ สระ การรวมเป็นค า หลังจากนั้นถึงจะเริ่มสอนเป็นประโยค ซึ่งก็จะเริ่มสอน
จากประโยคสั้นๆก่อน แล้วค่อยขยายประโยคเหล่านั้นให้ยาวขึ้นและที่ส าคัญจะต้องฟังการออกเสียงที่
ถูกต้องแล้วพูดตาม 

 

  1.4 การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับ
ประเทศเกาหลีใต้และความต้องการจากการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีของ
กลุ่มเป้าหมาย  

  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ จากกลุ่มผู้ ที่ชื่นชอบและมี
ความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ จ านวนทั้งสิ้น 100 ชุด โดยผู้ศึกษาได้น าค าตอบที่ได้มา
ประมวลผลในทางสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศ
เกาหลีใต้และความต้องการทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต
รายการสาระบันเทิงด้านภาษาเกาหลีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

  ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จะแสดงผลออกมาดังต่อไปนี้  

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 97) อายุระหว่าง 19-21 ปี (ร้อยละ
36) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ82) ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ47) มีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 53) มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีเล็กน้อย (ร้อยละ 79) 

  เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทางโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ของ
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุด (ร้อยละ 29.5) มีความสนใจมากในด้านเพลงเกาหลี (ร้อยละ 85) รายการโทรทัศน์ (ร้อยละ 52) 
และละครซีรี่ย์ (ร้อยละ 47) ตามล าดับ ส่วนใหญ่รับชมเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป (ร้อยละ 
69) ในช่วงเวลา 20.01 – 23.00 น. (ร้อยละ 67) และรับชมเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 85) โดย
เหตุผลหลักที่เลือกรับชมก็เพราะต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและนักแสดงที่ชื่นชอบ (ร้อย
ละ 48.2) รายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมมากที่สุดคือ รายการ A-PORT (ร้อยละ 30) ปัจจัยที่เลือก
รับชมรายการนี้ เนื่องจาก เนื้อหารายการน่าสนใจและเพลงที่เปิดในรายการเป็นเพลงใหม่ (ร้อยละ 
20.2 เท่ากัน) 
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  ด้านการเลือกรับชมรายการภาษาเกาหลี กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เคยรับชมมาก่อน 
(ร้อยละ 62) และหากมีรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลีก็จะเลือก
รับชม เหตุผลส่วนใหญ่เพราะ มีความสนใจในภาษาเกาหลี (ร้อยละ 52.3) ระยะเวลาของรายการที่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมคือ 20 นาทีขึ้นไป (ร้อยละ 33) 

  ด้านความรู้จากรายการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุด คือ ค าศัพท์และบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 14.2) ค าศัพท์และความหมายจากเพลง (ร้อยละ 14) และค า
แสลงที่ใช้ในหมูวัยรุ่นเกาหลี (ร้อยละ 11.8) ตามล าดับ นอกเหนือจากความรู้ด้านภาษาเกาหลีแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รายการมีการอัพเดทข่าววงการบันเทิงเกาหลี (ร้อยละ 24.6) แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี (ร้อยละ 18.3) เทรนด์แฟชั่นและประเพณี วัฒนธรรม (ร้อยละ 16.7) 
ตามล าดับ การด าเนินรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการด าเนินรายการแบบพาไปในสถานที่จริง 
เรียนรู้จากการใช้ชีวิตทั่วไป แล้วสอนภาษาเกาหลีไปด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 69)     

 

2. สรุปผลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ  

 ในการผลิตชิ้นงานรายการ “ชากียา อันนยอง” มีขั้นตอนการด าเนินงานคือ ก่อนการผลิต
รายการ,ผลิตรายการและหลังการผลิตรายการ โดยสรุปผลได้ดังนี้  

  2.1 กระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 

   เป็นกระบวนการที่ต้องสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการที่จะ
ผลิต โดยสืบค้นจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลี รายการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและรายการ
สอนภาษาเกาหลีที่ด าเนินรายการโดยใช้ภาษาอังกฤษของประเทศเกาหลีใต้ ผู้ผลิตรายการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลี รวมถึงการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับชมรายการทาง
โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้และความต้องการจากการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการแจกแบบสอบถามชนิดออนไลน์ 
หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอจาก
รายการสาระบันเทิงด้านภาษาทางโทรทัศน์การสัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการคิด
โครงสร้างรายการ (Proposal) เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ คือ ร้านอาหารเกาหลี รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือน าไปเขียน
บทรายการ 
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  2.2 กระบวนการผลิตรายการ (Production) 

   สามารถผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถ
ทราบถึงกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ การด าเนินงานในการผลิต ปัญหาอุปสรรค์ในการ
ผลิตและวิธีการแก้ไขในการผลิตเพ่ือให้รายการออกมา สมบูรณ์ที่สุด  

  2.3 กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 

   หลังการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลี ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้
โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในการรับชม
รายการสอนภาษาเกาหลีและทราบถึงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อรายการ อีกทั้งยัง
เป็นการประเมินผลโครงการการผลิตรายการสอนภาษาเกาหลีให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งการสนทนากลุ่มนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของรายการสอนภาษาทางโทรทัศน์ ผลจาก
การสนทนากลุ่มท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่ารายการสอนภาษาเกาหลีนี้ตรงตามความ
ต้องการและได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการเพื่อให้รายการตัวอย่างนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

 

 3.tสรุปผลความพึงพอใจจากการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี รายการ “ชากียา อัน
ยอง” ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลชิ้นงานรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี รายการ “ชากียา อันยอง” ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ “ความพึง
พอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี” จากกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 12-
25 ปี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

รายการ "ชากียา อันนยอง” เป็นรายการสาระบันเทิงสอนภาษาเกาหลีที่แปลกใหม่ด้าน
ภาษาที่สอน รูปแบบรายการบางช่วงใกล้เคียงกับรายการสอนภาษาอังกฤษที่ออกอากาศอยู่ แต่ก็มี
ช่วงที่แปลกใหม่ คือ ช่วงทิป มีความ   น่าสนใจ ให้ความรู้หลายด้านที่ผู้ชมไม่เคยทราบมาก่อน มีทริก
การจ าแบบง่ายที่เทียบเคียงจากภาษาไทย ท าให้สามารถจดจ าได้เร็วขึ้น 

ในส่วนที่กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ คือ การสอดแทรกศิลปินเกาหลีเข้ามา 
ท าให้เกิดความต้องการเรียนรู้มากข้ึน และภาพกราฟิกประกอบรายการ ซึ่งเป็นกราฟิกในลักษณะของ
การแทนค าอธิบายด้วยรูปภาพ หรือประโยคโดยสรุปสั้นๆ และมีการเลือกใช้โทนสีที่เหมาะกับลักษณะ
ของรายการ สีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังชื่นชอบลักษณะการขึ้นตัวหนังสือ
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ประกอบอีกด้วย โดยให้ความเห็นว่า ให้ความรู้สึกดูเป็นรายการเกาหลี ภาพกราฟิกประกอบก็ท าให้
เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ต่างๆได้ง่ายมากข้ึน  

กลุ่มตัวอย่างบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า รายการสอนภาษาเกาหลีนี้น่าจะตอบโจทย์ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในภาษาเกาหลีอยู่แล้วได้ดี แต่หากรายการสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปที่
ไม่ได้สนใจภาษาเกาหลีเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึนได้ด้วยก็จะประสบความส าเร็จมากขึ้น 

  

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในรายการ
สาระบันเทิงสอนภาษาที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ผลิตด้านต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ผล
ส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการทางด้านรูปแบบและเนื้อหาของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่
มีต่อรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายการ “ชากียา อันนยอง” ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปราย
ผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้  

  

1. ด้านปัจจัยในการผลิต 

จากการสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการ จึงน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้ 
อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตรายการโดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิ ตรายการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาเกาหลีและการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรายการมีผู้ชมกลุ่มเป้าหมายคือ 
วัยรุ่น อายุ 12-25 ปี ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง 
ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ต้องการอิสระและสนใจในกิจกรรมต่างๆ วัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังค้นหา
เอกลักษณ์ให้กับตนเอง เป็นระยะลองผิดลองถูก ความสนใจของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ได้แก่ สนใจการศึกษา 
สนใจช่วยเหลือบุคคลอ่ืน สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ และสนใจมีเพ่ือนสนิทต่างเพศ (โสภัณฑ์ นุชนาถ
2542: 13) ดังนั้นรายการวาไรตี้ด้านภาษาเกาหลีที่ผลิตขึ้นจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี  

จากการสัมภาษณ์กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง (Interview) 
ในเรื่องของกระบวนการผลิตรายการ รูปแบบ เนื้อหาและลีลาการน าเสนอในการผลิตรายการ
สาระบันเทิงนั้น จะให้ความใส่ใจกับเนื้อหาของรายการ โดยเนื้อหานั้นจะต้องตั้งอยู่ในพ้ืนฐานของ
ความสนุกสนานเป็นหลัก ซึ่งตรงกับแนวคิดเก่ียวกับรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (เสาวนี ชินนาลอง
2543: 19-21)  
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2. ด้านกระบวนการผลิต 

การผลิตรายการสาระบันเทิงสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี “ชากียา 
อันนยอง” ซ่ึงเป็นรายการที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประข าวัน ตรงกับแนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี กระแส เกาหลีนิยม หรือ Korean Wave (กมลเนตร สุรรณาพิสิทธิ์ 2551) 
และตรงกับข้อมูลวิจัยเรื่องพฤติกรรมแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร กระบวนการเลือกรับสารของมนุษย์ 
(Klapper, อ้างถึงใน สุภาวดี เจริญเศรษฐมห 2523: 19-25) เพราะผู้ชมกลุ่มเป้าหมายสามารถเลือก
รับชมรายการได้ตรงตามที่ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายสนใจหรือเลือกรับชมเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ
ด้วย ดังแนวคิดที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 1. การเลือกเปิดรับ (selective exposure) การเลือกให้ความ
สนใจ (selective attention) การเลือกรับรู้ (selective perception) และการเลือกจดจ า 
(selective retention)  

ส่วนกระบวนการผลิตก็เลือกสถานที่และลงมือถ่ายท าตามที่ได้วางแผนไว้ แม้จะมี
ข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะท าให้ไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ก็มีการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและมี
การวางแผนให้รอบคอบในการถ่ายท าครั้งท่ี 2  

กระบวนการหลังการผลิตนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดในการที่จะน าเสนอผลงาน
ให้ผู้ชม ถ้าหากกระบวนการผลิตมีปัญหา ในส่วนของการตัดต่อนั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับ
หนึ่งโดยการตัดต่อแก้ไข เรียบเรียงเรื่องราวให้ลื่นไหล การใส่ดนตรีประกอบและกราฟิกก็เป็นส่วนช่วย
ให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจ มีความเป็นเกาหลีและดึงดูดผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น  

  

3.tด้านความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลี รายการ “ชากียา     
อันนยอง” ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย 

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมรายการ
สาระบันเทิงสอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี “ชากียา อันนยอง” ของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รู้สึกพึงพอใจในการรับชม เพราะมุ่งเน้นในการให้ความรู้ภาษา
เกาหลีซึ่งตรงกับความต้องการ มีความแปลกใหม่ในด้านรูปแบบรายการ ให้ความสนุกสนานและยังมี
การให้ข้อมูลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีอีกด้วย เนื้อหาสาระที่น าเสนอก็มีประโยชน์แก่
ผู้ชมอย่างมาก ซึ่งจะได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรมและผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
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มักอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยากทดลองหา ประสบการณ์ใหม่ๆ  ซึ่งตรงกับแนวคิดจิตวิทยาวัยรุ่น 
(โสภัณฑ์ นุชนาถ 2542: 13) ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสนใจใน
การศึกษา  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) 

  - ปัญหาเรื่องสถานที่ถ่ายท าครั้งที่ 2 ต้องติดต่อกับร้านอาหารและจ ากัดเวลาถ่าย
ท าให้สั้นลง 

  - พิธีกรคนแรกรูปลักษณ์ไม่เหมาะกับรายการเกี่ยวกับเกาหลี จึงต้องเปลี่ยนพิธีกร
ใหม ่

  - พิธีกรคนที่ 2 รูปลักษณ์เหมาะกับรายการเกี่ยวกับเกาหลี แต่ไม่ถนัดด าเนิน
รายการและไม่คุ้นชินกับการถ่ายท า ท าให้ต้องนัดแนะมาซ้อมบทก่อนการถ่ายท า 

  - ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายท า เนื่องจากอุปกรณ์ที่คณะจัดหาให้ยืมมีจ านวน
น้อยและคุณภาพช ารุด ท าให้ต้องวางตารางการยืมที่ต้องสอดคล้องกับความสะดวกของแต่ละคนด้วย 

  - ปัญหาเรื่องทีมงานในการถ่ายท าครั้งที่ 3 เพราะทีมงานไม่พอ ว่างไม่ตรงกันท าให้
ไม่สามารถถ่ายท าได้ จึงต้องแก้ปัญหาในด้าน Post-Production แทน 

ส่วนที่2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 

  - ปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ในการถ่ายท า เนื่องจากเป็นร้านอาหารที่มีลูกค้าใช้บริการ
ตลอดเวลา จึงมีเวลาถ่ายท าจ ากัด โดยเฉพาะการถ่ายท าในครั้งที่ 2 ที่ต้องกระชับเวลาในการถ่ายท า
เข้ามาอีก ท าให้ไม่มีเวลาเช็คฟุตเทจที่ออกมา 

  - ปัญหาเรื่องพิธีกร ต้องซ้อมบทอีกทีก่อนถ่าย เนื่องจากไม่คุ้นชินกับการถ่ายท าจึง
จ าบทไม่ครบ ต้องถ่ายใหม่ในบางคัทหลายครั้ง  

ส่วนที่3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)  

  - เนื่องจากเป็นรายการสอนภาษาเกาหลีส าหรับวัยรุ่น ท าให้ต้องมีการตัดต่อที่เร็ว 
มีการใช้กราฟิกช่วยท าให้รายการสนุกและเข้าใจในภาษามากขึ้น ต้องใช้ทักษะในการตัดต่อที่สูง แต่ผู้
ศึกษาไม่มีความช านาญในด้านการตัดต่อรายการ จึงต้องศึกษาการตัดต่อในช่วงระหว่างนั้น ท าให้การ
ท างานล่าช้ามากขึ้น เพราะต้องท าความเข้าใจกับการใช้เครื่องมือและการน ามาปรับใช้ ออกแบบให้
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เข้ากับรายการ จึงเกิดการลองผิดลองถูกหลายครั้ง และด้วยเวลาในการท างานที่จ ากัดท าให้กราฟิกใน
บางส่วนไม่สมบูรณ์และตัดต่อออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการให้เป็น  

  - ปัญหาเรื่องการแก้ไขเสียง เพราะเป็นการถ่ายท านอกสถานที่และอยู่ติดกับถนน
กับรถไฟฟ้า ท าให้เกิดเสียงที่ไม่ต้องการและยากต่อการปรับแก้ 

2. ข้อเสนอแนะ  

2.1 ข้อเสนอแนะในการผลิตรายการ 

  จากผลการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างพบว่า รายการมีความสนใจ แปลกใหม่ 
สามารถดึงให้ผู้ชมสนใจได้ เนื่องการน าศิลปินเกาหลีมาใส่ในรายการ การเปิดด้วยซีรี่ย์ที่ได้รับความ
นิยมจากแฟนคลับส่วนใหญ่ แต่ควรปรับปรุงพิธีกรหลักให้มีความคล่องในการด าเนินรายการมากกว่า
นี้เพราะพิธีกรดูไม่มั่นใจ ท าให้การสอนภาษาจะมีปัญหา ผู้ชมจะไม่มีความเชื่อถือในรายการ แต่
รูปลักษณ์ภายนอกเหมาะสมกับรายการดีแล้ว การใส่กราฟิกยังไม่มากพอ ไม่ค่อยน่าตื่นเต้น ดูไม่
สมบูรณ์ ยังไม่ค่อยดูเป็นรายการเกาหลี น่าจะเพ่ิมให้มากกว่านี้ 

2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

  การศึกษาและผลิตรายการโทรทัศน์สอนภาษาเกาหลีส าหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลีครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ผลิตรายการสอนภาษาที่ 3 ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สามารถเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายการได้เป็นอย่างดี แต่ในบางรายการเนื้อหาควร
ปรับปรุง จะท าให้รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของข้อมูลช่วงทิปที่น ามาใช้ในรายการ 
ควรจะมีแหล่งที่มาหรืออ้างอิงให้ชัดเจนมากกว่านี้เพราะจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายการ   

 

จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนั้น ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อบกพร่อง
ที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้รายการนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การถ่ายท าและตัดต่องาน อีกทั้งผู้ศึกษายังได้รับค าแนะน าจากกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างและจะน า
ค าแนะน าเหล่านี้ไปใช้ในการท างานในภายภาคหน้า  
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แบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง:  

1.แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมรายการทาง
โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้และความต้องการจากการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี  
โดยการสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีเพ่ือนําข้อมูลหลังการ
สํารวจมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการสร้างสรรค์รายการสอนภาษาเกาหลีสําหรับแฟนคลับ
ศิลปินเกาหลีให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านต่อไป  

2. คําตอบของท่านในแบบสอบถามนี้จะนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ไม่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  

3. ข้อมูลในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

ตอนที่ 2 การเปดิรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการบันเทิง 

 และรายการสอนภาษาเกาหลี 

ตอนที่ 3 ความต้องการจากการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี  

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม  

กรุณาใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่อง O ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา  
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ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์    

1.เพศ  

 O เพศชาย  

 O เพศหญิง  

2.อายุ ................ป  

3.ระดับการศึกษา  

 O ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน  

 O มัธยมศึกษาตอนตน  

 O มัธยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา  

 O อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา  

 O ปริญญาตรี  

 O สูงกวาปริญญาตรี  

4. อาชีพ  

 O นักเรียน / นักศึกษา 

 O ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 O พนักงานบริษัทเอกชน 

 O เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว     

 O รับจางทั่วไป 

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...............................)    

5. รายไดของทานตอเดือน  

 O ตํ่ากวา 5,000 บาท 

 O 5,001 – 10,000 บาท   

 O 10,001 – 15,000 บาท  

 O 15,001 – 20,000 บาท  
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 O มากกวา 20,001 บาท  

 

ตอนที่ 2 : การเปิดรับและพฤติกรรมในการรับชมรายการบันเทิงและรายการสอนภาษาเกาหลี 

 

6. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ผ่านสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 O วิทยุ   

 O โทรทัศน์   

 O โทรทัศน์ออนไลน์   

 O ชมย้อนหลังทาง Youtube    

 O นิตยสาร   

 O หนังสือพิมพ์  

 O อินเตอร์เน็ต  

 O โฆษณา   

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ............................................) 

7. ประเภทของสื่อบันเทิงเกาหลีท่ีทานสนใจ (ใสเลข1-3อันดับตามระดับความชื่นชอบโดยมี 
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 1 = สนใจมากที่สุด, 2 = สนใจมาก, 3 = สนใจ)  

 O ภาพยนตรเกาหลี  

 O ละครโทรทัศนหรือซีรียเกาหลี  

 O เพลงเกาหลี  

 O รายการโทรทัศนเกาหลี  

 O เว็บไซท์เกาหลี  

 O เกม 

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ................................) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

 

8. ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการรับชมรายการเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้   

 O ไม่เกิน 15 นาที   

 O ประมาณ 15 - 30 นาที  

 O ประมาณ 30 - 45 นาที   

 O ประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง 

 O 1 ชั่วโมงข้ึนไป  

9. ช่วงเวลาใดที่ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้  

 O 08.00 - 11.00น.  

 O 11.01 - 14.00น.  

 O 14.01 - 17.00น. 

 O 17.01 - 20.00น. 

 O 20.01 - 23.00น. 

 O 23.01 - 02.00น.  

 O 02.01 – 05.00 น. 

 O 05.01 – 07.59 น. 

10. ความถี่ท่ีท่านรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้  

 O เดือนละครั้ง  

 O 2 - 3 ครั้งต่อเดือน  

 O รับชมเป็นประจําทุกสัปดาห์  

11. เหตุผลที่ท่านเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)  

 O เพ่ือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและนักแสดงที่ชื่นชอบ 

 O มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมและภาษา  

 O เพ่ือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรี่ย์เกาหลี   
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 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ......................................................) 

12. รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้รายการใดที่ท่านรับชมบ่อยที่สุด  

 O รายการ Sat Zone (ออกอากาศทางช่อง7) 

 O รายการ ASIANISM (ออกอากาศทาง True Vision ช่อง 61)  

 O รายการ A-PORT (ออกอากาศทาง BANG Channel)  

 O รายการ ASIAN HERO (ออกอากาศทาง Channel V)   

 O รายการ Asian Delight (ออกอากาศทาง VERY TV)   

 O รายการ Asian Countdown (ออกอากาศทางช่อง 5)  

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ .......................................................) 

13. ปัจจัยท่ีท่านใช้ในการเลือกรับชมรายการดังกล่าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 O รายการมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  

 O รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร  

 O รายการมีการเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัล  

 O เพลงที่เปิดในรายการเป็นเพลงที่ใหม่  

 O ผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้  

 O พิธีกรดําเนินรายการสนุกสนาน  

 O พิธีกรมีรูปร่างหน้าตาดี   

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...........................................) 

  

ตอนที่ 3 : ความต้องการจากการเปิดรับชมรายการสอนภาษาเกาหลี 

14. ท่านมีความรู้ภาษาเกาหลีหรือไม่  

 O ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีเลย  

 O รู้บ้างนิดหน่อย   

 O สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนได้  
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15. ท่านเคยรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ภาษาเกาหลีหรือไม่ 

 O เคย  

 O ไม่เคย  

16. ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ภาษาเกาหลีในรูปแบบสาระบันเทิงท่านคิดว่าท่านจะเลือก
รับชมรายการนี้หรือไม่  

 O เลือกรับชม เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

  O เป็นรายการที่ยังไม่เคยมีมาก่อน  

  O มีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับประเทศเกาหลีใต้   

  O มีความสนใจในภาษาเกาหลี   

  O อ่ืนๆ (โปรดระบุ...........................................................................) 

 O ไม่เลือกรับชม เพราะ
............................................................................................................... 

17. ระยะเวลาของรายการสอนภาษาเกาหลีที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

 O 5 นาท ี

 O 6-10 นาที 

 O 11-15 นาที 

 O 16-20 นาที 

 O 20 นาทีขึ้นไป 

18. ภาษาเกาหลีที่ท่านอยากจะได้รับความรู้จากรายการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 O คําศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

 O คําศัพท์และบทสนทนาที่ใช้สําหรับการเดินทางท่องเที่ยว   

 O คําศัพท์ที่ฮิตในหมู่วัยรุ่น (แสลง) 

 O คําศัพท์จากเพลง   

 O คําศัพท์จากทวิตเตอร์ของดาราศิลปิน   

 O คําศัพท์จากภาพยนตร์และซีรี่ย์เรื่องต่างๆ 
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 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ .................................................................................)   

19. นอกจากภาษาเกาหลีแล้ว เรื่องใดที่ท่านอยากจะได้รับความรู้จากรายการ (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)   

 O อาหารเกาหลีและวิธีการทําอาหารที่สามารถทําได้ด้วยตนเอง รวมถึงร้านอาหารเกาหลีใน
ประเทศไทย 

 O เทรนด์และแฟชั่นการแต่งกาย  

 O ประเพณีและวัฒนธรรมของเกาหลี   

 O ข่าวสารวงการบันเทิงเกาหลี (อัพเดตเพลง, มิวสิกวิดีโอ, ภาพยนตร์, ซีรี่ย์, ดาราและ 
นักร้อง)  

 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ....................................................................) 

 

ตอนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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