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การเปิดรับทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อรายการความรู้ภาษาองักฤษ 

 “อิงลิชออนทวัร์”ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

Media Exposure, Attitude and Practice Trends of English on Tour’s Audience 
นนัท์นิชา กนัภยั และ รศ.แอนนา  จมุพลเสถียร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน การจดัการส่ือสารองค์กร 

บทคัดย่อ 

 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเร่ือง  “การเปิดรับ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมตอ่รายการ

ความรู้ภาษาองักฤษ “อิงลิชออนทวัร์” ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

การเปิดรับ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิช

ออนทวัร์” ตลอดจนศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ 

ระดบัการศกึษา และรายได้ท่ีตา่งกนักบัการเปิดรับข่าวสาร ศกึษาความแตกตา่งระหว่างการเปิดรับ

ข่าวสารกบัทศันคติ รวมทัง้ศกึษาความแตกตา่งระหว่างทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์” 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ชนิดท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวมรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปจากการศกึษา 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ผู้ชมท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุระหว่าง 13-60 ปี ซึ่งมี

การเปิดรับชมรายการ “อิงลิช ออนทัวร์” อย่างน้อย 3 ครัง้ในช่วงเวลา 3 เดือน รวมทัง้สิน้ 300 

ตวัอยา่ง 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่

คา่ความถ่ี    ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด  ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือ

อธิบายข้อมลูลกัษณะประชากร การเปิดรับ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมรายการ “อิงลิช 

ออนทวัร์” ในเขตกรุงเทพมหานคร  และใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ได้แก่การทดสอบ
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ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สถิติแบบ Independence t-test เพ่ือทดสอบคา่ความแตกต่างของ

ลกัษณะทางประชากรท่ีแยกออกเป็นสองกลุ่ม การวิเคราะห์สถิติแบบ One way Analysis of 

Variance โดยใช้ F-Test เพ่ือทดสอบคา่ความแตกตา่งของลกัษณะทางประชากรท่ีแยกมากกว่าสอง

กลุ่ม และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือทดสอบค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับกับทัศนคติ ตามสมมติฐานของการ

วิจยั 

 ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่

เพศชาย กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีชว่งอายุระหวา่ง 22-30 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีรายได้ตอ่เดือนอยูใ่นชว่ง 10,001-30,000 บาท   

 ในสว่นการเปิดรับของผู้ชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เปิดรับชม

เพ่ือการเรียนรู้  ติดตามชมรายการมาเป็นระยะเวลา 1-5 เดือน มีความถ่ีในการเปิดรับชม 4-7 ครัง้/

เดือน และเปิดรับชมในลกัษณะเปิดช่องสลบัไปมากบัช่องอ่ืน 

 ทางด้านทศันคติของผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ“อิงลิชออนทวัร์” พบวา่ โดยภาพรวมทศันคตขิอง

ผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์” อยูใ่นระดบัมีทศันคตเิชิงบวก  ซึง่กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติด้านผู้

ด าเนินรายการและแขกรับเชิญดีท่ีสดุ รองลงมาคือทศันคตด้ิานเนือ้หาสาระของรายการ และอนัดบั

สดุท้ายคือทศันคตด้ิานเวลาและจงัหวะรายการ 

 ผลการศกึษาในส่วนของแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” พบว่า

โดยภาพรวมแล้วแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” อยู่ในระดบัตัง้ใจมาก 

ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมหรือเห็นด้วยต่อประเด็น มีความตัง้ใจจะรับชมรายการต่อไป

มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ตัง้ใจจะชกัชวนหรือให้ค าแนะน าผู้ อ่ืนให้ชมรายการ 

 จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

1. ผู้ชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษาและรายได้ท่ีแตกตา่งกนัมี

การเปิดรับรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์”ความถ่ี (ครัง้/เดือน)  ไม่แตกตา่งกนั  แตผู่้ชม

รายการ “อิงลิชออนทวัร์” ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีการเปิดรับรับชมรายการ “อิงลิช ออน
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ทัวร์” ความถ่ี (ครัง้/เดือน) ท่ีแตกต่างกันโดยอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีการเปิดรับ

มากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 

2. การเปิดรับความถ่ี (ครัง้/เดือน)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมของผู้ ชมท่ีมีต่อ

รายการ “อิงลิชออนทวัร์ โดยความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นเชิงบวก 

3. ทศันคติโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิช

ออนทวัร์”โดยความสมัพนัธ์สมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นเชิงบวก 

ค าส าคญั การเปิดรับ ทศันคต ิแนวโน้มพฤตกิรรม อิงลิชออนทวัร์ 

บทน ำ 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการ (process) ท่ีมีความส าคญัตอ่มนษุย์ทัง้ในด้านการด าเนินชีวิต 
สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่าการส่ือสารเป็นฟันเฟืองของเคร่ืองจกัร
แห่งสังคมท่ีท าให้สังคมด าเนินไปได้อย่างไม่หยุดยัง้  เ น่ืองจากการส่ือสารเป็นทัง้เคร่ืองมือ
(Instrument)และวิธีการ(means)ในการก่อเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทัง้ต่อปัจเจก
บุคคล ต่อองค์กร และต่อสังคม(กิตติมา สุรสนธิ, 2541, น.1) องค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัในการ
ส่ือสารนัน้คือ สาร(Message)ซึง่หมายถึงเร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา
หรือสัญลักษณ์ใดๆก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสารโดย
ผ่านภาษาหรือสญัลกัษณ์ต่างๆเพ่ือแสดงความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยมหรือวตัถุประสงค์
ตา่งๆของผู้สง่สาร(กิตตมิา สรุสนธิ, 2541, น. 9-10) 
 ภาษาองักฤษ (English) นบัว่าเป็นภาษาหนึ่งท่ีคนทัว่โลกใช้ส่ือสารกนัมากท่ีสดุ  จากข้อมลู

ตวัเลขจ านวนผู้พูดภาษาต่างๆทัว่โลกของ Ethnologue 17th edition ในปี 2013 แสดงให้เห็นว่า 

ภาษาท่ีมีผู้พูดมากท่ีสุดในโลกนัน้ 3 ล าดบัแรก คือ ภาษาจีนกลาง ประมาณ 1,197 ล้านคน ภาษา

สเปน ประมาณ  414 ล้านคน และภาษาอังกฤษ ประมาณ  335 ล้านคน ขณะท่ี ข้อมูลตัวเลข

จาก UNESCO ระบุว่า ภาษาท่ีมีการพูดกันมากท่ีสุดในโลกเรียงตามล าดับ คือภาษาจีนกลาง 

ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน นอกจากนี  ้ภาษาท่ีไ ด้ก าหนดให้ใ ช้ในสหประชาชาติ มี

ด้วยกนั 6 ภาษาส าคญัคือ จีนกลาง องักฤษ สเปน อาหรับ รัสเซีย และฝร่ังเศส 
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 ในปี 2558 หรืออีกเพียงหนึ่งปีข้างหน้านี ้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ

“สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” หรือ “ASEAN” มาจากช่ือเต็มว่า “Association of 

Southeast Asian Nations” เร่ิมก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2510 มีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และไทย จนถึงวนันีอ้าเซียนได้สมาชิกมาเพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

และเวียดนาม รวมทัง้หมด 10 ประเทศ ซึง่มีนโยบายการปฏิสมัพนัธ์กนัในภูมิภาคโดยให้ถือว่าทัง้ 10 

ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกนัเป็น “หนึ่งประชาคม” เรียกว่า “ประชาคมอาเซียน” ให้พวกเราทกุคน

ในภูมิภาคช่วยกนัท างาน สร้างความร่วมมือระหว่างกนั ท าให้เกิดความรู้สึกให้ได้ว่าเราทัง้หมดเป็น

ประชาคมเดียวกนั มีความรู้สกึเป็นกลุม่ชาตกิลุม่พลเมืองท่ีมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั มีแนวคิดแนวฝันมอง

การณ์ไกลไปข้างหน้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างความมัน่คงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม

และวฒันธรรมของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ร่วมกนั โดยมีค าขวญัคือ “หนึ่งวิสยัทศัน์ หนึ่งอัต

ลกัษณ์ หนึง่ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)  

                เม่ือประเทศอาเซียนเข้าสู่ประชมคมเอาเซียน (ASEAN Community) ไม่ว่าคนของแตล่ะ
ประเทศจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ และภาษาประจ าชาติอยู่ในขณะนี ้เม่ือต้องติดตอ่ส่ือสาร
กบัคนอ่ืนท่ีตา่งภาษา ต่างวฒันธรรมนัน้ ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ตามกฎ
บตัรอาเซียนข้อ 34 ซึ่งบญัญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” ท่ี
ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการท างานของอาเซียน ทุกคนจึงต้องเรียนรู้และใช้
ภาษาองักฤษให้ได้ทัง้สิน้ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ข้าราชการ และพนกังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ เพราะเราต้องใช้
ภาษาองักฤษในการเจรจาซือ้ขายสินค้า การท่องเท่ียว  การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การ
ประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจดัท ารายงานการประชุม ผลการพิจารณา และมติท่ีประชุม 
ตลอดจนการจดัท าค าแถลงการณ์ และปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆของอาเซียนทัง้หมด และก่อนท่ีประเทศไทย
ของเราจะก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในอีกหนึง่ปีข้างหน้านัน้  การเรียนภาษาองักฤษจึงนบัเป็นเร่ือง
ท่ีส าคญัในชว่งเวลานีอ้ยา่งมาก   
                กระทรวงศกึษาธิการได้สนบัสนนุให้มีการเรียนรู้ภาษาองักฤษอย่างแพร่หลายตัง้แตช่ัน้
ปฐมวยัจนถึงมหาวิทยาลยั แต่ทว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนัน้อาจไม่เพียงพอตอ่การเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนจึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองซึ่งการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองนัน้ มีหลากหลายวิ ธี  เช่น  การอ่าน ส่ือสิ่ งพิม พ์ภาษาอังกฤษ จากนิตยสารห รือ
หนังสือพิมพ์  การฟังรายการวิทยุและเพลงภาษาอังกฤษ  การชมภาพยนตร์ต่างประเทศ การใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือเรียนรู้ภาษาองักฤษ การชมรายการโทรทศัน์ภาษาองักฤษ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านีก็้
เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบความสนใจของผู้ เรียน ท าให้ได้รับทัง้ความรู้และความ
บนัเทิงในเวลาเดียวกนั   

 ปัจจบุนัรายการโทรทศัน์ของไทยมีรายการความรู้ภาษาองักฤษให้เลือกรับชมมากมายและ

หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการคริสดีลิเวร่ี ทางสถานีโทรทศัน์กองทัพบกช่อง5,รายการอิง

ลิชเบรคฟาส ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ,รายการภาษาอังกฤษติดล้อ ทางสถานีโทรทัศน์

กองทพับกช่อง 5, รายการ “อิงลิชออนทวัร์”  ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3, รายการฟุดฟิดฟอไฟ ทาง

สถานีโทรทศัน์ชอ่ง 9 โมเดิร์นไนท์ฯลฯโดยรายการความรู้ภาษาองักฤษเหล่านี ้ล้วนเป็นรายการสอน

ภาษาองักฤษซึ่งมีรูปแบบท่ีน่าสนใจแตกตา่งกนัไปโดยรายการท่ีผู้ศกึษาสนใจศกึษาคือรายการ “อิง

ลิชออนทวัร์”ทางสถานีไทยทีวีสีชอ่ง 3 

 รายการ ”อิงลิชออนทวัร์” เป็นรายการส่งเสริมความรู้ประเภทรายการสัน้ ออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวิสีช่อง 3 ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.40-17.42 น. เร่ิมออกอากาศครัง้แรกเม่ือปี

พ.ศ. 2549 ผลิตโดยบริษัท โชว์ รีลโปรดกัชั่น จ ากัด ซึ่งจากข้อมูลสถิติการรับชมรายการจาก

สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมสะสมในแตล่ะสปัดาห์ (weekly cumulative Reach) ของ

ช่องฟรีทีวีแบบอะนาล็อก และดิจิตอลในกลุ่มเป้าหมายอาย ุ15 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศพบว่า ฐานผู้ชม

ทีวีส่วนใหญ่ยงัอยู่ท่ีช่องฟรีทีวี 3, 5, 7, 9 ในระบบอะนาล็อกเดิมอยู่มากกว่า 50% โดยช่อง 7 ฐาน

ผู้ชมสะสมในสปัดาห์สดุท้ายของเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ท่ี 77% ตามมาด้วยช่อง 3 ด้วยสดัส่วน 

74% สว่นชอ่ง 9 อยูท่ี่ 55% และช่อง 5 มี 53%(อ้างอิงจาก : http://thanonline.com/,สืบค้นเม่ือวนัท่ี 

12กนัยายน 2557)แสดงให้เห็นวา่รายการ “อิงลิชออนทวัร์” นา่จะมีฐานผู้ชมคอ่นข้างมาก 

 รายการ “อิงลิชออนทัวร์” นบัเป็นรายการส่งเสริมความรู้ประเภทรายการสัน้ท่ีมีรูปแบบ

รายการท่ีน าเสนอได้น่าสนใจเพราะเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษท่ีให้ความรู้ท่ีสอดแทรกความ
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บนัเทิง มีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่าย เข้าถึงผู้ชมทุกเพศทุกวยั ออกอากาศทุกวนัผ่านทางช่องฟรีทีวีท่ีได้รับ

ความนิยมจากประชาชนมากรวมระยะเวลาออกอากาศถึงปัจจุบนันัน้ประมาณ 8 ปี จากความ

น่าสนใจดงักล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะน ามาศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผู้ชมรายการในหัวข้อการ

วิจยัเร่ือง การเปิดรับ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อรายการความรู้ภาษาองักฤษ “อิงลิชออน

ทัวร์” ของผู้ ชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา และเป็นข้อสังเกตในการจัดท ารูปแบบรายการความรู้

ภาษาองักฤษให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไปในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากร การเปิดรับ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์”  

2. เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตา่งกนักบัการเปิดรับชมรายการ 

“อิงลิชออนทวัร์”  

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับและทศันคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์”  

4. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม ของผู้ ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์”  

วิธีกำรวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง การเปิดรับทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมตอ่รายการความรู้ภาษาองักฤษ “อิง

ลิชออนทัวร์”ของผู้ ชมในเขตกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research)  โดยใ ช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) ชนิดท่ี ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเอง (Self-

administered questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง และน าข้อมลู

ท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปจากการศกึษา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ผู้ชมท่ีอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครมีอายุระหว่าง 13-60 ปี ซึ่งมีการเปิดรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” อย่างน้อย 3 

ครัง้ในชว่งเวลา 3 เดือน  
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 โดยการศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบผสม (Mixed Sampling Method) โดย

เลือกขนาดตวัอยา่งแบบกลุ่มแบง่ชัน้ภมูิ (Stratified Cluster Sampling) โดยการสุม่ท่ีอาศยัความ

นา่จะเป็น (Probability Sampling) และไมอ่าศยัความนา่จะเป็น (Non Probability Sampling)

เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอยา่งและข้อมลูท่ีครบถ้วน โดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่แบบแบง่

ชัน้ภมูิ (Stratified Sampling) เพ่ือแบง่เขตการปกครองเป็น 3 ชัน้ภมูิ และขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่

ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่(Cluster Sampling) ในแตล่ะกลุม่เขตตามท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเลือกมา 20 % 

(โดยประมาณ) ขัน้ตอนท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบั

ฉลากตวัแทนเขตจ านวน 10 เขต จากแตล่ะชัน้ภมูิ ตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ ขัน้ตอนท่ี 4 การสุม่

ตวัอยา่งแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) โดยผู้วิจยัจะขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามจากผู้ชมโทรทศัน์อาย ุ 13-60  ปี ท่ีเคยรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” อยา่งน้อย 3 

ครัง้ในชว่งเวลา 3 เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า 

มหาวิทยาลยั หนว่ยราชการ เป็นต้นตามเขตตา่งๆท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 3 โดยใช้การ

เลือกตวัอยา่งโดยไมอ่าศยัความนา่จะเป็น(Non Probability Sampling) ก าหนดจ านวน 30 คนตอ่ 1 

เขต รวมทัง้สิน้ 10 เขต ซึง่จะท าให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 300 คน โดยให้ตวัอยา่งท่ีได้กระจายไป

ตามเพศ อาย ุอาชีพ รายได้และระดบัการศกึษา 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่คา่ความถ่ี 

คา่ร้อยละ คา่สูงสดุ    คา่ต ่าสดุ ค่าเฉล่ีย (X ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบายข้อมูล

ลกัษณะประชากร การเปิดรับ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  และใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ได้แก่การทดสอบประกอบไป

ด้วย การวิเคราะห์สถิติแบบ Independence t-test เพ่ือทดสอบคา่ความแตกตา่งของลกัษณะทาง

ประชากรท่ีแยกออกเป็นสองกลุ่ม การวิเคราะห์สถิติแบบ One way Analysis of Variance โดยใช้ 

F-Test เพ่ือทดสอบค่าความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรท่ีแยกมากกว่าสองกลุ่ม และการ

วิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s product moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

ทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับกบัทศันคต ิตามสมมตฐิานของการวิจยั 
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ผลกำรวิจัยและอภปิรำย 

 จากผลการศกึษาสรุปได้วา่ 

ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย    กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 22-30 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา 

มีรายได้ตอ่เดือนอยูใ่นชว่ง 10,001-30,000 บาท   

1. การเปิดรับของผู้ชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เปิดรับชมเพื่อการ

เรียนรู้  ติดตามชมรายการมาเป็นระยะเวลา 1-5 เดือน มีความถ่ีในการเปิดรับชม 4-7 ครัง้/

เดือน และเปิดรับชมในลกัษณะเปิดช่องสลบัไปมากบัช่องอ่ืน 

2. ด้านทศันคตขิองผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ“อิงลิชออนทวัร์” พบว่า โดยภาพรวมทศันคตขิองผู้ชมท่ี

มีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์” อยูใ่นระดบัมีทศันคตเิชิงบวก  ซึง่กลุม่ตวัอย่างมีทศันคตด้ิาน

ผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญดีท่ีสดุ รองลงมาคือทศันคติด้านเนือ้หาสาระของรายการ 

และอนัดบัสดุท้ายคือทศันคตด้ิานเวลาและจงัหวะรายการ 

จากผลการศกึษาพบว่า  

สมมตฐิานวิจยัท่ี1 ลกัษณะทางประชากรของผู้ชมท่ีแตกตา่งกนัมีการเปิดรับรายการ“อิงลิชออนทวัร์” 

แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีมีลักษณะประชากรด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับ

รับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ความถ่ี (ครัง้/เดือน) ท่ีแตกตา่งกนั โดยจากผลการศกึษาพบว่าผู้ชม

ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีการเปิดรับ ความถ่ี (ครัง้/เดือน) มากกว่า ผู้ ท่ีมีอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย, 

ประกอบกิจการสว่นตวั และ พนกังานบริษัทเอกชน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิลกัษณะประชากร ซึ่งกิติ

มา สุรสนธิ (2541, น.15-16) ได้กล่าวว่าสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic 

Status) อนัได้แก่ อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income) เชือ้ชาติและชาติพนัธุ์  (Race and Ethnic 

Group) ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว (Family background) ปัจจยัเหล่านีมี้อิทธิพลตอ่ผู้ รับ โดย

เป็นตวัก าหนดในเร่ืองของการเลือกเปิดรับส่ือท่ีตนเองสามารถซือ้หาหรือเข้าถึงได้ รวมทัง้ยงัก าหนด

ในเร่ืองการเปิดรับเนือ้หาท่ีสอดคล้องต่ออาชีพ ต่อความคิด ความเช่ือ ค่านิยม รวมทัง้สถาบนัหรือ
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กลุ่มท่ีผู้ รับสารสงักัดอยู่ด้วยกล่าวคือ ผู้ ท่ีมีกลุ่มอาชีพเดียวกันย่อมมี ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ 

และพฤติกรรมคล้ายคลึงกนั จึงมีการเปิดรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ความถ่ี (ครัง้/เดือน)  ไม่

แตกต่างกัน แต่ผู้ ท่ีไม่ได้สังกัดอยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันย่อมมี ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ และ

พฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนั จึงส่งผลให้มีการเปิดรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ความถ่ี (ครัง้/เดือน) 

แตกตา่งกนั  และจากผลการศกึษาผู้วิจยัสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้ชมท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษานัน้

อาจจะมีเวลาในการเปิดรับชมรายการความถ่ี (ครัง้/เดือน) มากกว่าผู้ ชมท่ีมีอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย, 

ประกอบกิจการสว่นตวั และ พนกังานบริษัทเอกชน เพราะเวลาออกอากาศของรายการ “อิงลิช ออน

ทวัร์” นัน้อยู่ในช่วงเวลา 17.40  น. วนัจนัทร์-ศกุร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาท างานของผู้ชมท่ีมีอาชีพรับจ้าง/
ค้าขาย, ประกอบกิจการส่วนตวั และ พนกังานบริษัทเอกชน   ซึ่งผลการวิจยัดงักล่าวนัน้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นราพร แย้มอ าพล ท่ีพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิด

รับชมรายการโทรทัศน์ส าหรับประเด็น ด้านการใช้ระยะเวลาพบว่า ผู้ ชมท่ีมีอาชีพและระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาในการชมรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กแตกต่างกัน 

ส่วนในด้านความถ่ีพบกว่าผู้ ชมท่ีมีอาชีพระดบัการศึกษาและช่วงรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรม

ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กแตกตา่งกนั   ในส่วนของลักษณะประชากร

ด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษาและรายได้จากผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างซึ่งมี เพศ อาย ุระดบั

การศกึษาและรายได้ ท่ีแตกตา่งกนัมีการเปิดรับรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์”ความถ่ี (ครัง้/เดือน)  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร จิตมุ่ง ซึ่งพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และ

รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคริส ดีลิเวอรร่ี และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พรรณภา เจริญพงศ์ ท่ีพบว่า กลุ่ม พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ อาย ุ

ระดบัการศกึษา และรายได้ของครอบครัวตอ่เดือนของวยัรุ่นท่ีแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการเปิดรับ

ขา่วสารจากงานโฆษณาแป้งฝุ่ นทาหน้าทางโทรทศัน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติโดยรวมของผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิช   ออน

ทัวร์”  ผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับชมรายการ “อิงลิช ออนทัวร์” มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

โดยรวมตอ่รายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ซึ่งสอดคล้องกนักบัแนวคิดท่ีมาของทศันคติท่ี นิติพล ภูตะโชติ

(2556, น.47-48) กล่าวว่า ส่ือมวลชนจะน าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ ท่ีมีมากเพ่ือออกสู่
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สายตาของประชาชน โดยข่าวสารข้อมลูจากส่ือตา่งๆ จะมีอิทธิพลตอ่ประชาชนโดยเฉพาะกบัวยัรุ่น 

เพราะเขาจะได้แนวคิด ได้ความรู้เพ่ือสร้างทศันคติและคา่นิยม ซึ่งในบางอย่างอาจเป็นสิ่งท่ีไม่ดี ไม่

เหมาะสมกับวัย จะเห็นได้ว่า ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

บุคคลในการสร้างทัศนคติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิศราพร ทรงแสงท่ีพบว่า พฤติกรรมการ

เปิดรับมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับทศันคติของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิชัน่ส์  และงานวิจยั ณัฐ

ชามณช์ สวุิทยพนัธุ์ ซึง่พบวา่การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากส่ือ

เฉพาะกิจมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติตอ่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์  นอกจากนี ้

สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร์ ซึง้สุนทร ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับการตลาดทางตรงกับ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตลาดทางตรงของกลุม่วยัท างานตอนต้นมีความสมัพนัธ์กนั  

 เม่ือพิจารณาเป็นด้าน พบว่า  การเปิดรับ ความถ่ี (ครัง้/เดือน)มีความสมัพนัธ์กับทัศนคติ

ด้านรูปแบบและการน าเสนอรายการและทศันคติด้านผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ นัน่คือยิ่ง

ผู้ชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” มากจะส่งผลให้มีทศันคติด้านรูปแบบและการน าเสนอรายการและ

ด้านผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญมากขึน้ตามไปด้วย ซึ่งจากผลการศกึษาทศันคติด้านรูปแบบ

และการน าเสนอรายการ พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านรูปแบบและการ

น าเสนอรายการอยู่ในเชิงบวก ส าหรับประเด็น “รายการท่ีเหมาะกบัผู้ชมทกุเพศทกุวยั”  “รูปแบบการ

น าเสนอรายการมีความน่าสนใจ” ซึ่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดสองอันดับแรก ทัง้นี ้เพราะ

รูปแบบรายการเป็นรายการสัน้และยงัมีการจ าลองสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลายและ

นา่สนใจ ซึ่งท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ง่าย ส่วนผลการศกึษาทศันคติด้านผู้ด าเนินรายการและแขกรับ

เชิญ พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติด้านผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญอยู่ในเชิง

บวก ส าหรับประเด็น “พิธีกรมีความรู้ท่ีเหมาะสมและพิธีกรมีจงัหวะการพดูท่ีดี น า้เสียงชดัเจน” และ 

“พิธีกรมีบุคลิกท่ีดี” ซึ่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงท่ีสุดสองอนัดบัแรก แสดงให้เห็นว่าผู้ชมมีความช่ืน

ชอบพิธีกรของรายการ และพิธีกรน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ผู้ชมติดตามชมรายการ “อิงลิช ออน

ทวัร์” อยา่งตอ่เน่ือง 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ ชมท่ีมีต่อ

รายการ “อิงลิชออนทัวร์”  จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีต่อรายการ “อิงลิชออนทวัร์” สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมซึ่ง สุ

รพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวว่า พฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมี

พืน้ฐานท่ีมาจากความรู้ และทศันคตขิองตนเอง การท่ีบคุคลมีพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั ก็เน่ืองมาจาก

การมีความรู้ และทศันคติท่ีแตกตา่งกัน ความแตกต่างดงักล่าวเกิดขึน้ได้ก็เพราะความแตกต่างอนั

เน่ืองมาจากการเปิดรับส่ือ การแปลความหมายของสารท่ีตนเองได้รับ สิ่งเหล่านีก้่อให้เกิด

ประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกัน อนัมีผลกระจายต่อพฤติกรรมของบุคคล  (ธัญวรรณ เกิดสมบตัิ, 

2551, น.20)  อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ กนกวรรณ สมรักษ์ ท่ีพบว่าทศันคติต่อเร่ือง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อตนเองและผู้ อ่ืน  พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมดมีทศันคติตอ่เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมเป็นทศันคติในเชิงบวก และ

จากผลการวิจัยพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมต่อเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ ในระดบัสูง คือมี

แนวโน้มท่ีจะมีพฤตกิรรมคือจะมีการศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม การศกึษาภาษาหลกั และภาษาตา่งๆ

ในกลุม่อาเซียน และจะปรับตวัเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในขณะเด่ียวกนั

กลุม่ตวัอยา่งมีแนวโน้มพฤตกิรรมท่ีจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติามอีกด้วย   

 จากผลการศกึษาผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออก

ของบคุคล โดยมีพืน้ฐานมาจากทศันคต ิซึง่ทศันคตนิัน้เกิดขึน้ได้จากการเปิดรับส่ือ ในท่ีนีคื้อรายการ 

“อิงลิช ออนทัวร์” กล่าวคือ เม่ือผู้ ชมมีทัศนคติในด้านต่างๆเป็นเชิงบวกต่อรายการจึงส่งผลให้มี

พฤตกิรรมตัง้ใจรับชมรายการหรือ ชกัชวนและแนะน าให้คนอ่ืนรับชมรายการด้วยเชน่กนั 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง  “การเปิดรับทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อรายการความรู้

ภาษาอังกฤษ “อิงลิชออนทัวร์” ของผู้ ชมในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่าลักษณะประชากรผู้ ชม

รายการ “อิงลิชออนทวัร์” ท่ีอาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีการเปิดรับรับชมรายการ “อิงลิช ออนทวัร์” ความถ่ี 

(ครัง้/เดือน) ท่ีแตกตา่งกนั  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีรับชมรายการเป็นส่วนใหญ่คือกลุ่มนกัเรียนนกัศกึษา 
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ซึง่หากทางรายการจะท าการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไปในอนาคตวา่ มีปัจจยัใดจะช่วยท่ีท าให้กลุ่มผู้ชมท่ีมี

อ่ืน เช่น อาชีพรับจ้าง/ค้าขาย, ประกอบกิจการส่วนตวั และ พนกังานบริษัทเอกชนมีการเปิดรับชม

รายการ“อิงลิช ออนทวัร์” ความถ่ี (ครัง้/เดือน) เพิ่มมากขึน้  และเพิ่มการประชาสมัพนัธ์คนกลุ่มนีใ้ห้

มากขึน้ 

 ส าหรับทัศนคติของผู้ ชมท่ีมีต่อรายการ“อิงลิชออนทัวร์” พบว่า โดยภาพรวมทัศนคติของ

ผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ “อิงลิชออนทวัร์” อยูใ่นระดบัมีทศันคติเชิงบวก ทศันคติด้านผู้ด าเนินรายการและ

แขกรับเชิญ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติด้านผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญของผู้ชมรายการอยู่

ในเชิงบวกทัง้หมด ซึง่แสดงวา่กลุ่มผู้ชมมีความช่ืนชอบตอ่ผู้ด าเนินรายการและแขกรับเชิญ ทัง้นีห้าก

มีการเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารให้ผู้ชมมีสว่นร่วมในการเลือกแขกรับเชิญ เช่น การส่งคะแนนโหวตแขก

รับเชิญท่ีท่านต้องการให้มาร่วมรายการ หรือ ให้ส่งอีเมล์หรือ จดหมายถึงทีมงานผู้จดัรายการ เป็น

ข้อเสนอแนะวา่ทา่นต้องการให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญของรายการ ซึ่งการเพิ่มช่องทางการส่ือสารกบั

กลุม่ผู้ชมนัน้จะท าให้ทราบถึงความต้องการ ทศันคตแิละความคิดเห็นท่ีผู้ชมมีตอ่รายการเพ่ือท่ีจะได้

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ชมได้ดียิ่งขึน้  

 ในส่วนของแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “อิงลิชออนทวัร์” พบว่าโดยภาพรวม

แล้วแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “อิงลิชออนทัวร์” อยู่ในระดบัตัง้ใจมาก ซึ่งหากทาง

รายการสามารถเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารกบัผู้ชมรายการให้มีส่วนร่วมกบัรายการมากยิ่งขึน้ เช่น  จดั

ให้มีการเสนอช่ือแขกรับเชิญท่ีผู้ชมต้องการ  จดักิจกรรมการประกวดแตง่เพลงประกอบรายการ เป็น

ต้น ซึ่งการเพิ่มช่องทางการส่ือสารเหล่านีอ้าจส่งผลให้ผู้ ชมมีการเปิดรับชมรายการมากขึน้  มี

แนวโน้มพฤติกรรมตัง้ใจชมรายการและตัง้ใจจะชกัชวนหรือให้ค าแนะน าผู้ อ่ืนให้ชมรายการ”อิงลิช

ออนทวัร์”มากขึน้ตามไปด้วย  
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