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Abstract 
 

The objectives of this survey research were to study 1) demographic factors of 
news viewer on television who lived in Bangkok and were population under study  2) their 
viewing behavior   3) their most favorite television news 4) factors influential their 
viewing behavior in terms of news content and news anchor.  

Questionnaire was used as a tool to collect the data. Sampling of 400 viewers was 
conducted . Statistics used in this research included descriptive statistics(frequency , 
percentage) and inferential statistics(t-test, Chi-square test) 

Outcome of the study revealed that the majority of respondents were female , 26-
35 years of age , bachelor degree graduates , working for private companies with monthly 
income between 15,001-20,000 baht. The day and the time usually used for viewing were 



everyday and random, respectively. They turned on to view the news first whenever they 
turned on the television and do not watched until the news ended . They switched the 
channel whenever commercials appeared . They usually watched the news with other 
people  at home or at work and they viewed only news they were interested in. Other 
activities during viewing included working , internet surfing , having meal. They  did not 
send the postcard to vote their most favorite news program , SMS or messages through 
their mobile phones, even answering the question posted during the news program. Their 
don’t have attitude of listening to the news was that the news made them feel like having 
friend and not feeling lonely, that the time spent for viewing news was worthwhile and 
gave them interesting information that could be beneficial to their social conversation, that 
viewing news was not a means of relaxing after work or school and made them free from 
drowsiness.  

Most favorite news program during Monday-Friday morning hours  was “Rueng 
Lao Chao nee” on channel 3, during Monday-Friday noon hours was “Tieng Wan tan hade 
karn” on channel 3 , during Monday-Friday late night hours was “Kao sam miti” on 
channel 3 . During Saturday and Sunday morning was “Rueng Lao sao art hit” on channel 
3. Top priority on the news content was  up-to-date news .On the other hand , top priority 
on news anchor was a capable anchor who could make the program interesting . 
Hypothesis test indicated that respondents with different demographic factors did differ in 
their day and time spent in viewing news program at 0.05 level of significance. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
ส่ือโทรทศัน์นับเป็นส่ือท่ีสําคญัและทรงอิทธิพลต่อประชากรในสังคมทุกประเทศทัว่โลก 

รายการทางโทรทศัน์ในปัจจุบนัจึงมีบทบาทหรือมีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ พฤติกรรม และแบบ
แผนแห่งการดาํรงชีพของประชากร โดยทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง ตลอดจน
ความเคล่ือนไหวต่างๆท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น ทางด้านเศรษฐกิจการพาณิชย  ์การเมืองการปกครอง 
การศึกษา วฒันธรรม และการทหาร เป็นตน้ใหแ้ก่ประชากรทั้งในประเทศและต่างประเทศไดท้ราบถึง
เร่ืองราวและความเคล่ือนไหวต่างๆดงักล่าวขา้งตน้และอาจกล่าวไดว้่าส่ือโทรทศัน์ยงัมีบทบาทในการ
เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันาสงัคมและประเทศ  

ส่ือทีวีในปัจจุบนัถือว่ามีความสําคญัอย่างมากในการให้ขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิงแก่
ประชาชนทั่วไป  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีทุกบ้านมี  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการ
ครอบครองโทรทศัน์ของครัวเรือนในประเทศไทยท่ีพบวา่ ครัวเรือนส่วนบุคคลของไทยร้อยละ 94.9 มี
โทรทศัน์ โดยครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง (เขตเทศบาล) มีโทรทศัน์คิดเป็นร้อยละ 94.5 ส่วนครัวเรือนท่ี
อาศยัอยูใ่นชนบท (นอกเขตเทศบาล) มีโทรทศัน์คิดเป็นร้อยละ 95.3 ซ่ึงจะเห็นว่ามีสัดส่วนแตกต่างกนั
เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ทีวีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย เพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และเป็น
ส่ือท่ีสร้างความบนัเทิงให้กบัทุกเพศทุกวยั จนเป็นกิจกรรมท่ีเกือบทุกคนทาํกนัเป็นประจาํในปัจจุบนั 
โดยจากการสาํรวจการใชเ้วลาของประชากรในปี 2552 พบวา่ คนไทยใชเ้วลาดู/การฟังโทรทศัน์เฉล่ียวนั
ละ 2.7 ชัว่โมง โดยคนในกรุงเทพมหานครใชเ้วลาในการดู/การฟังโทรทศัน์มากท่ีสุดคือ เฉล่ียวนัละ 3 
ชั่วโมง รองลงมาคือภาคกลางใช้เวลาเฉล่ีย 2.8 ชั่วโมงต่อวนั ภาคใตใ้ช้เวลาเฉล่ีย 2.8 ชั่วโมงต่อวนั 
ภาคเหนือใช้เวลาเฉล่ีย 2.6 ชั่วโมงต่อวนั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้เวลาเฉล่ีย 2.6 ชั่วโมงต่อวนั 
ตามลาํดบั ซ่ึงถา้หากคิดว่าคนไทยมีอายุไขเฉล่ีย 74 ปี นั่นเท่ากบัว่า เราใชเ้วลาดูโทรทศัน์ตลอดชีวิต
มากกวา่ 80,000 ชัว่โมง ( ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 



2 
 

 
 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าส่ือโทรทศัน์ถือเป็นส่ือหลกัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน โดย
ปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์ไดอ้ยูภ่ายใตห้น่วยงานผูก้าํกบัดูแลคือ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึงไดแ้ยกประเภทรายการทางโทรทศัน์ท่ี
ถือเป็นช่องทางสาํคญัในการส่งผา่นขอ้มูล เร่ืองราว และข่าวสาร ออกเป็น 16 ประเภท ตามประกาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัทาํผงัรายการสาํหรับการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์พ.ศ.2556 ดงัน้ี 

1. รายการข่าวสาร 
2. รายการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วฒันธรรม 
4. รายการใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม คุณภาพชีวิต และ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
5. รายการเดก็และเยาวชน 
6. รายการทอ้งถ่ิน 
7. รายการวิทยาศาสตร์ และสุขภาพ 
8. รายการกีฬา 
9. รายการข่าวสารและบนัเทิง 
10. รายการบนัเทิง 
11. รายการพิเศษ 
12. รายการเพลง 
13. รายการภาพยนตร์ 
14. รายการตลก 
15. รายการละคร 
16. รายการภาพยนตร์และสารคดี 
จากรายการโทรทศัน์ประเภทต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้ส่ือ

โทรทศัน์ไดรั้บความสนใจจากผูช้ม “รายการข่าว” ถือเป็นรายการประเภทหน่ึงท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั
ในการนาํเสนอและตอ้งถูกนาํไปบรรจุในผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดร้ะบุว่า ตอ้งมี
รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ซ่ึงเป็น
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สัดส่วนขั้นตํ่าของรายการข่าวท่ีตอ้งถูกบรรจุในผงัรายการของกิจการโทรทศัน์ในแต่ละประเภทซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน กสทช. 

รายการข่าว เป็นรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าว วิเคราะห์ข่าว หรือการสนทนา
ปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบนั ข่าวถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของทุกคนในสงัคม ในแต่ละวนัมีข่าวสารเกิดข้ึน
มากมายจากทัว่ทุกท่ีตามสถานการณ์ความเป็นไปของสงัคม ข่าวโทรทศัน์เปรียบเสมือนกระจกสะทอ้น
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บรู้วา่เกิดอะไรข้ึนในสงัคมท่ีพวกเขาอยูเ่พ่ือหาทาง
แกไ้ข และยงัสะทอ้นใหรั้ฐบาลหรือผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี
เร่งแก้ปัญหาให้ลดน้อยลง  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ข่าวโทรทัศน์ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงการเป็นส่ือเพ่ือ
นําเสนอข่าวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นส่ือท่ีมีบทบาทในการพฒันาสังคม ด้วยการนําเสนอข่าวท่ีเป็น
ประโยชนห์รือแนวทางในการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน การนาํเสนอข่าวทางโทรทศัน์ แม้
มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลา ซ่ึงแตกต่างจากการนาํเสนอไดอ้ยา่งละเอียดหรือเจาะลึกของข่าวทาง
ส่ือหนังสือพิมพ์ แต่ข่าวโทรทศัน์สามารถสร้างประเด็นข่าว และกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สังคมได้ในเวลาอนัรวดเร็ว และด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในด้านการผลิต ทาํให้รายการข่าวทาง
โทรทศัน์สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูช้มไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นยาํข้ึน แมว้า่เราจะเห็น
ข่าวท่ีนาํเสนอทางสถานีโทรทศัน์มกัจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั ทั้งในเร่ืองของเน้ือหา และ
ความรวดเร็ว แต่ความแตกต่างจะอยู่ท่ีรูปแบบในการนาํเสนอซ่ึงจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูช้มไดม้ากนอ้ยเพียงใดของแต่ละรายการข่าว 

ปัจจุบนัรายการข่าวมีการพฒันาและแข่งขนักนัสูงมาก การนาํเสนอข่าวของสถานีโทรทศัน์ มี
ลกัษณะของการนาํเสนอทั้งแบบการอ่านข่าวแบบเดิม การผลิตสารคดีเชิงข่าวเพื่อใหผู้ช้มไดช้มข่าวนั้น
เสมือนไดช้มเร่ืองเล่าท่ีมีแง่มุมมากกว่าข่าวท่ีเคยเสนอแต่เดิม และท่ีขาดไม่ไดคื้อการนาํเสนอแบบ การ
เล่าข่าว/คุยข่าว ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั ซ่ึงผูน้าํเสนอจะมีการวิพากษว์ิจารณ์ และแสดงความ
คิดเห็นร่วมเขา้ไปในการนาํเสนอดว้ย ดงันั้นข่าวโทรทศัน์จึงมิไดเ้ป็นเพียงการนาํเสนอขอ้เทจ็จริงดงัแต่
ก่อน หากแต่รายการข่าวในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งมีการสร้างสีสนัใหช้วนติดตาม เนน้การนาํเสนอใหแ้ปลก
ไปจากคู่แข่งขนั เน้นความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย สนุก เร้าอารมณ์ แทรกความคิดเห็น และลีลาของผู ้
นาํเสนอหรือพิธีกรข่าว เพ่ือสร้างความมีชีวิตชีวาของรายการและข่าวท่ีนาํเสนอ แต่ยงัตอ้งดาํรงไวซ่ึ้ง
การรักษาความถูกตรง สมดุล และเป็นธรรม  
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ภาพที ่1.1 
ยอดใช้ส่ือโทรทัศน์เปรียบเทยีบกบัส่ืออ่ืนๆปี 2553 ถงึ เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2556 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total Advertising Expenditure
(Million Baht)

2010 2011 2012 Jan-Nov 2013
TV 60,766 62,238 68,105 64,028
Radio 6,114 5,918 6,349 5,772
Newspapers 15,000 14,541 15,183 13,874
Magazines 5,655 5,824 5,221 5,037
Cinema 5,986 7,224 12,113 6,847
Outdoor 3,846 4,278 4,525 3,800
Transit 2,254 2,643 2,960 3,203
In store 1,120 1,618 2,732 2,404
Internet 290 470 573 810
Grand Total 101,032 104,754 117,760 105,775
Growth 4% 12%
Source : จาก Nielsen
Source: The Nielsen company (Thailand)-Estimated figures only based on industry 
standard rate card, retrieved 2014, February 1,  
from http://www.adassothai.com/index.php/main/ad expenditure 
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ภาพที ่1.2 
ยอดใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์แยกตามสถานี ประจําเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Nielsen company (Thailand) - Free TV ad spending (based on standard rate) 
Jan-Nov 2013. 
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ภาพที ่1.3 
ยอดใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์แยกตามประเภทรายการ ประจําเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Nielsen company (Thailand) - Free TV ad spending (based on standard rate) 
Jan-Nov 2013. 
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ภาพที ่1.4 

ยอดใช้ส่ือโฆษณาในรายการข่าวทางโทรทศัน์ ประจําเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2556 

 

 

จากตวัเลขการซ้ือโฆษณาตามภาพท่ี 1.1 ถึง 1.4 จะเห็นไดว้่างบโฆษณาท่ีเจา้ของตราสินคา้ได้
ใชใ้นการโฆษณาสินคา้ประจาํเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2556 มีจาํนวน 64,028 ลา้นบาท ทั้งหมด
เป็นการซ้ือโฆษณาทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี โดยมียอดการใช้งบโฆษณาผ่านรายการประเภทข่าว
จาํนวน 15,811 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือโฆษณาในรายการข่าวของทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
มากท่ีสุด รองลงมาคือสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท.สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 และ
สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 ตามลาํดบั จากตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารายการข่าวในปัจจุบนัมีมูลค่า
ทางการตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งมาก จึงทาํให้สถานีโทรทศัน์แต่ละแห่งพยายามแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ดา้น
รายการข่าว ซ่ึงสังเกตไดใ้นปัจจุบนั ทุกสถานีต่างหนัมาปรับปรุงรายการข่าวของตนเองอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระยะๆ ทั้ งทางด้านเน้ือหา รูปแบบ การนําเสนอ โดยเฉพาะผู ้นําเสนอและระยะเวลาในการ
ออกอากาศ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการดึงตวัพิธีกรท่ีมีช่ือเสียง มีคาแรคเตอร์ของตนเอง บุคคลิกภาพและหนา้ตา
ดีของช่องข่าวชั้นนาํ รวมทั้งการขยายระยะเวลาในการออกอากาศรายการข่าวออกไปอีก และการใหค้น
ดูมีส่วนร่วมในรายการข่าว เช่น การส่ง SMS หรือการใช ้Social Media ทั้ง Twitter และ Facebook เพ่ือ
ตอ้งการการเขา้ถึงผูช้มใหม้ากท่ีสุด และใหบ้ริการข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพมาก

Source: The Nielsen company (Thailand) - Free TV ad spending (based on standard rate) 
Jan-Nov 2013. 
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ท่ีสุด ซ่ึงก็จะส่งผลท่ีดีในเร่ืองของเรทต้ิงท่ีสูงข้ึนของรายการข่าวนั้นๆ โดยเรทต้ิงจะเป็นตวัช้ีวดัความ
นิยมจากจาํนวนคนดูรายการโทรทศัน์ และถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการตดัสินใจท่ีจะยอมทุ่มเมด็เงิน
โฆษณาของเจา้ของตราสินคา้เพ่ือประโยชน์ทางการตลาดและการโฆษณาสินคา้ของตน โดยการซ้ือ
โฆษณาในรายการนั้นมากยิง่ข้ึน และทั้งหมดกจ็ะส่งผลดีต่อผลประกอบการของสถานีโทรทศัน์ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาว่า พฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการ
ข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีหลากหลายสถานีในปัจจุบนั รายการข่าว
ท่ีไดรั้บความนิยมชมชอบจากผูช้มมากท่ีสุด  ตลอดจนประเด็นความสาํคญัของเน้ือหาข่าวและพิธีกร
หรือผูป้ระกาศข่าว  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการปรับปรุงรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
รวมทั้งผูผ้ลิตรายการข่าว และบุคคลท่ีมีความสนใจในการผลิตข่าวต่อไปในอนาคต 

 

คําถามการวจัิย 

1. พฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2. รายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ใดท่ีผูช้มนิยมรับชมมากท่ีสุดในช่วงวนัและเวลาต่างๆกนั 

3. ปัจจยัด้านเน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าวมีผลต่อการเลือกรับชมรายการข่าวของ

สถานีโทรทศันม์ากนอ้ยเพียงใด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่ อศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรผู ้รับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสาํคญัของประเด็นเน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าวในรายการข่าวของ

สถานีโทรทศันฯ์ 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์

จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของประชากร 
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สมมุติฐานการศึกษา 

1. ประชากรท่ี มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าว                

ของสถานีโทรทศันแ์ตกต่างกนั 

2. เน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าวมีความสําคญัต่อความช่ืนชอบการรับชมรายการข่าว

ของสถานีโทรทศัน ์

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของเน้ือหาการศึกษาคร้ังน้ีคือ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าว

ของสถานีโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยมุ่งศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือก

รับชมรายการข่าว พฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าว  

2. ขอบเขตของประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใน

รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) ใชก้ารวดัผลคร้ังเดียว โดยการใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 คน โดยศึกษาเฉพาะผูรั้บชมรายการข่าวท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบข้อมูลทั่วไปของประชากรผู ้รับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา 

2. ทาํให้ทราบพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ทาํใหท้ราบความสาํคญัของประเดน็เน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าวในรายการข่าวของ

สถานีโทรทศันฯ์ 

4. ทาํใหท้ราบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานี โทรทศัน์
จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของประชากร 

 



 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกรับชมรายการข่าว ศึกษาพฤติกรรม

และความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการข่าว  ของสถานีโทรทัศน์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาดงัน้ี 

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

2. ทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ 

3. ทฤษฎีการการใชป้ระโยชนแ์ละการไดรั้บความพึงพอใจ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัรายการโทรทศัน ์

5. แนวคิดการจดัแบ่งประเภทและรูปแบบรายการวิทยโุทรทศัน ์

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร                                                                    
(Media exposure) 

 การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยัส่ีท่ี
มีความจาํเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค แมว้่า
การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตายของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี  แต่การ
ท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้น ยอ่มตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน มนุษยต์อ้งอาศยั
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพ่ืออยูร่่วม 
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กบัคนอ่ืนๆในสังคม การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความ
สลบัซบัซอ้นมาก และประกอบดว้ยคนจาํนวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารกย็ิง่มีความสาํคญัมากข้ึนเท่านั้น 
ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสงัคมจะนาํมาซ่ึงความสลบัซบัซอ้น หรือความ
สับสนต่างๆ จนอาจก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว (ยพุดี ฐิติกลุเจริญ, 2537:3) 

ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย  ์ความ
ตอ้งการข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง นอกจากนั้ นข่าวสารยงัเป็นส่ิงท่ีทําให้ผู ้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบนัไดดี้ยิง่ข้ึน ดงัท่ีชาร์ลส์ เค อทัคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) ไดก้ล่าวว่า 
บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเป็นคน
ทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย 

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียง
บางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจากฃ่องทาง ต่าง ๆ 
นั้น มกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บ
สาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533 : 46-47) 

                การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลว่า
ความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร  โดยมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย  ์ซ่ึงประกอบด้วยการ
กลัน่กรอง 4 ขั้นตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร
บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ือ
หนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยกุระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความ
ตอ้งการของตน อีกทั้งทกัษะและความชาํนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นกต่็างกนั บางคนถนดัท่ี
จะฟังมากกวา่อ่าน กจ็ะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศันม์ากกวา่อ่านหนงัสือเป็นตน้ 
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2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความ เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แลว้ 
เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้งทางดา้น
ความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะ
คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความ
เช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาํให้
ข่าวสารบางส่วนถูกตดัท้ิงไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 

4. การเลือกจดจาํ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับ
ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่นาํไป ถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจาํไว้
นั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่
ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความมัน่คงชดัเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจนาํไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีทาํใหไ้ม่สบายใจข้ึน 

สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ทอดด ์ฮนัท ์และ เบรนท ์ดี 
รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อา้งถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไวด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคื์อ
ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้ งความต้องการทางกายและใจทั้ งความต้องการ
ระดบัสูงและความตอ้งการระดบัตํ่า ย่อมเป็นตวักาํหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ตอ้งการของเรา เพ่ือใหไ้ดข่้าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสงัคม เพ่ือความพอใจ 
ฯลฯ 

2. ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลกัพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือ เป็นความรู้สึก
ท่ีว่าเราควรจะทาํหรือไม่ควรทาํอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบั ส่ิงแวดลอ้มและคนซ่ึงทศันคติและ
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ค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการ
เลือกจดจาํ 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษยท์ุกคนมีเป้าหมาย มนุษยทุ์กคนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนิน
ชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีเรากาํหนดข้ึนน้ีจะมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจาํเพ่ือ
สนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมทั้ ง
ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บ
เน้ือหาของข่าวนั้นไว ้

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการท่ีจะเขา้ใจ และจดจาํข่าวสารท่ีเราสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้ นส่วนหน่ึง 
ข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบฟัง
วิทย ุบางคนชอบดูโทรทศัน ์บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์ 
การส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยู่ดว้ย มีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใชส่ื้อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจาํข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น
อยา่งไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดว่าคน
อ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่ละ
คนพฒันานิสยัการรับสารอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันาความชอบ
ส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเราจึงเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  ส่วน ขวญัเรือน กิติวฒัน ์(2531: 23-26) มีความเห็นวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการ เปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัคือ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ 
แตกต่างเฉพาะตวับุคคลอยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
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ลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวิตในสภาพ แวดลอ้มท่ีแตกต่างไม่เหมือนกนั ซ่ึง
ส่งผลกระทบถึงระดบั สติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การจูงใจ 

2. ปัจจยัดา้นสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยดึติดกบักลุ่มสงัคมท่ี
ตนสงักดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ กต็าม 
นัน่คือ มกัจะคลอ้ยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการส่ือสาร เช่ือวา่ลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร รวมถึงการ
ตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 

นอกจากน้ี วิลเบอร์ ชแรมม ์(Wilbur Schramm, 1973:121-122) ยงัไดช้ี้ให้เห็นถึงองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคลดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
2. การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารท่ีผู ้รับสารแสวงหาเพื่ อตอบสนอง 

จุดประสงคข์องตนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมีความสนใจแตกต่างกนั 
4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้มทาํใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือก รับสาร 
5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีทาํให ้พฤติกรรมการ

เปิดรับสารแตกต่างกนั 
6. บุคลิกภาพ ทาํใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจ และพฤติกรรมของ

ผูรั้บสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร จะทาํให้เขา้ใจความหมายของ ข่าวสาร หรือ

อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้
8. ทศันคติ จะเป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือ ข่าวสารท่ีได้

พบเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น 

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Scharm,) กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการเลือกความสําคัญของ
ข่าวสารว่าข้ึนอยู่กบัการใชค้วามพยายามน้อยท่ีสุด (Least effect) และผลท่ีจะได ้(Promise of reward) 
ซ่ึงอยูใ่นรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดงัน้ี 
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                                                                         ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั 
                                  การเลือกรับข่าวสาร  =           --------------- 
                                                                          ความพยายามท่ีตอ้งใช ้

 จากสูตรน้ีจะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใช้ความพยายามน้อย เช่น
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั สามารถเลือกรับไดง่้ายและมีสาระประโยชนต่์อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมี
สาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกนั ความสามารถในการประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร 
ตลอดจนสภาวะทางสงัคมและจิตใจของแต่ละคนดว้ย 

สําหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. Becker, 1972) 
ไดใ้หค้วามหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ 

1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป 

2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ ข่าวสารเพ่ือ
ทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองกจ็ะใหค้วามเอาใจใส่
อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเปิดรับข่าวสาร
เพราะตอ้งการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

สําหรับเหตุผลในการท่ีมนุษย์เลือกสนใจหรือตั้ งใจรับข่าวสารอย่างไรจากส่ือใดนั้ นมี
นกัวิชาการหลายท่านท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

ไฟรด์สัน (Friedson) ไรเลย ์(Riley) และฟลาวเวอร์แมน (Flowerman, 1951) มีความเห็นแนว
เดียวกนัว่า แรงจูงใจท่ีตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสมาชิก ภายในสังคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยกาํหนดความ
สนใจเปิดรับส่ือจากส่ือต่าง ๆ ก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซ่ึงปรากฎการณ์น้ีเมอร์ตัน 
(Merton) ไรท ์(Wright) และวาบเลส (Waples) เรียกวา่ “พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” นกัวิชาการ
เหล่าน้ีมีความเห็นตรงกนัวา่ ผูรั้บข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนั้นยอ่มเป็นไปตามบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมของผูรั้บสารก็เพื่อนาํไปเป็นหัวขอ้ในการสนทนาซ่ึงจะทาํให้ผูรั้บสารรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
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ในเร่ืองของวตัถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผูรั้บสารนั้น     
สุรพงษ ์โสธนะเสถียร กไ็ดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการเลือกเปิดรับข่าวสารไว ้ 4 ประการ คือ (สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร,2533:40-44) 

1. เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือผูรั้บสารตอ้งการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนองต่อ
ความตอ้งการและความอยากรู้ 

2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับส่ือเพ่ือแสวงหาความ เร้าใจ ต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน รวมทั้งการพกัผอ่น 

3. เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility)หมายถึง การตอ้งการสร้างความคุน้เคย
หรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่นการใชภ้าษาร่วมสมยั เพ่ือหลีกเล่ียงงานประจาํหรือหลีกเล่ียงคน
รอบขา้ง 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับส่ือหรือเข้าหาส่ือ เพ่ือหลีกเล่ียงงาน
ประจาํหรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 

แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ได้ให้แนวคิดว่า โดยทัว่ไป
บุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการคือ 

1. เพ่ือใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
และสงัเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสาร ทาํใหค้นเป็นท่ีทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั 

2. เพ่ือการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทาํใหบุ้คคลสามารถกาํหนดความเห็น
ของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
ชีวิตประจาํวนั 

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
พดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมรอบ ๆ ตวั 

อยา่งไรกต็ามแมว้า่บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีวตัถุประสงคใ์นการ
เปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั และมีความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนันั้น แต่โดยทัว่ไป
แลว้บุคคลจะทาํการเปิดรับข่าวสารอยู ่3 ลกัษณะ (ดวงฤทยั พงศไ์พฑูรย,์ 2544: 13-14) คือ 
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1. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนวา่ การ
บริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมี
วตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชนแ์ตกต่างกนัไป 

2. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผูท่ี้นาํข่าวสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศยัการติดต่อระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีจะ
มีปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งกนัโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971) กล่าววา่ในกรณีท่ี
ตอ้งการใหบุ้คคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคล โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผู ้
เผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลใหผู้รั้บสารมีความเขา้ใจ
กระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารไดอ้ย่างมัน่ใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสารระหว่างบุคคลน้ีสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (เสถียร เชยประทบั, 2525) 

2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจ  หรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 

2.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยใหก้ารส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายไดเ้พราะเม่ือกลุ่มมีความสนใจ
มุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มกจ็ะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 

                       3. การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา โดย
มีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่หมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน 2532: 99 
อา้งถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร,2540:135) ตวัอยา่งของ ส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ ใบปลิว 
คู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพากิจน้ี ผูรั้บสารจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
หรือความรู้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง 

จากแนวความคิดเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารน้ี จะเห็นไดว้่าข่าวสารเป็นปัจจยัสําคญั ในการ
นาํมาประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด
บุคคลยอ่มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จาํกดัวา่จะทาํการเปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด ไม่
ว่าจะเป็น ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะทาํการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ี
ตนใหค้วามสนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนัมีมากเกินกวา่ท่ี ผูรั้บสารจะรับไวท้ั้งหมดได ้จึงทาํ
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ให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในสงัคมนั้นๆ และวตัถุประสงคห์รือความ
ตอ้งการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัยอ่มทาํใหมี้พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ี
แตกต่างกันได้ด้วย (กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

 

ทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ                                                                                   
(Expectancy Theory) 

 ทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมของผูรั้บสาร พฒันามาจากแนว
ทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) และแนวทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึง
พอใจดว้ย โดยเน้นในเร่ืองการใชส่ื้อว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเป้าหมายตามหลกัการท่ี ชูทส์ 
(Schutz, 1972, อ้างถึงใน  ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น . 92) นักสังคมวิทยาได้เสนอแนวทฤษฎีเชิง
โครงสร้าง (Structural Approach) วา่พฤติกรรมของมนุษยล์ว้นแลว้แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจ 
เน่ืองจากก่อนท่ีมนุษยจ์ะลงมือทาํส่ิงใด ตอ้งวาดภาพไวใ้นใจก่อนแลว้วา่น่ีคือส่ิงท่ีตนตอ้งกระทาํ 

แนวทฤษฎพีฤติกรรมและแรงจูงใจมีพืน้ฐานมีหลกัอยู่ 3 ประการ คือ 

1. พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นอิสระ สามารถท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆได ้และมี
อิสระท่ีจะให้ความหมายส่วนตวักบัพฤติกรรมและประสบการณ์ต่างๆ กล่าวคือไม่จาํเป็นตอ้งมีความ
คิดเห็นเหมือนกบัคนอ่ืน 

2. แมว้่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างอยู่ภายในมนุษย ์แต่ควรเลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมท่ี
ผูรั้บสารสามารถอธิบายความหมายและวตัถุประสงคท่ี์แสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา 

3. ส่ิงสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับแนวทฤษฎีน้ี คือ อนาคตท่ีผูรั้บสารสามารถมองเห็น นัน่คือ 
ผูรั้บสารสามารถคาดการณ์ไดว้า่หากพฤติกรรมเช่นน้ีเกิดข้ึน จะมีส่ิงใดเกิดข้ึนตามมาในอนาคต 

จากพ้ืนฐานแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ ทฤษฎีความคาดหวงัจึงถูกนาํมาใช้
เพ่ือศึกษาผูรั้บสาร และพฤติกรรมการส่ือสาร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ได้
ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.1                                                                                                            
แบบจาํลองทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ 

 

 แม็คไควร์ และ เกอร์วิช (Mcquail & Gurevitch, 1974, อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, 
น.93) ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัการนาํทฤษฎีน้ีมาประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาผูรั้บสารว่าพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมอิสระ ซ่ึงผูรั้บสารแสวงหาเพ่ือจะไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ฉับพลนั 
(Immediate Benefit) ซ่ึงลว้นแต่เป็นประโยชน์ท่ีผูรั้บสารมองเห็นและตอ้งการ 

 ปาล์มกรีน และ เรยเ์บิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1982, pp. 561-580, อา้งถึงใน มารียา ไชย
เศรษฐ์, 2546. น.29) มองว่า อาจมีทฤษฎีมากมายท่ีใช้ชุดกรอบความคิด (Concepts) และสมมติฐาน
เดียวกนักบัทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึงพอใจ ปาลม์กรีนและคณะเช่ือว่า ความพยายามท่ีจะแยกความ
คาดหวงั (Expectation) ต่อส่ือหน่ึงๆ กบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บตามมา (Gratification Obtained) เป็นการ
พฒันาทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึงพอใจ 

 การแยกความคาดหวัง (Gratification Sought) และความพึงพอใจท่ีได้รับ  (Gratification 
Obtained) ออกจากกันนั้ น เป็นท่ียอมรับโดยนักทฤษฎีหลายท่านว่า เป็นการพัฒนาทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจร่วมกับทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม  ซ่ึงก็คือ  ทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy-Value Theory) นัน่เอง ตามแบบจาํลองดงัภาพ 
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ภาพท่ี 2.2                                                                                                            
แบบจาํลองความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีไดรั้บ 

 

 จากแบบจาํลอง ความพึงพอใจท่ีแสวงหา จากนั้นนาํไปสู่การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) ผลก็
คือความพึงพอใจท่ีได้รับหรือผลอ่ืนๆ ท่ีตามมา ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่า ผลอ่ืนๆ (Discrepancy in 
Gratifications Obtained) นั้น อาจจะเป็นผลต่อการเปิดรับส่ือในเวลาต่อมากไ็ด ้

 เกลโลเวย์ และ  มีค  (Galloway & Meek, 1981, pp. 435-449) กล่าวไว้ว่า ในบางคร้ังความ
คาดหวงัสามารถเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กับส่ือ ซ่ึงก่อให้เกิดผลต่อมา คือ ผูรั้บสารเกิดความ
คาดหวงัต่อส่ือ และเน้ือหาส่ือ เพื่อผลลพัธ์ คือ ความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บ เม่ือมีการเปิดรับส่ือ (Exposure) 
และความพึงพอใจท่ีไดรั้บของบุคคล ต่อส่ือหน่ึงๆ อาจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไวก้ไ็ด ้

 นอกจากนั้น สเวนสัน (Swenson, 1987, pp. 237-254, อา้งถึงใน มารียา ไชยเศรษฐ์, 2546) ได้
กล่าวไวว้่า การศึกษาความสัมพนัธ์ของความคาดหวงั และการแสวงหาความพึงพอใจ (Gratification 
Seeking) ท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนั้นจะสามารถนําไปสู่ความเขา้ใจอนัแจ่มชัดต่อ
เหตุการณ์ (Consequence) และแรงจูงใจ (Motivational Sources) ท่ีเป็นตวัก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บความพึงพอใจโดยผ่านการเปิดรับส่ือ การให้ความสําคญักบัแรงจูงใจในรูปแบบของการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ และการเปิดรับส่ือโดยผ่านทฤษฎีการใชป้ระโยชน์จากส่ือและ
ความพึงพอใจ 

 ซ่ึงจะนําเสนอต่อไปได้ว่า เราสามารถนําทฤษฎีเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ได้ในงานวิจยั เร่ือง 
“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของผู ้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร” คือ เม่ือผูรั้บสารคาดหวงัวา่ส่ือมีความสามารถในการใหข้อ้มูลข่าวสารในทุกๆ ดา้นท่ี
เขาตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เขาจะใชค้วามคาดหวงัท่ีมีต่อส่ือในใจนั้นมาคาดคะเนผลประโยชน์
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ท่ีจะไดรั้บจากส่ือ ท่ีเขาเช่ือว่าเม่ือเปิดรับชมรายการนั้นๆ จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจในการ
เปิดรับหรือใช้ประโยชน์จากส่ือนั้นได้ ก็จะเกิดพฤติกรรมเปิดรับส่ือข้ึน เช่น ถา้เขาคาดหวงัว่าราย
รายการข่าวช่องน้ี มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็วในการนําเสนอข่าวทุกคร้ัง บวกกับความนิยมใน
รายการข่าวท่ีดูมีความเป็นมืออาชีพ เท่ียงธรรม อยูใ่นระดบัแนวหนา้ดา้นเน้ือหาข่าว และการนาํเสนอ
รายการมกัมีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ นาํเสนอก่อนช่องอ่ืนเสมอ เขาก็จะแสวงหาความพึงพอใจจาก
การใชส่ื้อดว้ยการ เปิดรับส่ือจากรายการช่องนั้นๆท่ีเขาเช่ือ และคาดหวงัแลว้ว่าจะตอบสนองการใช้
ประโยชนแ์ละความพึงพอใจของเขาไดใ้นท่ีสุดนัน่เอง (มนสันนัท ์อภิรมยว์ิจิตร, 2554: 13-16) 

 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ                                         
(The Uses and Gratifications Theory) 

 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวสารจากส่ือมวลชน
มิไดมี้อิทธิพลกบัผูรั้บสารเสมอไป ผูรั้บสารต่างหากท่ีเป็นตวักาํหนดอิทธิพลของข่าวสาร ถา้ผูรั้บสารไม่
แสวงหา ไม่เปิดรับข่าวสารหรือไม่ใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร ข่าวสารนั้นก็ไม่มีผลอะไรกบัผูรั้บสาร 
ข่าวสารนั้นจะมีอิทธิพลหรือมีผลก็ต่อเม่ือ ผูรั้บสารเปิดรับ หรือ ใชข่้าวสารนั้นเพ่ือสนองความพึงพอใจ
ของตน เช่น เพ่ือเป็นคนทนัสมัย เพื่อความรอบรู้หรือเพื่อความบนัเทิง โดยผูรั้บสารมิใช่ผูถู้กป้อน
ข่าวสาร หรือเฉ่ือยชาคอยแต่รับข่าวสาร (Passive Audience) เท่านั้ น แต่เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 
(Active Audience) มีบทบาทในการแสวงหา หลีกเล่ียง หรือทาํการเลือกสรรท่ีจะเปิดรับข่าวสารต่างๆ 
ตามความพึงพอใจของตนเอง (พีระ จิระโสภณ, 2531, น. 437) 

 ทฤษฎีน้ียงัตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า บุคลลจะเลือกใช้ส่ือแตกต่างกนัเพื่อสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของตน การเลือกใชส่ื้อหรือช่องทางการส่ือสารใดเป็นพฤติกรรมท่ีถูกชกัจูง
ใจให้เช่ือว่า ส่ือนั้ นจะทําหน้าท่ีได้ตามท่ีผูใ้ช้ส่ือแต่ละคนต้องการ งานวิจัยท่ีศึกษาถึงหน้าท่ีของ
ส่ือสารมวลชน จึงให้ความสนใจต่อแรงจูงใจของผูรั้บสารในการใชส่ื้อ หรือการเลือกเน้ือหาของส่ือ 
นอกจากนั้น พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนของบุคคลเกิดข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการอนัเกิดจาก
พ้ืนฐานดา้นจิตใจของบุคคลนั้นๆ และประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บจากสถานการณ์ทางสงัคมของเขา 
แมว้่าการใช้ส่ือมวลชนนั้นจะไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทุกๆดา้นของมนุษย ์แต่อาจมี
ความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารบางอย่าง หรือเพ่ือชดเชยบางส่ิงท่ีขาดหายไปและหา
ไม่ไดใ้นขณะนั้น (ยบุล เบญ็จรงคกิจ, 2528, น.35) 
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 พฤติกรรมการรับสารของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบโตต่้อความตอ้งการของมนุษย์
เอง ท่ีจะรักษารูปแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หรือเม่ือปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มเพ่ือรักษาให้ระบบชีวิตของตนเองอยู่ไดอ้ย่างปกติ ดงันั้นทฤษฎีการใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจจากส่ือน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชส่ื้อหรือ
ผูรั้บสาร อะไรคือความต้องการ แรงจูงใจท่ีจะเลือกเปิดรับข่าวสาร เช่นเดียวกับผูช้มรายการข่าวก็
ตอ้งการแสวงหาส่ือท่ีมาช่วยตอบสนองความตอ้งการของตน โดยอาจเลือกเปิดรับชมจากปัจจยัต่างๆ 
ของรายการ ไม่ว่าจะเป็น เน้ือหารายการ รูปแบบรายการ ตวัผูด้าํเนินรายการ ผูร่้วมรายการ เส้ือผา้ของผู ้
ดาํเนินรายการและผูร่้วมรายการ เหล่าน้ีลว้นมีส่วนในการตดัสินใจ ทั้งยงัมีความตอ้งการใชส่ื้อเพ่ือไป
เติมเต็มในชีวิต เช่น ตอ้งการรับรู้ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ หรือเพ่ือตอ้งการมีเร่ืองสนทนากบั
ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามในการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือนั้น ผูรั้บสารจาํเป็นตอ้งมี
ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากส่ือก่อน จึงจะมีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้นได ้แคทช ์
(Katz et al., 1974, p.127) ไดแ้บ่งกลุ่มความตอ้งการดงัน้ี 

1. Cognitive Need คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือจะไดรั้บ ข่าวสาร 
ความรู้ และความเขา้ใจในตวับุคคล เหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ 

2. Affective Need คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือจะไดรั้บความพึง
พอใจ หรือไดรั้บประสบการณ์ทางอารมณ์ รวมทั้งในเร่ืองของความสวยงามหรือศิลปะต่างๆ 

3. Personal Integrative Need คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือจะไดรั้บ
ความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความมัน่คง และสถานภาพอนัเป็นท่ียอมรับ 

4. Social Integrative Need คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือจะไดรั้บ
ความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความมัน่คง และสถานภาพอนัเป็นท่ียอมรับกบัครอบครัว และในสังคม กลุ่ม
เพ่ือน 

5. Escape Need คือ ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารเปิดรับส่ือมวลชนเพ่ือหลีกหนีจากสภาพ
ความเป็นจริงชัว่ขณะ 

หลังจากได้ทราบแง่มุมแนวคิดต่างๆ  ของทฤษฎีท่ีนักส่ือสารมวลชนหลายคนได้ให้
ขอ้เสนอแนะไวม้ากมายดงักล่าวแลว้ เราควรท่ีจะศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย 
เน่ืองจากการแสวงหาความพึงพอใจจากการใชส่ื้อ (Gratification Sought) นั้น เป็นจุดท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
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พฤติกรรมต่างๆ เกิดข้ึนจากแรงจูงใจหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคล การแสวงหาความพึงพอใจจึงมี
ตวัแปรต่างๆ ทีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ความคาดหวัง (Expectation)ได้แก่  การตระหนักว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีหน้าท่ี  หรือ
คุณสมบติัเฉพาะตวั หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ความคาดหวงัท่ีบุคคลมีต่อส่ือกคื็อ ความเช่ือของ
บุคคลท่ีเช่ือว่าส่ือนั้นมีศกัยภาพพอท่ีจะให้ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ตน และเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลเปิดรับส่ือนั้น 

ปาลม์กรีน และ เรยเ์บิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985, p.26 อา้งถึงใน พิมพลอย ปัจ
ชยัโย, 2551) ไดร่้วมกนัศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อและความพึงพอใจ และไดส้ร้างแบบจาํลองข้ึนมา เพ่ือ
อธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ตามแนวคิดน้ี เรียกวา่ Expectancy Value ซ่ึงมีรูปแบบจาํลองดงัน้ี 

ภาพท่ี 2.3                                                                                                            
แสดงกระบวนการของความพึงพอใจจากส่ือ 

 

  จากภาพจะเห็นไดว้า่การแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือ เกิดจากความคาดหวงัและการ
ประเมินค่าในตวัส่ือ การแสวงหาความพึงพอใจจะนาํไปสู่การเปิดรับ การใช้ส่ือ ทาํให้เกิดความพึง
พอใจท่ีบุคคลไดรั้บหรือเช่ือว่าไดรั้บแลว้ ส่งผลยอ้นกลบัไปสนับสนุนหรือเปล่ียนแปลงความเช่ือถือ
หรือความคาดหวงัเดิมทีมีอยูข่องบุคคลกบัคุณสมบติัของส่ือหรือเน้ือหาของส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจ (Gratification Related Attributes) ซ่ึงเป็นผลของความตอ้งการและค่านิยมของแต่ละบุคคล เช่น 
หากบุคคลประเมินค่าข่าวสารขอ้มูลในทางบวก และคาดว่าโทรทศัน์สามารถใหข่้าวสารขอ้มูลเช่นนั้น 
บุคคลจะมีความเคล่ือนไหวเพ่ือแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวผา่นส่ือโทรทศัน์เป็นตน้ 
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  บุคคลผูห้น่ึงมีความตอ้งการตามสภาวะจิตใจและสังคม เช่น ถา้ตอ้งการเป็นคนรอบรู้ 
ทนัสมยั เพ่ือเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคม และมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า การบริโภค
ข่าวสารจากส่ือจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขา้ได ้เขาจึงประเมินส่ือแต่ละประเภทนั้นๆ ว่าน่าจะ
ใหข่้าวสารเขาได ้จากนั้นจึงเกิดการแสวงหาความพึงพอใจท่ีบุคคลคาดวา่จะไดรั้บ นาํไปสู่การเลือกใช้
ส่ือ โดยการเลือกดูข่าวจากรายการโทรทศันท่ี์น่าเช่ือถือ 

  แบบจาํลองการใชป้ระโยชน์จากส่ือเพ่ือความพึงพอใจน้ีไดอ้ธิบายกระบวนการรับสาร
จากส่ือมวลชน และการใชส่ื้อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใชส่ื้อ 
การเลือกบริโภคส่ือ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการหรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง แต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงค ์
มีความตั้งใจ และความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากส่ือมวลชนเพื่อมาสนองความพึงพอใจของตนเองดว้ย
เหตุผลท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเลือกเปิดรับสารท่ีกล่าวถึงอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือก
แสวงหาข่าวสารเพ่ือมาสนองความตอ้งการของผูรั้บสาร ท่ีมีพฤติกรรมใชส่ื้อเพ่ือบรรลุเป้าหมายดา้น
ความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของการเปิดรับข่าวสาร 

2. ความพึงพอใจจากส่ือ (Gratification) ความพึงพอใจจากส่ือ เรามกันึกถึง ความพึง
พอใจท่ีเราไดรั้บจากการเปิดรับส่ือ แต่ความพึงพอใจจากส่ือ สามารถตีความหมายได ้2 ประเดน็ดว้ยกนั
คือ 

- ความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือ (Gratification Sought) เป็นการมองใน
แง่ผลจากความเช่ือหรือความคาดหวงัของบุคคล ตลอดจนการประเมินค่าเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีส่ือจะ
พึงใหไ้ด ้อนัเป็นแรงจูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลเปิดรับส่ือหรือเน้ือหาประเภทต่างๆ นกัทฤษฎีหลายท่าน
เรียกความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือน้ี อีกอยา่งหน่ึงวา่ ความพึงพอใจท่ีบุคคลคาดวา่จะไดรั้บจาก
ส่ือ (Perceived Gratification Obtained) 

- ความพึงพอใจท่ีบุคคลไดรั้บจากส่ือ (Gratification Obtained) เป็นการมองใน
แง่ผลท่ีบุคคลได้รับหลังจากการเปิดรับส่ือหรือเน้ือหาของส่ือประเภทต่างๆ  ซ่ึงจะยอ้นกลับไป
สนบัสนุนหรือเปล่ียนแปลงตามความเช่ือมัน่ 

เม่ือกล่าวถึงความพึงพอใจจากส่ือ เราสามารถสรุปความหมายความพึงพอใจท่ีบุคคลแสวงหาจากส่ือ 
อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้บุคคลนั้นเปิดรับชมส่ือดว้ยเน้ือหาประเภทต่างๆ ซ่ึงในประเด็นน้ีจะเน้น
สาเหตุท่ีทาํให้ บุคคลเปิดรับชมส่ือเพื่อตอบสนองความพึงพอใจมาใชอ้ธิบายแรงจูงใจ ปัจจยัท่ีมีผลให้
บุคคลเลือกรับชมรายการ และยงัสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการรับชมรายการร่วมกบัทฤษฎีการ
เปิดรับส่ือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (มนสันนัท ์อภิรมยว์ิจิตร, 2554: 23-27) 
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จากท่ีกล่าวมาใน 4 ทฤษฎีขา้งตน้ เก่ียวกบัการพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทฤษฎีการคาดหวงั
จากส่ือ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจ มาใชใ้นการศึกษา
เร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยเม่ือผูรั้บสารมีจุดมุ่งหมายต่อส่ิงใดในใจ ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนก่อนจะนาํไปสู่การ
เปิดรับส่ือ และการไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจตามมานั้น มกัจะมีจุดมุ่งหมายจากรสนิยมหรือ
ความชอบส่วนตวั ทั้งในดา้นองคป์ระกอบต่างๆของรายการ อาทิเช่น ผูด้าํเนินรายการ เน้ือหารายการท่ี
รวดเร็ว กระชบั ทนัต่อเหตุการณ์ มาตรฐานและคุณภาพของข่าวหรือสาํนกัข่าว หรือส่ิงใดกต็าม จึงเกิด
แรงจูงใจในจิตใจว่าเม่ือตอ้งการทราบข่าวสาร ความเคล่ือนไหว ความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึน ก็จะเกิดการประเมินค่า และคาดหวงัส่ือในใจเองวา่ รายการข่าวจากช่องใดสามารถใหค้าํตอบท่ี
ตอ้งการ โดยเม่ือเกิดแรงจูงใจ ความคาดหวงัจะประเมินค่าของรายการข่าวของส่ือโทรทศัน์นั้นๆ ว่า
รายการข่าวจากสถานีไหนน่าเช่ือถือ เป็นกลางในการนําเสนอข่าวสาร มีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ 
นาํเสนอแบบเจาะลึก ซ่ึงเม่ือผูรั้บชมไดพ้ิจารณาการนาํเสนอและรูปแบบรายการแลว้ น่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาได ้เขาก็จะเกิดพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์นั้นๆเอง 
และโดยทัว่ไปแลว้ ผูรั้บชมจะเปิดรับชมข่าวจากช่องฟรีทีวี เพราะเป็นส่ือท่ีเป็นช่องทางการรับชมท่ีเขา
เคยชิน และเป็นส่ือท่ีเลือกหาไดง่้ายสะดวกกว่าทางทีวีดาวเทียมหรือเคเบ้ิลทีวีทัว่ไป และเม่ือเขาไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขาตอ้งการครบถว้นแลว้ ผูรั้บชมจะเกิดความพึงพอใจตามมาในท่ีสุดหลงัจาก ไดใ้ช้
ประโยชนจ์ากการเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ช่องนั้นๆ 
 

 
แนวคดิเกีย่วกบัรายการโทรทัศน์ 

 

 ส่ือมวลชนท่ีไดรั้บการยอมรับ มีอิทธิพลและเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มไดอ้ยา่งทัว่ถึงท่ีสุดคือ ส่ือ
โทรทศัน์ รายการโทรทศัน์จึงกลายเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงกว่าส่ืออ่ืนๆ และมีเมด็เงินหมุนเวียนใน
ธุรกิจน้ีเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสังเกตไดจ้ากบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ต่างก็นาํเสนอรายการโทรทศัน์
ออกมามากมายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีมุ่งเนน้การใหข่้าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุด โดยอาศยัความเขา้ใจ ทั้งจากประสบการณ์การทาํงานส่ือ 
ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูรั้บสาร เพื่อกาํหนดพฤติกรรมหนา้ท่ีของส่ือในฐานะผู ้
ส่งสาร ลาสเวลล์ (Lasswel, 1948) และ ไรท์ (Wright, 1964) นักวิชาการด้านส่ือมวลชนได้สรุปโยง
ความตอ้งการของมนุษยใ์นการส่ือสาร ผสานเขา้กบัหนา้ท่ีของการส่ือสารดงัน้ี (อา้งถึงในอรทยั ศรีสนัติ
สุข, 2528, น. 115-116) 
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1. ผสมผสานส่วนต่างๆของสังคม  (Correlation of Parts of Society) หมายถึงการทํา
หน้าท่ีประสานส่วนต่างๆของสังคม เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
น่าสนใจร่วมกนั เพ่ือหาขอ้ตกลงหรือขอ้ยติุร่วมกนั 

2. ถ่ายทอดมรดกทางสงัคมและวฒันธรรม (Transmission of Social Inheritance) คือ การ
ใหค้วามรู้ ใหก้ารศึกษาโดยการถ่ายทอด สอนสั่ง ส่ิงท่ีมีคุณค่าในการเรียนรู้ เพ่ือใหค้วามรู้นั้นไดมี้การ
สืบทอดต่อไป 

3. การให้ความบนัเทิง (Entertainment) นบัเป็นความตอ้งการของมนุษยป์ระการหน่ึงใน
การแสวงหาความร่ืนเริงบนัเทิงใจ จึงไดพ้ยายามถ่ายทอดส่ือสารเพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าว 

สาํหรับส่ือโทรทศัน์ ในฐานะท่ีเป็นส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีส่งสาร ผสานกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร 
ส่ือโทรทศัน์จึงทาํหน้าท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของผูรั้บสารและคาดหวงัไดเ้ป็นอย่างดี โดยหน้าท่ี
ของส่ือโทรทศัน์นั้นประกอบไปดว้ยหน้าท่ีหลกั 4 ประการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษยใ์นการติดต่อส่ือสารและหนา้ท่ีของการส่ือสารดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีเสนอข่าวสาร เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะมีผูค้อยเฝ้ายาม คอยดูแลความ
ปลอดภยัให้ ซ่ึงการเฝ้าคอยดูแลเหตุการณ์นั้น โทรทศัน์ก็จะตอ้งมีหน้าท่ีรายงานเหตุการณ์หรือส่ง
ข่าวสารมาใหผู้อ่ื้นไดท้ราบทัว่กนั 

2. หนา้ท่ีเสนอความคิดเห็น เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพ่ือช่วยในการตดัสินใจหรือการหาขอ้ยุติในประเด็นต่างๆ จากความต้องการน้ี มนุษยจึ์งต้องการ
สถานท่ีหรือเวทีเพ่ือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงโทรทศัน์กส็ามารถทาํหนา้ท่ีเพ่ือการน้ีได ้

3. หน้าท่ีเสนอบริการการศึกษา เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการเรียนรู้ศิลปะวิทยาการ
ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือสุนทรียข์องชีวิต ซ่ึงความตอ้งการน้ีก็สามารถใชโ้ทรทศัน์ 
ทาํหนา้ท่ีบริการใหก้ารศึกษาได ้

4. หนา้ท่ีบริการความบนัเทิง เน่ืองจากมยษุยมี์ความตอ้งการในเร่ืองความร่ืนเริงบนัเทิงใจ 
ความสนุกสนานซ่ึงเป็นความพอใจมรามนุษยส่์วนใหญ่แสวงหา ซ่ึงโทรทศัน์มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมใน
การบริการความบนัเทิงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจของมนุษย ์

รายการวิทยโุทรทศัน์ หมายถึง รายการท่ีทางสถานีจะตอ้งจดัข้ึน เพ่ือแพร่ภาพให้แก่ผูช้ม โดย
ตอ้งมีการจดัทาํผงัรายการให้ผูช้มได้ทราบว่ารายการต่างๆจะมีเม่ือใด อย่างไร โดยสถานีจะทาํการ
ประกาศโฆษณาทางสถานีของตนเอง หรือโฆษณาทางส่ืออ่ืนๆ หรือออกหนงัสือกาํหนดรายการของ
สถานีเพ่ือแจกจ่ายหรือจาํหน่ายเพ่ือเป็นการโฆษณา ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีกระทาํผงัรายการน้ี คือ ฝ่ายจดัรายการ
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จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํผงัและกาํหนดรายการ โดยรายการต่างๆท่ีกาํหนดในผงัรายการจะมี
ลกัษระดงัต่อไปน้ี 

1. รายการสด (Live Program) หมายถึง รายการวิทยุโทรทัศน์ท่ีถ่ายภาพสดๆ แล้ว
ออกอากาศแพร่ภาพในทนัที รายการสดน้ีแบ่งออกเป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ 

- รายการสดในสตูดิโอ หมายถึง รายการท่ีทํากันในสถานี  ห้องสตูดิโอแล้ว
ออกอากาศทนัที 

- รายการสดนอกสถานท่ี หมายถึง รายการท่ีออกไปถ่ายนอกสถานี แลว้ส่งสญัญาณ
ออกอากาศโดยมีรถสาํหรับการถ่ายทอดรายการไปพร้อมกนั 

2. รายการบันทึกเทปโทรทัศน์ อาจเรียกว่ารายการแหง้ รายการประเภทน้ีเป็นรายการท่ีมี
วิธีการผลิตท่ีถูกตอ้ง เพราะการบนัทึกเทปโทรทศัน์ไม่ไดแ้พร่ภาพในทนัที เพราะสามารถเก็บภาพไว้
เผยแพร่ทีหลงั ซ่ึงเม่ือทาํการบนัทึกแลว้ อาจมีการแกไ้ข ตดัต่อลาํดบัภาพได ้จึงทาํให้คุณภาพของการ
ผลิตรายการมีคุณค่าและมาตรฐานสูง การบนัทึกเทปจึงนบัว่าดีกว่า และสามารถเตรียมงานไวล่้วงหนา้ 
รายการท่ีจดัไวด้าํเนินไปไดถู้กตอ้งตามแผน หาขอ้บกพร่องไดน้อ้ยและประหยดั (มนสันนัท ์อภิรมย์
วิจิตร, 2554: 30-31) 

 
แนวคดิการจัดแบ่งประเภทและรูปแบบรายการวทิยุโทรทัศน์ 

การจดัแบ่งประเภทรายการวิทยโุทรทศัน์มีแนวคิดในก่ีจดัแบ่งท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่เกณฑท่ี์
ยึดในการจดัแบ่งประเภทรายการ ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม ลกัษณะการจดัรายการ วตุัประสงคข์องผู ้
จดัแบ่งและความจาํเป็นในการจดัแบ่งประเภทรายการ เน่ืองมาจากเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอในรายการมี
ความแตกต่างและหลากหลาย ลกัษณะและความตอ้งการชมรายการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มผูช้มรายการ 
และความแตกต่างของวตัถุประสงคใ์นการจดัรายการ ทาํให้การจดัรายการวิทยโุทรทศัน์ หากไม่มีการ
จดัแบ่งประเภทรายการท่ีชดัเจน จะเกิดความยุง่ยาก สับสน ไม่สะดวก ไม่เหมาะสมในการผลิต การจดั
รายการและการชมรายการของผูช้มทัว่ไป เพราะการจดัและผลิตรายการท่ีดีจะตอ้งนาํเสนอเน้ือหาท่ี
เด่นชดั ตรงประเด็น น่าสนใจ และตอ้งสามารถเขา้ถึงและดึงดูดใหก้ลุ่มผูช้มรายการดว้ย จึงจะถือว่าการ
จดัรายการประสบผลสาํเร็จ 

แนวคิดในการจดัแบ่งประเภทรายการวิทยุโทรทศัน์ มีลกัษณะไม่แตกต่างไปจากการจดัแบ่ง
ประเภทรายการวิทยกุระจายเสียงมากนกั คือ นิยมใชเ้น้ือหา สาระของรายการ ลกัษณะหรือประเภทของ
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กลุ่มผูช้มรายการ และบทบาทหนา้ท่ีของวิทยโุทรทศัน์ในฐานะสถาบนัส่ือมวลชนประเภทหน่ึง โดยมี
เกณฑใ์นการจดัแบ่งรายการดงัน้ี  

1. การแบ่งประเภทรายการตามเน้ือหาสาระของรายการ การจัดแบ่งท่ียึดเน้ือหาเป็น
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ซ่ึงจะมีเน้ือหาท่ีสามารถนํามาจัด หรือนําเสนอเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ได้
หลากหลายประเภท เช่น รายการสุขภาพ รายการอาหาร รายการศิลป รายการข่าว รายการกีฬาประเภท
ต่างๆ เป็นตน้ 

2. การจัดแบ่งประเภทรายการตามกลุ่มผู้ชมรายการ การจดัแบ่งประเภทรายการโดยยึด
ลกัณะ หรือประเภทของกลุ่มผูช้มรายการ ซ่ึงมีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งลกัษณะทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ เพศ วยั การศึกษา อาชีพ รายได  ้สภาพภูมิประเทศ หรือลกัษณะทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความชอบ 
ความตอ้งการ วฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ ฯลฯ เป็นเกณฑใ์นการจดัแบ่ง ก็จะสามารถจาํแนก
ออกไดห้ลายประเภทรายการเช่น รายการเด็ก รายการวยัรุ่น รายการผูห้ญิง สตรี รายการเฉพาะเจาะจง
กลุ่มผูช้ม ไดแ้ก่รายการสาํหรับคนรักรถ รายการสาํหรับคนชอบแข่งรถ รายการคนรักสตัว ์หรือรายการ
เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. การแบ่งตามบทบาทหน้าท่ีของวิทยุโทรทัศน์ การจัดแบ่งประเภทรายการโดยยึด
บทบาทหน้าท่ีของวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทรายการวิทยุโทรทศัน์ออกเป็น รายการ
ประเภทข่าวสาร รายการประเภทบนัเทิง รายการประเภทใหค้วามรู้และการศึกษา 

รูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ (Program Format) หมายถึง ลกัษณะโดยรวมของรายการ
วิทยโุทรทศัน์ ซ่ึงใชเ้ทคนิค วิธีการ และลีลาการนาํเสนอเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาสาระ หรือส่ิงต่างๆท่ีปรากฎ
ในรายการให้เป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดความสนใจต่อผูช้มรายการ โดยเทคนิค วิธีการและลีลาการ
นาํเสนอจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความแตกต่างในการผสมผสานองคป์ระกอบในการ
ผลิตรายการ เช่น ภาพ เสียง ผูด้าํเนินรายการ ฉาก ภาพกราฟฟิค ผูร่้วมรายการ รวมไปถึงส่ิงสนบัสนุน
การผลิตอ่ืนๆ ประกอบกบัปัจจุบนัสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ทาํให้เน้ือหาสาระ 
ข่าวสาร ความรู้ ความบนัเทิง มีปริมาณมากและหลากหลาย ขณะเดียวกนัผูช้มรายการก็มีความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปดว้ย หนา้ท่ีของสถานีและผูจ้ดัรายการตอ้งพยายามคิดคน้หาจุดลงตวัท่ี
พอดีระหว่างเน้ือหา รูปแบบ วิธีการนําเสนอเน้ือหา ของรายการกบัความต้องการของผูช้มรายการ 
เพ่ือใหไ้ดร้ายการท่ีดี มีคุณภาพ และเป็นท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด 

ตามปกติผูช้มรายการวิทยโุทรทศัน์มกัมีสมาธิสั้น และใหค้วามสนใจอยูเ่พียงช่วงระยะเวลา
ท่ีจาํกดั ประกอบกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีของวิทยุโทรทศัน์ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการ
เปิดรับชม ทาํใหก้ารเปล่ียนช่องการรับชมไปสถานีอ่ืนทาํไดง่้าย และผูช้มยงัมีทางเลือกในการรับรับชม
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ไดห้ลายสถานี ดงันั้นหากผูจ้ดัรายการขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการเลือกวิธีการ เทคนิค และลีลา
การนําเสนอท่ีน่าสนใจ ยงัคงติดอยู่กับวิธีการ และการนําเสนอในรูปแบบเดิมๆ ประกอบกับผูช้ม
รายการมีสมาธิในการรับชมท่ีสั้นลง โอกาสท่ีผูช้มจะเปล่ียนช่องหรือเปล่ียนสถานีกท็าํไดง่้ายและเร็วข้ึน 
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีจึงเกิดการพฒันารูปแบบรายการวิทยโุทรทศัน์ ในรูปแบบใหม่ๆแตกต่างจากเดิม 
โดยเพ่ิมความน่าสนใจ ดึงดูดใจ ดว้ยวิธีการและลีลาการนาํเสนอท่ีสอดคลอ้งและกลมกลืนไปกบัเน้ือหา
สาระ เพ่ือใหผู้ช้มไดติ้ดตามรายการตั้งแต่ตน้จนจบรายการ ลดความความน่าเบ่ือหน่ายและโอกาสการ
เปล่ียนความสนใจไปจากรายการหรือสถานี 

การจัดแบ่งรายการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย  ส่วนใหญ่ได้อิท ธิพลมาจาก
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น ดงัท่ีไดเ้ห็นจากรูปแบบรายการท่ีปรากฎในจอโทรทศัน์ของสถานีต่างๆ จะ
มีลกัษณะการนาํเสนอไม่แตกต่างจากรูปแบบ หรือบางรายการอาจมีการลอกเลียนแบบมาเกือบทั้งหมด 
จากรูปแบบรายการท่ีได้รับความนิยมหรือมีช่ือเสียงในประเทศดังกล่าว ซ่ึงอาจมีการดัดแปลงใน
รายละเอียดและองคป์ระกอบการผลิตบางอย่างเพื่อความเหมาะสม เป็นท่ียอมรับ และสอดคลอ้งกบั
สงัคมไทย สาํหรับรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั และนิยมใชใ้นการจดัรายการโทรทศัน์กนัอยา่ง
แพร่หลาย มีหลายรูปแบบ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ และมีวิธีการนําเสนอท่ีแตกต่างกันออกไป  (ชัย
ยงค์  พรหมวงศ์, นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, 2547, น. 149-155) มีดงัต่อไปน้ี (สุปรีดี 
สุวรรณบูรณ์. 2557) 

1. พูดคุย รายการพุดคุย (Talk Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีเป็นผูม้าปรากฏตวัเพ่ือ
พูดคุย กบัผูช้ม โดยการหยิบยกเอา ประเด็นเก่ียวกบัข่าวสาร  ความเคล่ือนไหว เหตุการณ์ สาระความรู้ 
หรือความบนัเทิง ท่ีกาํลงัอยู่ในความสนใจของผูช้มรายการมานาํเสนอและพูดคุยกบัผูช้มโดยตรง ใน
สหรัฐอเมริกา นิยมเรียกว่ารายการทอล์คโชว์ (Talk Show) ลักษณะการนําเสนอรายการพุดคุย มี
พฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่เดิมจะใชก้ารนาํเสนอดว้ยการพูดเป็นหลกัและมีภาพประกอบเพ่ือจะได้
ไม่เห็นหน้าผูพู้ดตลอดรายการ ในระยะหลงัเร่ิมใชรู้ปแบบอ่ืนๆ มาผสมผสาน เช่น การสัมภาษณ์ การ
สนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบนัเทิง ซ่ึงอาจจะเป็นการแสดงดนตรี แสดงตลก หรือ
แสดงมายากล เพียงแต่การแสดงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบของรายการเท่านั้นโดยท่ีถือว่าการพูดคุย
เป็นจุดเด่นกว่า รายการพุดคุยจะมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งข้ึนหากผูด้าํเนินรายการหรือผูท่ี้จะทาํหน้าท่ี
พดูคุยกบัผูช้มเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการพดูและการนาํเสนอเน้ือหาของรายการ สามารถดาํเนิน
รายการไดอ้ยา่งราบร่ืนและเป็นธรรมชาติ 
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2. สนทนา รายการสนทนา (Conversational Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีมีคนมา
พูดคุยกนั 2 หรือ 3 คน โดยมีคนหน่ึงเป็นผูด้าํเนินรายการ หรือดาํเนินการสนทนา ส่วนบุคคลท่ีเหลือจะ
เป็นผูร่้วมสนทนา ผูด้าํเนินรายการจะทาํหนา้ท่ีนาํการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็นไป
ตาม ขอบเขตและวตัถุประสงคข์องรายการคอยเช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไม่ใหผู้ช้มเกิดความ
สับสนกบัประเด็นท่ีสนทนาผูด้าํเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นดว้ยการพูดคุย กบัผูร่้วม
รายการในขณะเดียวกันก็จะต้องคอยพูดคุยกับผูช้มรายการด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้น  ท่ีต้องเปิด
ประเด็นการสนทนาและช่วงทา้ยท่ีตอ้งสรุปประเด็นการสนทนา รายการสนทนา แตกต่างกบัรายการ
พดูคุยกล่าวคือรายการพุดคุยเป็นการพูดคุยกบัผูช้มโดยตรงในขณะท่ีรายการสนทนามิใช่เป็นการพูดคุย
กบัผูช้มโดยตรง แต่เป็นการสนทนากนัระหว่างผูร่้วมรายการการนาํเสนอรายการสนทนาท่ีดี มิใช่เพียง
การนาํเสนอภาพผูร่้วมสนทนาตดัสลบักนัไปมาเท่านั้น หากแต่ควรจะตอ้งมีภาพเหตุการณ์หรือเร่ืองราว
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีกาํลงัสนทนามาตดัต่อประกอบกบัรายการดว้ย 

3. อภิปราย รายการอภิปราย (Discussion Program) เป็นรูปแบบรายการพูดคุยลกัษณะ
หน่ึง แต่ไม่ใช่เป็นการพูดคุยกบัผูช้มโดยตรง หากแต่เป็นการพูดคุยระหวา่งผูด้าํเนินการอภิปราย หรือผู ้
ดาํเนินรายการกบัผูร่้วมรายการ ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่ 2-4 คน ผูร่้วมรายการมกัจะเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ 
ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้อภิปราย ผูท้รงคุณวุฒิท่ี
เชิญมาร่วมรายการแต่ละคร้ังควรมีความหลากหลายเพื่อผูช้มจะได้รับรู้ในทรรศนะหรือมุมมองท่ี
แตกต่างกนัไป โดยหวัขอ้ท่ีหยิบยกมาอภิปรายในรายการ ควรเป็นหวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจ ของสงัคม
ในขณะนั้น ซ่ึงผูจ้ดัรายการ จะตอ้งเป็นผูก้าํหนดข้ึนมา ผูด้าํเนินรายการจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีพูดกล่าวนาํถึง
หวัขอ้ท่ีหยบิยกมาอภิปราย คอยป้อนประเดน็คาํถามใหผู้ร่้วมรายการแต่ละคน ไดร่้วมแสดงทรรศนะคติ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นทีละคน อยา่งมีกติกาและมารยาทและตอ้งคอยควบคุมการอภิปรายให้อยู่
ในขอบเขตของประเด็นท่ีกาํหนดไว ้ผูด้าํเนินรายการจะทาํหน้าท่ีเป็นเพียงผูน้าํการอภิปรายและสรุป
ความคิดเห็นของผูร่้วมอภิปราย ในช่วงจงัหวะท่ีเหมาะสมเท่านั้นจะไม่ร่วมแสดงทรรศนะและความ
คิดเห็นเหมือนรายการสนทนา  วตัถุประสงคข์องรายการอภิปรายส่วนใหญ่ตอ้งการให้เป็นเวทีแสดง
ทรรศนะหรือความคิดเห็น และแลกเปล่ียนแนวความคิดระหวา่งผูร่้วมรายการหากเป็นรายการอภิปราย
ท่ีถ่ายทอดสด (live) อาจเปิดโอกาสให้ผูช้มทางบา้นร่วมแสดงความคิดเห็นดว้ยหัวขอ้หรือประเด็นท่ี
อภิปราย มกัเป็นเร่ืองท่ีมีสาระทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม ไม่เป็นเร่ืองไร้สาระ 

4. สัมภาษณ์ รายการสัมภาษณ์ (Interview Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีมีบุคคล 2 คน
หรือมากกว่ามาร่วมพูดคุยซักถามปัญหา ขอ้สงสัย หรือช้ีแจงขอ้เท็จจริง ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดในแต่ละ
รายการ โดยมีผูด้ ําเนินรายการ 1 คน ทาํหน้าท่ีสัมภาษณ์หรือซักถาม  และผูร่้วมรายการหรือผูใ้ห้
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สัมภาษณ์เป็นผูต้อบหรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อขอ้คาํถาม ซ่ึงอาจจะมีจาํนวนมากกวา่ 1 คน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมของเวลาและขอบข่ายเน้ือหาของหวัขอ้ท่ีสมัภาษณ์วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

5. สาธิตและทดลอง  รายการสาธิตและทดลอง  (Demonstration and Experimental 
Program)  เป็นรูปแบบรายการท่ีนําเสนอด้วยการอธิบายกรรมวิธี เทคนิค วิธีการ กระบวนการและ
ขั้นตอน หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการกระทาํหรือการประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง ดว้ยการนาํเสนอภาพและ
เสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค แต่ละวิธีการหรือแต่ละขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม 
สามารถนาํไปปฏิบติัหรือทาํไดจ้ริง เช่น การสาธิตการเสริมสวย การทาํผม การแต่งหนา้ การสาธิตการ
ปรุงอาหาร การสาธิตการประดิษฐส่ิ์งของต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. ข่าว รายการข่าว (News Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนาํเสนอเหตุการณ์ เร่ืองราว 
ขอ้เท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ท่ีน่าสนใจ มีความสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือมี
องคป์ระกอบข่าวอ่ืน ๆ โดยใชว้ิธีการนาํเสนอทั้งในลกัษณะของการประกาศ การอ่านคาํบรรยายข่าว
ประกอบภาพโดยผูป้ระกาศข่าว การรายงานพิเศษหรือการสมัภาษณ์ โดยผูส่ื้อข่าว หรือผูร้ายงานข่าว ใน
สถานท่ีจริง หรือลกัษณะอ่ืน ๆ 

7. สารคดี  รายการสารคดี  (Documentary Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนําเสนอ
เร่ืองราว ท่ีเป็นจริงหรือมีพ้ืนบานอยูบ่นขอ้เทจ็จริง   ไม่ใช่จากเร่ืองท่ีแต่งข้ึนหรือจากนวนิยาย หรือจาก
จิตนาการ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีผูกพนักบัเหตุการณ์และบุคคลจริง เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัมนุษย ์
อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการนําเสนอเร่ืองจริง แต่การนําเสนอจะต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ไม่ใช่
ลอกเลียนแบบจากของจริงทั้งหมดโดยไม่มีการตกแต่ง การนาํเสนอเน้ือหาสาระ ในรายการสารคดี
โดยทัว่ไป อาจเสนอดว้ยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีผูด้าํเนินรายการปรากฏตวัเพื่อคอย
พูดเกร่ินนาํหรือเช่ือมโยงรายการ หรืออาจมีผูด้าํเนินรายการปรากฏตวัและทาํหนา้ท่ีพูดนาํเขา้สู่รายการ 
คอยพดูเช่ือมโยงรายการในแต่ละช่วงแต่ละตอน และคอยพดูสรุปในช่วงทา้ยของรายการ 

8. ละคร รายการละคร (Drama Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนาํเสนอเร่ืองราวโดยใช้
การแสดงตามบทบาทในเร่ืองราวท่ีแต่งข้ึนหรือดดัแปลงจากเร่ืองจริง  เพ่ือส่ือความหมายเก่ียวกบัสาระ 
ขอ้คิด คติเตือนใจ และความบนัเทิงไปสู่ผูช้มรายการ โดยอาศยัองคป์ระกอบและเทคนิคทางการละคร 
ศิลปะการแสดง เทคนิคการถ่ายทาํ การตดัต่อลาํดบัภาพ และการให้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ 
เพ่ือใหเ้ร่ืองราวมีความสมจริงสมจงั ผูช้มชมแลว้มีอารมณ์ร่วม และเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม 

9. สาระละคร รายการสาระละคร (Docudrama Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนาํเสนอ
โดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร เป็นนําเอารูปแบบของละครมาใช้เพื่อส่ือ
ความหมายถ่ายทอดสาระความรู้ หรือสะทอ้นปัญหาดา้น ๆ โดยการผูกเร่ืองราวเป็นละครท่ีสะทอ้นให้
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ผูช้มตระหนกัและรับรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และอาจรวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ และมี
ผูด้าํเนินรายการเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเกร่ินนาํ อธิบายหรือขยายสาระ และสรุปประเดน็ 

10. เพลงและดนตรี รายการเพลง (Music Program) เป็นรายการท่ีนาํเสนอเพลงหรือการ
แสดงดนตรี  ซ่ึงสามารถจดันาํเสนอในลกัษณะเป็นเพลง ท่ีมีภาพประกอบเป็นเร่ืองราวตามเน้ือหาของ
เพลงท่ีเรียกว่า มิวสิค วิดีโอ ((Music Vedio) หรือเป็นการจดัแสดงคนตรีท่ีเรียกว่าการแสดงคอนเสิร์ต 
ซ่ึงอาจจะเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้าก่อนออกอากาศแพร่หลาย   หรือเป็นการ
ถ่ายทอดสด โดยมีพีธีกรหรือผูด้าํเนินรายการเป็นผูพู้ดเปิดนาํรายการ พูดเช่ือมโยงเขา้สู่เพลงหรือการ
แสดงดนตรีของนกัร้อง และพดูปิดรายการ 

11. นิตยสาร รายการนิตยสาร (Magazine Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนาํเสนอเน้ือหา
สาระ  ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงอาจจัดแบ่งเป็นเร่ือง ย่อยต่างกันหลาย  ๆ  เร่ือง แต่ละเร่ืองจะเป็นแนว
เดียวกนั  หรือต่างแนวกนักไ็ด ้และใชรู้ปแบบการนาํเสนอท่ีหลากหลายในรายการเดียวกนั เช่น อาจเร่ิม
ดว้ยรายการเพลง สลบัดว้ยรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดี รายการสนทนา หรือรายการละคร แต่ส่ิง
สาํคญัของรูปแบบนิตยสารก็คือ การเช่ือมโยงหรือการร้อยเรียงแต่ละเร่ืองยอ่ยหรือแต่ละตอน ให้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความสอดคลอ้งและกลมกลืนกนั 

12. ปกณิกะ รายการปกิณกะ (Variety Program) หรือท่ีนิยมเรียกวา่รายการวาไรต้ี (variety) 
เป็นรูปแบบรายการท่ีมุ่งเน้นนาํเสนอความบนัเทิง หลายเร่ือง หลายรส โดยใชรู้ปแบบการนาํเสนอ ท่ี
หลากหลายคลา้ย ๆ กบัรายการนิตยสารต่างกนัเพียงรายการ ปกิณกะไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือมโยง  หรือร้อย
เรียงแต่ละช่วงแต่ละตอนของรายการใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รายการปกิณกะจึงมีความหลากหลาย
ทั้งในดา้นเน้ือหารายการ และรูปแบบการนาํเสนอดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความ พึงพอใจ สร้างความ
สนุกสนานบนัเทิงเริงใจ ใหก้บักลุ่มผูช้มรายการท่ีมีความชอบแตกต่างกนั รูปแบบรายการท่ีมกัปรากฏ
ในรายการปกิณกะไดแ้ก่ รายการแสดงดนตรีและร้องเพลง รายการแสดงตลกหรือละครตลกเบาสมอง
รายการสัมภาษณ์นักร้องหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง พร้อม การแสดงความสามารถพิเศษ ฯลฯ และ
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการสร้างสรรคร์ายการปกิณกะกคื็อพิธีกรประจาํรายการผูท้าํหนา้ท่ี
เหมือนตวัแทนของผูช้มรายการ ซ่ึงจะตอ้งเป็น ผูท่ี้มีความสามารถในด้านการนาํเสนอ มีไหวพริบดี 
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้เก่งและมีบุคลิกภาพเหมาะสมกบักลุ่มผูช้มเป้าหมาย 

13. เกมโชว์ รายการเกมโชว์ (Game Show Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีจัดให้มีการ
แข่งขนักันระหว่างผูร่้วมรายการด้วยการเล่นเกม หรือตอบปัญหาท่ีผูจ้ดัรายการกาํหนดข้ึนภายใต้
เง่ือนไข  ของกฎและกติกาท่ีกําหนดไวล่้วงหน้า   เกมหรือกิจกรรมท่ีจัดอาจเป็นการแข่งขันทาง
ร่างกาย  หรือ ใชส้ติปัญญาระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั ฝ่ายชนะจะไดรั้บรางวลัเป็นเงินหรือของรางวลัท่ีมี
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มูลค่าจาํนวนมาก ในขณะท่ีผูแ้พจ้ะไดรั้บเงินหรือของรางวลัตอบแทน โดยมีพีกรหรือผูด้าํเนินรายการ 
เป็นผูอ้ธิบายช้ีแจงกติกาคอยดาํเนินการและควบคุมการแข่งขนั ใหเ้กิดความสนุกสนานและยติุธรรม ใน
กรณีท่ีเป็นการแข่งขนัตอบปัญหาโดยตรงอาจเรียกวา่เป็นรายการตอบปัญหา (Quiz Program) ซ่ึงมกัเป็น
การทดสอบความรู้หรือเชาวปั์ญญาในเร่ืองต่าง ๆ 

14. สปอต รายการสปอต (Spot Program) เป็นรูปแบบรายการท่ีนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ีผา่น
กระบวนการผูกเร่ืองและเรียบเรียงให้สั้ นกะทัดรัด และใช้ศิลปะการนําเสนอด้วยภาพและเสียง ท่ี
สอดคลอ้ง และกลมกลืนกบัเน้ือหาสาระโดยใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 30-60 วินาที วตัถุประสงคข์องการ
นาํเสนอในรูปแบบสปอตวิทยโุทรทศัน์ก็เพ่ือจะตอกย ํ้าซํ้ าเตือน ดว้ยการออกอากาศแพร่ภาพบ่อยคร้ัง 
เช่น สปอตประชาสัมพนัธ์ สปอตโฆษณา หรือสปอตรณรงคใ์นเร่ืองราวหรือประเด็นปัญหาหน่ึงของ
สงัคม ซ่ึงผูร้ณรงคต์อ้งการโนม้นา้วหรือชกัจูงใจ ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้  และร่วมมือกนัปฏิบติัตาม 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ศิริ สารผล (2552) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขต
บางเขน ผลวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขตบางเขน อยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3) ดา้นพนกังาน 4) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยประชากรทีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ประชากรทีมีอายุ
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชากรทีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นพนกังาน 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรทีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ประชากรทีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 สุดารักษ ์เน่ืองชมภู (2553) วิจยัเร่ือง ความตอ้งการและความพึงพอใจต่อรายการโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูช้มรายการโทรทศัน์ของสถานีโทรทศันส์าธารณะ ผลวิจยัพบวา่ ผูข้ชม
รายการโทรทศัน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผูช้มส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000-10,000 บาท ส่วน
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พฤติกรรมการรับชมรายการทางสถานีโทรทศัน์สาธารณะส่วนใหญ่ผูช้มชมรายการทุกวนั โดยใชเ้วลา 
30 นาที -  1 ชัว่โมง อยูใ่นช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. การชมส่วนใหญ่ชมรายการทางทีวีไทยสลบัไปมา
กับรายการของช่องอ่ืน โดยมีเหตุผลท่ีเลือกรับชมรายการทีวีไทยต่อรายการประเภทข่าว รายการ
สาระบนัเทิง รายการสารประโยชน์ รายการสารคดี และรายการประเภทเด็กและเยาวชน ปรากฏว่า 
รายการประเภทข่าวท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดคือ รายการเปิดปม รายการประเภทสาระบนัเทิง ไดแ้ก่ รายการ
ดนตรีกวีศิลป์ รายการประเภทสารประโยชน์คือ รายการไทยมุง รายการประเภทสารคดี ไดแ้ก่ รายการ
ท่องโลกกวา้ง รายการประเภทเดก็และเยาวชน ไดแ้ก่ รายการ English breakfast ส่วนความพึงพอใจของ
ผูช้มท่ีมีต่อ วนัเวลา และระยะเวลาท่ีออกอากาศของรายการ ปรากฏว่ารายการข่าวผูช้มมีความพึงพอใจ
ต่อวนั เวลา และระยะเวลาท่ีออกอากาศมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อรูปแบบการ
นาํเสนอรายการสูงท่ีสุดคือ รายการข่าว ทางดา้นความตอ้งการคุณค่าท่ีไดรั้บจากการรับชมรายการทาง
ทีวีไทย ผูช้มมีความตอ้งการท่ีสูงท่ีสุดคือ การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดทุ้กกลุ่ม ส่วนคุณค่าท่ีผูช้มตอ้งการให้
รายการนาํเสนอมากท่ีสุดคือ รูปแบบสารคดีไทยและต่างประเทศ 
 
 มนสันนัท ์อภิรมยว์ิจิตร(2554) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง
ของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
อายุระหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 10,001-15,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
แบบทุกวนัมากท่ีสุด โดยเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนเม่ือมีโฆษณามากท่ีสุด 
การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของรายการข่าวบนัเทิงท่ีเปิดรับชม ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของ
รายการท่ีเปิดรับชม ดา้นปัจจยัทีมีอิทธิพลท่ีสุดในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง คือ คลายเครียดจาก
การเรียน การทาํงาน ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเปิดรับชม คือ กระแสข่าวนั้น
อยู่ในความสนใจ ไดฟั้งคนอ่ืนพูดปากต่อปากมา เลยอยากทราบข่าวเพื่อให้ทนักระแส ส่วนปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัองคป์ระกอบรายการข่าวบนัเทิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ความทนัสมยัของประเด็นข่าวบนัเทิง
ท่ีนาํเสนอ ดา้นความพึงพอใจในรายการข่าวบนัเทิงท่ีเปิดรับชม ในส่วนของเน้ือหารายการมากท่ีสุด คือ 
การนาํเสนอข่าวสารบนัเทิง มีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ มีความชดัเจน เจาะลึก ในส่วนของรูปแบบ
รายการมากท่ีสุด คือ รูปแบบของสกู๊ปข่าวของบุคคลในวงการบนัเทิงท่ีเนน้ตามกระแสสังคม ในดา้น
พิธีกร ผูด้ ําเนินรายการมากท่ีสุด คือ มีความเป็นกันเอง บุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างความ
สนุกสนานในรายการได ้ในดา้นความพึงพอใจในประโยชน์หลงัการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงมาก
ท่ีสุด คือ ได้รับความบันเทิง ความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลาย ในการทดสอบสมมติฐาน พบ
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ความสัมพนัธ์ดังน้ี คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิง ด้านแรงจูงใจ ปัจจัย
ภายนอก และดา้นองคป์ระกอบรายการ มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการและการมี
ส่วนร่วมในรายการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัภายนอก 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมขณะรับชมรายการข่าวบนัเทิง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชม
รายการข่าวบนัเทิง ดา้นองคป์ระกอบรายการไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมขณะรับชมรายการข่าว
บนัเทิง ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรายการข่าว
บนัเทิงท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นระยะเวลาในการรับชม 
พฤติกรรมขณะรับชม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหา
รายการและรูปแบบรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง
ดา้นระยะเวลาในการรับชมท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นพิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ท่ีแตกต่างกนั 
ขณะท่ีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นพฤติกรรมการขณะรับชม และดา้นการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านพิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ท่ีไม่
แตกต่างกนั พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงดา้นระยะเวลาการเปิดรับชมและดา้นพฤติกรรม
ขณะรับชมรายการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในประโยชน์หลงัรับชมรายการท่ีแตกต่างกนั ส่วน
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรายการข่าวบนัเทิงท่ี
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในประโยชนห์ลงัรับชมรายการท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
 ดวงฤทยั นิลเพ็ชร์ (2555) วิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบการนาํเสนอรายการโทรทศัน์ดา้นข่าว
เศรษฐกิจ สถานีวิทยโุทรทศัน์เพ่ือเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล ผลวิจยัพบว่า 1.สภาพปัจจุบนั
และรูปแบบรายการโทรทศัน์ดา้นข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยโุทรทศัน์เพ่ือเศรษฐกิจและการลงทุน มนั
น่ีชาแนลทั้ง 3 ดา้น มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 1.1) เน้ือหาของข่าวท่ีตอ้งการทราบ คือ อยากทราบเร่ือง
การซ้ือขายหุน้ 1.2) การนาํเสนอข่าวสารทางเศรษฐกิจของรายการโทรทศัน์ดา้นข่าวเศรษฐกิจของสถานี
วิทยุโทรทศัน์เพ่ือเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล โดยอยากดูข่าวแบบวิเคราะห์เจาะลึก 1.3) 
รูปแบบและกระบวนการนําเสนอรายการโทรทศัน์ด้านข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
เศรษฐกิจและการลงทุน มันน่ีชาแนล ให้ความสําคัญเร่ืองเน้ือหาท่ีมีความถูกต้อง น่าสนใจและ
น่าเช่ือถือ 2.รูปแบบการนําเสนอรายการโทรทัศน์ด้านข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
เศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 2.1) ผูป้รากฎตวั คือ พิธีกรและแขกรับเชิญ 2.2) 
การนาํเสนอรายการ คือ บทพูดของพิธีกร, บทสัมภาษณ์แขกรับเชิญ, ฉาก, ส่วนนาํรายการและทา้ย
รายการ, ตวัหนงัสือซอ้นและคอมพิเตอร์กราฟฟิค, การนาํเสนอทางดา้นภาพและสียง 2.3) ช่องทางการ
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นาํเสนอ คือ เคเบ้ิลทีวี อินเทอร์เน็ต วิทย ุ2.4) ผูช้มรายการ คือ ผูล้งทุน ผูส้นใจลงทุนและโบรกเกอร์ 3.
การรับรองรูปแบบการนาํเสนอรายการโทรทศันด์า้นข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยโุทรทศันเ์พื่อเศรษฐกิจ
และการลงทุน มนัน่ีชาแนลโดยผูท้รงคุณวฒิุพบวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
 
 กลัยกฤต บุญบาํรุงชยั (2555) วิจยัเร่ือง ทศันคติของผูช้มรายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานครทีมีต่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรท่ีแตกต่างกนัไม่ทาํให้มีทศันคติต่อ สรยุทธ สุทศันะจินดา แตกต่างกนั ยกเวน้ลกัษณะทาง
ประชากรดา้นเพศ โดยผูช้มส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อ สรยทุธ สุทศันะจินดา ทั้งในดา้นบุคคลิกลกัษณะ
ของการเป็นผูด้าํเนินรายการข่าวทีดี ดา้นวิธีการนาํเสนอข่าวและดา้นบทบาทและการปฎิบติัหนา้ท่ี และ
มีแนวโนม้ท่ีจะติดตามรับชมรายการข่าวอยา่งต่อเน่ืองหากผูด้าํเนินรายการข่าวให้ความสําคญัในเร่ือง
ของจรรณยาบรรณวิชาชีพส่ือท่ีมากข้ึน 
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กรอบแนวคดิ 
 

 

  
 

        
           

           

           

           

           

                                

                                
                                
                                

                                

                                

                                

                                
 



 

บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษาใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้าํหนด

วิธีดาํเนินการวิจยัตามหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 

 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรทั้ งชาย และ หญิงท่ีมีอายุระหว่าง 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงมี

ประชากรรวมทั้งส้ิน 4,585,714 คน (เป็นจาํนวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป) โดยอาศยัอยู่ใน 50 

เขต ของกรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง, 2555) 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือประชากรทั้งชายและหญิงทีมีอายรุะหว่าง 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตของกรุงเทพมหานคร โดยในการกาํหนดตวัอยา่งเพ่ือทาํการศึกษาคร้ังน้ี อาศยัสูตรของ เทโร ยา

มาเน่ (Yamane, 1973, p.727) จากจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปทั้ งหมด 4,585,714 คน โดย

กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5% หรือท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ตามการคาํนวนตามสูตรต่อไปน้ี 
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การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ี จะใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน(multi-stage sampling) 

ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจาํนวน 50 เขต เป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มของ

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งจะเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สงัคม และ

วิถีการดาํรงชีวิตของประชาชน ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มๆดงัน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จาํนวน 9 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบ

ศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ ์เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงัทองหลาง 

2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จาํนวน 10 เขต ประกอบดว้ย ปทุมวนั บางรัก เขตสาทร เขตบางคอ

แหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จาํนวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว 

เขตหลกัส่ีเขตดอนเมือง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

n = N

1+Ne2

โดยแทนค่า
n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง
N = จาํนวนประชากรในท่ีน้ีคือ ประชากรทีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป

ในเขตกรุงเทพมหานคร
e ค่าความคลาดเคล่ือนระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัอยา่ง

และค่าเฉล่ียของประชากร
แทนค่าตามสูตรไดผ้ลดงัน้ี

n = 4,585,714

1+4,585,714 (0.05)2

n = 399.965112
ดงันั้น จึงใชต้วัอยา่งกลุ่มศึกษา 400 คน
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4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จาํนวน 9 เขต ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขต

บึงกุ่ม เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ จาํนวน 8 เขต ประกอบดว้ย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง 

เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั และเขตทวีวฒันา 

6. กลุ่มกรุงธนใต ้จาํนวน 7 เขต ประกอบดว้ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 

เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 

ขั้นตอนที่ 2 คดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดูจากเขตท่ีมีจาํนวนประชากรสูงท่ีสุดใน

กลุ่ม เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง จาํนวน 9 เขต จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตดินแดง จาํนวน 

130,202 คน 

2. กลุ่มกรุงเทพใต ้จาํนวน 10 เขต  จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตสวนหลวง จาํนวน 

115,731 คน 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จาํนวน 7 เขต จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตบางเขน จาํนวน 

189,737 คน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก จาํนวน 9 เขต จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตลาดกระบงั 

จาํนวน 163,317 คน 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ จาํนวน 8 เขต จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตจอมทอง จาํนวน 

157,970 คน 

6. กลุ่มกรุงธนใต ้จาํนวน 7 เขต จาํนวนประชากรสูงท่ีสุดคือ เขตบางแค จาํนวน 191,781 

คน 

ขั้นตอนท่ี 3 คาํนวนสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ได้จาํนวนของกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขต

เป็นไปตามสัดส่วนของจาํนวนประชากรในเขตนั้นๆโดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามโควตา้ (quota 

sampling) คาํนวนไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่3.1                                                                                                           

จํานวนประชากรจําแนกตามเขตทีสุ่่มเป็นกลุ่มตวัอย่างและจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ทาํการสุ่มตวัอย่างให้ครบตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด โดยผูศึ้กษาจะทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต ตามบริเวณหรือสถานท่ี 

ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์สโตร์ หรือตลาด นั่นคือ บริเวณตามท่ีระบุในเขตทั้ง 6 เขตดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรประกอบดว้ยเพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา   

อาชีพ  รายได ้และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ไดแ้ก่ ประเด็นของ

เน้ือหาข่าว พิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าว 

จํานวนตัวอยา่ง
จํานวนประชากร

แทนคา่ไดด้ังนี้ 400

948,738

X จํานวนกลุม่ตัวอยา่งของแตล่ะกลุม่

 X จํานวนกลุม่ตัวอยา่งของแตล่ะกลุม่

เขต จํานวนประชากร(คน) จํานวนตัวอย่าง
1. เขตดินแดง 130,202                            55                                     
2. เขตสวนหลวง 115,731                            49                                     
3. เขตบางเขน 189,737                            80                                     
4. เขตลาดกระบงั 163,317                            69                                     
5. เขตจอมทอง 157,970                            67                                     
6. เขตบางแค 191,781                            81                                     

รวม 948,738                            400                                   
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ จะ

ประกอบดว้ยความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ ลกัษณะในการเปิดรับชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

รายการข่าว รายการข่าวท่ีเปิดรับชม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

                   1. สร้างแบบสอบถาม จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา

(content validity) โดยการทาํIOC (Item objective congruence) โดยมีเกณฑ์ว่า คาํถามแต่ละข้อต้องมี

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ 0.75 

                    2. ปรับปรุงแบบสอบถาม แลว้นาํไปทาํการทดสอบ (pre-test) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 

ตวัอยา่ง เพ่ือวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability analysis) ไดค่้า Cronbach’s alpha coefficient =0.724 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในหวัขอ้ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ โดยมีการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร กาํหนด

ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 โดยวิธีให้กลุ่มตวัอยา่งกรอก

ขอ้มูลในแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูศึ้กษาจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมดมาทาํการ

วิเคราะห์เพ่ือหาค่าทางสถิติ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 

เพ่ือคาํนวนค่าสถิติต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา แลว้นาํผลการคาํนวนทางสถิติท่ีไดม้าเขียนวิเคราะห์เพ่ือ

นาํเสนอผลการศึกษาต่อไป 
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สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ถิติดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าถ่วงนํ้าหนกั 

2. สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบดว้ยค่าสถิติไควส์แควร์ 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

  การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์
ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางประชากรของผู้รับชม 
 

ตารางที ่4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางประชากรของผู้รับชม 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 143 35.8 
  หญิง 257 64.2 

 รวม 400 100.0 
อาย ุ 15-25 ปี 77 19.3 
 26-35 ปี 173 43.2 
 36-45 ปี 116 29.0 
 46 ปีข้ึนไป 34 8.5 

 รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา อาชีวะ / อนุปริญญา 96 24.0 
 ปริญญาตรี 231 57.8 
 สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 73 18.2 

 รวม 400 100.0 
อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 65 16.2 
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ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 48 12.0 
 พนกังานบริษทัเอกชน 184 46.0 
 ธุรกิจส่วนตวั 43 10.8 
 แม่บา้น 37 9.2 
 รับจา้ง/งานบริการ 23 5.8 

 รวม 400 100.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท 67 16.8 
 10,001 - 15,000 บาท 107 26.8 
 15,001 - 20,000 บาท 121 30.2 
 20,001 - 30,000 บาท 58 14.4 
 30,001 บาทข้ึนไป 47 11.8 

 รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรของผูรั้บชม 
ดงัน้ี 

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และ
เพศชาย จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  

อาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน  173 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.2  รองลงมาอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  อาย ุ15-25 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.3 และ  อาย ุ46 ปีข้ึนไป จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5   ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  231  
คน คิดเป็นร้อยละ 57.8   รองลงมา อาชีวะ / อนุปริญญา จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จาํนวน  184   คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมานกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ 16.2   อาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12    อาชีพธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 อาชีพแม่บา้น จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  และอาชีพรับจา้ง/งานบริการ จาํนวน 23 
คน  คิดเป็นร้อยละ 5.8 ลาํดบั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
20,000 บาท จาํนวน  121   คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมารายไดเ้ฉล่ีย 10,001 - 15,000  บาทจาํนวน 
107  คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รายได้เฉล่ีย5,001 - 10,000 บาท  จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
รายได้เฉล่ีย20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และรายได้เฉล่ีย 30,001 บาท     
ข้ึนไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  ลาํดบั 

 

ส่วนที่ 2   พฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ 
 

ตารางที ่4.2 จํานวนและร้อยละพฤตกิรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

พฤตกิรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ จํานวน ร้อยละ 

วนัท่ีท่านมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวของ 
สถานีโทรทศัน์ 

จนัทร์ถึงศุกร์ 13 3.2 

  เสาร์และอาทิตย ์ 7 1.8 
  ทุกวนั 241 60.2 
  ไม่แน่นอน 139 34.8 

 รวม 400 100.0 
เวลาท่ีท่านมกัจะเปิดชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ 

ช่วงเชา้ 46 11.4 

 ช่วงกลางวนั 15 3.8 
 ช่วงบ่าย 19 4.8 
 ช่วงเยน็ 87 21.8 
 ช่วงดึก 91 22.8 
 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่ของ

วนัใหม่ 
12 3.0 

 ไม่แน่นอน 130 32.4 
 รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ มี
ดงัน้ี 
   วนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์  พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
มกัจะเปิดรับชมรายการข่าวทุกวนั  จาํนวน  241   คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือไม่แน่นอน 
จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และวนัเสาร์-
อาทิตย ์จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาํดบั 
               เวลาท่ีมกัจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิด
ชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ไม่แน่นอน จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา คือ ช่วงดึก 
จาํนวน 91  คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  ช่วงเยน็ จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ช่วงเชา้ จาํนวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 ช่วงบ่าย จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ช่วงกลางวนั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.8 และช่วงดึกต่อเชา้ตรู่ของวนัใหม่ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่4.3 ข้อใดสอดคล้องกบัตวัท่านมากทีสุ่ดในการเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

พฤตกิรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ท่านมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ของท่าน 212 53.0 188 47.0 
ท่านตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ 97 24.3 303 75.8 
ท่านจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่อง
เม่ือมีโฆษณา 

308 77.0 92 23.0 

ท่านมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน 279 69.8 121 30.3 
ท่านเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม 332 83.0 68 17.0 
ท่านจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรม
อ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทาน
อาหาร 

265 66.3 135 33.8 

ท่านเคยส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าวเด่นประจาํเดือนหรือ
ประจาํปี 

59 14.8 341 85.3 

ท่านเคยส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือส่งขอ้ความเขา้มาใน
รายการข่าวผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 

63 15.8 337 84.3 

ท่านเคยโทรศพัทม์าตอบคาํถามในรายการข่าว 55 13.8 345 86.3 
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พฤตกิรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ทศันคติของท่านในการเปิดชมรายการข่าวคือทาํใหรู้้สึกเหมือนมี
เพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว 

148 37.0 252 63.0 

ท่านคิดวา่การชมรายการข่าวเป็นการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 
ตรงกบัความสนใจของตนเอง และเป็นหวัขอ้สนทนาในสงัคม 

319 79.8 81 20.3 

ท่านเช่ือวา่การชมรายการข่าวช่วยผอ่นคลายเครียดจากการเรียน 
การทาํงานหรือแกง่้วง 

85 21.3 315 78.8 

 

  จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ มีการเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชม
โทรทศัน์ โดยไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะมีการเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือ
เปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา  มีการรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนักหรือสถานท่ีทาํงาน และเลือกชม
เฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม ซ่ึงจะเปิดโทรทศัน์ท้ิงไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไป
ดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมกบัรายการข่าวของผูรั้บชม
ส่วนใหญ่ ทั้งการส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าวเด่นประจาํเดือนหรือประจาํปี การส่ง SMS โหวตข่าว 
ส่งข่าวหรือส่งขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ การคุยโทรศพัทม์าตอบคาํถามใน
รายการข่าว ยงัมีไม่มากเท่าท่ีควรหรือยงัมีส่วนร่วมนอ้ย และผูช้มส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ทศันคติในการเปิด
ชมรายการข่าว เพ่ือทาํให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว แต่มีความคิดว่าการชมรายการ
ข่าวเป็นการใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ ตรงกบัความสนใจของตนเอง และเป็นหัวขอ้สนทนาในสังคม 
และไม่ไดมี้ความเช่ือวา่การชมรายการข่าวจะช่วยผอ่นคลายเครียดจากการเรียน การทาํงานหรือแกง่้วง 
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  ส่วนที่ 3 ความช่ืนชอบในการรับชมรายการข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ 
 

ตารางที ่4.4 ค่าถ่วงน้ําหนักของรายการข่าว “ช่วงเช้าของวันจันทร์ถงึศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ 
ทีผู้่ชมเปิดรับชมมากทีสุ่ด 

รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดั

บ1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ก. รายการครอบครัวข่าวเชา้                                                                
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 04.00-05.35 น.)  ช่อง 3 

85 - 20 275 

ข. รายการครอบครัวข่าวเดก็                                                               
ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.35-06.00 น.) ช่อง 3 

14 18 18 96 

ค. รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.30 น.) ช่อง 3 

165 48 57 648 

ง. รายการข่าว 5 หนา้ 1                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.35 น.) ช่อง 5 

10 32 - 94 

จ. รายการ 5 เชา้ข่าวใหญ่                                                                    
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.35-09.10 น.) ช่อง 5 

- 12 25 49 

ฉ. รายการคุยข่าว 10 โมง                                                                    
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.50-10.30 น.) ช่อง 5 

14 17 17 93 

ช. รายการเชา้-ข่าว 7 สี/ข่าวผูเ้ยาว ์                                                      
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-06.00 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

- 30 13 73 

ซ. รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต                                                                    
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.30 น.) ช่อง 7,ช่อง 7 HD 

20 58 86 262 

ฌ. รายการพระราม 9 ข่าวเชา้                                                              
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น.) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

18 14 16 98 

ญ. รายการข่าวภาคเชา้                                                                        
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-08.00 น.) ช่อง NBT 

- 17 14 48 

ฏ. รายการวนัใหม่                                                                               
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-09.00 น.) ช่อง TPBS 

10 5 - 40 
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รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดั

บ1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ฏ. รายการข่าว 9  โมง                                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) ช่อง TPBS 

- 17 - 34 

ฐ. รายการข่าวขน้รับอรุณ                                                                   
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00 น.) ช่อง Nation TV 

22 50 2 168 

ฑ. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ภาคเชา้                                                    
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-10.00 น.) ช่อง Nation TV 

20 41 45 187 

ฒ. รายการ Morning News                                                                 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.00 น.) ช่อง NOW 

13 16 45 103 

ณ. รายการข่าวม้ือเชา้                                                                          
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น.) ช่อง Workpoint 

9 - - 27 

ท. รายการหูพึ่งโดนใจ                                                                        
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.) ช่อง Bright TV 

- - 16 16 

ผ. รายการคุยข่าวเชา้                                                                           
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00 น.) ช่องไทยทีวี 

- - 26 26 

ล. รายการ Amarin Morning News                                                     
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น.) ช่อง Amarin TV HD 

- 13 - 26 

ส. รายการเปิดประเดน็ข่าว                                                                 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) ช่อง TNN 24 

- 12 - 24 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัของรายการข่าวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด อนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 อนัดบัท่ีสอง=2 อนัดบัท่ีสาม=1 
  

จากตารางท่ี 4.4   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า รายการข่าวช่วงเชา้วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ท่ีผูช้ม
เปิดรับชมมากท่ีสุด คือ รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี (ทุกวนัจนัทร์- ศุกร์เวลา 06.00-09.30 น.) ช่อง 3 รองลงมา
คือ รายการครอบครัวข่าวเชา้ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 04.00-05.35 น.) ช่อง 3 รายการเชา้น้ีท่ีหมอชิต 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.30 น.) ช่อง 7 และช่อง 7 HD รายการรายการเกบ็ตกจากเนชัน่ภาคเชา้  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-10.00 น.) ช่อง Nation TV รายการข่าวขน้รับอรุณ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 05.30-08.00 น.) ช่อง Nation TV รายการ Morning News  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.00 
น.) ช่อง NOW รายการพระราม 9 ข่าวเชา้  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น.) ช่อง 9, ช่อง MCOT 
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HD รายการครอบครัวข่าวเด็ก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.35-06.00 น.) ช่อง 3 รายการข่าว 5 หน้า 1  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.35 น.) ช่อง 5 รายการคุยข่าว 10 โมง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.50-
10.30 น.) ช่อง 5 รายการเชา้-ข่าว 7 สี/ข่าวผูเ้ยาว ์(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-06.00 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 
HDรายการ 5 เชา้ข่าวใหญ่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.35-09.10 น.) ช่อง 5 รายการข่าวภาคเชา้ (ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-08.00 น.) ช่อง NBT รายการวนัใหม่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-09.00 น.)
ช่อง TPBS รายการข่าว 9  โมง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) ช่อง TPBS รายการข่าวม้ือเชา้ 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น.) ช่อง Workpoint รายการคุยข่าวเช้า (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
05.30-08.00 น.) ช่องไทยทีวี รายการ Amarin Morning News (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น.) 
ช่อง Amarin TV HD รายการเปิดประเด็นข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) ช่อง TNN 24 
และรายการหูพึ่งโดนใจ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา08.00-08.30 น.) ช่อง Bright TV ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าถ่วงนํ้าหนักของรายการข่าว “ช่วงกลางวนัและเทีย่งของวนัจันทร์ถงึศุกร์”  

ของสถานีโทรทศัน์ทีผู้่ชมเปิดรับชมมากทีสุ่ด 

รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก. รายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.05-13.30 น.) ช่อง 3 

171 69 78 729 

ข. รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง                                                                  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.20-12.10 น.) ช่อง 5 

33 45 63 252 

ค. รายการหอ้งข่าว 7 สี                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-พธุ เวลา 10.30-11.30 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

27 18 83 200 

ง. รายการข่าวภาคเท่ียง/สปอร์ตแฟน/เท่ียงบนัเทิง                              
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

13 11 51 112 

จ. รายการข่าวเท่ียง                                                                             
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

20 24 58 166 

ช. รายการข่าวเท่ียง                                                                             
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง TPBS 

- 29 13 71 

ซ. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ภาคเท่ียง                                                  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.25 น.) ช่อง Nation TV 

57 88 21 368 
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รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ฌ. รายการข่าวเท่ียงตรงประเดน็                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง NOW 

33 57 33 246 

ฏ. รายการคุยข่าวเท่ียง                                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.) ช่อง ไทยทีว ี

30 - - 90 

ฑ. รายการข่าวร้อนก่อนเท่ียง                                                              
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.)ช่อง Loca 

16 - - 48 

ณ. รายการข่าวเท่ียง                                                                            
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง MCOT Kid & 
Family 

- 5 - 10 

ต. รายการเท่ียงเปิดประเดน็                                                                
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-13.00 น.)ช่อง 3 HD 

- 34 - 68 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัของรายการข่าวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 อนัดบัท่ีสอง=2  
อนัดบัท่ีสาม=1 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า รายการข่าวท่ีผูช้มเปิดรับชมมากท่ีสุดช่วง
กลางวนัและเท่ียงของวนัจนัทร์ถึงศุกร์ คือ รายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.05-
13.30น.) ช่อง 3 รองลงมาคือ รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.25 
น.)ช่อง Nation TV รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.20-12.10 น.) ช่อง 5 รายการข่าว
เท่ียงตรงประเด็น (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง NOW รายการห้องข่าว 7 สี (ทุกวนั
จนัทร์-พุธ เวลา 10.30-11.30 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-
13.00 น.) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD รายการข่าวภาคเท่ียง/สปอร์ตแฟน/เท่ียงบนัเทิง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการคุยข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.) 
ช่อง ไทยทีวี รายการข่าวเท่ียง  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง TPBS รายการเท่ียงเปิด
ประเด็น (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-13.00 น.)ช่อง 3 HD รายการข่าวร้อนก่อนเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-
ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.) ช่อง Loca รายการข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง 
MCOT Kid & Family ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6 ค่าถ่วงน้ําหนักของรายการข่าว “ช่วงบ่ายและคํา่ของวนัจนัทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ 
ทีผู้่ชมเปิดรับชมมากทีสุ่ด 

รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อันดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 

ก.รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี                                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-17.45 น) ช่อง 3 

121 68 81 580 

ข.รายการข่าวพระราชสาํนกั, ข่าวนอกลู่ และสีสนับนัเทิง                
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.45-20.15 น) ช่อง 3 

61 97 47 427 

ค.รายการสนามเป้าข่าวทัว่ไทย                                                              
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.20-17.55 น) ช่อง 5 

17 29 42 151 

จ.รายการภาคคํ่า, ข่าวพระราชสาํนกั                                           
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.30-20.10 น) ช่อง 5 

- 24 16 64 

ฉ.รายการเดด็ข่าวเด่น                                                                            
(ทุกวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 15.00-15.30 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

29 36 21 180 

ช.รายการข่าวภาคคํ่าช่วงท่ี 1                                                                  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

13 3 9 54 

ซ.รายการข่าวภาคคํ่าช่วงท่ี 2                                                                 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.45-20.20 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

12 20 54 130 

ฌ.รายการคุยขโมงบ่าย3โมง                                                                  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

- 24 33 81 

ญ. รายการข่าวคํ่า                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.10 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

- 20 11 51 

ฎ.รายการหอ้งข่าวภูมิภาค                                                                      
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-18.00 น) ช่อง NBT 

15 - - 45 

ฐ.รายการข่าวคํ่า                                                                                     
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.20 น) ช่อง TPBS 

22 9 17 101 

ฑ.รายการลุยข่าวร้อน                                                                            
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น) ช่อง Nation TV 

17 19 - 89 

ฒ. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ภาคเยน็                                           37 20 18 169 
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รายการทีเ่ปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อันดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 

(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น) ช่อง Nation TV 
ณ.รายการข่าวคํ่าตรงประเดน็                                                                
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-19.30 น)ช่อง NOW 

20 18 1 97 

ด.รายการข่าวในพระราชสาํนกั                                                             
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-20.15 น) ช่อง NOW 

19 - - 57 

พ.รายการคุยข่าวเยน็ช่วงท่ี 2  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.15-19.10 น) ช่อง ไทยทีว ี

6 - - 18 

ฟ.รายการข่าวในพระราชสาํนกั 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-20.10 น) ช่อง ไทยทีว ี

- - 8 16 

อ. รายการทอ็ปนิวส์วาไรต้ี  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น) ช่อง 3 SD, ช่อง 3 HD 

- - 18 36 

กฉ.รายการข่าวพระราชสาํนกั(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-20.10 
น) ช่อง Spring News 

- - 17 34 

กญ.รายการสถานการณ์ข่าวรอบวนั(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-
19.00 น) ช่อง TNN 24 

- 13 13 39 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัของรายการข่าวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 อนัดบัท่ีสอง=2  

อนัดบัท่ีสาม=1 

 
จากตารางท่ี 4.6   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า  ข่าวช่วงบ่ายและคํ่าของวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ของ

สถานีโทรทศัน์ท่ีผูช้มเปิดรับชมมากท่ีสุดคือ รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-
17.45 น) ช่อง 3 รองลงมาคือ รายการข่าวพระราชสาํนกั, ข่าวนอกลู่ และสีสนับนัเทิง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 19.45-20.15 น) ช่อง 3 รายการเด็ดข่าวเด่น (ทุกวนัจนัทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.00-15.30 น) ช่อง 7
และช่อง 7 HD รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเยน็ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น) ช่อง Nation 
TV รายการสนามเป้าข่าวทัว่ไทย (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.20-17.55 น) ช่อง 5 รายการข่าวภาคคํ่าช่วง
ท่ี 2 (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.45-20.20 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
19.00-20.20 น) ช่อง TPBS รายการข่าวคํ่าตรงประเด็น (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-19.30 น)ช่อง 
NOW รายการคุยขโมงบ่าย3โมง (ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 
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รายการภาคคํ่า, ข่าวพระราชสาํนกั  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.30-20.10 น) ช่อง 5 รายการข่าวภาคคํ่า
ช่วงท่ี 1 (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 19.00-20.10 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD รายการห้องข่าวภูมิภาค (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-
18.00 น) ช่อง NBT รายการสถานการณ์ข่าวรอบวนั(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น) ช่อง TNN 
24 รายการทอ็ปนิวส์วาไรต้ี (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น) ช่อง 3 SD, ช่อง 3 HD รายการข่าว
พระราชสาํนกั (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-20.10 น) ช่อง Spring News      รายการคุยข่าวเยน็ช่วงท่ี 2 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.15-19.10 น) ช่องไทยทีวี รายการข่าวในพระราชสาํนกั (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 20.00-20.10 น) ช่อง ไทยทีวี ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.7 ค่าถ่วงนํ้าหนักของรายการข่าว “ช่วงดกึและเช้าของวนัจันทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ 

ทีผู้่ชมเปิดรับชมมากทีสุ่ด 

รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก.รายการข่าวสามมิติ                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 22.45-23.15 น) ช่อง 3 

154 34 31 561 

ข.รายการข่าววนัใหม่                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 01.00-02.15 น) ช่อง 3 

50 84 39 357 

ค. รายการจบัประเดน็ข่าวร้อน                                                         
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.50-22.20 น) ช่อง 5 

29 47 36 217 

ง. รายการข่าวเด่นภาคดึก                                                                 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.25-00.55 น) ช่อง 5 

28 22 35 163 

จ. รายการประเดน็เดด็ 7 สี                                                               
(ทุกวนัจนัทร์,พธุ-ศุกร์ เวลา 22.32-23.02 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

17 31 87 200 

ฉ. รายการคลุกวงข่าว                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.45-22.30 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

18 19 38 130 

ซ. รายการข่าวภาคดึก                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 24.00-01.00 น) ช่อง NBT 

13 18 14 89 

ฌ. รายการท่ีน่ี TPBS                                                                        
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.15-22.30 น) ช่อง TPBS 

12 14 34 98 
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รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ญ. รายการข่าวดึก                                                                 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-24.00 น) ช่อง TPBS 

- 13 - 26 

ฎ. รายการข่าวราชสาํนกั                                                                  
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.15 น) ช่อง Nation TV 

31 19 10 116 

ฏ. รายการข่าวขน้คนเนชัน่                                                               
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-23.00 น) ช่อง Nation TV 

35 - 17 122 

ท. รายการ The Daily Dose                                                    
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น)ช่อง Voice TV 

- - 5 5 

ม. รายการเจาะลึกข่าวร้อน                                                               
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.15 น) ช่อง TNN 24 

13 - 6 45 

ฐ. รายการลุยข่าวร้อน                                                                       
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.00-00.30 น) ช่อง Nation TV 

- 19 - 38 

ผ. รายการครบข่าวดึก                                                                      
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.15-01.00 น) ช่อง Thairat TV 

- 35 - 70 

ย. รายการครบวนั ครบข่าว                                                              
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-01.00 น) ช่อง TNN 24 

- - 18 18 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัของรายการข่าวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 อนัดบัท่ีสอง=2  
อนัดบัท่ีสาม=1 
 

จากตารางท่ี 4.7   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ รายการข่าวช่วงดึกและเชา้ของวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 
ท่ีผูช้มเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ ช่อง 3 รายการข่าวสามมิติ (ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.45-23.15 น) 
รองลงมา คือ รายการข่าววนัใหม่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 01.00-02.15 น) ช่อง 3 รายการจบัประเด็น
ข่าวร้อน (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.50-22.20 น) ช่อง 5 รายการประเดน็เดด็ 7 สี (ทุกวนัจนัทร์,พธุ-ศุกร์ 
เวลา 22.32-23.02 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวเด่นภาคดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.25-00.55 น) 
ช่อง 5 รายการคลุกวงข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.45-22.30 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD รายการข่าว
ขน้คนเนชัน่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-23.00 น) ช่อง Nation TV รายการข่าวราชสํานัก (ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.15 น) ช่อง Nation TV รายการท่ีน่ี TPBS (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.15-
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22.30 น) ช่อง TPBS รายการข่าวภาคดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 24.00-01.00 น) ช่อง NBT รายการ
ครบข่าวดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.15-01.00 น) ช่อง Thairat TV รายการเจาะลึกข่าวร้อน (ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.15 น) ช่อง TNN 24 รายการลุยข่าวร้อน (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.00-00.30 
น) ช่อง Nation TV รายการข่าวดึก   (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-24.00 น) ช่อง TPBS รายการครบวนั 
ครบข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-01.00 น) ช่อง TNN 24 รายการ The Daily Dose (ทุกวนัจนัทร์-
ศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น) ช่อง Voice TV ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.8 ค่าถ่วงนํ้าหนักของรายการข่าว “ในช่วงวนัเสาร์อาทติย์” ของสถานีโทรทศัน์ 

ทีผู้่ชมเปิดรับชมมากทีสุ่ด 

รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก. รายการเชา้วนัใหม่                                                                       
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 04.00-04.30 น. ) ช่อง 3 

38 - 10 124 

ข. รายการโลกยามเชา้สุดสปัดาห์                                                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.10-05.35 น.) ช่อง 3 

18 30 21 135 

ค. รายการเร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์                                                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.30-12.15 น.) ช่อง 3 

178 24 17 599 

ง. รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี                                                                   
(ทุกวนัเสาร์ เวลา 17.00-17.30 น., ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 16.45-
17.15 น.) ช่อง 3 

14 67 29 205 

จ. รายการข่าวสามมิติ                                                                       
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 22.45-23.30 น.) ช่อง 3 

19 43 81 224 

ฉ รายการข่าววนัใหม่ทุกวนัเสาร์ เวลา 00.50-01.30 น.                    
(ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 00.45-01.15 น.) ช่อง 3 

16 1 10 60 

ช. รายการครอบครัวข่าวเชา้                                                             
(ทุกอาทิตย ์เวลา 03.30-04.00 น. ) ช่อง 3 

13 17 17 90 

ฌ.รายการเวทีข่าวสุดสปัดาห์                                                           
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.00-11.45 น.) ช่อง 5 

14 - - 42 

ฎ. รายการข่าวในพระราชสาํนกั                                                       - 12 1 25 
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รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 20.00-20.20 น.) ช่อง 5 
ฐ. รายการข่าวเด่นภาคดึก                                                                 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 01.40-02.00 น.) ช่อง 5 

- - 13 13 

ฒ. รายการข่าวคํ่าช่วงท่ี 1                                                                 
(ทุกวนัเสาร์ เวลา 17.30-18.00 น., ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 17.15-
18.00 น.) ช่อง 7 

- - 18 18 

ณ. รายการข่าวคํ่าช่วงท่ี 2                                                                 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 19.45-20.20 น.) ช่อง 7 

6 2 13 35 

ด. รายการพระราม 9 เสาร์-อาทิตย ์                                                  
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.30-06.30 น.) ช่อง 9, MCOT HD 

1 - - 3 

ต. รายการคู่ข่าว เสาร์-อาทิตย ์                                                          
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง 9, MCOT HD 

- 19 13 51 

น. รายการหอ้งข่าวภูมิภาค                                                               
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.30-18.00 น.) ช่อง NBT 

- 1 - 2 

พ. รายการข่าวคํ่า                                                                              
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 19.00-20.16 น.)  ช่อง TPBS 

5 3 - 21 

ฟ. รายการข่าวดึก                                                                             
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง TPBS 

- - 17 17 

ภ. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ ภาคเชา้                                                 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 08.00-09.30 น.) ช่อง Nation TV 

19 17 1 92 

ม. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ ภาคเท่ียง                                               
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง Nation TV 

- 47 - 94 

ย. รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ ภาคเยน็                                                 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.00-18.30 น.) ช่อง Nation TV 

- 17 29 63 

ร. รายการข่าวในพระราชสาํนกั                                                       
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 21.00-21.15 น.) ช่อง Nation TV 

5 - - 15 

ล. รายการข่าวขน้คนเนชัน่                                                               23 23 36 151 
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รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 21.30-22.30 น.) ช่อง Nation TV 
ว. รายการลุยข่าวร้อน                                                                       
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง Nation TV 

- 6 1 13 

ศ. รายการ Morning News                                                                
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-10.03 น.) ช่อง NOW 

- 13 - 26 

ส. รายการข่าวคํ่า ตรงประเดน็                                                         
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.30-19.00 น.) ช่อง NOW 

- 18 13 49 

กจ. รายการทอ็ปนิวส์ วาไรต้ี                                                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 16.00-17.00 น.) ช่อง 3 HD 

-  17 17 

กด. รายการ Voice News                                                                  
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง Voice TV 

17 1  53 

กน. รายการ Weekend News                                                            
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง New TV 

14 - - 42 

กต. รายการ Voice News                                                                  
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 18.30-20.00 น.) ช่อง Voice TV 

- 5 - 10 

กร. รายการชดัทนัข่าว                                                                      
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-11.00 น.)  ช่อง Thairat TV 

- - 4 4 

กส. รายการเขม้ข่าวคํ่า                                                                      
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 18.30-20.00 น.)  ช่อง PPTV 

- 17 - 34 

ขข. รายการข่าวในพระราชสาํนกั                                                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 20.00-20.10 น.)  ช่อง Spring News 

- - 6 6 

ขค. รายการ TNN Good Morning                                                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.00-07.00 น.) ช่อง TNN 24, 
True4U 

- - 14 14 

ขง. รายการ หอ้งข่าวสุดสปัดาห์                                                       
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 08.00-09.00 น.)  ช่อง TNN 24 

- 17 - 34 

ขช. รายการเกาะติดข่าว TNN                                                          - - 19 19 
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รายการท่ีเปิดรับชม 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 15.00-16.00 น.) ช่อง TNN 24, 
True4U 
หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัของรายการข่าวท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 อนัดบัท่ีสอง=2  
อนัดบัท่ีสาม=1 
 

จากตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า รายการข่าวใน ช่วงวนัเสาร์อาทิตย ์ท่ีเปิดรับชม
มากท่ีสุด คือ ช่อง 3 รายการเร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.30-12.15 น.) รองลงมา
คือ รายการข่าวสามมิติ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 22.45-23.30 น.) ช่อง รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี (ทุกวนั
เสาร์ เวลา 17.00-17.30 น.ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 16.45-17.15 น.) ช่อง 3 รายการโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.10-05.35 น.) ช่อง 3 รายการเชา้วนัใหม่ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 04.00-
04.30 น.) ช่อง 3 รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง 
Nation TV รายการเกบ็ตกจากเนชัน่ ภาคเชา้  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 08.00-09.30 น.) ช่อง Nation TV 
รายการครอบครัวข่าวเชา้ (ทุกอาทิตย ์เวลา 03.30-04.00 น. ) ช่อง 3 รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเยน็ 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.00-18.30 น.) ช่อง Nation TV รายการข่าววนัใหม่ทุกวนัเสาร์ เวลา 00.50-
01.30 น. (ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 00.45-01.15 น.) ช่อง 3 รายการ Voice News (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 
12.00-13.00 น.) ช่อง Voice TV รายการคู่ข่าว เสาร์-อาทิตย ์(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 12.00-13.00 น.) 
ช่อง 9, MCOT HD รายการข่าวคํ่า ตรงประเด็น (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.30-19.00 น.) ช่อง NOW 
รายการเวทีข่าวสุดสัปดาห์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.00-11.45 น.) ช่อง 5 รายการ Weekend News 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง New TV รายการข่าวคํ่าช่วงท่ี 2 (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์
เวลา 19.45-20.20 น.) ช่อง 7 รายการเขม้ข่าวคํ่า (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 18.30-20.00 น.) ช่อง PPTV 
รายการ ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 08.00-09.00 น.) ช่อง TNN 24 รายการ Morning 
News  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 09.00-10.03 น.) ช่อง NOW รายการข่าวในพระราชสํานัก (ทุกวนั
เสาร์-อาทิตย ์เวลา 20.00-20.20 น.) ช่อง 5 รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 19.00-20.16 น.) 
ช่อง TPBS รายการเกาะติดข่าว TNN  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 15.00-16.00 น.) ช่อง TNN 24, True4U 
รายการข่าวคํ่าช่วงท่ี 1 (ทุกวนัเสาร์ เวลา 17.30-18.00 น., ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 17.15-18.00 น.) ช่อง 7 
รายการข่าวดึก (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง TPBS รายการทอ็ปนิวส์ วาไรต้ี  (ทุกวัน
เสาร์-อาทิตย ์เวลา 16.00-17.00 น.) ช่อง 3 HD รายการข่าวในพระราชสาํนกั (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 
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21.00-21.15 น.) ช่อง Nation TV รายการ TNN Good Morning (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.00-07.00 
น.) ช่อง TNN 24, True4U รายการข่าวเด่นภาคดึก (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 01.40-02.00 น.) ช่อง 5 
รายการลุยข่าวร้อน (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง Nation TV รายการ Voice News                    
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 18.30-20.00 น.) ช่อง Voice TV รายการข่าวในพระราชสํานกั (ทุกวนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 20.00-20.10 น.) ช่อง Spring News รายการพระราม 9 เสาร์-อาทิตย ์(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์
เวลา 05.30-06.30 น.) ช่อง 9, MCOT HD รายการห้องข่าวภูมิภาค (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 17.30-
18.00 น.) ช่อง NBT ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.9 ค่าถ่วงน้ําหนักในประเดน็เน้ือหาของข่าวในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ 

ประเด็นเน้ือหาของข่าว 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก. ความทนัสมยั หรือมีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ของประเด็น
ข่าวท่ีนาํเสนอ 

174 77 22 698 

ข. การดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืนน่าติดตาม 41 97 133 498 
ค. ประเดน็ข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย 88 160 101 685 
ง. การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิคพิเศษ 
และนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการถ่ายทาํ 

38 15 111 255 

จ. การงดเวน้นาํภาพท่ีสะเทือนขวญัจิตใจ  
และผลท่ีจะกระทบกบัผูเ้ยาวอ์อกนาํเสนอ 

36 38 8 192 

ฉ. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีขอนาํเสนอ 23 13 25 108 
หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของประเดน็เน้ือหาข่าวท่ีสาํคญัท่ีสุด อนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3  
อนัดบัท่ีสอง=2 อนัดบัท่ีสาม=1 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีผูช้มให้ความสาํคญักบั

เน้ือหาของข่าว ในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทศัน์ คือ มีความทนัสมยั หรือมีความสด ทนั
ต่อเหตุการณ์ของประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอ รองลงมาคือ ประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย การ
ดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืนน่าติดตาม การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิค
พิเศษและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการถ่ายทาํ และการงดเวน้นําภาพท่ีสะเทือนจิตใจและมี
ผลกระทบกบัผูเ้ยาวอ์อกนาํเสนอ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.10 ค่าถ่วงนํา้หนักในประเดน็ของพธีิกรหรือผู้ดาํเนินรายการให้ท่านระบุปัจจัยท่ีสําคญัทีสุ่ด 

ประเดน็ของพธีิกรหรือผู้ดาํเนินรายการ 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก.พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการ ท่ีสามารถและทาํใหร้ายการดาํเนิน
ไปดว้ยความน่าสนใจ 

273 89 20 1,017 

ข.ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม ทาํสกู๊ปหรือมีการสมัภาษณ์
แหล่งข่าวนอกสถานท่ีไดดี้ 

37 38 109 296 

ค.มีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์มัพนัธ์ดี สร้างความสนุกใน
รายการใหก้บัผูช้มได ้

11 127 27 314 

ง.มีไหวพริบ ฉลาดหลกัแหลม แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 16 54 50 206 

จ.พิธีกรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 35 89 72 355 

ฉ.มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซกัถาม และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ในตวัแขกรับเชิญ 

15 3 87 45 

ช.รูปร่างหนา้ตาของพิธีกรข่าว 13 - 14 138 

ซ.การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ี
ดาํเนินรายการอยู ่

- - 21 21 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของพิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสาํคญัท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 

อนัดบัท่ีสอง=2 อนัดบัท่ีสาม=1 

 

จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุดของพิธีกรหรือผูด้าํเนิน
รายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ ท่ีผูช้มใหค้วามสาํคญัท่ีสุด คือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสามารถและ
ทาํให้รายการ ดาํเนินไปดว้ยความน่าสนใจ รองลงมาคือ พิธีกรใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ใช้ภาษาไทยได้
ถูกตอ้ง ลาํดบัต่อมาคือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีมีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สร้าง
ความสนุกในรายการให้กบัผูช้มได ้ลาํดบัต่อมาคือ ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม ทาํสกู๊ปหรือมีการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวนอกสถานท่ีไดดี้ ลาํดบัต่อมาเป็น รูปร่างหน้าตาของพิธีกรข่าว ลาํดบัต่อมาคือ มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซักถาม และมีความรู้พื้นฐานในตวัแขกรับเชิญ และลาํดบัสุดทา้ยคือ 
การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ีดาํเนินรายการอยู ่
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ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมุตฐิาน 
 

สมมุติฐานที่ 1 ประชากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการ
ข่าวของสถานีโทรทศัน์แตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 1.1 ประชากรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือก
รับชมรายการข่าวในวนัและเวลาท่ีเปิดรับชมแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.11 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์     

จําแนกตามเพศ 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

พฤติกรรม 
เพศ รวม 

 sig 
ชาย หญิง  

วนัท่ีท่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์      
 จนัทร์ถึงศุกร์ 2 11 13 31.936 .000* 
  เสาร์และอาทิตย ์ 4 3 7   
  ทุกวนั 63 178 241   
  ไม่แน่นอน 74 65 139   

รวม 143 257 400   

เวลาทีท่่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์      
 ช่วงเชา้ 4 42 46 89.880 .000* 
 ช่วงกลางวนั 6 9 15   
 ช่วงบ่าย 11 8 19   
 ช่วงเยน็ 3 84 87   
 ช่วงดึก 52 39 91   
 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่ของวนั

ใหม่ 
2 10 12   

 ไม่แน่นอน 65 65 130   
รวม 143 257 400   
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จากตารางท่ี  4.11  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มี เพศแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิด
รับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.12 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์  

จําแนกตามอายุ 

พฤตกิรรม 
อาย ุ

รวม  sig 15-25  
ปี 

26-35 
ปี 

26-35 
ปี 

46 ปีขึน้ไป 

วนัท่ีท่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของ

สถานีโทรทัศน์     

  

 จนัทร์ถึงศุกร์ 3 6 4 0 13 100.857 .000* 

  เสาร์และอาทิตย ์ 1 4 2 0 7   

  ทุกวนั 52 64 107 18 241   

  ไม่แน่นอน 21 99 3 16 139   

รวม 77 173 116 34 400   

เวลาทีท่่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์      

 ช่วงเชา้ 30 7 6 3 46 118.372 .000* 

 ช่วงกลางวนั 2 5 7 1 15   

 ช่วงบ่าย 1 11 5 2 19   

 ช่วงเยน็ 19 25 32 11 87   

 ช่วงดึก 13 33 40 5 91   

 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่ของวนัใหม่ 1 7 4 0 12   

 ไม่แน่นอน 11 85 22 12 130   

รวม 77 173 116 34 400   

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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จากตารางท่ี  4.12  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีอายุแตกต่างกัน มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิด
รับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 4.13 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์  

จําแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤตกิรรม 

ระดบัการศึกษาสูงสุด  
รวม 

 
 sig 

อาชีวะ / 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี
ขึน้ไป 

วนัท่ีท่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์     

  

 จนัทร์ถึงศุกร์ 4 8 1 13 38.328 .000* 
  เสาร์และอาทิตย ์ 3 4 0 7   
  ทุกวนั 33 154 54 241   
  ไม่แน่นอน 56 65 18 139   

รวม 96 231 73 400   

เวลาทีท่่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ 

    
  

 ช่วงเชา้ 9 35 2 46 34.679 .001* 
 ช่วงกลางวนั 4 7 4 15   
 ช่วงบ่าย 7 8 4 19   
 ช่วงเยน็ 20 61 6 87   
 ช่วงดึก 17 57 17 91   
 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่ของวนัใหม่ 2 6 4 12   
 ไม่แน่นอน 37 57 36 130   

รวม 96 231 73 400   
*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิด
รับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่4.14 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

จําแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรม 

อาชีพ 

รวม 
 

 
sig 

นกัเรียน / 
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตวั แม่บา้น 

รับจา้ง/
งาน

บริการ 

วนัทีท่่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถาน่ีโทรทศัน์       
 จนัทร์ถึงศุกร์ 1 1 8 0 0 3 13 82.870 .000* 

  เสาร์และอาทิตย ์ 0 2 5 0 0 0 7   
  ทุกวนั 41 32 109 7 36 16 241   
  ไม่แน่นอน 23 13 62 36 1 4 139   

รวม 65 48 184 43 37 23 400   

เวลาทีท่่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์       
 ช่วงเชา้ 7 6 28 2 0 3 46 99.987 .000* 
 ช่วงกลางวนั 2 1 6 2 3 1 15   
 ช่วงบ่าย 1 3 4 6 2 3 19   
 ช่วงเยน็ 17 13 52 2 1 2 87   
 ช่วงดึก 15 16 43 3 4 10 91   
 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่

ของวนัใหม่ 
3 2 4 0 3 0 12 

  

 ไม่แน่นอน 20 7 47 28 24 4 130   
รวม 65 48 184 43 37 23 400   

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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จากตารางท่ี  4.14 ผลการวิเคราะห์  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิด
รับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.15 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
 จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

พฤตกิรรม 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน รวม 

  sig 5,001 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป 

วนัท่ีท่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์     

  

 จนัทร์ถึงศุกร์ 2 3 4 1 3 13 20.554 .057 
  เสาร์และอาทิตย ์ 1 2 3 1 0 7   
  ทุกวนั 38 66 59 46 32 241   
  ไม่แน่นอน 26 36 55 10 12 139   

      รวม 67 107 121 58 47 400   

เวลาทีท่่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ 

    
  

 ช่วงเชา้ 7 6 10 21 2 46 105.531 .000* 
 ช่วงกลางวนั 3 6 4 0 2 15   
 ช่วงบ่าย 3 7 8 0 1 19   
 ช่วงเยน็ 11 14 30 23 9 87   
 ช่วงดึก 15 26 20 5 25 91   
 ช่วงดึกต่อเชา้ตรู่

ของวนัใหม่ 
4 2 3 2 1 12 

  

 ไม่แน่นอน 24 46 46 7 7 130   
      รวม 67 107 121 58 47 400   

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของเวลาท่ี
มกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชม
รายการข่าวของสถานีโทรทศัน์นั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 
สมมุติฐานการวิจยัท่ี 1.2 ประชากรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมขณะ

เปิดรับชมรายการข่าวแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.16 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมขณะเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ จําแนกตามเพศ 

พฤตกิรรม 
 เพศ 

รวม 
 

sig 
ชาย หญิง 

ท่านมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชม
โทรทศัน์ของท่าน 

ใช่ 92 120 212 
11.481 .001* 

ไม่ใช่ 51 137 188 

ท่านตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ 
ใช่ 51 46 97 

15.786 .000* 
ไม่ใช่ 92 211 303 

ท่านจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน 
หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา 

ใช่ 135 173 308 
38.073 .000* 

ไม่ใช่ 8 84 92 
ท่านมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือ
สถานท่ีทาํงาน 

ใช่ 100 179 279 
.003 .953 

ไม่ใช่ 43 78 121 

ท่านเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม 
ใช่ 98 234 332 

33.021 .000* 
ไม่ใช่ 45 23 68 

ท่านจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว 
โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน 
เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร 

ใช่ 66 199 265 
40.200 .000* 

ไม่ใช่ 77 58 135 

ท่านเคยส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าวเด่น
ประจาํเดือนหรือประจาํปี 

 

ใช่ 22 37 59 
.071 .789 

ไม่ใช่ 121 220 341 
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พฤตกิรรม 
 เพศ 

รวม 
 

sig 
ชาย หญิง 

ท่านเคยส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือส่ง
ขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือ 

ใช่ 23 40 63 
.019 .891 

ไม่ใช่ 120 217 337 

ท่านเคยโทรศพัทม์าตอบคาํถามในรายการข่าว 
ใช่ 24 31 55 

1.727 .189 
ไม่ใช่ 119 226 345 

ทศันคติของท่านในการเปิดชมรายการข่าวคือทาํ
ใหรู้้สึกเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว 

ใช่ 61 87 148 
3.056 .080 

ไม่ใช่ 82 170 252 
ท่านคิดวา่การชมรายการข่าวเป็นการใชเ้วลาให้
เป็นประโยชน ์ตรงกบัความสนใจของตนเอง 
และเป็นหวัขอ้สนทนาในสงัคม 

ใช่ 115 204 319 
.062 .804 

ไม่ใช่ 28 53 81 

ท่านเช่ือวา่การชมรายการข่าวช่วยผอ่นคลาย
เครียดจากการเรียน การทาํงานหรือแกง่้วง 

ใช่ 20 65 85 
7.018 .008* 

ไม่ใช่ 123 192 315 
*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั จะมี

พฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเด็นจะเปิดข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชม
โทรทศัน์ ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืนหรือเปล่ียน
ช่องเม่ือมีโฆษณา ซ่ึงจะเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม โดยจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการ
ข่าว ทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปด้วย เช่น นั่งทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร และจะไม่ชม
รายการข่าวเพ่ือช่วยผ่อนคลายเครียดจากการเรียน การทาํงานหรือแกง่้วงแตกต่างกนัดว้ยนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05 
 

 

 

 



70 
 

 
 

ตารางที ่4.17 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมขณะเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ จําแนกตามอายุ 

พฤตกิรรม 
 อายุ (ปี) 

รวม 
 

sig 
15-25  26-35 36-45 

46 ขึน้
ไป 

ท่านมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกใน
การชมโทรทศัน์ของท่าน 

ใช่ 54 61 79 18 212 
41.549 .000* 

ไม่ใช่ 23 112 37 16 188 

ท่านตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ 
ใช่ 36 7 48 6 97 

79.005 .000* 
ไม่ใช่ 41 166 68 28 303 

ท่านจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการ
ช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา 

ใช่ 41 165 79 23 308 
64.380 .000* 

ไม่ใช่ 36 8 37 11 92 
ท่านมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ี
พาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน 

ใช่ 42 134 84 19 279 
16.795 .001* 

ไม่ใช่ 35 39 32 15 121 
ท่านเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือ
ติดตาม 

ใช่ 70 132 102 28 332 
10.926 .012* 

ไม่ใช่ 7 41 14 6 68 
ท่านจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการ
ข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น 
นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทาน
อาหาร 

ใช่ 66 67 112 20 265 
1.201 .000* 

ไม่ใช่ 11 106 4 14 135 

ท่านเคยส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าว
เด่นประจาํเดือนหรือประจาํปี 

ใช่ 14 26 13 6 59 
2.117 .548 

ไม่ใช่ 63 147 103 28 341 
ท่านเคยส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือ
ส่งขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือ 

ใช่ 17 21 17 8 63 
5.679 .128 

ไม่ใช่ 60 152 99 26 337 

ทศันคติของท่านในการเปิดชมรายการ
ข่าวคือทาํใหรู้้สึกเหมือนมีเพือ่น ไม่เหงา 
หรือไม่โดดเด่ียว 
 

ใช่ 46 46 47 9 148 
27.358 .000* 

ไม่ใช่ 31 127 69 25 252 
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พฤตกิรรม 
 อายุ (ปี) 

รวม 
 

sig 
15-25  26-35 36-45 

46 ขึน้
ไป 

ท่านคิดวา่การชมรายการข่าวเป็นการใช้
เวลาใหเ้ป็นประโยชน์ ตรงกบัความสนใจ
ของตนเอง และเป็นหวัขอ้สนทนาใน
สงัคม 

ใช่ 56 144 92 27 319 
3.670 .299 

ไม่ใช่ 21 29 24 7 81 

ท่านเช่ือวา่การชมรายการข่าวช่วยผอ่น
คลายเครียดจากการเรียน การทาํงานหรือ
แกง่้วง 

ใช่ 15 47 16 7 85 
7.628 .054 

ไม่ใช่ 62 126 100 27 315 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนั จะมี

พฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเด็นจะเปิดข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชม
โทรทศัน์ ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืนหรือเปล่ียนช่อง
เม่ือมีโฆษณา โดยมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน และเลือกชมเฉพาะข่าวท่ี
สนใจหรือติดตาม ซ่ึงจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่
ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร และมกัจะไม่มีทศันคติของการเปิดชมรายการข่าวเพื่อทาํให้
รู้สึกเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว แตกต่างกนัดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 
ตารางที ่4.18 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมขณะเปิดรับชมรายการข่าวของ

สถานีโทรทศัน์ จําแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการข่าว  

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

รวม 
 

sig 
อาชีวะ/
อนุ 

ปริญญา 

ปริญญา 
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

ท่านมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกใน
การชมโทรทศัน์ของท่าน 

ใช่ 46 146 20 212 
29.860 .000* 

ไม่ใช่ 50 85 53 188 

ท่านตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ ใช่ 17 67 13 97 6.728 .035* 
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พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการข่าว  

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

รวม 
 

sig 
อาชีวะ/
อนุ 

ปริญญา 

ปริญญา 
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

ไม่ใช่ 79 164 60 303 
ท่านจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบั
รายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ใช่ 81 163 64 308 
13.047 .001* 

ไม่ใช่ 15 68 9 92 

ท่านมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ี
พาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน 

ใช่ 50 166 63 279 
24.167 .000* 

ไม่ใช่ 46 65 10 121 
ท่านเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือ
ติดตาม 

ใช่ 82 188 62 332 
1.017 .601 

ไม่ใช่ 14 43 11 68 
ท่านจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอด
รายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วม
ไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต 
รับประทานอาหาร 

ใช่ 56 182 27 265 
46.890 .000* 

ไม่ใช่ 40 49 46 135 

ท่านเคยส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าว
เด่นประจาํเดือนหรือประจาํปี 

ใช่ 20 30 9 59 
3.737 .154 

ไม่ใช่ 76 201 64 341 
ท่านเคยส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือ
ส่งขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผา่น
ทางโทรศพัทมื์อถือ 

ใช่ 16 37 10 63 
.305 .859 

ไม่ใช่ 80 194 63 337 

ท่านเคยโทรศพัทม์าตอบคาํถามใน
รายการข่าว 

ใช่ 13 31 11 55 
.132 .936 

ไม่ใช่ 83 200 62 345 
ทศันคติของท่านในการเปิดชมรายการ
ข่าวคือทาํใหรู้้สึกเหมือนมีเพือ่น ไม่
เหงา หรือไม่โดดเด่ียว 

ใช่ 34 99 15 148 
11.980 .003* 

ไม่ใช่ 62 132 58 252 

ท่านคิดวา่การชมรายการข่าวเป็นการใช้
เวลาใหเ้ป็นประโยชน์ ตรงกบัความ

ใช่ 77 181 61 319 .948 .623 
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พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการข่าว  

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

รวม 
 

sig 
อาชีวะ/
อนุ 

ปริญญา 

ปริญญา 
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

สนใจของตนเอง และเป็นหวัขอ้
สนทนาในสงัคม 

ไม่ใช่ 19 50 12 81 

ท่านเช่ือวา่การชมรายการข่าวช่วยผอ่น
คลายเครียดจากการเรียน การทาํงาน
หรือแกง่้วง 

ใช่ 16 52 17 85 
1.606 .448 

ไม่ใช่ 80 179 56 315 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเด็นมท่ีมกัจะเปิดชมข่าวเป็น
อนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ โดยไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากับ
รายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา ซ่ึงมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ี
ทาํงาน และเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่น
อินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร โดยทศันคติส่วนใหญ่จะไม่เปิดชมรายการข่าว เพ่ือให้รู้สึกเหมือนมี
เพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว  แตกต่างกนัดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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ตารางที ่4.19 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมขณะเปิดรับชมรายการข่าว 
ของสถานีโทรทศัน์ จําแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการ
เปิดรับชม
รายการข่าว 

 

อาชีพ 

รวม 
 

sig นักเรียน/ 
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วน
ตวั 

แม่บ้าน 
รับจ้าง/
งาน
บริการ 

ท่านมกัจะเปิดชม
ข่าวเป็นอนัดบั
แรกในการชม
โทรทศัน์ของ
ท่าน 

ใช่ 11 32 116 7 4 12 212 

63.421 .000* 

ไม่ใช่ 24 16 68 36 33 11 188 

ท่านตั้งใจชมข่าว
จนจบรายการ 

ใช่ 20 20 45 3 2 7 97 
24.051 .000* 

ไม่ใช่ 45 28 139 40 35 16 303 
ท่านจะเปล่ียน
ช่องสลบัไปมา
กบัรายการช่อง
อ่ืน หรือเปล่ียน
ช่องเม่ือมีโฆษณา 

ใช่ 49 31 133 40 37 18 308 

23.893 .000* 

ไม่ใช่ 16 17 51 3 0 5 92 

ท่านมกัจะรับชม
ข่าวร่วมกบัผูอ่ื้น
ในท่ีพาํนกัหรือ
สถานท่ีทาํงาน 

ใช่ 48 35 139 6 36 15 279 
80.651 .000* 

ไม่ใช่ 17 13 45 37 1 8 121 

ท่านจะเปิดท้ิง
โทรทศัน์ไว้
ตลอดรายการข่าว 
โดยทาํกิจกรรม

ใช่ 46 40 143 9 6 21 265 1.051 .000* 
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พฤตกิรรมการ
เปิดรับชม
รายการข่าว 

 

อาชีพ 

รวม 
 

sig นักเรียน/ 
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ธุรกจิ
ส่วน
ตวั 

แม่บ้าน 
รับจ้าง/
งาน
บริการ 

อ่ืนๆร่วมไปดว้ย 
เช่น นัง่ทาํงาน 
เล่นอินเตอร์เน็ต 
รับประทาน
อาหาร 

ไม่ใช่ 19 8 41 34 31 2 135 

ทศันคติของท่าน
ในการเปิดชม
รายการข่าวคือทาํ
ใหรู้้สึกเหมือนมี
เพื่อน ไม่เหงา
หรือไม่โดดเด่ียว 

ใช่ 31 24 70 10 5 8 148 

19.043 .002* 

ไม่ใช่ 34 24 114 33 32 15 252 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั 

จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเดน็ท่ีมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกใน
การชมโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ เปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียน
ช่องเม่ือมีโฆษณา และมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงจะเปิดท้ิงโทรทศัน์
ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นั่งทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทาน
อาหาร โดยส่วนใหญ่ไม่มีทัศนคติในการเปิดชมรายการข่าวเพื่อทาํให้รู้สึกเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา
หรือไม่โดดเด่ียวแตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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ตารางที ่4.20 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมขณะเปิดรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

พฤตกิรรมการเปิดรับชม
รายการข่าว 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

รวม 
 

sig 5,001-
10,000 

10,00-
15,000 

15,00-
20,000 

20,00-
30,000 

มากกว่า 
30,001 

ท่านมกัจะเปิดชมข่าว 
เป็นอนัดบัแรกในการ 
ชมโทรทศัน์ของท่าน 

ใช่ 40 58 53 26 35 212 
15.631 .004* 

ไม่ใช่ 27 49 68 32 12 188 

ท่านตั้งใจชมข่าว 
จนจบรายการ 

ใช่ 14 24 18 22 19 97 
18.996 .001* 

ไม่ใช่ 53 83 103 36 28 303 
ท่านจะเปล่ียนช่องสลบั
ไปมากบัรายการช่องอ่ืน 
หรือเปล่ียนช่อง 

เม่ือมีโฆษณา 

ใช่ 55 95 100 17 41 308 
88.811 .000* 

ไม่ใช่ 12 12 21 41 6 92 

ท่านมกัจะรับชมข่าว
ร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกั
หรือสถานท่ีทาํงาน 

ใช่ 52 74 77 37 39 279 
8.998 .061 

ไม่ใช่ 15 33 44 21 8 121 

ท่านเลือกชมเฉพาะข่าว 

ท่ีสนใจหรือติดตาม 

ใช่ 49 88 103 53 39 332 
7.938 .094 

ไม่ใช่ 18 19 18 5 8 68 
ท่านจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไว้
ตลอดรายการข่าว โดยทาํ
กิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย 
เช่น นัง่ทาํงาน เล่น
อินเตอร์เน็ต รับประทาน
อาหาร 

ใช่ 45 63 69 45 43 265 

23.955 .000* 

ไม่ใช่ 22 44 52 13 4 135 

ท่านเคยส่งไปรษณียบตัร
จดัอนัดบัข่าวเด่น
ประจาํเดือนหรือประจาํปี 

ใช่ 8 16 19 10 6 59 
0.945 .918 

ไม่ใช่ 59 91 102 48 41 341 
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พฤตกิรรมการเปิดรับชม
รายการข่าว 

 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 

รวม 
 

sig 5,001-
10,000 

10,00-
15,000 

15,00-
20,000 

20,00-
30,000 

มากกว่า 
30,001 

ท่านเคยส่ง SMS โหวต
ข่าว ส่งข่าวหรือส่ง
ขอ้ความเขา้มาในรายการ
ข่าวผา่นทาง
โทรศพัทมื์อถือ 

ใช่ 11 16 18 12 6 63 
 
 

1.525 

 
 

.822 

ไม่ใช่ 56 91 103 46 41 337 

ท่านเคยโทรศพัทม์าตอบ
คาํถามในรายการข่าว 

ใช่ 11 15 19 7 3 55 3.087 .543 
ไม่ใช่ 56 92 102 51 44 345 

ทศันคติของท่านในการ
เปิดชมรายการข่าวคือทาํ
ใหรู้้สึกเหมือนมีเพ่ือน  
ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว 

ใช่ 25 35 37 27 24 148 

9.246 .055 
ไม่ใช่ 42 72 84 31 23 252 

ท่านคิดวา่การชมรายการ
ข่าวเป็นการใชเ้วลาให้
เป็นประโยชน ์ตรงกบั
ความสนใจของตนเอง 
และเป็นหวัขอ้สนทนา 

ในสงัคม 

ใช่ 49 91 93 49 37 319 

5.136 .274 

ไม่ใช่ 18 16 28 9 10 81 

ท่านเช่ือวา่การชมรายการ
ข่าวช่วยผอ่นคลายเครียด
จากการเรียน การทาํงาน
หรือแกง่้วง 

ใช่ 14 24 23 9 15 85 
4.791 .309 

ไม่ใช่ 53 83 98 49 32 315 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

จากตารางท่ี  4.20 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไควส์แควร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเดน็ท่ีมกัจะเปิดชมข่าว
เป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ โดยจะไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และเปล่ียนช่องสลบัไปมากบั
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รายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา โดยจะจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํ
กิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหารแตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมุติฐานที่ 2 เน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวมีความสําคัญต่อความช่ืนชอบการ

รับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ 
 

ตารางที ่4.21 ค่าถ่วงนํา้หนักในประเดน็เน้ือหาของข่าวในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ 

ประเด็นเน้ือหาของข่าว 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก. ความทนัสมยั หรือมีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ของประเด็น
ข่าวท่ีนาํเสนอ 

174 77 22 698 

ข. การดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืนน่าติดตาม 41 97 133 498 

ค. ประเดน็ข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย 88 160 101 685 

ง. การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิคพิเศษ 
และนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการถ่ายทาํ 

38 15 111 255 

จ. การงดเวน้นาํภาพท่ีสะเทือนขวญัจิตใจ  
และผลท่ีจะกระทบกบัผูเ้ยาวอ์อกนาํเสนอ 

36 38 8 192 

ฉ. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีขอนาํเสนอ 23 13 25 108 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของประเดน็เน้ือหาข่าวท่ีสาํคญัท่ีสุด อนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3  

อนัดบัท่ีสอง=2 อนัดบัท่ีสาม=1 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีผูช้มให้ความสาํคญักบั

เน้ือหาของข่าว ในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทศัน์ คือ มีความทนัสมยั หรือมีความสด ทนั
ต่อเหตุการณ์ของประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอ รองลงมาคือ ประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย การ
ดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืนน่าติดตาม การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิค
พิเศษและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการถ่ายทาํ และการงดเวน้นําภาพท่ีสะเทือนจิตใจและมี
ผลกระทบกบัผูเ้ยาวอ์อกนาํเสนอ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.22 ค่าถ่วงนํา้หนักในประเด็นของพธีิกรหรือผู้ดาํเนินรายการให้ท่านระบุปัจจยัทีสํ่าคญัทีสุ่ด 

ประเดน็ของพธีิกรหรือผู้ดาํเนินรายการ 
อนัดบั

1 

อนัดบั

2 

อนัดบั

3 

ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

ก.พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการ ท่ีสามารถและทาํใหร้ายการดาํเนิน
ไปดว้ยความน่าสนใจ 

273 89 20 1,017 

ข.ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม ทาํสกู๊ปหรือมีการสมัภาษณ์
แหล่งข่าว 
นอกสถานท่ีไดดี้ 

37 38 109 296 

ค.มีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์มัพนัธ์ดี สร้างความสนุกใน
รายการใหก้บัผูช้มได ้

11 127 27 314 

ง.มีไหวพริบ ฉลาดหลกัแหลม แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 16 54 50 206 

จ.พิธีกรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 35 89 72 355 

ฉ.มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซกัถาม และมีความรู้พ้ืนฐาน 
ในตวัแขกรับเชิญ 

15 3 87 45 

ช.รูปร่างหนา้ตาของพิธีกรข่าว 13 - 14 138 

ซ.การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ี
ดาํเนินรายการอยู ่

- - 21 21 

หมายเหตุ:-ใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของพิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสาํคญัท่ีสุดอนัดบัหน่ึงมีนํ้าหนกั=3 

อนัดบัท่ีสอง=2 อนัดบัท่ีสาม=1 

 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุดของพิธีกรหรือผูด้าํเนิน
รายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ ท่ีผูช้มใหค้วามสาํคญัท่ีสุด คือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสามารถและ
ทาํให้รายการ ดาํเนินไปดว้ยความน่าสนใจ รองลงมาคือ พิธีกรใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ใช้ภาษาไทยได้
ถูกตอ้ง ลาํดบัต่อมาคือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีมีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สร้าง
ความสนุกในรายการให้กบัผูช้มได ้ลาํดบัต่อมาคือ ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม ทาํสกู๊ปหรือมีการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวนอกสถานท่ีไดดี้ ลาํดบัต่อมาเป็น รูปร่างหน้าตาของพิธีกรข่าว ลาํดบัต่อมาคือ มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซักถาม และมีความรู้พื้นฐานในตวัแขกรับเชิญ และลาํดบัสุดทา้ยคือ 
การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ีดาํเนินรายการอยู ่



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของ
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร”มีวตัถุประสงคท์างการวิจยัดงัน้ี 

 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูรั้บชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสาํคญัของประเด็นเน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผูป้ระกาศข่าวในรายการ

ข่าวของสถานีโทรทศัน์ฯ 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของประชากร 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรทั้งชายและหญิงทีมีอายุระหว่าง 15 ปีข้ึนไป ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตของกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 400 คน จาก 6 เขต คือ เขตดินแดง 
เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตลาดกระบงั เขตจอมทอง และเขตบางแค ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงสาํรวจ 
(Servey Research) เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 โดยวิธีใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม
ดว้ยตวัเอง (Selfa-Administered Questionaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรของผูรั้บชม 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน ์
ส่วนท่ี 3 ความช่ืนชอบในการรับชมข่าวจากสถานีโทรทศัน์ 
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การวิจยัคร้ังน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถ่ี    
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าถ่วงนํ้ าหนกั และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบดว้ยค่าสถิติไควส์แควร์ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวจิัย 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางประชากรของผู้รับชม (ตามตารางที ่4.1) 
 

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จาํนวน 257 คิดเป็นร้อยละ 64.2 และเพศ
ชาย จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  

อาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน  173 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.2  รองลงมาอาย ุ36-45 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  อาย ุ15-25 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.3 และ  อาย ุ46 ปีข้ึนไป จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5   ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  231  
คน คิดเป็นร้อยละ 57.8   รองลงมา อาชีวะ / อนุปริญญา จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ลาํดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จาํนวน  184   คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมานกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ 16.2   อาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12    อาชีพธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 อาชีพแม่บา้น จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  และอาชีพรับจา้ง/งานบริการ จาํนวน 23 
คน  คิดเป็นร้อยละ 5.8 ลาํดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
20,000 บาท จาํนวน  121   คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมารายไดเ้ฉล่ีย 10,001 - 15,000  บาทจาํนวน 
107  คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รายได้เฉล่ีย5,001 - 10,000 บาท  จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 บาทข้ึน
ไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  ลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์  
 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน ์ดงัน้ี  
วนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์  พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม

มกัจะเปิดรับชมรายการข่าวทุกวนั  จาํนวน  241   คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือไม่แน่นอน 
จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 วนัจนัทร์ถึงศุกร์ จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และวนัเสาร์-
อาทิตย ์จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.2) 

 เวลาท่ีมกัจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิด
ชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ไม่แน่นอน จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา คือ ช่วงดึก 
จาํนวน 91  คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  ช่วงเยน็ จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ช่วงเชา้ จาํนวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 ช่วงบ่าย จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ช่วงกลางวนั คิดเป็นร้อยละ 3.8 และช่วง
ดึกต่อเชา้ตรู่ของวนัใหม่ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.2) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน ์      
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่  มีการเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ โดยไม่
ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะมีการเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมี
โฆษณา  มีการรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน และเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือ
ติดตาม ซ่ึงจะเปิดโทรทศัน์ท้ิงไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่น
อินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมกบัรายการข่าวของผูรั้บชมส่วนใหญ่ ทั้งการส่ง
ไปรษณียบัตรจัดอันดับข่าวเด่นประจาํเดือนหรือประจาํปี การส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือส่ง
ขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ การคุยโทรศพัทม์าตอบคาํถามในรายการข่าว ยงัมี
ไม่มากเท่าท่ีควรหรือยงัมีส่วนร่วมน้อย และผูช้มส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ทศันคติในการเปิดชมรายการข่าว 
เพ่ือทาํให้รู้สึกเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว แต่มีความคิดว่าการชมรายการข่าวเป็นการใช้
เวลาใหเ้ป็นประโยชน์ ตรงกบัความสนใจของตนเอง และเป็นหวัขอ้สนทนาในสงัคม และไม่มีความเช่ือ
วา่การชมรายการข่าวจะช่วยผอ่นคลายเครียดจากการเรียน การทาํงานหรือแกง่้วง (ตามตารางท่ี 4.3)  
 
ส่วนท่ี 3 ความช่ืนชอบในการรับชมข่าวจากสถานีโทรทศัน์ 
 

ผลการศึกษารายการข่าว “ช่วงเช้าของวนัจนัทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทัศน์ท่ีผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครเปิดรับชมมากท่ีสุด  คือ รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี (ทุกวนัจนัทร์- ศุกร์เวลา 06.00-09.30 น.) 



83 
 

 
 

ช่อง 3 รองลงมาคือ รายการครอบครัวข่าวเชา้ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 04.00-05.35 น.) ช่อง 3 รายการ
เชา้น้ีท่ีหมอชิต (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.30 น.) ช่อง 7 และช่อง 7 HD รายการรายการเก็บตก
จากเนชัน่ภาคเชา้  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-10.00 น.) ช่อง Nation TV รายการข่าวขน้รับอรุณ (ทุก
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00 น.) ช่อง Nation TV รายการ Morning News  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
06.00-09.00 น.) ช่อง NOW รายการพระราม 9 ข่าวเชา้  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น.) ช่อง 9, 
ช่อง MCOT HD รายการครอบครัวข่าวเดก็ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.35-06.00 น.) ช่อง 3 รายการข่าว 
5 หน้า 1  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.35 น.) ช่อง 5 รายการคุยข่าว 10 โมง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 09.50-10.30 น.) ช่อง 5 รายการเชา้-ข่าว 7 สี/ข่าวผูเ้ยาว ์(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.00-06.00 น.) 
ช่อง 7, ช่อง 7 HDรายการ 5 เชา้ข่าวใหญ่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.35-09.10 น.) ช่อง 5 รายการข่าว
ภาคเชา้ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-08.00 น.) ช่อง NBT รายการวนัใหม่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
06.30-09.00 น.)ช่อง TPBS รายการข่าว 9  โมง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) ช่อง TPBS 
รายการข่าวม้ือเชา้ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น.) ช่อง Workpoint รายการคุยข่าวเชา้ (ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-08.00 น.) ช่องไทยทีวี รายการ Amarin Morning News (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
06.00-07.00 น.) ช่อง Amarin TV HD รายการเปิดประเดน็ข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.) 
ช่อง TNN 24 และรายการหูพ่ึงโดนใจ  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา08.00-08.30 น .) ช่อง Bright TV 
ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.4) 
 

ผลการศึกษารายการข่าว “ช่วงกลางวนัและเท่ียงของวนัจนัทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ท่ี
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ รายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 11.05 -13.30น.) ช่อง 3 รองลงมา คือ รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
11.30-13.25 น.) ช่อง Nation TV รายการช่อง 5 ข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.20-12.10 น.) ช่อง 
5 รายการข่าวเท่ียงตรงประเดน็ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง NOW รายการหอ้งข่าว 7 
สี (ทุกวนัจนัทร์-พุธ เวลา 10.30-11.30 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
12.00-13.00 น.) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD รายการข่าวภาคเท่ียง/สปอร์ตแฟน/เท่ียงบนัเทิง (ทุกวนัจนัทร์-
ศุกร์ เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการคุยข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 
น.) ช่อง ไทยทีวี รายการข่าวเท่ียง  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง TPBS รายการเท่ียง
เปิดประเด็น (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-13.00 น.)ช่อง 3 HD รายการข่าวร้อนก่อนเท่ียง (ทุกวนั
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.) ช่อง Loca รายการข่าวเท่ียง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.) 
ช่อง MCOT Kid & Family ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.5) 
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ผลการศึกษารายการข่าว “ช่วงบ่ายและคํ่าของวนัจนัทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ท่ีผูช้มใน
เขตกรุงเทพมหานครเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-
17.45 น) ช่อง 3 รองลงมาคือ รายการข่าวพระราชสาํนกั, ข่าวนอกลู่ และสีสนับนัเทิง (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 19.45-20.15 น) ช่อง 3 รายการเด็ดข่าวเด่น (ทุกวนัจนัทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.00-15.30 น) ช่อง 7
และช่อง 7 HD รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเยน็ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น) ช่อง Nation 
TV รายการสนามเป้าข่าวทัว่ไทย (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.20-17.55 น) ช่อง 5 รายการข่าวภาคคํ่าช่วง
ท่ี 2 (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 19.45-20.20 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
19.00-20.20 น) ช่อง TPBS รายการข่าวคํ่าตรงประเด็น (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-19.30 น)ช่อง 
NOW รายการคุยขโมงบ่าย3โมง (ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 
รายการภาคคํ่า, ข่าวพระราชสาํนกั  (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.30-20.10 น) ช่อง 5 รายการข่าวภาคคํ่า
ช่วงท่ี 1 (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 19.00-20.10 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT HD รายการห้องข่าวภูมิภาค (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-
18.00 น) ช่อง NBT รายการสถานการณ์ข่าวรอบวนั(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น) ช่อง TNN 
24 รายการทอ็ปนิวส์วาไรต้ี (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น) ช่อง 3 SD, ช่อง 3 HD รายการข่าว
พระราชสํานกั (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.00-20.10 น) ช่อง Spring News รายการคุยข่าวเยน็ช่วงท่ี 2 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.15-19.10 น) ช่องไทยทีวี รายการข่าวในพระราชสาํนกั (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 20.00-20.10 น) ช่อง ไทยทีวี ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.6) 

 
ผลการศึกษารายการข่าว “ช่วงดึกและเชา้ของวนัจนัทร์ถึงศุกร์” ของสถานีโทรทศัน์ท่ีผูช้มใน

เขตกรุงเทพมหานครเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ ช่อง 3 รายการข่าวสามมิติ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 22.45-
23.15 น) รองลงมา คือ รายการข่าววนัใหม่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 01.00-02.15 น) ช่อง 3 รายการจบั
ประเดน็ข่าวร้อน (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.50-22.20 น) ช่อง 5 รายการประเดน็เดด็ 7 สี (ทุกวนัจนัทร์
,พุธ-ศุกร์ เวลา 22.32-23.02 น) ช่อง 7, ช่อง 7 HD รายการข่าวเด่นภาคดึก (ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 
00.25-00.55 น) ช่อง 5 รายการคลุกวงข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.45-22.30 น) ช่อง 9, ช่อง MCOT 
HD รายการข่าวขน้คนเนชัน่ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-23.00 น) ช่อง Nation TV รายการข่าวราช
สํานกั (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.15 น) ช่อง Nation TV รายการท่ีน่ี TPBS (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 21.15-22.30 น) ช่อง TPBS รายการข่าวภาคดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 24.00-01.00 น) ช่อง NBT 
รายการครบข่าวดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 00.15-01.00 น) ช่อง Thairat TV รายการเจาะลึกข่าวร้อน 
(ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.15 น) ช่อง TNN 24 รายการลุยข่าวร้อน (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 
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 00.00-00.30 น) ช่อง Nation TV รายการข่าวดึก (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-24.00 น) ช่อง TPBS 
รายการครบวนั ครบข่าว (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 23.30-01.00 น) ช่อง TNN 24 รายการ The Daily 
Dose (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น) ช่อง Voice TV ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.7) 

 
ผลการศึกษารายการข่าว “ช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย์” ของสถานีโทรทัศน์ท่ีผูช้มในเขต

กรุงเทพมหานครเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ ช่อง 3 รายการเร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 
10.30-12.15 น.) รองลงมาคือ รายการข่าวสามมิติ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.45-23.30 น .) ช่อง 
รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี (ทุกวนัเสาร์ เวลา 17.00-17.30 น.ทุกวนัอาทิตย  ์เวลา 16.45-17.15 น.) ช่อง 3 
รายการโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.10-05.35 น.) ช่อง 3 รายการเชา้วนัใหม่ 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 04.00-04.30 น.) ช่อง 3 รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเท่ียง (ทุกวนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง Nation TV รายการเก็บตกจากเนชัน่ ภาคเช้า  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์
เวลา 08.00-09.30 น.) ช่อง Nation TV รายการครอบครัวข่าวเชา้ (ทุกอาทิตย ์เวลา 03.30-04.00 น. ) ช่อง 
3 รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเยน็ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.00-18.30 น.) ช่อง Nation TV รายการ
ข่าววนัใหม่ทุกวนัเสาร์ เวลา 00.50-01.30 น. (ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 00.45-01.15 น.) ช่อง 3 รายการ Voice 
News (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง Voice TV รายการคู่ข่าว เสาร์-อาทิตย  ์(ทุกวนั
เสาร์-อาทิตย ์เวลา 12.00-13.00 น.) ช่อง 9, MCOT HD รายการข่าวคํ่า ตรงประเดน็ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์
เวลา 17.30-19.00 น.) ช่อง NOW รายการเวทีข่าวสุดสปัดาห์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.00-11.45 น.) 
ช่อง 5 รายการ Weekend News (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 11.30-13.00 น.) ช่อง New TV รายการข่าวคํ่า
ช่วงท่ี 2 (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 19.45-20.20 น.) ช่อง 7 รายการเขม้ข่าวคํ่า (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 
18.30-20.00 น.) ช่อง PPTV รายการ ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 08.00-09.00 น.) 
ช่อง TNN 24 รายการ Morning News  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 09.00-10.03 น.) ช่อง NOW รายการ
ข่าวในพระราชสํานัก (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 20.00-20.20 น.) ช่อง 5 รายการข่าวคํ่า (ทุกวนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 19.00-20.16 น.) ช่อง TPBS รายการเกาะติดข่าว TNN  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 15.00-
16.00 น .) ช่อง TNN 24, True4U รายการข่าวคํ่ าช่วงท่ี  1 (ทุกวันเสาร์ เวลา 17.30-18.00 น ., ทุกวัน
อาทิตย  ์เวลา 17.15-18.00 น.) ช่อง 7 รายการข่าวดึก (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย  ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง 
TPBS รายการทอ็ปนิวส์ วาไรต้ี  (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 16.00-17.00 น.) ช่อง 3 HD รายการข่าวใน
พระราชสาํนกั (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 21.00-21.15 น.) ช่อง Nation TV รายการ TNN Good Morning 
(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.00-07.00 น.) ช่อง TNN 24, True4U รายการข่าวเด่นภาคดึก (ทุกวนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 01.40-02.00 น.) ช่อง 5 รายการลุยข่าวร้อน (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 00.00-00.30 น.) ช่อง 
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Nation TV รายการ Voice News (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.) ช่อง Voice TV 
รายการข่าวในพระราชสํานัก (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 20.00-20.10 น.) ช่อง Spring News รายการ
พระราม 9 เสาร์-อาทิตย ์(ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 05.30-06.30 น.) ช่อง 9, MCOT HD รายการหอ้งข่าว
ภูมิภาค (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 17.30-18.00 น.) ช่อง NBT ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.8) 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ประเด็นเน้ือหาของข่าว” ท่ีมีผลในการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีผูช้มให้ความสาํคญักบั
เน้ือหาของข่าว ในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทศัน์ คือ มีความทนัสมยั หรือมีความสด ทนั
ต่อเหตุการณ์ของประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอ รองลงมาคือ ประเด็นข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย การ
ดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืนน่าติดตาม การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิค
พิเศษและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการถ่ายทาํ และการงดเวน้นําภาพท่ีสะเทือนจิตใจและมี
ผลกระทบกบัผูเ้ยาวอ์อกนาํเสนอ ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.9) 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ประเด็นของพิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการ” ท่ีมีผลในการเลือกรับชมรายการ
ข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดของพิธีกรหรือผู ้
ดาํเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ ท่ีผูช้มให้ความสําคญัท่ีสุด คือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ี
สามารถและทาํให้รายการ ดาํเนินไปดว้ยความน่าสนใจ รองลงมาคือ พิธีกรใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ใช้
ภาษาไทยได้ถูกตอ้ง ลาํดบัต่อมาคือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีมีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษย์
สัมพนัธ์ดี สร้างความสนุกในรายการให้กับผูช้มได้ ลาํดับต่อมาคือ ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม 
ทาํสกู๊ปหรือมีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวนอกสถานท่ีไดดี้ ลาํดบัต่อมาเป็น รูปร่างหน้าตาของพิธีกรข่าว 
ลาํดบัต่อมาคือ มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซักถาม และมีความรู้พ้ืนฐานในตวัแขกรับเชิญ และ
ลาํดบัสุดทา้ยคือ การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ีดาํเนินรายการอยู่ (ตาม
ตารางท่ี 4.10) 
 
ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมุตฐิาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์แตกต่างกนั 
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สมมุตฐิานการวจิยัที ่1.1 ประชากรทีม่ีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการเลือกรับชม
รายการข่าวในวันและเวลาทีเ่ปิดรับชมแตกต่างกัน 

 
เพศแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (ตามตารางท่ี 4.11) 

อายุแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (ตามตารางท่ี 4.12) 

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ย
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตามตารางท่ี 4.13) 

อาชีพแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 
ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (ตามตารางท่ี 4.14) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ ในเร่ืองของเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์นั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนั (ตามตารางท่ี 
4.15) 
 

สมมุตฐิานการวจิยัที ่1.2 ประชากรทีม่ีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมขณะเปิดรับชม
รายการข่าวแตกต่างกนั 

 
เพศต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเดน็จะเปิดข่าวเป็น

อนัดบัแรกในการชมโทรทศัน ์ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการ
ช่องอ่ืนหรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา ซ่ึงจะเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม โดยจะเปิดท้ิง
โทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว ทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทาน
อาหาร และจะไม่ชมรายการข่าวเพ่ือช่วยผ่อนคลายเครียดจากการเรียน การทาํงานหรือแกง่้วงแตกต่าง
กนัดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (ตามตารางท่ี 4.16) 
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อายตุ่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเดน็จะเปิดข่าวเป็น
อนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการ
ช่องอ่ืนหรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา โดยมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน 
และเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม ซ่ึงจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรม
อ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร และมกัจะไม่มีทศันคติของการเปิด
ชมรายการข่าวเพ่ือทาํให้รู้สึกเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว แตกต่างกนัดว้ยนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05 (ตามตารางท่ี 4.17) 

ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเดน็มท่ี
มกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ โดยไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะเปล่ียน
ช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา ซ่ึงมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ี
พาํนกัหรือสถานท่ีทาํงาน และเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย 
เช่น นั่งทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร โดยทศันคติส่วนใหญ่จะไม่เปิดชมรายการข่าว 
เพ่ือให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว  แตกต่างกนัดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
(ตามตารางท่ี 4.18) 

อาชีพต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเด็นท่ีมกัจะเปิด
ชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ เปล่ียนช่องสลบัไปมากบั
รายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา และมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนกัหรือสถานท่ี
ทาํงาน ซ่ึงจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่น
อินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร โดยส่วนใหญ่ไม่มีทศันคติในการเปิดชมรายการข่าวเพ่ือทาํให้รู้สึก
เหมือนมีเพื่อน ไม่เหงาหรือไม่โดดเด่ียวแตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (ตามตารางท่ี 
4.19) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมข่าวของสถานีโทรทศัน์ใน
ประเดน็ท่ีมกัจะเปิดชมข่าวเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน ์โดยจะไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และ
เปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา โดยจะจะเปิดท้ิงโทรทศัน์ไว้
ตลอดรายการข่าว โดยทาํกิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร
แตกต่างกนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตามตารางท่ี 4.20) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 เน้ือหาข่าวและพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวมีความสําคัญ
ต่อความช่ืนชอบการรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

 
ประเดน็เน้ือหาของข่าวท่ีมีผลในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีผูช้มใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาของข่าว ในการเลือกชม
รายการข่าวจากสถานีโทรทศัน์ คือ มีความทนัสมยั หรือมีความสด ทนัต่อเหตุการณ์ของประเด็นข่าวท่ี
นาํเสนอ รองลงมาคือ ประเดน็ข่าวท่ีนาํเสนอมีความหลากหลาย การดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งราบร่ืน
น่าติดตาม การถ่ายทาํภาพท่ีนาํเสนอในรายการข่าวมีการใช ้เทคนิคพิเศษและนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมา
ใช้ในการถ่ายทํา และการงดเวน้นําภาพท่ีสะเทือนจิตใจและมีผลกระทบกับผู ้เยาว์ออกนําเสนอ 
ตามลาํดบั (ตามตารางท่ี 4.21) 

ประเด็นของพิ ธีกรหรือผู ้ดํา เนินรายการท่ี มีผลในการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเด็นท่ีสําคญัท่ีสุดของพิธีกรหรือผูด้าํเนิน
รายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ ท่ีผูช้มใหค้วามสาํคญัท่ีสุด คือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสามารถและ
ทาํให้รายการ ดาํเนินไปดว้ยความน่าสนใจ รองลงมาคือ พิธีกรใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ใช้ภาษาไทยได้
ถูกตอ้ง ลาํดบัต่อมาคือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีมีความเป็นกนัเอง บุคลิกดี มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สร้าง
ความสนุกในรายการให้กบัผูช้มได ้ลาํดบัต่อมาคือ ผูส่ื้อข่าวและพิธีกรภาคสนาม ทาํสกู๊ปหรือมีการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวนอกสถานท่ีไดดี้ ลาํดบัต่อมาเป็น รูปร่างหน้าตาของพิธีกรข่าว ลาํดบัต่อมาคือ มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีซักถาม และมีความรู้พื้นฐานในตวัแขกรับเชิญ และลาํดบัสุดทา้ยคือ 
การแต่งกายถูกกาลเทศะและเหมาะกบัรูปแบบรายการข่าวท่ีดาํเนินรายการอยู ่(ตามตารางท่ี 4.22) 
 

อภปิรายผลการวจิัย 
 

ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์
ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มผูช้มท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วน
ใหญ่อายรุะหวา่ง 26-35 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15,001 - 20,000  บาท เห็นไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึง
เป็นเพศท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบการเขา้สังคมและการพูดคุยในสังคม ประกอบกับการเก็บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริเวณหรือสถานท่ี ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์สโตร์ หรือตลาด ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่ีผูห้ญิงมกัเดินทางไปเป็นประจาํ และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 26-
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35 ปี  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัท เป็นคนรุ่นใหม่ วยัทํางาน 
การศึกษาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน ซ่ึงมีความตอ้งการรับรู้ข่าวสารดว้ยเหตุผลท่ีต่างกนัไป 

ปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าว ใน
เร่ืองวนัและเวลาท่ีเปิดรับชมรายการของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ขอ้มูล
ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน  เร่ืองของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าว ในเร่ืองของวนัท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว
และเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน ์ในเร่ืองของเวลาท่ีมกัจะเปิดรับชมรายการข่าว 
ส่วนในเร่ืองของวนัท่ีมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์นั้ นไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ผลการวิจยัช้ียงัช้ีว่า โดยส่วนใหญ่ผูรั้บชมจะเปิดชมรายการทุกวนั ในเวลาท่ีไม่แน่นอน เป็นการสะทอ้น
ว่า  ข่าวสารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ความตอ้งการ
ข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
นอกจากนั้นข่าวสารยงัเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้เ้ปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของ
โลกปัจจุบนัไดดี้ยิ่งข้ึน ดงัท่ีชาร์ลส์ เค อทัคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) ไดก้ล่าวว่า บุคคลท่ีเปิดรับ
ข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยทัน
เหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย  

เม่ือวิจยัต่อไปในเร่ืองของ พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ท่ีแตกต่าง
กนัมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรแตกต่างกนั พบว่า เร่ืองของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีแตกต่างกัน  จะมีพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ท่ีแตกต่าง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั คีอ มีการเปิดชมข่าวเป็น
อนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ โดยไม่ตั้งใจชมข่าวจนจบรายการ และจะมีการเปล่ียนช่องสลบัไปมากบั
รายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา  มีการรับชมข่าวร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีพาํนักหรือสถานท่ี
ทาํงาน และเลือกชมเฉพาะข่าวท่ีสนใจหรือติดตาม ซ่ึงจะเปิดโทรทศัน์ท้ิงไวต้ลอดรายการข่าว โดยทาํ
กิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปดว้ย เช่น นัง่ทาํงาน เล่นอินเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมกบั
รายการข่าวของผูรั้บชมส่วนใหญ่ ทั้งการส่งไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าวเด่นประจาํเดือนหรือประจาํปี 
การส่ง SMS โหวตข่าว ส่งข่าวหรือส่งขอ้ความเขา้มาในรายการข่าวผ่านทางโทรศพัท์มือถือ การคุย
โทรศพัทม์าตอบคาํถามในรายการข่าว ยงัมีไม่มากเท่าท่ีควรหรือยงัมีส่วนร่วมนอ้ย และผูช้มส่วนใหญ่
ไม่ไดมี้ทศันคติในการเปิดชมรายการข่าว เพ่ือทาํให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว แต่มี
ความคิดวา่การชมรายการข่าวเป็นการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ตรงกบัความสนใจของตนเอง และเป็ 
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นหัวขอ้สนทนาในสังคม และไม่ไดมี้ความเช่ือว่าการชมรายการข่าวจะช่วยผ่อนคลายเครียด
จากการเรียน  การทํางานหรือแก้ง่วง ดังท่ีแซมมวล  เบคเกอร์  (Samuel L. Becker, 1972) ได้ให้
ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจาํแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เพ่ือแสวงหาขอ้มูล เม่ือ
ตอ้งการให้มีความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป เพ่ือเปิดรับขอ้มูล เม่ือ
ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองกจ็ะใหค้วาม
เอาใจใส่อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ เพ่ือเปิดรับประสบการณ์เม่ือบุคคลท่ีจะเปิดรับข่าวสารตอ้งการ
กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ และยงัสอดคลอ้งกบัเหตุผลในการท่ีคนเราเลือกสนใจ
หรือตั้งใจรับข่าวสารอยา่งไรจากส่ือ ของนกัวิชาการหลายท่านท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนั อาทิ ไฟรด์
สัน  (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และฟลาวเวอร์แมน (Flowerman, 1951) มีความเห็นแนวเดียวกันว่า 
แรงจูงใจท่ีตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสมาชิก ภายในสงัคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยกาํหนดความสนใจเปิดรับส่ือ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน ซ่ึงปรากฎการณ์น้ีเมอร์ตนั (Merton) ไรท์ (Wright) และวาบเลส 
(Waples) เรียกว่า “พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” นกัวิชาการเหล่าน้ีมีความเห็นตรงกนัอีกวา่ ผูรั้บ
ข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนั้นยอ่มเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของผูรั้บสาร
ก็เพื่อนาํไปเป็นหัวขอ้ในการสนทนาซ่ึงจะทาํให้ผูรั้บสารรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม รวมถึง 
แมค็คอมบ ์และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ไดใ้หแ้นวคิดไวอี้กว่า บุคคลแต่ละคน
มีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการคือ เพื่อให้เรียนรู้
เก่ียวกับเหตุการณ์ทาํให้ทันเหตุการณ์และทันสมัย เพ่ือการตดัสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
ชีวิตประจาํวนั เพื่อพูดคุยสนทนา และเพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) เหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมรอบ ๆ ตวั 

ในเร่ืองความช่ืนชอบในการรับชมข่าวจากสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า จากแบบสอบถาม รายการข่าวของช่อง 3 เป็นรายการข่าวอนัดบั 1 ของทุกวนัและทุกช่วงเวลา 
เร่ิมจากวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงเช้า คือ รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.30 น.) 
ช่วงกลางวนัและเท่ียง คือ รายการเท่ียงวนัทนัเหตุการณ์ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 11.05-13.30น.) ช่วง
บ่ายและคํ่า คือ รายการเร่ืองเด่นเย็นน้ี  (ทุกวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-17.45 น) ช่วงดึกต่อเช้า คือ 
รายการข่าวสามมิติ (ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 22.45-23.15 น) และรายการข่าววนัเสาร์อาทิตย ์คือ รายการ
เร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย ์ (ทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.30-12.15 น.) ในส่วนของเน้ือหาของข่าว ท่ีมีผลใน
การเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ชมให้
ความสาํคญักบัเน้ือหาของข่าวในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทศัน์ คือ มีความทนัสมยั หรือมี
ความสด ทนัต่อเหตุการณ์ของประเดน็ข่าวท่ีนาํเสนอ และในส่วนของพิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการ ท่ีมีผล 
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ในการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูช้ม
ให้ความสําคญัท่ีสุด คือ พิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการท่ีสามารถและทาํให้รายการ ดาํเนินไปดว้ยความ
น่าสนใจ สังเกตว่าความช่ืนชอบในตวัรายการข่าวท่ีเกิดข้ึน มีผลจากปัจจยัท่ีสาํคญัคือ เร่ืองของเน้ือหา
ข่าวและความสามารถหรือจุดเด่นของพิธีกรของรายการข่าวนั้นๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากผลการวิจยั
เห็นไดว้่า รายการข่าวของช่อง 3 สามารถครองความนิยมจากผูช้มอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะมีความ
โดดเด่นใหลายดา้น เร่ิมตั้งแต่การใชแ้บรนด์ “ครอบครัวข่าว” เป็นหวัหอกในการสร้างรายการข่าวใหมี้
ช่ือเสียง และครองใจคนดูรายการข่าวได ้ใชวิ้ธีการนาํเสนอข่าวท่ีฉีกไปจากรูปแบบเดิม เพื่อสร้างความ
แตกต่าง เติมรสชาติความเป็นเรียลลิต้ีและวาไรต้ีเขา้ไปในรายการข่าว เพื่อยดึใจผูช้มและทาํใหผู้ช้มรู้สึก
มีอารมณ์ร่วม การรายงานข่าวหรือการเล่าข่าว จะใส่ความเป็นเรียลลิต้ีข่าวในภาพข่าวท่ีนาํเสนอ เพ่ือให้
เกิดการเนน้อารมณ์ความรู้สึกไปกบัข่าว และมกัเร่ิมรายการข่าวดว้ยข่าวท่ีกาํลงัเป็นกระแส หรือประเดน็
ร้อนในวนันั้นๆทาํให้รับผูช้มข่าวอยากติดตาม ประกอบกบัรูปแบบการทาํข่าวหรือเน้ือหาข่าวเป็นไป
อยา่งเจาะลึกและทนัต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการดึงพิธีกรข่าวท่ีมีเอกลกัษณ์และบุคคลิกโดดเด่น น่าเช่ือถือ 
และดาํเนินรายการดว้ยความน่าสนใจ รวมถึงพิธีกรข่าวรุ่นใหม่ ไฟแรง มาเสริมทพัโดยตลอด ปัจจยั
ทั้งหลายน้ีจึงสงผลใหช่้อง 3 เป็นช่องข่าวท่ีไดรั้บความนิยมและครองใจคนดูไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานเขียนของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค ์(2546 : 149-155 อา้ง
ถึงในมนสันนัท ์อภิรมยว์ิจิตร, 2554: 33-34) เร่ือง “รูปแบบรายการวิทยโุทรทศัน์” ว่า ผูช้มรายการวิทยุ
โทรทศัน์มกัมีสมาธิสั้น และใหค้วามสนใจอยูเ่พียงช่วงระยะเวลาท่ีจาํกดั ประกอบกบัความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีของวิทยโุทรทศันท่ี์เอ้ืออาํนวยความสะดวกในการเปิดรับชม ทาํใหก้ารเปล่ียนช่องการรับชม
ไปสถานีอ่ืนทาํไดง่้าย และผูช้มยงัมีทางเลือกในการรับรับชมไดห้ลายสถานี ดงันั้นหากผูจ้ดัรายการขาด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการเลือกวิธีการ เทคนิค และลีลาการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ ยงัคงติดอยู่กบั
วิธีการ และการนาํเสนอในรูปแบบเดิมๆ ประกอบกบัผูช้มรายการมีสมาธิในการรับชมท่ีสั้นลง โอกาส
ท่ีผูช้มจะเปล่ียนช่องหรือเปล่ียนสถานีก็ทาํไดง่้ายและเร็วข้ึน ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีจึงเกิดการพฒันา
รูปแบบรายการวิทยุโทรทศัน์ ในรูปแบบใหม่ๆแตกต่างจากเดิม โดยเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดใจ ดว้ย
วิธีการและลีลาการนาํเสนอท่ีสอดคลอ้งและกลมกลืนไปกบัเน้ือหาสาระ เพ่ือใหผู้ช้มไดติ้ดตามรายการ
ตั้งแต่ตน้จนจบรายการ ลดความความน่าเบ่ือหน่ายและโอกาสการเปล่ียนความสนใจไปจากรายการ
หรือสถานี 
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ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
  
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของ
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากการวิจยัเห็นไดช้ดัว่า รูปแบบหรือสร้างสรรคร์ายการข่าวของช่อง 3 เป็นแนวทางท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดทั้งในดา้นของผูรั้บชม และตวัเลขรายไดค่้าโฆษณา เพราะมีความโดดเด่นใน
หลายดา้น อาทิ ใชว้ิธีการนาํเสนอข่าวท่ีฉีกไปจากรูปแบบเดิม เพ่ือสร้างความแตกต่าง เติมรสชาติความ
เป็นเรียลลิต้ีและวาไรต้ีเขา้ไปในรายการข่าว เพ่ือยดึใจผูช้มและทาํใหผู้ช้มรู้สึกมีอารมณ์ร่วม การรายงาน
ข่าวหรือการเล่าข่าว จะใส่ความเป็นเรียลลิต้ีข่าวในภาพข่าวท่ีนําเสนอ เพ่ือให้เกิดการเน้นอารมณ์
ความรู้สึกไปกบัข่าว และมกัเร่ิมรายการข่าวดว้ยข่าวท่ีกาํลงัเป็นกระแส หรือประเดน็ร้อนในวนันั้นๆทาํ
ใหรั้บผูช้มข่าวอยากติดตาม ประกอบกบัรูปแบบการทาํข่าวหรือเน้ือหาข่าวเป็นไปอยา่งเจาะลึกและทนั
ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการดึงพิธีกรข่าวท่ีมีเอกลกัษณ์และบุคคลิกโดดเด่น น่าเช่ือถือ และดาํเนินรายการ
ดว้ยความน่าสนใจ รวมถึงพิธีกรข่าวรุ่นใหม่ ไฟแรง มาเสริมทพัโดยตลอด ปัจจยัทั้งหลายน้ีจึงสงผลให้
ช่อง 3 เป็นช่องข่าวท่ีไดรั้บความนิยมและครองใจคนดูไดม้ากท่ีสุด ดว้ยแนวทางของช่อง 3 ดงักล่าว 
อาจเป็นแนวทางท่ีดีในการปรับปรุงรายการข่าวของช่องอ่ืนๆท่ียงัไม่ไดรั้บความนิยม หรือไดรั้บความ
นิยมนอ้ย เพ่ือพฒันารูปแบบรายการใหต้รงกบัความตอ้งการ หรือความช่ืนชอบของผูรั้บชม 

2. จากการวิจยัจะเห็นไดว้่า ผูรั้บชมส่วนใหญ่อายอุยู่ในช่วง 26-35 ปี รองลงมาคือ 36-45 ปี 
และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวยัทาํงานท่ีตอ้งการการรับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็ว 
กระชบั ฉบัไว และมีวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารของตวัเอง รวมทั้งเป็นวยัท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง การปรับ
รูปแบบรายการข่าวหรือผงัรายการข่าวใหต้รงกบัวิถีการดาํเนินชีวิต และความชอบของคนในวยัดงักล่าว
ถือวา่มีความสาํคญั และเป็นแนวทางในการพฒันารายการข่าวใหไ้ดรั้บความนิยมทั้งในเร่ืองของผูรั้บชม 
ซ่ึงจะส่งผลกบัตวัเลขรายไดค่้าโฆษณาท่ีจะเพิ่มข้ึนตามมา 

3. ผูว้ิจยัเห็นว่า ช่องทางการรับชมรายการข่าว ถือเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัการดาํเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเร่งรีบ ใชชี้วิตส่วนใหญ่อยู่ภายนอกท่ีพกัอาศยั 
ดงันั้นการรับชมรายการข่าวผ่านเคร่ืองรับโทรทศัน์อาจมีความไม่สะดวก หรือรับชมได้น้อยลง ซ่ึง
ปัจจุบนัทาํใหมี้การรับชมรายการข่าวผา่นทางอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ 
มีมากยิ่งข้ึน และมีแน้วโน้มสูงข้ึนอีกมากในอนาคต ดงันั้นทางผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ควรให้
ความสาํคญัในเร่ืองดงักล่าว ทั้งในแง่ของการลงทุนอุปกรณ์ และการจดัรูปแบบหรือเน้ือหารายการ ให้
เหมาะสมกบัการรับชมรายการผา่นอุปกรณ์ดงักล่าว 
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4. ปัจจุบนัส่ือมวลชนซ่ึงมีหนา้ท่ีสาํคญัในการนาํเสนอข่าว ถูกสงสัยเร่ืองความเป็นกลางใน
การนาํเสนอข่าว ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เก่ียวขอ้งกบัพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษทัส่ือ 
รวมทั้งการนําเสนอข่าวด้านเดียว หรือไม่สืบคน้ขอ้เท็จจริง ดงันั้นการผลิตหรือการนําเสนอข่าวใน
รายการข่าว ควรยึดถือแนวทางความเป็นกลาง และนาํเสนอขอ้เทจ็จริงรอบดา้น และหลากหลาย ไม่ยึด
ติดกบัการเมืองหรือพวกพอ้ง ซ่ึงจะเป็นเหตุใหข้าดความเป็นกลางและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นคุณสมบติั
ท่ีสาํคญัในการนาํเสนอข่าว 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี ดว้ยระยะเวลาท่ีจาํกดั ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ี
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงเห็นวา่ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป จะทาํการวิจยัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ทาํการวิจยัในเขตปริมณฑล และจงัหวดัสําคญัของแต่ละภูมิภาคของประเทศ เน่ืองจาก
รายการข่าวทาํการแพร่ภาพไปทัว่ประเทศ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือจะได้
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพกบักลุ่มผูช้มรายการ นักข่าว ผูผ้ลิตรายการข่าว และผูบ้ริหารส่ือ 
เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการ หลกัการและจรรณยาบรรณในการนาํเสนอข่าว เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก
มากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามการวจิัย 

เร่ือง  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรของผู้รับชม 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    √  ลงใน (   ) 

1.  เพศ    (    )   ชาย       (     )   หญิง 

2.  อายุ    (    )   15-25 ปี       (     )   26-35 ปี             (    )   36-45 ปี           (     )  46 ปีขึน้ไป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด       (     )   ประถมศกึษา      (     )   มธัยมศกึษา           (     )   อาชีวะ / อนปุริญญา  

                      (     )   ปริญญาตรี .       (     )   สงูกวา่ปริญญาตรีขึน้ไป 

4.   อาชีพ  (     ) นกัเรียน / นกัศกึษา   (     )   ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ    (     )   พนกังานบริษัทเอกชน 

                   (     )   ธุรกิจสว่นตวั           (     )   แม่บ้าน                                    (     )   รับจ้าง/งานบริการ 

                   (     ) เกษียน/ไม่ได้ทํางาน/ว่างงาน                                                   (     )   อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.......................... 

5.   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                  (     )   ไม่เกิน 5,000 บาท            (     )   5,001 – 10,000 บาท           (     )   10,001 – 15,000 บาท   

                  (     )  15,001 – 20,000 บาท       (     )   20,001 – 30,000 บาท         (     )   30,001 บาทขึน้ไป 

 

ส่วนที่ 2   พฤตกิรรมในการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

6. วันที่ท่านมักจะเปิดรับชมรายการข่าวของสถาน่ีโทรทศัน์ 

    (       ) จนัทร์ถึงศกุร์           (       ) เสาร์และอาทิตย์           (       ) ทกุวนั            (      ) ไม่แนน่อน 

แบบสอบถามนีใ้ช้ในงานวิจยัซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาในหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชัน่  ผลท่ีได้จาก
การวิจยัจะถกูนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาเทา่นัน้ และไม่มีผลกระทบตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทัง้สิน้  ขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
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7. เวลาที่ท่านมักจะเปิดชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ 

    (       ) ช่วงเช้า                   (       ) ช่วงกลางวนั                 (      ) ช่วงบา่ย          (      ) ช่วงเย็น 

    (       ) ช่วงดกึ                    (       ) ช่วงดกึตอ่เช้าตรู่ของวนัใหม่                           (     ) ไม่แนน่อน 

8. ข้อใดสอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุดในการเปิดรับชมรายการข่าวของสถาน่ีโทรทศัน์ 

 

การเปิดรับชมรายการข่าว  ใช่  ไม่ใช่ 

ทา่นมกัจะเปิดชมขา่วเป็นอนัดบัแรกในการชมโทรทศัน์ของทา่น   

ทา่นตัง้ใจชมขา่วจนจบรายการ    

ทา่นจะเปลี่ยนช่องสลบัไปมากบัรายการชอ่งอ่ืน หรือเปลี่ยนช่องเม่ือมีโฆษณา   

ทา่นมกัจะรับชมข่าวร่วมกบัผู้ อ่ืนในท่ีพํานกัหรือสถานท่ีทํางาน   

ทา่นเลือกชมเฉพาะขา่วท่ีสนใจหรือติดตาม   

ทา่นจะเปิดทิง้โทรทศัน์ไว้ตลอดรายการขา่ว โดยทํากิจกรรมอ่ืนๆร่วมไปด้วย เช่น นัง่ทํางาน เลน่
อนิเตอร์เน็ต รับประทานอาหาร 

  

 ทา่นเคยสง่ไปรษณียบตัรจดัอนัดบัข่าวเด่นประจําเดือนหรือประจําปี   

ทา่นเคยสง่ SMS โหวตขา่ว สง่ขา่วหรือสง่ข้อความเข้ามาในรายการขา่วผา่นทางโทรศพัท์มือถือ   

ทา่นเคยโทรศพัท์มาตอบคําถามในรายการขา่ว   

ทศันคติของท่านในการเปิดชมรายการขา่วคือทําให้รู้สกึเหมือนมีเพ่ือน ไม่เหงา หรือไม่โดดเด่ียว   

ทา่นคิดวา่การชมรายการขา่วเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ตรงกบัความสนใจของตนเอง และเป็น
หวัข้อสนทนาในสงัคม 

  

ทา่นเช่ือวา่การชมรายการขา่วช่วยผอ่นคลายเครียดจากการเรียน การทํางานหรือแก้งว่ง   
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ส่วนที่ 3 ความช่ืนชอบในการรับชมข่าวจากสถานีโทรทศัน์ 

9. ให้ท่านระบุรายการข่าว “ช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์”  ของสถาน่ีโทรทศัน์ที่ท่านเปิดรับชมมากที่สุด 3  อันดับแรก       

(อันดับที่ 1 =  เปิดรับชมมากที่สุด อันดับที่ 2 =  เปิดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับรอง อันดับที่ 3 =  เปิดรับชมมากรองจาก

อันดับหน่ึงและสอง) 

          ก. รายการครอบครัวขา่วเช้า   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 04.00-05.35 น.)  ช่อง 3 

          ข. รายการครอบครัวขา่วเด็ก   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.35-06.00 น.)  ช่อง 3 

          ค. รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-09.30 น.)  ช่อง 3 

          ง. รายการขา่ว 5 หน้า 1   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-08.35 น.)  ช่อง 5 

          จ. รายการ 5 เช้าขา่วใหญ่   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.35-09.10 น.)  ช่อง 5 

          ฉ. รายการคยุข่าว 10 โมง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.50-10.30 น.)  ช่อง 5 

           ช. รายการเช้า-ข่าว 7 ส/ีขา่วผู้ เยาว์  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.00-06.00 น.)  ช่อง 7, ช่อง 7 HD 

           ซ. รายการเช้านีท่ี้หมอชิต   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-07.30 น.)  ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

           ฌ. รายการพระราม 9 ข่าวเช้า   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.30-07.00 น.)  ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

           ญ. รายการขา่วภาคเช้า   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.30-08.00 น.)  ช่อง NBT 

           ฏ. รายการวนัใหม ่   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.30-09.00 น.)  ช่อง TPBS 

           ฏ. รายการขา่ว 9.00   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-10.00 น.)  ช่อง TPBS 

           ฐ. รายการขา่วข้นรับอรุณ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.30-08.00 น.)  ช่อง Nation TV 

          ฑ. รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเช้า (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-10.00 น.)  ช่อง Nation TV 

           ฒ. รายการ Morning News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-09.00 น.)  ช่อง NOW 

           ณ. รายการขา่วมือ้เช้า  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-08.00 น.)  ช่อง Workpoint 

           ด. รายการ Bright News Headline (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-06.30 น.)  ช่อง Bright TV 
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           ต. รายการ Bright News Morning (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.30-07.00 น.)  ช่อง Bright TV 

           ถ. รายการหพูึง่ยามเช้า  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.00-08.00 น.)  ช่อง Bright TV 

           ท. รายการหพูึง่โดนใจ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-08.30 น.)  ช่อง Bright TV 

           ธ. รายการเป็นขา่วเช้านี ้  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-08.00 น., 

ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-10.00 น.)  ช่อง 3 SD , ช่อง 3 HD 

           น. รายการบ้านพระรามสี่  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-10.00 น.)  ช่อง 3 SD 

           บ. รายการ Good Morning Thailand (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-07.00 น.)  ช่อง Mono 29 

           ป. รายการคยุขา่วช่อง 8  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.45-08.00 น.)  ช่อง 8 

           ผ. รายการคยุข่าวเช้า   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.30-08.00 น.)  ช่องไทยทีวี 

           ฝ. รายการ Voice News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.00-08.00 น.)  ช่อง Voice TV 

           พ. รายการขา่วเช้าตรู   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-07.00 น.)  ช่อง Loca 

           ฟ. รายการขา่วเช้า นิวทีวี  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-08.00 น.)  ช่อง New TV 

           ภ. รายการ Good Morning Family news(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.00-06.00 น. , 

ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.00-08.00 น.)  ช่อง 3 Family, ช่อง 3 HD 

           ม. รายการขา่วกรอง ปากคลองตลาด (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.15-07.30 น.)  ช่อง MCOT Kid&Family 

         ย. รายการขา่ว Money Channel News (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.00-08.00 น.)  ช่อง One HD 

           ร. รายการเช้าขา่วชดั   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-09.00 น.)  ช่อง Thairat TV 

           ล. รายการ Amarin Morning News (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-07.00 น.)  ช่อง Amarin TV HD 

           ว. รายการยกทพัขา่วเช้า  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 06.00-07.50 น.)  ช่อง PPTV HD 

           ศ. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.00-08.40 น.)  ช่อง Spring News 
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           ษ. รายการ TNN Good Morning (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 05.50-08.00 น.)  ช่อง TNN 24, ช่อง True4U 

           ส. รายการเปิดประเด็นขา่ว   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-10.00 น.)  ช่อง TNN 24 

           ห. เว้นวา่งไว้ทัง้สามอนัดบัหากไมค่อ่ยได้มีโอกาสเปิดชมในชว่งวนัเวลาดงักลา่ว 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  

 

10. ให้ท่านระบุรายการข่าว  “ช่วงกลางวันและเที่ยงของวันจันทร์ถงึศุกร์”  ของสถาน่ีโทรทศัน์ที่ท่านเปิดรับชมมากที่สุด  

3  อันดับแรก (อันดับที่ 1=เปิดรับชมมากที่สุด อันดับที่ 2=เปิดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับรอง อันดับที่ 3=เปิดรับชมมาก 

รองจากอันดับหน่ึงและสอง) 

             ก. รายการเที่ยงวนัทนัเหตกุารณ์  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.05-13.30 น.)  ช่อง 3 

             ข. รายการชอ่ง 5 ขา่วเท่ียง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.20-12.10 น.)  ช่อง 5 

           ค. รายการห้องขา่ว 7 สี   (ทกุวนัจนัทร์-พธุ เวลา 10.30-11.30 น.)  ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

             ง. รายการขา่วภาคเท่ียง/สปอร์ตแฟน/เท่ียงบนัเทิง     

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-13.00 น.)  ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

             จ. รายการขา่วเท่ียง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

             ฉ. รายการขา่วภาคเท่ียง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง NBT 

             ช. รายการขา่วเท่ียง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง TPBS 

             ซ. รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเท่ียง  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-13.25 น.)  ช่อง Nation TV 

             ฌ. รายการขา่วเท่ียงตรงประเด็น  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-13.00 น.)  ช่อง NOW 
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             ญ. รายกาขา่วเปรีย้งเท่ียงตรง  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-12.00 น.)  ช่อง Workpoint 

             ฎ. รายกาขา่ว Bright News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-12.30 น.)  ช่อง Bright TV 

             ฏ. รายการคยุขา่วเท่ียง  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 13.00-15.00 น.)  ช่อง ไทยทีวี 

             ฐ. รายการขา่ว Voice News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง Voice TV 

            ฑ. รายการขา่วร้อนก่อนเท่ียง  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.00-12.00 น.)  ช่อง Loca 

            ฒ. รายการขา่วเท่ียงนิวทีวี  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-13.00 น.)  ช่อง New TV 

            ณ. รายการขา่วเท่ียง   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง MCOT Kid&Family 

             ด. รายการชดัขา่วเท่ียง  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง Thairat TV 

             ต. รายการเท่ียงเปิดประเด็น  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.00-13.00 น.)  ช่อง 3 HD 

             ถ. รายการ Amarin News Day (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.00-12.00 น.)  ช่อง Amarin TV HD 

             ท. รายการเท่ียงทนัขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง PPTV HD 

             ธ. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 11.30-13.00 น.)  ช่อง Spring News 

             น. รายการครบมมุขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 12.00-13.00 น.)  ช่อง TNN 24 

             บ. เว้นวา่งไว้ทัง้สามอนัดบัหากไมค่อ่ยได้มีโอกาสเปิดชมในชว่งวนัเวลาดงักลา่ว 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  
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11.ให้ท่านระบุรายการ   “ข่าวช่วงบ่ายและคํ่าของวันจันทร์ถึงศุกร์”   ของสถาน่ีโทรทศัน์ที่ท่านเปิดรับชมมากที่สุด            

3  อันดับแรก (อันดับที่ 1=เปิดรับชมมากที่สุด อันดับที่ 2=เปิดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับรอง อันดับที่ 3=เปิดรับชมมาก 

รองจากอันดับหน่ึงและสอง) 

ก. รายการเร่ืองเด่นเย็นนี ้  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.55-17.45 น)   ช่อง 3 

ข. รายการขา่วพระราชสํานกั, ขา่วนอกลู ่และสีสนับนัเทิง  

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.45-20.15 น)   ช่อง 3 

ค. รายการสนามเปา้ขา่วทัว่ไทย (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.20-17.55 น)   ช่อง 5 

ง. รายการฮาร์ดคอขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.00-18.30 น)   ช่อง 5 

จ. รายการภาคค่ํา, ขา่วพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.30-20.10 น)   ช่อง 5 

ฉ. รายการเด็ดขา่วเดน่  (ทกุวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 15.00-15.30 น)   ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

 

ช. รายการขา่วภาคค่ําช่วงท่ี 1  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-18.00 น)   ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

ซ. รายการขา่วภาคค่ําช่วงท่ี 2  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.45-20.20 น)   ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

ฌ. รายการคยุขโมงบา่ย 3 โมง (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.00-16.00 น)   ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

ญ. รายการขา่วค่ํา   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.00-20.10 น)   ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

ฎ. รายการห้องข่าวภมิูภาค  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.30-18.00 น)   ช่อง NBT 

ฏ. รายการขา่วภาคคํ่า, ขา่วในพระราชสํานกั   

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.05-20.20 น)   ช่อง NBT 

ฐ. รายการขา่วคํ่า   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.00-20.20 น)   ช่อง TPBS 

ฑ. รายการลยุขา่วร้อน  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.30-16.00 น)   ช่อง Nation TV 

ฒ. รายการเก็บตกจากเนชัน่ภาคเย็น (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-20.00 น)   ช่อง Nation TV 
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ณ. รายการขา่วค่ําตรงประเด็น (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.30-19.30 น)   ช่อง NOW 

ด. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง NOW 

ต. รายการขา่วมือ้ค่ําช่วงท่ี 1  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.00-18.30 น)   ช่อง Workpoint 

ถ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง Workpoint 

ท. รายการขา่วมือ้ค่ําช่วงท่ี 2  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.15-20.30 น)   ช่อง Workpoint 

ธ. รายการ Bright News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.15-19.30 น)   ช่อง Bright TV 

น. รายการขา่วราชสํานกั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง Bright TV 

บ. รายการ The day  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-18.00 น)   ช่อง Mono 29 

ป. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง Mono 29 

ผ. รายการ What up ? 29  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.15-20.30 น)   ช่อง Mono 29 

ฝ. รายการ คยุขา่วเย็นช่วงท่ี 1 (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-18.00 น)   ช่อง ไทยทีวี 

พ. รายการ คยุขา่วเย็นช่วงท่ี 2 (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.15-19.10 น)   ช่อง ไทยทีวี 

ฟ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.10 น)   ช่อง ไทยทีวี 

ภ. รายการ Voice News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.30-20.00 น)   ช่อง Voice TV 

ม. รายการขา่วพระราชสํานกั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.30 น)   ช่อง Voice TV 

ย. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง Loca 

ร. รายการหมายขา่วนิวทีวี กบัอญัชะลี ไพรีรัก  

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.00-19.30 น)   ช่อง New TV 

ล. รายการค่ํานิวทีวี/ขา่วในพระราชสํานกั  

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.30-20.30 น)   ช่อง New TV 
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ว. รายการเปิดขา่วเศรษฐกิจ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.30-15.55 น)   ช่องMCOT Kid&Family 

ศ. รายการขา่วคํ่า / ข่าวในพระราชสํานกั / รัฐบานหุ่น   

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.00-20.30 น)   ช่องMCOT Kid&Family 

ษ. รายการขา่วรอบวนั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-18.00 น)   ช่อง One HD 

ส. รายการขา่วพระราชสํานกั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง One HD 

ห. รายการอุน่เคร่ืองขา่วคํ่า  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.00-18.15 น)   ช่อง Thairat TV 

ฬ. รายการไทยรัฐนิวส์โชว์และข่าวพระราชสํานกั   

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.45-21.45 น)   ช่อง Thairat TV 

อ. รายการท็อปนิวส์วาไรตี ้  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 16.00-18.00 น)   ช่อง 3 SD, ช่อง 3 HD 

ฮ. รายการ BEC News/ข่าวในพระราชสํานกั   

(ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.45 น)   ช่อง 3 HD 

กก. รายการ Amarin News Night (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 19.00-20.00 น)   ช่อง Amarin TV HD 

กข. รายการสะเก็ดขา่ว 4 ทิศ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-17.30 น)   ช่อง PPTV HD 

กค. รายการเข้มขา่วค่ํา  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.30-20.00 น)   ช่อง PPTV HD 

กง. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง PPTV HD 

กจ. รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00-19.30 น)   ช่อง Spring News 

กฉ. รายการขา่วพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.10 น)   ช่อง Spring News 

กช. รายการเกาะติดขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.00-16.00 น)   ช่อง True 4 u 

กซ. รายการขา่วพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง True 4 u 

กฌ. รายการเกาะติดขา่ว TNN (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 15.00-16.30 น)   ช่อง TNN 24 
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กญ. รายการสถานการณ์ขา่วรอบวนั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.00-19.00 น)   ช่อง TNN 24 

กฎ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.00-20.25 น)   ช่อง TNN 24 

กฏ. รายการคยุขา่วยามเย็น  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 16.10-17.20 น)   ช่อง 8 

         กฐ. เว้นวา่งไว้ทัง้สามอนัดบัหากไมค่อ่ยได้มีโอกาสเปิดชมในชว่งวนัเวลาดงักลา่ว 

อนัดบั ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  

 

12.ให้ท่านระบุรายการ “ข่าวช่วงดกึและเช้าของวันจันทร์ถงึศุกร์”  ของสถาน่ีโทรทศัน์ที่ท่านเปิดรับชมมากที่สุด               

3  อันดับแรก (อันดับที่ 1=เปิดรับชมมากที่สุด อันดับที่ 2=เปิดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับรอง อันดับที่ 3=เปิดรับชมมาก 

รองจากอันดับหน่ึงและสอง) 

ก. รายการขา่วสามมิติ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 22.45-23.15 น)   ช่อง 3 

ข. รายการขา่ววนัใหม ่  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 01.00-02.15 น)   ช่อง 3 

ค. รายการจบัประเด็นข่าวร้อน (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.50-22.20 น)   ช่อง 5 

ง. รายการขา่วเด่นภาคดกึ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 00.25-00.55 น)   ช่อง 5 

จ. รายการประเด็นเด็ด 7 สี  (ทกุวนัจนัทร์,พธุ-ศกุร์ เวลา 22.32-23.02 น)   ช่อง 7, ชอ่ง 7 HD 

ฉ. รายการคลกุวงขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.45-22.30 น)   ช่อง 9, ช่อง MCOT HD 

ช. รายการห้องขา่ว NBT  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 22.00-23.00 น)   ช่อง NBT 

ซ. รายการขา่วภาคดกึ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 24.00-01.00 น)   ช่อง NBT 

ฌ. รายการท่ีน่ี TPBS  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.15-22.30 น)   ช่อง TPBS 
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ญ. รายการขา่วดกึ   (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 23.30-24.00 น)   ช่อง TPBS 

ฎ. รายการขา่วราชสํานกั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.00-21.15 น)   ช่อง Nation TV 

ฏ. รายการขา่วข้นคนเนชัน่  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.30-23.00 น)   ช่อง Nation TV 

ฐ. รายการลยุขา่วร้อน  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 00.00-00.30 น)   ช่อง Nation TV 

ฑ. รายการเนชัน่ ระวงัภยั  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 01.00-02.00 น)   ช่อง Nation TV 

ฒ. รายการ Bright News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 00.55-02.10 น)   ช่อง Bright TV 

ณ. รายการฮ็อตนิวส์  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.45-22.00 น)   ช่อง 3 SD, 3 HD 

ด. รายการบีอีซี นิวส์ ทไูนท์  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 23.30-00.00 น)   ช่อง 3 SD 

ต. รายการคยุข่าวค่ํา  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.25-21.25 น)   ช่อง ไทยทีวี 

ถ. รายการคยุข่าวดกึ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 01.00-04.00 น)   ช่อง ไทยทีวี 

ท. รายการ The Daily Dose  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.30-21.30 น)   ช่อง Voice TV 

ธ. รายการ Voice News  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 22.00-23.00 น)   ช่อง Voice TV 

น. รายการตรอกขา่วสาร  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 23.00-00.00 น)   ช่อง Loca 

บ. รายการ New Insight ขา่วดกึนิวทีวี (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 22.30-23.30 น)   ช่อง New TV 

ป. รายการขา่วคืนนี ้  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 23.00-23.30 น)   ช่อง One HD 

ผ. รายการครบข่าวดกึ  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 00.15-01.00 น)   ช่อง Thairat TV 

ฝ. รายการทบุโต๊ะขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 20.45-22.15 น)   ช่อง Amarin TV HD 

พ. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 22.00-23.00 น)   ช่อง Spring News 

ฟ. รายการทนัโลก ทนัขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 01.00-02.00 น)  ช่อง True4U, TNN 24 

ภ. รายการครบวนั ทนัข่าว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 03.00-04.00 น)   ช่อง True4U 
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ม. รายการเจาะลกึข่าวร้อน  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 21.00-22.15 น)   ช่อง TNN 24 

ย. รายการครบวนั ครบขา่ว  (ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 23.30-01.00 น)   ช่อง TNN 24 

       ร. เว้นวา่งไว้ทัง้สามอนัดบัหากไม่คอ่ยได้มีโอกาสเปิดชมในชว่งวนัเวลาดงักลา่ว 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  

 

13.ให้ ท่ าน ระบุ รายก าร  “ข่ าวใน ช่ วง วัน เส า ร์อ าทิ ต ย์ ” ขอ งสถา น่ี โท รทั ศ น์ ที่ ท่ าน เปิ ด รับ ชมม ากที่ สุ ด                      

3 อันดับแรก (อันดับที่ 1=เปิดรับชมมากที่สุด อันดับที่ 2=เปิดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับรอง อันดับที่ 3=เปิดรับชมมาก 

รองจากอันดับหน่ึงและสอง) 

     ก. รายการเช้าวนัใหม ่  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.00-04.30 น. )   ช่อง 3 

     ข. รายการโลกยามเช้าสดุสปัดาห์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.10-05.35 น.)   ช่อง 3 

      ค. รายการเร่ืองเลา่เสาร์-อาทิตย์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-12.15 น.)   ช่อง 3 

      ง. รายการเร่ืองเด่นเย็นนี ้ (ทกุวนัเสาร์ เวลา 17.00-17.30 น., 

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 16.45-17.15 น.)    ช่อง 3 

      จ. รายการขา่วสามมิติ  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.45-23.30 น.)   ช่อง 3 

      ฉ. รายการขา่ววนัใหม่  (ทกุวนัเสาร์ เวลา 00.50-01.30 น., 

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 00.45-01.15 น.)    ช่อง 3 

      ช. รายการครอบครัวขา่วเช้า (ทกุอาทิตย์ เวลา 03.30-04.00 น. )    ช่อง 3 

       ซ. รายการคยุข่าวเช้าวนัหยดุ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.15-06.45 น.)   ช่อง 5 
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      ฌ. รายการเวทีข่าวสดุสปัดาห์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-11.45 น.)   ช่อง 5 

      ญ. รายการขา่วภาคคํ่า  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-20.00 น.)   ช่อง 5 

      ฎ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.20 น.)   ช่อง 5 

      ฏ. รายการจบัประเด็นข่าวร้อน (ทกุวนัเสาร์ เวลา 22.00-22.30 น., 

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 21.40-22.05 น.)    ช่อง 5 

      ฐ. รายการขา่วเด่นภาคดกึ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 01.40-02.00 น.)   ช่อง 5 

     ฑ. รายการเคาะขา่วสดุสปัดาห์ (ทกุวนัเสาร์ เวลา 05.00-06.20 น., 

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น.)    ช่อง 7 

     ฒ. รายการขา่วค่ําชว่งท่ี 1 (ทกุวนัเสาร์ เวลา 17.30-18.00 น., 

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 17.15-18.00 น.)    ช่อง 7 

     ณ. รายการขา่วค่ําชว่งท่ี 2 (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.45-20.20 น.)   ช่อง 7 

     ด. รายการพระราม 9 เสาร์-อาทิตย์(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.30-06.30 น.)   ช่อง 9, MCOT HD 

     ต. รายการคู่ขา่ว เสาร์-อาทิตย์  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง 9, MCOT HD 

     ถ. รายการขา่วคํ่า   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-20.10 น.)   ช่อง 9, MCOT HD 

     ท. รายการขา่วเช้าสดุสปัดาห์  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-08.00 น.)   ช่อง NBT 

     ธ. รายการขา่วภาคเท่ียง   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง NBT 

     น. รายการห้องข่าวภมิูภาค  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.30-18.00 น.)   ช่อง NBT 

     บ. รายการขา่วภาคคํ่า   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.05-20.00 น.)   ช่อง NBT 

     ป. รายการขา่วในพระราชสํานกั  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.20 น.)   ช่อง NBT 

     ผ. รายการขา่วภาคดกึ   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 24.00-01.00 น.)   ช่อง NBT 
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     ฝ. รายการขา่วเท่ียง   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง TPBS 

     พ. รายการขา่วค่ํา   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-20.16 น.)   ช่อง TPBS 

     ฟ. รายการขา่วดกึ  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 00.00-00.30 น.)   ช่อง TPBS 

     ภ. รายการเก็บตกจากเนชัน่ ภาคเช้า 

(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-09.30 น.)   ช่อง Nation TV 

     ม. รายการเก็บตกจากเนชัน่ ภาคเท่ียง 

(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-13.00 น.)   ช่อง Nation TV 

     ย. รายการเก็บตกจากเนชัน่ ภาคเย็น 

(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-18.30 น.)   ช่อง Nation TV 

                     ร. รายการขา่วในพระราชสํานกั  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00-21.15 น.)   ช่อง Nation TV 

                    ล. รายการขา่วข้นคนเนชัน่  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.30-22.30 น.)   ช่อง Nation TV 

                    ว. รายการลยุขา่วร้อน   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 00.00-00.30 น.)   ช่อง Nation TV 

                    ศ. รายการ Morning News  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-10.03 น.)   ช่อง NOW 

                    ษ. รายการขา่วเท่ียง ตรงประเด็น  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง NOW 

    ส. รายการขา่วค่ํา ตรงประเด็น  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.30-19.00 น.)   ช่อง NOW 

    ห. รายการขา่วในพระราชสํานกั  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น.)   ช่อง NOW 

    ฬ. รายการขา่วสดุสปัดาห์  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.30-17.30 น.)   ช่อง Workpoint 

    อ. รายการขา่วในพระราชสํานกั  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น.)   ช่อง Workpoint 

    ฮ. รายการ Bright News Morning  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-06.30 น.)   ช่อง Bright TV 

 กก. รายการ Bright News    (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-12.25 น.)   ช่อง Bright TV 
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 กข. รายการ Bright News    (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.15-19.30 น.)   ช่อง Bright TV 

 กค. รายการขา่วราชสํานกั   (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น.)   ช่อง Bright TV 

 กง. รายการท็อปนิวส์ วาไรตี ้  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น.)   ช่อง 3 SD 

กจ. รายการท็อปนิวส์ วาไรตี ้  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น.)   ช่อง 3 HD 

กฉ. รายการ BEC News/ขา่วในพระราชสํานกั  

(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.45 น.)   ช่อง 3 HD 

กช. รายการฮ็อตนิวส์  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.45-22.00 น)   ช่อง 3 HD 

กซ. รายการ Good Morning Thailand(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-07.00 น.)   ช่อง Mono 29 

กฌ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น)   ช่อง Mono 29 

กญ. รายการ What up ? 29  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15-20.30 น)   ช่อง Mono 29 

กฎ. รายการคยุขา่วช่อง 8  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.45-08.00 น.)   ช่อง 8 

กฏ. รายการคยุขา่วยามเย็น  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.10-16.50 น.)   ช่อง 8 

กฐ. รายการคยุขา่วเช้า  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-08.00 น.)   ช่อง ไทยทีวี 

กฑ. รายการคยุข่าวเย็น  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.15-19.10 น.)   ช่อง ไทยทีวี 

กฒ. รายการขา่วพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.10 น.)   ช่อง ไทยทีวี 

กณ. รายการคยุขา่วค่ํา  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.25-21.25 น.)   ช่อง ไทยทีวี 

กด. รายการ Voice News  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง Voice TV 

กต. รายการ Voice News  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.)   ช่อง Voice TV 

กถ. รายการขา่วเช้าตรู่  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-07.00 น.)   ช่อง Loca 

กท. รายการขา่วร้อนก่อนเท่ียง (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง Loca 
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กธ. รายการตรอกขา่วสาร  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 23.00-00.00 น.)   ช่อง Loca 

กน. รายการ Weekend News (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-13.00 น.)   ช่อง New TV 

กบ. รายการคํ่า Weekend/ขา่วในพระราชสํานกั 

    (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-20.30 น.)   ช่อง New TV 

กป. รายการลบัคมขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30-23.30 น.)   ช่อง New TV 

กผ. รายการขา่วกรองสดุสปัดาห์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-07.00 น.)   ช่อง MCOT KID 

กฝ. รายการ Weekend News (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา11.00-12.00 น.)   ช่อง MCOT KID 

กพ. รายการขา่วคํ่า/รัฐบาลหุน่ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา18.40-20.00 น.)   ช่อง MCOT KID 

กฟ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา20.00-20.15 น.)   ช่อง MCOT KID 

 กภ. รายการขา่วภาคดกึ  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 01.00-02.00 น.)   ช่อง MCOT KID 

 กม. รายการขา่วพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น.)   ช่อง ONE HD 

 กย. รายการขา่วคืนนี ้  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 23.00-23.20 น.)   ช่อง ONE HD 

 กร. รายการชดัทนัขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น.)   ช่อง Thairat TV 

 กล. รายการไทยรัฐ นิวส์โชว์  และขา่วในพระราชสํานกั 

(ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.45-21.45 น.)   ช่อง Thairat TV 

 กว. รายการทบุโต๊ะข่าว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.15-20.00 น.)   ช่อง Amarin TV 

กศ. รายการถกขา่ว เสาร์-อาทิตย์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-08.00 น.)   ช่อง PPTV 

กษ. รายการเท่ียงทนัขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.)   ช่อง PPTV 

กส. รายการเข้มขา่วค่ํา  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.)   ช่อง PPTV 

กห. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.15 น.)   ช่อง PPTV 
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กฬ. รายการปรากฎการณ์ขา่วจริง (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-08.00 น.)   ช่อง Spring News 

กอ. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-13.00 น.)   ช่อง Spring News 

กฮ. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น.)   ช่อง Spring News 

ขก. รายการปรากฎการณ์ข่าวจริง (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-19.30 น.)   ช่อง Spring News 

ขข. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.10 น.)   ช่อง Spring News 

ขค. รายการ TNN Good Morning (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-07.00 น.)   ช่อง TNN 24, True4U 

ขง. รายการ ห้องข่าวสดุสปัดาห์ (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.)   ช่อง TNN 24 

ขจ. รายการ เปิดประเด็นขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น.)   ช่อง TNN 24, True4U 

ขฉ. รายการครบมมุข่าว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-13.00 น.)   ช่อง TNN 24 

ขช. รายการเกาะติดขา่ว TNN (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น.)   ช่อง TNN 24, True4U 

ขซ. รายการสถานการณ์รอบวนั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00-19.00 น.)   ช่อง TNN 24 

ขฌ. รายการขา่วในพระราชสํานกั (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00-20.30 น.)   ช่อง TNN 24, True4U 

ขญ. รายการเจาะลกึขา่วร้อน (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00-22.00 น.)   ช่อง TNN 24 

ขฎ. รายการครบวนั ครบขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 23.30-01.00 น.)   ช่อง TNN 24 

ขฏ. รายการครบวนั ทนัขา่ว  (ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ เวลา 03.00-04.00 น)   ช่อง True4U 

       ขฐ.เว้นวา่งไว้ทัง้สามอนัดบัหากไม่คอ่ยได้มีโอกาสเปิดชมในชว่งวนัเวลาดงักลา่ว 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  
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14.ในประเด็นเนือ้หาของข่าว : ให้ท่านระบุปัจจัยที่สําคัญที่สุด 3 อันดับในการเลือกชมรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ 

(อันดับที่ 1=ปัจจัยที่สําคัญที่สุด อันดับที่ 2=ปัจจัยที่สําคัญรองลงมา อันดับที่ 3=ปัจจัยที่สําคัญรองลงมาจากอันดับหน่ึง

และสอง) 

ก. ความทนัสมยั หรือมีความสด ทนัต่อเหตกุารณ์ของประเด็นข่าวท่ีนําเสนอ 

   ข. การดําเนินรายการเป็นไปอย่างราบร่ืนนา่ติดตาม 

ค. ประเด็นข่าวท่ีนําเสนอมีความหลากหลาย 

ง. การถ่ายทําภาพท่ีนําเสนอในรายการขา่วมีการใช้ เทคนิคพิเศษและนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการถ่ายทํา 
 

จ. การงดเว้นนําภาพท่ีสะเทือนขวญัจิตใจ และผลท่ีจะกระทบกบัผู้ เยาว์ออกนําเสนอ 

ฉ. ปัจจยัอื่นๆท่ีขอนําเสนอ(โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………… 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  

 

15. ในประเด็นของพธีิกรหรือผู้ดาํเนินรายการ : ให้ท่านระบุปัจจัยที่สาํคัญที่สุด 3 อันดับในการเลือกชมรายการข่าวจาก

สถานีโทรทัศน์ (อันดับที่ 1=ปัจจัยที่สําคัญที่สุด อันดับที่ 2=ปัจจัยที่สําคัญรองลงมา อันดับที่ 3=ปัจจัยที่สําคัญรองลงมา

จากอันดับหน่ึงและสอง) 

  ก. พิธีกร หรือผู้ ดําเนินรายการท่ีสามารถและทําให้รายการ ดําเนินไปด้วยความนา่สนใจ 

   ข. ผู้สื่อขา่ว และพิธีกรภาคสนามทําสกู๊ป หรือมีการสมัภาษณ์แหลง่ข่าวนอกสถานท่ีได้ดี 

ค. มีความเป็นกนัเอง บคุลิกดี มนษุย์สมัพนัธ์ดี สร้างความสนกุในรายการให้กบัผู้ชมได้ 

ง. มีไหวพริบ ฉลาดหลกัแหลม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

จ. พิธีกรใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย ใช้ภาษาไทยได้ถกูต้อง 
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ฉ. มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองราวท่ีซกัถาม และมีความรู้พืน้ฐานในตวัแขกรับเชิญ 

ช. รูปร่างหน้าตาของพิธีกรขา่ว 

ซ.การแตง่กายถกูกาลเทศะ และเหมาะกบัรูปแบบรายการขา่วท่ีดําเนินรายการอยู ่

             ฌ. ปัจจยัอื่นๆท่ีขอนําเสนอ(โปรดระบ)ุ…………………………………………………………… 
 

อันดับ ระบุ  ก  ข  ค……… 

1  

2  

3  

 
 

 

 

 

 

ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบ

แบบสอบถามจนครบถ้วน 
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