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บทคัดย่อ 

 
                  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้การรับรู้และ
ความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร และการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารทีมีตอ่
รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  
 
                   การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามใช้โปรแกรม SPSS/PC+ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และใช้สถิต ิChi – Square, T- test  , One – Way  ANOVA  
และวิเคราะห์เนือ้หา 
 
                    ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทัง้เพศชายและเพศหญิงสว่น
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี มีสถานภาพโสด มีการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีเป็นนกัศกึษา และประกอบ
อาชีพธุรกิจสว่นตวั และพนกังานเอกชน มีรายได้โดยเฉล่ียตอ่เดือน 10,000 บาท  และ10,001 – 30,000 บาท 
 
                   ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีต้วัอยา่งสว่นใหญ่จะเปิดรับชม
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้10 ครัง้ตอ่เดือน ระยะเวลาท่ีตดิตามชมรายการสว่นใหญ่มากกวา่ 8 เดือนพฤตกิรรมการ
ชมรายการสว่นใหญ่ตัง้ใจชมไมเ่ปล่ียนช่อง สาเหตใุนการเลือกรับชมรายการสว่นใหญ่เพ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนั
โลก ช่วงรายการในการชมสว่นใหญ่ชมตลอดทกุช่วงของรายการ สถานท่ีรับชมสว่นใหญ่รับชมท่ีบ้าน แหลง่ส่ือ
ท่ีรับชมรายการสว่นใหญ่ทางโทรทศัน์ สว่นใหญ่แสดงความคดิเห็นโดยการสง่ข้อความ SMS 
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                 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอของพิธีกรในรายการขา่ว
เร่ืองเลา่เช้านี ้กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร ( คณุสรยทุธ  สุ
ทศันะจินดา )มากเป็นอนัดบัท่ี 1    
 
                  ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รับรู้และพงึพอใจตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านีม้ากโดยเฉล่ียแล้วพงึพอใจผู้
ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) มากเป็นอนัดบัท่ี 1 
  
                   ด้านการทดสอบสมมตฐิาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ
การสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพและรายได้ของผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้ สว่นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่
การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ี
แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
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ABSTRACT 
 
                 The purposes of this research were to study on the behavior of the receivers in exposing 
to “This Morning Story Telling Program” , the perception and gratification of the receivers to news 
presentation made by the master of ceremony, and perception and gratification of receivers to the 
format of “This Morning Story Telling Program ” .This research used survey  method.Questionnaire  
was used as the instrument for collecting data from 400 samples in Bangkok metropolis.                  

  The data collected by questionnaire was analyzed through SPSS/PC+ program.  The 
statistical procedures used in analyzing data were frequency distribution, percentage, mean, chi-
square, t-test, One-Way ANOVA, and content analysis.      

  The findings on demographic attributes indicated that most of the samples, both male 
and female, were: on 18 – 25 years of age; single; bachelor degree of education; being of student, 
self-employment, and the employee of private enterprise; and on the average, they had monthly 
income of 10,000 baht and 10,001 – 30,000 baht.          

 The data concerning behavior of the receivers in exposing to “This Morning Story Telling 
Program”  indicated that most of the samples had exposed themselves to “This Morning Story 
Telling Program”  10 times a month, with the continuance of exposing duration over 8 months, and 
with the intentional exposure—no switching to other channels.   The motivation leading to such 
exposure was to keep abreast of the times/to equal to any change.  Most of them exposed to all 
sessions of such program; at home; on television set; and expressed their opinion through SMS.    

 The data concerning perception and gratification of the receivers to news presentation 
made by the master of ceremony of “This Morning Story Telling Program”  indicated that most of the 
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samples had had much perception and gratification with the master of ceremony (Khun Sorayuth 
Sutasanachinda) to the first place.             

  The data concerning perception and gratification of receivers to the format of “This 
Morning Story Telling Program” indicated that most of the samples had had much perception and 
gratification with the format of such program.  And, on the average, they had much gratification with 
the news announcer (Khun Sorayuth Sutasanachinda) to the first place.                 

 The test of hypotheses indicated that there were relations between the demographic 
attributes of the receivers and the behavior of exposure to “This Morning Story Telling Program”. 
Those demographic attributes to which had been related to the behavior of such exposure were 
sex, age, marital status, level of education, occupation, and the income of receivers.   The receivers 
with different demographic attributes had had different perception and gratification with news 
presentation made by the master of ceremony of “This Morning Story Telling Program”. And the 
receivers with different demographic attributes also had had different perception and gratification 
with the format of “This Morning Story Telling Program”.            
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                 ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชม 
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         71   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                ขา่วของพธีิกรร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
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                ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
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                 นําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ของกลุม่ 
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          74    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                 ขา่วของพธีิกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชม 
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         75    เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการ 
                 นําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ของกลุม่ตวัอยา่ง 
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                 ขา่วของพธีิกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชม 
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               ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจงา่ย, กระชบัชดัเจนในรายการเร่ือง 
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               ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจงา่ย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ือง 
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         79   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 
                การวิเคราะห์เนือ้หาของขา่วทําให้เข้าใจงา่ยกระชบัชดัเจนของพิธีกรรายการ 
                เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ......................................................129 
        80   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
               ขา่วของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนใน รายการ 
               เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั........................130 
         81  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
               ขา่วของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการ 
               เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั.........................131 

82 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
      ขา่วของพธีิกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการ 
      เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั.........................................132 
83 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจการ 

              วิเคราะห์เนือ้หาของพิธีกรทําให้เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจน ในรายการเร่ือง 
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        84   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจงา่ย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่ 
               เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั...................................................134 
        85   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 

พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ือง 
      เลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั.................................................135 
86 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 

พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ือง 
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         87  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 
               การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของ 
               สงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ...........................137 
        88   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
               เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั.........................138 
         89  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
               เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั.........................139 
         90  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
               ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี  
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               ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
               เร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั.....................................141 
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               ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ ในราย 
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                ขา่วของพธีิกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีใน 
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95 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 

ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้า 
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96   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 

                พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
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               ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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               ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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              ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
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             ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้  ในรายการเร่ืองเลา่ 
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               ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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       103  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
               พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
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       104  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 
               การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ือง 
               เลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ..............................................................154 
       105  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ 
               ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั........................................................ 155 
       106  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนํา 
              เสนอ ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
              ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพ...................................................................156 
       107  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
               ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั........................................................157 
      108  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
              ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
              ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั........................................................................158 
      109  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจพธีิกรในการ 
               นําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
               ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ.......................................................................................159 
      110   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
               ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
               รายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.............................................................................160 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
                                                                     หน้า 

ตารางที่ 
111 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจการ 

นําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
         ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัรายได้........................................................................161 
112 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 

ขา่วของพธีิกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
         รายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั...............................................................................162 
113 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 

ขา่วของพธีิกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
         รายการท่ีมีอายตุา่งกนั.................................................................................... 163 
114 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจวิธี 

การสรุปประเดน็ขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบั อายุ
.............................................................................................................. 164 

       115    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                 ขา่วของพธีิกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                 รายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั.......................................................... 165 
       116   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                 ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ 
                 ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั...................................................................... 166 
        117   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                 ขา่วของพธีิกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                 รายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั........................................................................ .167 
        118   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจวิธีการ 
                 สรุปประเดน็ขา่วของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบั  
                 อาชีพ.......................................................................................................... 168 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

                                                                     หน้า 
ตารางที่ 
      119     แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                 ขา่วของพธีิกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                 รายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั...........................................................................169 
      120     เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการสรุป 
                 ประเดน็ขา่วของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัรายได้.....170 
      121     แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของ 
                 พธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                 รายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั...............................................................................171 
      122    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของ 
                พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชม 
                รายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั................................................................................172 
      123    เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการเลือก 
                ขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                กลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ.................................................................................173  
       124   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือก 
                ขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั..........................................174 
       125   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือก 
                ขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                กลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั.................................................175 
        126  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือก 
                ขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                กลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั...............................................................176 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
                                                                     หน้า 

ตารางที่ 
       127   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการเลือก 
                ขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                กลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ................................................................................177 
       128   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่ว 
                ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                รายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.............................................................................178 
       129   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ 
                ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั............................................................................................179 
       130   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                 ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
                 ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั...........................................................................................180 
        131   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจพธีิกรใน 
                 การนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
                 ในระดบัอาย.ุ...................................................................................................181 

 132   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
          ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
          ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั......................................................182 

         133   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกร 
                  ในการนําเสนอท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวั 
                   อยา่งในระดบัสถานภาพ................................................................................183 
         134   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                  ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมราย 
                  การท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั..................................................................184 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 
                                                                     หน้า 

ตารางที่ 
       135    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 
                 ขา่วของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมราย 
                 การท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั.................................................................................185 
        136   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจพธีิกรใน 
                 การนํา เสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
                 ในระดบัอาชีพ................................................................................................186 
        137   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ 

ขา่วของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
        รายการ ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั........................................................................187 

138 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1  
        (ขา่วสงัคม/ ขา่ว ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ   

                  แตกตา่งกนั..................................................................................................188 
139 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1  
        (ขา่วสงัคม/ขา่ว ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ   
          แตกตา่งกนั................................................................................................189 

         140  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1 
       (ขา่วสงัคม/ขา่ว ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
       สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั.........................................................................190 

         141   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1  
                 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                  ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั………………………………………………........191 
         142   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1  
                  (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                  อาชีพแตกตา่งกนั.......................................................................................192 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

                                                                     หน้า 
ตารางที่ 
       143  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี1  
               ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน) ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ...................193                                             
       144   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี1 
               (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
               มีรายได้แตกตา่งกนั...........................................................................................194 
       145   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี1  
                ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
                ในระดบัรายได้.................................................................................................195 
       146   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2  
                (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                เพศแตกตา่งกนั................................................................................................196 
       147   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2  
                (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                อายแุตกตา่งกนั............................................................................................... 197 
        148   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 
                 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                 สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั.............................................................................198 
        149   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 
                 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                 ระดบัการศกึษาแตกตา่ง........................................................................... ......199 
        150   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2  
                 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                 มีอาชีพแตกตา่งกนั..........................................................................................200 
        151   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วง 
                ท่ี2 ของรายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ) ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ....... 201 
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ตารางที่ 
      152   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 
                (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ 
                ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.......................................................................................  202            
       153   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว 
                ช่วงท่ี 2ของรายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัรายได้........................................................................203 
        154   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3  
                 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั..........204 

155 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3  
                 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่ง  
                 กนั.................................................................................................................205 

156 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจขา่ว 
         ช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั  

                 อาย.ุ..............................................................................................................206 
157 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 

                 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพ 
                 สมรสแตกตา่งกนั...........................................................................................207 

158 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 
         (ขา่วกีฬา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
         แตกตา่งกนั...................................................................................................208 
159 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 
         (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่ง  

                กนั................................................................................................................209 
        160   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจ 
                 ขา่วช่วงท่ี3 ของรายการ (ขา่วกีฬา) ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ..................210 
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160 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3  
                (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั........211 

161 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจขา่ว 
                ช่วงท่ี 3ของรายการ(ขา่วกีฬา)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งใน 
                 ระดบัรายได้....................................................................................................212 
        163   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก)ของ 
                รายการ เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั............................213 

164 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก)ของ 
                 รายการเร่ือง เลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั.........................214 

165 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจ 
         (โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ................. 215 

       166   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้ และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) 
                ของรายการ เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่ง     
                กนั..................................................................................................................216 

166 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจ 
                (โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพ..........217 

167 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้ และความพงึพอใจ  
                (โลโก้/ฉาก)ของรายการ เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
                แตกตา่งกนั......................................................................................................218 

168 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้ และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) 
                ของรายการ เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั....................219 
       170   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้ และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) 
                ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั....................220 
       171   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ 
                รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั..............................221 
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ตารางที่ 
172 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของราย 

                การเร่ือง เลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั................................. 222 
173 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจ เนือ้หา 

                ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย…ุ…………………... 223 
174 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ 
         รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั........... 224 
175 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ 

                รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั...........  225 
       176   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ 
                 รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั...........................226 

176 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หา 
                ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ.......................... ...227 

177 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ 
                รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั...........................228 

178 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ 
         ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั........ ....229 
179 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ 

                ช่วงขา่วของ รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั...........230 
180 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต ่

ละช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
         แตกตา่งกนั.......................................................................................................231 
181 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต ่

                ละช่วงขา่ว ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
                แตกตา่งกนั...................................................................................................... 232 
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182 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต ่
         ละช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั......233 
183 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต ่
         ละช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.....234 
184 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออก 

อากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั..............235 
185 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออก 

                อากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั.............236 
186 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ   

ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
         แตกตา่งกนั.......................................................................................................237 
187 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลา 
         ในการออกอากาศ (06.30-08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
         ในระดบัสถานภาพ............................................................................................238 

      189   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ  
                ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
                แตกตา่งกนั.......................................................................................................239 

190 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลา 
         ในกาออก อากาศ (06.30 – 08.30น) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
         ในระดบัการศกึษา..............................................................................................240 

      191   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ     
               ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั......241 
      192   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ    
               ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.....242 
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ตารางที่ 

193 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออก 
         อากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั...............243 

194 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออก 
         อากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั.............244 

      195   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ  
               ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
                แตกตา่งกนั.......................................................................................................245 

195 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ  
               ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
               แตกตา่งกนั........................................................................................................246 
      197   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ    
               ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั......247 

198 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั.....248 

      199   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
               (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ 
               ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั.............................................................................................249                   
      200   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
               ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั.............................................................................................250 
      201   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประ 
               กาศขา่ว(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวั 
               อยา่งในระดบัอาย ุ................................................................................... ..........251    
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ตารางที่ 
      202  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
              (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
              สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั.........................................................................        252 
      203   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
              (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
              ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั.................................................................................253 

204 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประ 
        กาศขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของกลุม่ตวั 
        อยา่งใน ระดบัการศกึษา.....................................................................................254 

      205  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
              (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
               อาชีพแตกตา่งกนั..............................................................................................255 

206   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประ 
               กาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
               กลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ............................................................................... 256 
     207   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
               รายได้แตกตา่งกนั.............................................................................................257 
     208    แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ 
                แตกตา่งกนั.....................................................................................................258 
      209   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ
               แตกตา่งกนั......................................................................................................259 
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                                                                     หน้า 
ตารางที่ 
       210  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
               ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                อาย.ุ.................................................................................................................260  
       211   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถาน 
               ภาพสมรสแตกตา่งกนั.........................................................................................261 
       212  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
               การศกึษาแตกตา่งกนั.........................................................................................262 
      213   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
              (คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
              แตกตา่งกนั........................................................................................................263 
     214    เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
              ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
              อาชีพ................................................................................................................264 
      215   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
               (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
               รายได้แตกตา่งกนั.............................................................................................265 
       216   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประ 
                กาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
                ในระดบัรายได้.................................................................................................266 
       217    แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความ 
                สําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั....267 
       218    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความ 
                สําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั...268 
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                                                                     หน้า 

ตารางที่ 
      219     แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความ 
                 สําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
                 แตกตา่งกนั......................................................................................................269 
       220    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                 ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                 การศกึษาแตกตา่งกนั.......................................................................................270 
       221    แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                 ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
                 แตกตา่งกนั......................................................................................................271 
       222   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจการจดั 
                อนัดบัความสําคญัของขา่ว ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบั  
                 อาชีพ..............................................................................................................272 
       223   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความ 
                สําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่ง 
                กนั...................................................................................................................273 
       224   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ 
               แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่ง 
               กนั...................................................................................................................274 
      225   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ 
               แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่ง 
              กนั....................................................................................................................275 
      226   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ี 
              เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
               ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาย.ุ...........................................................................276 
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                                                                     หน้า 

ตารางที่ 
227 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วม 

ในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
         สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั...............................................................................277 
228 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจรายการ 
         ท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ 
         ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพ................................................................................278 

      229   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วม 
               ในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระ 
                ดบัการศกึษาแตกตา่งกนั..................................................................................279 

229 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วม 
              ในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
              แตกตา่งกนั.......................................................................................................280 

230 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่การรับรู้และความพงึพอใจรายการ 
        ท่ีเปิดโอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
         กลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพ...............................................................................281 
231 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน 
         การแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 

               แตกตา่งกนั......................................................................................................282 
232 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากราย 

การเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั...................................283 
233 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากราย 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 
                 ปัจจบุนัรายการขา่วโทรทศัน์มีรูปแบบการนําเสนอท่ีพฒันาขึน้อยา่งรวดเร็วส่ือมวลชนรายการขา่ว
ได้ทําหน้าท่ีเป็น”กระจก”สะท้อนเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนันําเสนอแก่ประชาชนเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแสวงหาขา่วสาร  เพ่ือให้ทนัยคุทนัเหตกุารณ์มากขึน้จงึทําให้ส่ือทกุแขนงไมว่า่จะ
เป็นหนงัสือพมิพ์อินเทอร์เนตวิทย ุและโทรทศัน์ก็พากนัแขง่ขนักนันําเสนอขา่วไมว่า่จะเป็นขา่ว ประเภทให้
ความรู้เชน่ขา่วการเมืองขา่วเศรษฐกิจขา่วสงัคมขา่วอาชญากรรมขา่วตา่งประเทศและขา่วท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของคนด้วยเชน่ ขา่วกีฬา ขา่วบนัเทิง และประเดน็ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัท่ีน่าสนใจขา่วท่ีนําเสนอแก่ผู้บริโภคจงึมี
ความหลากหลาย และรูปแบบการนําเสนออยา่งน่าสนใจแตล่ะสถานี จงึหาวธีิการนําเสนอขา่วท่ีดงึดดูผู้ชมจะ
เห็นได้วา่ขา่วเดียวกนัเหตกุารณ์เดียวกนั หรือบคุคลในขา่วก็จะมีวิธีการนําเสนอในรูแบบท่ีมีอรรถรสน่าตดิตาม
และเสมือนเป็นผู้ ร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์ในวธีิการนําเสนอรวมทัง้ให้แง่คดิแตกออกมาจากขา่วท่ีลงในหนงัสือพิมพ์
เสริมข้อมลูให้ผู้ รับขา่วสารได้แง่มมุเนือ้หาจากขา่วเพิม่ขึน้จากเดมิและแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัเทคนิคกล
ยทุธ์วิธีการนําเสนอของแตล่ะรายการขา่วรวมทัง้ภาพลกัษณ์ของผู้ ดําเนินรายการขา่วด้วย 
          
                  การบอกเลา่เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเหตกุารณ์ตา่งๆ 
เหลา่นัน้มีผลกระทบตอ่สงัคมการเมืองหรือสาธารณชนเราเรียกเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่งๆ นัน้วา่“ ขา่ว” 
(News)ก็เพ่ือตอบสนองคําถามเหลา่นีคื้อมีอะไรเกิดขึน้ ใครมีสว่นเก่ียวข้อง เกิดขึน้ท่ีไหน เกิดขึน้เม่ือไหร่ ทําไม
จงึเกิด และมีผลกระทบอยา่งไร (Berger,1999:121) (อ้างใน พนิท์สดุา  ยทุธบรรดล,2541:1) 
 
                  ความสามารถของส่ือในปัจจบุนัท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ 
“สร้าง” และ “เผยแพร่” ข้อมลูขา่วสารออกไปได้อยา่งรวดเร็วมากมาย และกว้างไกลจดัเป็นหนึง่ในกระบวนการ
โลกาภิวฒัน์ร่วมสมยันอกเหนือไปจากสภาวะโลกไร้เพรมแดนทางการเงินของระบอบเศรษฐกิจโลกสิง่ท่ีอาจ
เรียกได้วา่เป็นมิตทิางส่ือทศัน์ ( Mediascapes)  คือ การส่ือสารผา่นส่ือสมยัใหมท่ี่ก้าวข้ามผา่นข้อจํากดั
ทางด้านเวลาและสถานท่ีจนการรับรู้ของคนในสงัคมมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ (อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว
,2546:99) 
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                 รายการขา่วทางสถานีวทิยโุทรทศัน์นัน้ตอ่ไปจะใช้คําวา่  ”โทรทศัน์”  ซึง่หมายถึงวทิยโุทรทศัน์โดย
ปกตแิล้วรูปแบบ  และเนือ้หาในลกัษณะท่ีเป็นทางการจริงจงั  ตรงไปตรงมาซึง่เป็นธรรมชาตขิองรายการขา่ว
โดยทัว่ไป    แตจ่ากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วทําให้ลกัษณะความจริงจงัเคร่งเครียดนัน้ต้องเปลีย่นแปลงไปตาม
ไปด้วยดงัท่ี บญุรักษ์  บญุญะเขตมาลา (2539) กลา่วไว้วา่มนัทําให้นิยาม (Definition) และขอบเขต (Scope) 
ของคําวา่ขา่วกว้างออกไปกวา่ท่ีเคยเป็นมาในอดีตมากบางครัง้ก็กว้างจนมีการนําสารคดีมาปะปนกบัขา่ว
เหมือนกบัแมกกาซนีทางโทรทศัน์อะไร 
อยา่งนัน้อยา่งไรก็ดีจดุท่ีสําคญัก็คือ  ความเปล่ียนแปลงดงักลา่วทําให้สิง่ท่ีไมเ่คยเป็นขา่วก็ 
กลายเป็นขา่วขึน้มาแหลง่ขา่วมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ ทัง้นีโ้ดยไมต้่องพดูถงึความก้าวหน้าของรูปแบบ
การนําเสนอ (Mode of  presentation) ของขา่วท่ีดเูหมือนวา่มีสีสนัมากยิ่งขึน้ 
(วฒันา อนวุฒัน์นนทเขตต์,2541:1) 
 
                 การรายงานและการนําเสนอขา่วทางวิทยโุทรทศัน์มีการเคล่ือนไหวและแขง่ขนักนัคอ่นข้างสงู
เน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการส่ือสาร และแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจก็พยายามพฒันาการ
นําเสนอและบริการด้านขา่วสารในรูปแบบท่ีแปลกใหมก่นัออกไปจากเดมิตลอดจนถึงด้านเนือ้หาสาระของ
ข้อมลู เป็นความพยายามของทกุ ๆ  สถานีโทรทศัน์เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายได้รับชมสิง่ใหมท่ี่ทางสถานีนําเสนอไม่
วา่จะเป็นสถานีโทรทศัน์ช่อง7 สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง  5 สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และไอทีวี แตท่ี่
เห็นได้เดน่ชดัคือ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  ได้ริเร่ิมและนําความแปลกใหมท่างด้านรายการมา
เสนอสูส่ายตาของท่านผู้ชมอยา่งไมเ่คยหยดุยัง้และอาจจะกลา่วได้วา่ จากการริเร่ิมของทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 
3 หลายสิง่หลายอยา่งเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหมใ่ห้กบัผู้ ท่ีตดิตามชม และหลายสิง่หลายอยา่งก็ได้กลายเป็น
รูปแบบของรายการท่ีนําเสนอกนัอยา่งกว้างขวางในวงการโทรทศัน์ปัจจบุนั สําหรับเร่ืองราวความเป็นมาของ
ของสถานีฯรวมทัง้ความเปล่ียนแปลงตา่งๆ   ท่ีมีมาตราบจนถงึปัจจบุนัตลอดระยะเวลา 34 ปี ท่ีผา่นมาช่อง 3 
พยายามปรับปรุงรูปแบบของการสร้างสรรค์รายการไมว่า่จะ เป็นด้านการพฒันากลยทุธ์ กลวิธีในการผลติ และ
การนําเสนอ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับชมรายการท่ีเตม็ไปด้วย สาระความรู้และความบนัเทิง อนันํามาสูโ่ลกทศัน์อนั
กว้างไกลของประชาชน และเอือ้ประโยชน์ตอ่การ พฒันาประเทศอยา่งสงูสดุ และรูปแบบของรายการ
ยกตวัอยา่งทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.ท่ีได้พฒันาขา่วภาคเช้าให้ทนัเหตกุารณ์มากยิง่ขึน้ก็
ได้มอบหมายให้บริษัท บางกอกเอ็นเทนเม้นต์ จํากดั รับผิดชอบดแูลการผลติรายการขา่วภาคเช้า คือรายการ 
เหตบุ้านการเมือง 2002  โดยออกอากาศทกุวนัจนัทร์-วนัศกุร์เร่ิมออกอากาศตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2543 
เวลา 07.00 - 08.00 น. รูปแบบรายการเป็นรายการลกัษณะขา่ว   และวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้สอดคล้อง
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กบัคา่นิยมของคน ท่ีมีการบริโภคขา่วสารมากขึน้โดยจบัประเดน็หรือสถานการณ์ท่ีกําลงัอยูใ่นความสนใจของ
ประชาชนให้เกิดความเข้าใจในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้แม้ไมมี่เวลาอา่นหนงัสือพมิพ์หรือดขูา่วในแตล่ะช่วง 
แตก็่สามารถรับรู้ขา่วสารในช่วงเช้าก่อนการทํางานในแตล่ะวนัได้  โดยรายการมุง่หวงัให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจในปัญหาของสงัคมให้มากยิง่ขึน้  ( มาฆฤกษ์  ยิง่เจริญ,2544:5) 
  
                 คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่การทําขา่วโทรทศัน์ในยคุปัจจบุนัมีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบรายการกนั
มากขึน้เพ่ือตอ่สู้ และแขง่ขนัแยง่ชิงกลุม่ผู้บริโภคกนัมากขึน้โดยการนําการตลาดเข้ามาเก่ียวข้องจงึทําให้คนรุ่น
ใหมมี่คําถามก่อนไปทําขา่วเสมอวา่ ทําขา่วให้ใครด ูกลุม่เป้าหมายของขา่วควรจะเป็นกลุม่ใด  รูปแบบการ
นําเสนอขา่วควรจะเป็นอยา่งไร  สิง่เหลา่นีคื้อคําถามท่ีเกิดขึน้ในฝ่ายขา่วไทยทีวีสีช่อง 3  ตลอดมาจงึได้
สร้างสรรค์ผลงานมาอยา่งตอ่เน่ืองจนปรากฏการณ์ฉีกแนววงการขา่ววิทยโุทรทศัน์เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ
ใหมเ่ป็นลกัษณะ การเลา่ขา่ว  แทนการอา่นขา่วเพราะรูปแบบการนําเสนอขา่วโดยวธีิการเลา่ขา่วสามารถ
เข้าใจง่ายและเป็นกนัเองกบัผู้ชมได้ดีกวา่การนําเสนอแบบเดมิ ๆ  

                 กลุ่มบริษัท บอีีซีเวิลด์ จาํกัด (มหาชน) ได้รับการจดัตัง้ขึน้โดยกลุม่"มาลีนนท์" ในระหวา่งปี 
2538 โดยการรวบรวมบริษัทของ"มาลีนนท์" ท่ีดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจดําเนินการออกอากาศ ( 
BROADCASTING) จดัหาและผลติรายการโทรทศัน์ (SOURCING AND PRODUCING TV PROGRAMS) 
และส่ือโฆษณาอีเลค็ทรอนิค(ELECTRONICSADVERTISING MEDIA ) เข้าด้วยกนั ปัจจบุนักลุม่บริษัท บีอีซ ี
เวิลด์ จํากดั(มหาชน)โดยสามารถแยกออกเป็นกลุม่ตามลกัษณะของธุรกิจท่ีดําเนินกิจการได้ดงันี ้ 
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1. กลุ่มธุรกิจดาํเนินกจิการออกอากาศ (BROADCASTING) ประกอบด้วย 

                 1.1 ออกอากาศโทรทศัน์ (FREETV) ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั ซึง่มีสญัญา
ร่วมดําเนินกิจการสง่โทรทศัน์สีกบัองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินการออกอากาศโทรทศัน์ไทย
ทีวีสี ช่อง3 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 อีก24ปี) โดยเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทัง้หมดมีเจ้าหน้าท่ีจดัผงั
รายการออกอากาศให้เหมาะสมให้สามารถมีจํานวนผู้ชมสงูสดุ  

                 1.2 ออกอากาศวิทยุ (RADIO BROADCASTING) ได้แก่ บริษัท ยแูอนด์ไอคอร์โปเรชัน่จํากดั 
ดําเนินการออกอา-กาศวิทยคุล่ืนเอฟ.เอ็ม.3 สถานี โดยออกอากาศภาคภาษาองักฤษ 2 สถานีได้แก่คล่ืน95.5 
และ105.0 เมกกะเฮิตซ์ ซึง่เช่าเวลามาจากกรมประชาสมัพนัธ์สญัญาจะสิน้สดุปลายเดือนธนัวาคม 2545 และ
การออกอากาศเพลงสากล โดยดี.เจ.คนไทยทางสถานีวทิยกุระจายเสียงเอฟ.เอ็ม. 
 

                 ทางสถานีวทิยไุทยทีวีสีช่อง 3  จงึจดัทํารายการขา่ว “เร่ืองเล่าเช้านี”้ ขึน้มาซึง่เป็นรายการขา่วภาค
เช้าของสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ท่ีเน้นขา่วท่ีหลากหลาย ข้อมลูใหมรั่บอรุณ  ตลอด
ระยะเวลา 34 ปี ท่ีผา่นมาช่อง 3 พยายามปรับปรุงรูปแบบของการสร้างสรรค์รายการไมว่า่จะ เป็นด้านการ
พฒันากลยทุธ์ กลวิธีในการผลติ และการนําเสนอ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับชมรายการท่ีเตม็ไปด้วย สาระความรู้และ
ความบนัเทิง อนันํามาสูโ่ลกทศัน์อนักว้างไกลของประชาชนและเอือ้ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศอยา่งสงูสดุ
เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหมใ่ห้กบัผู้ ท่ีตดิตามชมและหลายสิง่หลายอยา่งก็ได้กลายเป็นรูปแบบของรายการท่ี
นําเสนอกนัอยา่งกว้างขวางและรายการขา่วท่ีมีลกัษณะเดียวกนัคือ รายการเช้านีท่ี้เมืองไทยทางสถานีโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 รายการขา่วภาคเช้าทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 7 และรายการขา่วเช้าไอทีวีทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องไอทีวีท่ีนําข้อมลูขา่วสารอิงมาจากหนงัสือพิมพ์เช่นเดียวกนักบัรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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ประวัตคิวามเป็นมาของรายการ “เร่ืองเล่าเช้านี”้  
       
                 จากการดําเนินงานของบริษัทบีซีเทโรฯ รับผิดชอบผลติรายการโทรทศัน์ประเภทตา่งๆ เพ่ือ
ออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีทีมงาน บางกอกดรามา่, บางกอกทีวี และ บางกอก
คอมเมดี ้ซึง่เป็นบริษัทผลติรายการโทรทศัน์หลากหลายประเภท เชน่ รายการบนัเทิง ประกอบด้วย ละครหลงั
ขา่ว วาไรตี ้เกมส์โชว์ รายการเพลง รายการขา่วภาคเช้า รายการขา่วเพ่ือการศกึษาและสอนภาษาองักฤษ 
นอกจากนีย้งัมีรายการโปรโมตคอนเสร์ิต รวมทัง้ถ่ายทอดการแขง่ขนักีฬาทัง้ฟตุบอลเทนนิสมวยวอลเลย์่บอล
ชายหาดเป็นต้น (www.bectero.com/tv/drama) 
                    
                 รายการ “ เร่ืองเล่าเช้านี ้”  เป็นสว่นหนึง่ของบริษัทบีอีซ-ีเทโรฯ  โดยได้รับความร่วมมือจาก “สุ
พล วเิชียรฉาย” ในฐานะ ร่วมสร้างกบับีอีซี-เทโรฯ ภายใต้ช่ือ “บางกอกดรามา่” ท่ีตัง้  สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (ชัน้6) ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั  เขต
คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  โทรศพัท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 แฟกซ์ (662) 204-1384  เป็นบริษัทผลติ
รายการโทรทศัน์และสํานกัขา่วบีอีซี จํากดั ซึง่จะเกิดจากการรวมเอาฝ่ายขา่วท่ีแยกออกมาจาก ไทยทีวีสีช่อง3 
และ สถานีวทิยขุอง ยแูอนด์ไอ ขึน้เป็นหนว่ยงานอิสระทําหน้าท่ีผลติขา่วเพ่ือออกอากาศทัง้ทางวิทยแุละ
โทรทศัน์ตลอดจนถึงขา่วท่ีจะขายให้แก่สํานกัขา่วอ่ืนอีกด้วยรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ออกอากาศทกุวนัจนัทร์-วนั
ศกุร์ เวลา  06.30-0.8.30 น. และทางสถานีวทิย ุFM.105.5 MHz ช่วงเวลา 08.00- 08.30 น.พิธีกรคือคณุสร
ยทุธ   สทุศันะจินดา มาเลา่ขานเร่ืองขา่ว เกาะตดิเร่ืองราวลา่สดุ ทกุกระแสสนทนากบั พิธีกรร่วมเลา่ "อรปรียา 
หุ่นศาสตร์" สร้างสีสนัยามเช้าและพิธีกรร่วมคนใหม ่"เอกราช เก่งทกุทาง" คยุกบัสรยทุธในเร่ืองราวกีฬาท่ี
สามารถรู้เร่ืองได้ทัง้ครอบ ครัว ไมว่า่จะเป็นคอกีฬาหรือไมก็่ตามสามารถร่วมแสดงความคดิเห็น ผา่น SMS ทาง
โทรศพัท์มือถือสง่ไปท่ีหมายเลข 4838555 หรือโทร 1900 333 333 เป็นประจําทกุวนั เพ่ือชิงของท่ีระลกึจาก
รายการสามารถแสดงความคดิเห็นได้โดยการโทร. 0-2262-3444 ,0-2262-3480หรือ fax : 0-2262-3936   
เร่ืองเลา่เช้านีมี้รูปแบบการนําเสนอขา่วเป็นการเลา่ขา่วท่ีชาวบ้านสนใจและมีผลกบัชีวิตของคนทัว่ไป (ข้อมลู
จาก www.thaitv3.com ) 
 
                 ความเป็นมาของรายการเร่ืองเลา่เช้านีน้ัน้ เร่ิมตัง้แต ่ ช่ือรายการนํามาจากบคุลกิของตวัพิธีกรท่ีเป็น
จอมเลา่ขา่ว และช่วงเวลาท่ีขา่วออกอากาศเป็นเวลาเช้า ก็ใช้วา่"เร่ืองเล่าเช้านี"้ รวมทัง้ไตเติล้รายการพธีิกรได้
นําเสนอแนวคดิวา่ใช้ภาพชีวติยามเช้า เชน่ ไก่ขนั พระบณิฑบาต คนขึน้รถเมล์ คนรําไทเก๊ก รถตดิ ชาวเขาเดนิ
ไปโรงเรียน ชาวสวนเดนิไปทํางาน ฯลฯ สว่นเพลงไตเติล้เป็นเสียงใส ๆ พอประกอบกบัภาพพอ่ค้าปาท่องโก๋ โจ๊ก 
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นํา้เต้าหู้ ก็เข้ากนัดี กวา่จะได้อยา่งในปัจจบุนัก็แก้ไขกนัหลายรอบ สว่นเร่ืองเนือ้หา พิธีกรตัง้ใจตัง้แตต้่นวา่ 
"เร่ืองเลา่เช้านี"้ จะไมลํ่าดบัความสําคญัของขา่วตามท่ีคนทําขา่วคดิแทนคนด ูแตจ่ะพยายามทําให้ความ
ต้องการของคนดสํูาคญั  คือเปล่ียนจากเร่ืองท่ีเราเห็นวา่สําคญัไปเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านสนใจ เขานา่จะอยากได้
ความสบายๆ ตอนเช้าก่อนจงึจะเร่ิมด้วยเร่ืองเบาหรือเร่ืองท่ีมีผลกบัชีวติคนทัว่ไปแตไ่มไ่ด้หมายความวา่จะ
ละเลยเร่ืองหลกัท่ีมีผลกบัชีวติ เพียงแตจ่ะเป็นเร่ืองตอ่จากนัน้ (สรยทุธ  สทุศันะจินดา,2547:23-24)   เร่ืองเลา่
เช้านี ้ ออกอากาศวนัแรกคือวนัองัคารท่ี  2 มิถนุายน  2546  เวลา 06.30-07.00น. พิธีกรหลกัคือ คณุสรยทุธ สุ
ทศันะจินดา ผู้ปลกุกระแสรายการขา่ว ให้กลายเป็นเร่ืองท่ีไมด่ไูมไ่ด้เสียแล้ว   ท่ีมีบคุลกิและลีลาในการทํา
หน้าท่ีพิธีกร ด้วยคําพดูคําถามท่ี "ตรงไปตรงมา" "เข้าประเดน็"  และ "มัน่ใจ" พิธีกรร่วมอีกท่านคือคณุอรปรียา 
หุ่นศาสตร์และคณุเอกราช  เก่งทกุทาง 
                 
                 วนัแรกท่ีนําเสนอขา่วคณุสรยทุธเปิดตวัไว้วา่อยากได้เร่ืองเลา่จากคนดเูพราะขา่วไมจํ่าเป็นต้องมา
จากนายกฯหรือนกัธุรกิจใหญ่อาจจะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเห็นในชีวิตประจําวนัในบ้านนีเ้มืองนี ้เร่ืองแปลกท่ีควร
ตัง้ข้อสงัเกตไมค่วรปลอ่ยทิง้รวมทัง้เร่ืองท่ีผม คณุอรปรียา หรือผู้ชมเจออะไรก็มาเลา่ได้ วนันัน้จบลงด้วยรอยยิม้
ของทีมงาน เพราะรายการผา่นไปได้ดีบวกกบัคณุสรยทุธจบรายการด้วยรูปคณุอุ๊งอ๊ิงคูก่บันายกฯทกัษิณในมมุ
เดียวกนัจากหนงัสือพิมพ์มตชิน มีเสียงผู้ชมบอกวา่เวลาน้อยไป แตค่ณุสรยทุธเป็นคนขอไว้เท่านี ้เพราะคดิวา่
รายการดีต้องให้คนดรูู้สกึวา่ทําไมจบเร็ว สว่นรายการท่ีมีปัญหาคือ ดแูล้วรู้สกึวา่เม่ือไหร่จะจบเลยขอไว้คร่ึง
ชัว่โมงก่อน ถ้าดีจริงแล้วคอ่ยขยบัเวลา จนเป็น 2 ชัว่โมงอยา่งในปัจจบุนัทกุวนันี ้(สรยทุธ  สทุศันะจินดา
,2547:23-24) 
          
                 ของท่ีระลกึรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มว่า่จะเป็น เสือ้ กระเป๋า และสติก๊เกอร์ไมไ่ด้เป็นแคสี่สนัของ
รายการเท่านัน้แตก่ลายเป็นสญัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ยกตวัอยา่งเชน่เสือ้ก็จะมีคําจํากดัความวา่ “ข่าวเข้มค้น
กับคนคุ้นเคย” และสติก๊เกอร์ก็จะมีคําจํากดัความวา่ “ครอบครัวเร่ืองเล่าเช้านี”้ 
 
                  เนือ้หาของรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็นการวิเคราะห์ขา่วแบบกึ่งทอล์คโชว์ท่ีนําเสนอเร่ืองราวในแตล่ะ
วนั ผา่นการบอกเลา่ของ 2 พิธีกร ในรูปแบบท่ีแตกตา่งของ สรยทุธ  
สทุศันะจินดา ผู้ ทําหน้าท่ีหลกัในการเลา่เร่ือง วเิคราะห์ และ วิจารณ์ อรปรียา หุน่ศาสตร์  
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ผู้ เปรียบเสมือนตวัแทนผู้ชมทางบ้านทําหน้าท่ีซกัถามและเสนอข้อคดิตา่งๆเพ่ือให้รายการดไูมเ่ป็นทางการ สว่น
เอกราช เก่งทกุทาง ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ขา่วกีฬา เป็นรายการท่ีเหมาะสําหรับการเร่ิมเช้าวนัใหมข่องผู้คนในยคุ
ปัจจบุนั ออกอากาศทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 6.30 – 8.20 น.  
(ข้อมลูจาก  www.bectero.com/tv/drama) 
 
                 นําเสนอเร่ืองราวในแตล่ะวนัโดยนํามาจากหนงัสือพมิพ์โดยวิธีการเลา่ขา่วสูผู่้ชมขา่วท่ีเลือกมา
นําเสนอจะมีความหลากหลาย ท่ีอิงข้อมลูมาจากหนงัสือพิมพ์ท่ีเกิดขึน้ในแตว่นัไมว่า่เหตกุารณ์นัน้จะเป็นเร่ือง
ใหญ่เร่ืองเลก็ของสงัคมและเป็นขา่วท่ีชาวบ้านสนใจ และมีผลตอ่ชีวิตประจําวนัของเขาด้วยได้ทัง้ความรู้ และ
แง่คดิรวมทัง้ทําขา่วชาวบ้านให้เป็นเร่ืองสนกุเข้าใจงา่ยและเป็นการสรุปขา่วท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัให้แก่ผู้ชม
รวมทัง้ผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคดิเห็น หรือมีข้อมลูจะบอกขา่วก็สามารถทําได้ตามคําจํากดัความท่ีวา่”
ครอบครัวเดียวกนั” 
                 
                 รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ นัน้มีสีสนัสบายตานบัตัง้แตก่ารใช้ช่ือรายการท่ีฟังดแูล้ว
เหมาะสมกบัชว่งเวลาท่ีนําเสนอได้ยิน แล้วทําให้นา่สนใจท่ีจะรับฟังรับชม  และไมซ่ีเรียสหรือวิชาการหนกั
เกินไปสําหรับรายการขา่วช่วงเช้าการใช้ไตเติล้ (title)  ทัง้ดนตรีประกอบและภาพก็เหมาะสมกบัเวลาและ
บรรยากาศของยามเช้าการออกแบบตวัอกัษรของคําวา่    “เร่ืองเลา่เช้านี”้  
มีลกัษณะไมเ่ป็นทางการมากไปแตแ่ฝงไว้ด้วยความนุม่นวลบวกกบัความสนกุสนาน รวมทัง้บคุลกิและลีลาการ
เลา่ขา่วของพธีิกรมีเสนห์่ในการเลา่  คือเลา่ขา่วแบบให้ชาวบ้านเข้าใจงา่ยๆ ในช่วงเวลาท่ีจํากดัพร้อมแฝงความ
บนัเทิงความดดุนัผสมภาษาท่ีเชือดเฉือนให้เหมาะสมกบัเนือ้ขา่วท่ีนํามาเลา่เพิ่มอรรถรสในการชมและตบท้าย
ด้วยมขุตลกๆ  มนัๆ  แบบชาวบ้านชอบและให้ความรู้ 
สกึเดียวกนัโดนใจผู้ชมทกุกลุม่ซึง่จะแบง่ชว่งการนํา เสนอขา่ว เป็น ช่วงเปิดรายการ  ลกัษณะขา่ว 
ท่ีนํามาเลา่ก็จะเป็นขา่วขา่ว สงัคม ชาวบ้าน อาชญากรรม  ชว่งท่ีสองของรายการจะเป็นขา่วการเมือง 
เศรษฐกิจ   และช่วงท่ีสามจะเป็นขา่วบนัเทิงและขา่วกีฬา   เป็นต้น 
                
                 ในอีกด้านหนึง่นัน้เม่ือเอย่ถึงคนขา่วคณุภาพยคุ พ.ศ. นีท่ี้ได้รับความนิยมอยูใ่นอบัดบัต้นๆนัน้ก็ต้อง
มีพิธีกรรายการขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีจ้ากบคุลกิท่ีโดดเดน่เป็นนกัวเิคราะห์ขา่วท่ีมีลีลาและมมุมอง
เฉพาะตวัไมว่า่จะเป็นลีลาหรืออารมณ์ดดูงึดดูผู้ชมเม่ือปรากฏเม่ือสูจ่อโทรทศัน์จากท่ีได้เวลาทํารายการเพียง 1 
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ชัว่โมง แตปั่จจบุนัรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้พิม่เวลาเป็น 2 ชัว่โมงเตม็จากกระแสตอบรับของผู้ชม  และแฟน
คลบัท่ีทําเว็บไซด์ให้และเห็นได้ชดัเจนคือ     
                 จากผลการวจิยัจากบริษัทเอซี นีลเสน็ ในเดือนสงิหาคม 2546 ในเวลาขา่วช่วงเวลาเดียวกนั 
รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้เรตติง้พุง่ไปถงึ 3.4 ทิง้หา่งช่อง 7 ซึง่ได้ 1.6 สว่นอนัดบัท่ี 3 คือไอทีวีได้  1.3จากนัน้
ช่อง 5 ได้ 0.5  และโมเดร์ินไนน์ทีวีได้ 0.4 ข้อมลูจาก(www.businessthai.co.th) และ รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้า
นีไ้ด้รับรางวลั รายการทอล์คโชว์ยอดเย่ียม จากท็อปอวอร์ดของนิตยสารทีวีพลู ปี 2004  ( :http: 
//www.sorayutfanclub.com) 
 
                 ด้วยรูปแบบเนือ้หาของรายการและบคุลกิเทคนิคการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีโดดเดน่และเป็น
บคุคลท่ีน่าสนใจไมว่า่จะเป็นรายการวาไรตีข้องเมืองไทยและนิตยสารอ่ืน ๆ ก็ต้องเชิญพิธีกรเร่ืองเลา่เช้านีไ้ป
สมัภาษณ์ออกรายการ เชน่ รายการท่ีน่ีประเทศไทย เจาะใจ รายการสมาคมชมดาว เป็นต้น  เหตกุารณ์
ดงักลา่วกบัผลการตอบรับทําให้เห็นวา่การนําเสนอขา่วและรายการ"เร่ืองเลา่เช้านี"้ทางสถานีวิทยโุทรทศัไทย
ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. มีความโดดเดน่และสามารถดงึดคูวามสนใจของผู้ชมในการบริโภคขา่วด้วยวธีิการ
นําเสนอของพธีิกรท่ีมีลีลาการนําเสนอขา่วท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วยวธีิการท่ีแสดงออกมาสูส่ายตา
ประชาชนทกุระดบั อยา่งไรก็ตามการนําเสนอขา่วของรายการ”เร่ืองเลา่เช้านี”้ท่ีปรากฏขึน้ก็ยอ่มสง่สะท้อนให้
เห็นวา่รายการขา่วโทรทศัน์ในปัจจบุนัมีกระบวนการผลติและรูปแบบการนําเสนอท่ีสร้างสีสนัและพฒันาขึน้ไป
จากเม่ือก่อนไมว่า่ด้านการพฒันาตวักระบวนการผลติรูปแบบรายการและพิธีกรของรายการซึง่ถือวา่มีสิง่ใหม่ๆ    
ท่ีส่ือมอบให้แก่สาธารณชนจงึเป็นท่ีมาในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
 
ปัญหานําวิจยั 
      
                 1. พฤตกิรรมการเปิดรับชมของผู้ รับสารในรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็นอยา่งไร 
                 2. การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรในรายการ 
เร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็นอยา่งไร 
                 3. การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็น 
อยา่งไร 
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วัตถุประสงค์   
                         
                 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับชมของผู้ รับสารในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 2. เพ่ือศกึษาการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี.้ 
                 3. เพ่ือศกึษาการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารทีมีตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมุตฐิานงานวิจัย 
 
                 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรับ 
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนั   ผู้ รับสารจะมีการรับรู้และ 
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
                 3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนั   ผู้ รับสารจะมีการรับรู้และ 
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
          
              การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซึง่ศกึษาเฉพาะประชาชนท่ี
รับชมรับฟังรายการเร่ืองเลา่เช้านีใ้นเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ซึง่มีทัง้หมด 50 เขต จํานวนประชากรทัง้หมดมี 
5,844,607 ล้านคน ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย โดยการจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนแตล่ะกลุม่เขตมา 10 เขต 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือเดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 2548 

 
ข้อจาํกัดในการวิจยั 
 
                  การวิจยัในครัง้นีทํ้าการวิจยัข้อมลูเฉพาะ 400 คนของกลุม่ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับฟัง
รับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ท่านัน้ 
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นิยามศัพท์ 
      
รายการข่าวเร่ืองเล่าเช้านี ้   หมายถงึ       รายการขา่วภาคเช้าท่ีออกอากาศทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ ไทย

ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ FM.105.5 MHz ทกุวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 
เวลา 06.30 – 08.30 น.                                                                                       

การนําเสนอ                     หมายถึง       วิธีการนําเสนอขา่วในรูปแบบตา่งๆ เชน่นํา้เสียง เนือ้หาของขา่ว ท่ี
ใหมแ่ละนา่สนใจเพ่ือเรียกร้องความสนใจของผู้ รับสารให้ตดิตาม
รับชมรับฟังรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้

รูปแบบของรายการ           หมายถึง       รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีมี้รูปแบบรายการกึง่  
                                                                 ทอล์คโชว์ ท่ีนําเสนอเร่ืองราวในแตล่ะวนั ผา่นการ 
                                                                  บอกเลา่วิเคราะห์ และวิจารณ์  
 ข่าว                                หมายถงึ       การบอกเลา่เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมวา่มี

เร่ืองอะไร  ใคร  ท่ีไหน  เกิดขึน้เม่ือไหร่  ทําไมจงึเกิดและมี
ผลกระทบอยา่งไรท่ีตอ่สงัคมการเมือง หรือสาธารณชน 

ข่าวหนัก  (Hard News)        หมายถงึ      ขา่วทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ ภยัพิบตั ิ
ข่าวเบา    (Soft News)         หมายถึง      ขา่วท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัและมีคณุคา่ความสําคญัน้อยกวา่

ขา่วหนกัมีผลกระทบตอ่ผู้ชมไมม่ากนกัเช่นขา่วสงัคมการศกึษา
ขา่วเป็นต้น 

การเล่าข่าว                       หมายถงึ     การนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัของสงัคมมา 
                                                                 เลา่ในรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีใ้ห้ผู้ รับสารได้รับชมรับฟัง 
พฤตกิรรมการเปิดรับชม       หมายถงึ    ความถ่ี ,ระยะเวลา, ลกัษณะ , ช่วงเวลาและสาเหตกุารชมรายการ

ขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
การรับรู้                             หมายถึง   การแสดงออกถึงความรู้สกึ ความรู้และความเข้าใจของผู้ รับสารท่ี

มีตอ่พิธีกร และรูปแบบรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
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ผู้รับสาร                           หมายถงึ     ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับชมรับฟัง 
                                                                 รายการเร่ือง เลา่เช้านีข้องทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทย    
                                                                 ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ FM.105.5 MHz จํานวน   
                                                                 10เขตได้แก่  เขตบางรัก เขตดสุติ เขตดนิแดง เขต 
                                                                  บางซื่อ เขตคลองเตย  เขตดอนเมือง เขตบางเขน  
                                                                  เขตบางกะปิ  เขตบางนา และเขตลาดกระบงั 
ความพงึพอใจ                 หมายถึง         ความรู้สกึท่ีดีทีมีตอ่พิธีกร และรูปแบบรายการซึง่เป็น  
                                                                  เหต ุ  จงูใจให้ผู้ รับสารตดัสนิใจ  รับชมรับฟังรายการ 
                                                                  ขา่วเร่ืองเลา่เช้านีข้องทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทย  
                                                                  ทีวีสีช่อง 3  อ.ส.ม.ท. และ FM.105.5 MHz 
พธีิกร                            หมายถึง        ผู้ ทําหน้าท่ีนําเสนอขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ได้แก่     
                                                                 คณุสรยทุธ สทุศันะจินดา ,คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์ 
                                                                 และ คณุเอกราช  เก่งทกุทาง 
 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                   
                 การวิจยัในครัง้นีทํ้าให้ทราบถงึพฤตกิรรมการเปิดรับชม,การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร  และรูปแบบรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีข้องทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง3 อ.ส.ม.ท. ซึง่เป็นประโยชน์  และเป็นแนวทางในการศกึษาพฒันาวิธีการนําเสนอ
ของพิธีกร และรูปแบบของรายการขา่วทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ได้ตรงกบัทกุกลุม่เป้าหมาย  และเกิดประโยชน์
แก่รายการขา่วอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
 

 
 

 

การรับรู้และความพงึพอใจของ
ผู้ รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีตอ่รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
ของทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ
FM.105.5 MHz 
 

ผู้ รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพ 
-การศกึษา 
-รายได้ 
-อาชีพ 

 
การรับรู้และความพงึพอใจ
ของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

 
การรับรู้และความพงึพอใจ 
ของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้

พฤตกิรรมการเปิดรับชม
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
เช่น  -ความถ่ี 
       -ระยะเวลา 
       -ลกัษณะรับชม 
       -ช่วงเวลา 
       -สาเหตรัุบชม 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 
                 แนวคดิท่ีผู้วิจยัใช้เป็นแนวทางในการศกึษาวิเคราะห์เร่ือง การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่รายการ “เร่ืองเลา่เช้านี”้ 

 
                  1. แนวคดิเก่ียวกบัรายการขา่วทางโทรทศัน์ และการนําเสนอขา่วทางโทรทศัน์     
                  2. แนวคดิเก่ียวกบัผู้ประกาศขา่ว                  
                  3. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมและการเปิดรับสารจากส่ือ 
                  4. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
                  5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 1.  แนวคดิเก่ียวกับรายการข่าวทางโทรทศัน์ และการนําเสนอข่าวทางโทรทศัน์   
 
              หน้าท่ีสําคญัท่ีสดุประการหนึง่ของส่ือมวลชน คือ การแจ้งขา่วสารให้ประชาชนได้รับรู้ซึง่นบัวา่เป็น
หน้าท่ีประการแรกท่ีถือกําเนิดขึน้พร้อม ๆ กบัส่ือมวลชนชนิดแรกของโลกนัน่ก็คือ ส่ือหนงัสือพิมพ์โดยมีสิง่ท่ี
เรียกวา่ “ขา่ว” (News)  เป็นผลติผลจากการทําหน้าท่ีในครัง้นัน้ และยงัคงดํารงอยูม่าจนถึงปัจจบุนัดงันัน้คํา
นิยามของขา่วจงึอิงกบัแนวคดิในการนําเสนอขา่วของหนงัสือพิมพ์เป็นสว่นใหญ่อยา่งไรก็ดี เม่ือส่ือมวลชน
แขนงอ่ืน ๆ ได้พฒันาก้าวหน้ามากขึน้เร่ือย ๆ แนวคดิเก่ียวกบัขา่วก็ได้ถกูหยิบยกขึน้มาใช้อธิบายการนําเสนอ
ขา่วผา่นส่ืออ่ืน ๆ ในแนวทางเดียว 
กบัส่ือหนงัสือพิมพ์โดยมีหลกัการพืน้ฐานอยูท่ี่ความถกูต้องเป็นจริง (สรรพสริิ วิริยสริ,2530:611) อ้างใน ธนา
พงษ์ จนัทร์ชอน, 2546 :57 ได้มีผู้ให้คํานิยามของขา่วไว้มากมายดงัตอ่ไปนี ้            
                     
                  ยงยทุธ  รักษาศรี  กลา่ววา่ ขา่ว  คือ รายงานเหตกุารณ์ท่ีผู้คนให้ความสนใจในขณะใดขณะหนึง่ 
 
                  พิสษิฐ  ชวาลาธวชั  กลา่ววา่  ขา่ว คือความจริงท่ีสมบรูณ์เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จากอดีตสูปั่จจบุนั
อยา่งมีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองจะสมมตุใิห้อะไรตา่งๆ  เกิดขึน้เองไมไ่ด้ และความเป็นจริงนัน้มีผลมาจาก
พฤตกิรรมของมนษุย์ในสงัคม  และมีผลกระทบตอ่คนหมูม่ากทัง้ระดบัท้องถ่ิน ประเทศและมวลมนษุย์โลก 
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                 Ralph S. Lzard กลา่ววา่  ขา่ว  คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือกําลงัเกิดและมีความสําคญัท่ีสร้าง
ความสนใจแก่ผู้อา่นเป็นจํานวนมาก  และขา่วท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือขา่วท่ีสร้างความสนใจแก่คนจํานวนมาก 
                  
                 Tumer Catledge อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์  กลา่ววา่  ขา่ว คือ สิง่ซึง่สามารถพบ
ได้ในวนันีโ้ดยท่ีไมรั่บรู้มาก่อน (อ้างใน ปรียานชุ   คลอวฒุิวฒัน์,2535:12) 
                 
                 Ahillip H. Ault ศาสตราจารย์ทางวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมินเนโคตาในสหรัฐอเมริกาได้ให้
ความหมายของคําวา่ “ขา่ว” ไว้  4  ลกัษณะ  คือ 
                        1. ขา่วเป็นรายงานของเหตกุารณ์หนึง่ กระชบั ชดัเจน จดัเสนอได้ภายในระยะเวลาอนั
เหมาะสม 
                        2. ก่อนท่ีจะเป็นขา่ว  จะต้องมีการรวบรวมข้อมลูประกอบเหตกุารณ์ในขา่วนัน้อยา่งถกูต้อง
และสมบรูณ์ 
                        3. การรายงานขา่วให้เหมาะสมกบัระยะเวลาการนําเสนอได้กระชบั  และชดัเจนเป็นผล
เน่ืองมาจากความสามารถของผู้ เรียบเรียงผู้ เขียนและผู้รายงานขา่วนัน้ 
                        4. เนือ้เร่ืองของขา่วตลอดจนแง่มมุท่ีนํามาเสนอนัน้  เป็นท่ีสนใจแก่ผู้อา่น ผู้ ฟัง และผู้ชมจาก
คําจํากดัความ และคําอธิบายความหมายของ “ขา่ว”  สามารถอธิบายความหมายของรายการขา่วทางโทรทศัน์
ได้ดงันี ้
                      
                 รายการขา่วทางโทรทศัน์   หมายถงึ  รายการท่ีจดั และผลติขึน้โดยรูปแบบของการประกาศ อา่นคํา
บรรยาย  และการรายกงานเหตกุารณ์ตา่งๆ  หลากหลายกนัไป การนําเสนอด้วยวธีิเหลา่นัน้อาจทําได้ด้วยภาพ
ทัง้หมด  หรือบางสว่นหรือปราศจากภาพเหตกุารณ์ท่ีเป็นขา่วก็ได้ก่อนนําเสนอขา่วจะมีการแสวงหา  รวบรวม  
จดัเก็บข้อมลูของเหตกุารณ์ในเร่ืองราว มีเนือ้หาสาระและรายละเอียดของเหตกุารณ์ในขา่วนัน้ให้เกิดความ
กระชบัชดัเจน  และได้ใจความภายในระยะเวลาการนําเสนอท่ีเหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือเป็นการดงึดดู  และเรียกร้อง
ความสนใจจากผู้ชมการรายงานขา่วนัน้ ๆ และเพ่ือเป็นการบริการประชาชนด้วยขา่วสารอยา่งถกูต้องอีกด้วย
(อ้างใน ปรียานชุ   คลอวฒุวิฒัน์,2535:12) 
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                 สถานีโทรทศัน์เป็นแหลง่ท่ีนําเสนอขา่วสาร  สาระประโยชน์และความบนัเทิงให้กบัประชาชน
รายการตา่ง ๆ ในสถานีโทรทศัน์สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
                          1. Journalistic Program 
                          2. Non- Journalistic Program   หรือ    Entertainment 
                           
                  รายการขา่วโทรทศัน์นัน้จดัอยูใ่นประเภทของ  Journalistic Program อนัประกอบไปด้วย
คณุลกัษณะสําคญั ๆ คือ ต้องเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงมีพยานหลกัฐานยืนยนัมีวิธีการนําเสนอท่ีมุง่ให้สารสนเทศ
(Information) (กาญจนา แก้วเทพ,2541:257)สว่นการให้คํานิยามวา่ขา่วโทรทศัน์คืออะไรนัน้คงสืบทอดมาก
จากคํานิยามของขา่วโดยทัว่ไปจะตา่งกนัเพียงส่ือท่ีใช้ในการรายงงานข่าวสารเหตกุารณ์หรือแสดงความคดิเห็น
ได้ทัง้ภาพและได้ยินทัง้เสียงไปพร้อมๆกนัได้อยา่งรวดเร็วสามารถสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบัผู้ชมรู้สกึถึง
ความเป็นจริงได้มากกวา่รายงานขา่วของหนงัส่ือพมิพ์หรือวิทยทํุาให้ผู้ชมรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ของเหตกุารณ์
คล้ายกบัเข้าไปอยูร่่วมในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ (อ้างในธนาพงษ์ จนัทร์ชอน,2546:59) 
 
 คุณค่าของข่าวและการประเมินค่าข่าว 
                         
                 ในปัจจบุนัมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้อยา่งมากมายซึง่เหตกุารณ์บางอยา่งเท่านัน้ท่ีส่ือมวลชนจะ
เลือกมารายงานสว่นการท่ีจะเลือกเหตกุารณ์ใดขึน้มารายงานนัน้ก็ขึน้อยูก่บัหลกัฐานบางประการท่ีรู้จกักนัดีใน
วงการสื่อมวลชนซึง่เรียกวา่หลกัคณุคา่ของขา่ว (News Value) นัน่เอง 
                          
                  ฉอ้าน วฒุกิรรมรักษา (2536:18)(อ้างใน ธนาพงษ์ จนัทร์ชอน, 2546 :59) กลา่วถึงหลกัเกณฑ์การ
คดัเลือกขา่ว(News  Judgement) ทัง้ของหนงัสือพิมพ์ วิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์วา่ต้องคํานงึถงึ
องค์ประกอบของข่าวหากเหตกุารณ์หรือข้อเท็จจิรงใดมีคณุคา่ทางขา่วสงู(News Value) สงูก็จะได้รับการ
พิจารณานํามารายงานเป็นขา่ว คณุคา่ขา่วขึน้กบัองค์ประกอบท่ีสําคญัดงันี ้
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                 1. ความสดทนัสมยั นบัได้วา่เป็นหวัใจสําคญัในการนําเสนอขา่ว เพราะผู้อา่นมกัให้ความสนใจ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้สด ๆร้อน ๆ หรือเร่ืองราวท่ีทนัสมยัดงัคํากลา่วท่ีวา่ “ขา่วต้องสดเหมือนปลา” 
                 2.  ความใกล้ชิดเป็นองค์ประกอบสําคญัอยา่งหนึง่ในการพิจารณาคณุคา่จากขา่ว 
เพราะนกัจิตวทิยาได้อธิบายถึงนิสยัมนษุย์วา่จะสนใจเร่ืองท่ีอยูใ่กล้ตวัอนัอาจจะสง่ผลกระทบถงึตวัเองได้
มากกวา่ความใกล้ชิดนีห้มายถึงความสมัพนัธ์ใกล้ชิดตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
                 3.  ความเดน่หมายถึง  บคุคลสําคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีเม่ือบคุคลนัน้ไปเก่ียวข้องกบั 
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ยอ่มได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทัว่ไป ซึง่ความเดน่นีร้วมถึงสถานท่ีสําคญั วตัถลํุา้
คา่ ฯลฯ เป็นต้น 
                 4.  ความแปลกประหลาด  เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งผิดปกตหิรือผิดวิสยัในสงัคมเหตกุารณ์นัน้
ยอ่มก่อให้เกิดความสนใจ  และมีคณุคา่ทางขา่วสงู 
                  5.  ผลกระทบกระเทือนขา่วท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชนเป็นจํานวนมากมกัจะได้รับการพิจารณาท่ี
จะเสนอเป็นขา่วมากกวา่ ขา่วท่ีวา่นีอ้าจจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
                  6. ความขดัแย้ง เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ในการพิจารณาคณุคา่ของขา่วเพราะ
ความขดัแย้งยอ่มเป็นท่ีสนใจของมนษุย์โดยทัว่ไปอาจเป็นความขดัแย้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคม 
                  7.  ความมีเง่ือนงํา บางครัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อาจมีเบือ้งหลงัลกึลบัสลบัซบัซ้อนส่ือมวลชนมกัให้
ความสนใจขดุคุ้ยและนํามาตีแผเ่สนอเป็นขา่วตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลายๆวนัซึง่ขา่วประเภทนีจ้ะได้รับความ
สนใจจากประชาชนอยา่งขว้างขวางเป็นขา่วท่ี ปถุชุนสนใจเม่ือมีเหตกุารณ์เกิดขึน้แล้วทําให้เกิดความรู้สกึ
สะเทือนอารมณ์ตอ่เหตกุารณ์หรือมีความรู้สกึร่วมทางอารมณ์กบับคุคลในขา่วด้วยเช่น เห็นอกเห็นใจเศร้าโศก
เสียใจกลวัหรือหวาดระแวงวา่สกัวนัหนึง่อาจเกิดขึน้กบัตวัเองได้ 
                 8. เพศธรรมชาตขิองมนษุย์   มกัสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัเพศ ทัง้เพศเดียวกนัและตา่งเพศและความ
ผิดปกตทิางเพศ 
                 9. ความขบขนั ในช่วงเวลาท่ีบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองกําลงัเคร่งเครียดส่ือมวลชนอาจ
เสนอขา่วขบขนัเผ่ือผอ่นคลายบรรยากาศได้ชัว่คราวขา่วขบขนันีอ้าจจะเกิดจากการกระทําของดาวตลกหรือ
จากเหตกุารณ์ 
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                 10. ความเปล่ียนแปลงในสงัคมมนษุย์ยอ่มจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมออาจเป็นการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือไมดี่ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงยอ่มจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมออาจเป็นการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือไมดี่ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้มนษุย์ซึง่เป็นหน่วยหนึง่ในสงัคม จําเป็นต้อง
ให้ความสนใจในการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ ด้วยเพราะการเปล่ียนแปลงยอ่มกระทบตอ่มนษุย์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
                11.ความก้าวหน้า มนษุย์มีความพยายามดิน้รนท่ีจะเอาชนะธรรมชาตเิสมอ มนษุย์จงึค้นคว้าหา
วิธีการใหม ่ๆ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึง่ทําให้ประชาชนสนใจจงึถือได้วา่มีคณุคา่ขา่วสงูเช่นกนั 
                  
                 สถานีโทรทศัน์ BBC  ของประเทศองักฤษ (ศริิพร วฒุทิวี,2542:85)(อ้างใน ธนาพงษ์ จนัทร์ชอน, 
2546 :61) กําหนดเกณฑ์ประเมินคณุคา่ขา่วไว้ 2 ประการได้แก่ ความสําคญั    (Important) และความสนใจ 
(Interest ) ซึง่หลกัเกณฑ์ทัง้ 2 นีไ้มจํ่าเป็นต้องใช้ควบคูก่นัอาจจะมีอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือมีทัง้สองอยา่งก็ได้ 
                 
                 รายการขา่วโทรทศัน์ท่ีจดัได้วา่ประสบความสําเร็จ และกลายเป็นต้นแบบของรายการขา่วโทรทศัน์
ในหลายประเทศ คือรายการสารคดีวิเคราะห์ขา่วท่ีมีการใสบ่รรยากาศของความเร้าอารมณ์ตา่ง ๆ ประกอบท่ี
เรียกวา่แทบลอยด์ไลน์ นิวแม็คกาซีน (Tabloidlike newsmagazines) ซึง่เป็นการผสมผสานรูปแบบของขา่ว
หนงัสือพมิพ์แบบเร้าอารมณ์  (Tabloid papers) เข้าไปในรูปแบบของการอา่นขา่วหรือรายงานขา่ว รายการ
สารคดีขา่วลกัษณะนีจ้ะเกิดขึน้มากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เช่นรายการ “Dateline”ของเครือขา่ย NBC ซึง่
นําเสนอ 5 คืนตอ่สปัดาห์ รายการ”20/20” ของเครือขา่ย ABC  ซึง่นําเสนอ 3 คืนตอ่สปัดาห์ และรายการ 
“Second” ของเครือขา่ย CBS เป็นต้น มีการวิเคราะห์ไว้วา่สาเหตท่ีุรายการสารคดีวิเคราะห์ขา่วได้รับความ
นิยมและกลายมาเป็นปัจจยัท่ีทํารายได้ให้แก้สถานีโทรทศัน์ระบบเครือขา่ยมีอยู ่2 ประการด้วยกนั คือ 
                

1. การเตบิโตของสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบลิทําให้ความนิยมของผู้ชมท่ีมีตอ่รายการ 
ของสถานีโทรทศัน์ระบบเครือขา่ยใหญ่ ๆ ทัง้ 3 แหลง่ลดน้อยลงจงึหนัมาผลติรายการสารคดีขา่วซึง่มุง่หวงักลุม่
ผู้ชมเป้าหมายตํ่ากวา่รายการบนัเทิงประเภทอ่ืนๆ 
                 2. คา่ใช้จ่ายในการผลติรายการภาพยนตร์ชดุและ sit – coms มีอตัราสงูขึน้เร่ือยๆเพราะการแขง่ขนั
กบัสถานีโทรทศัน์อ่ืน ๆ คา่ตวัของนกัแสดงท่ีสงูขึน้เพราะมีทางเลือกมากขึน้และโอกาสเลือกของผู้ชมท่ามกลาง
จํานวนรายการท่ีมีต้นทนุการผลติสงูในขณะท่ีรายการสารคดีขา่วนัน้ใช้ต้นทนุในการผลติท่ีต่ํากวา่และเป็นการ
ลงทนุท่ีสถานีโทรทศัน์ตา่งๆได้ทําอยูแ่ล้วในการพฒันาฝ่ายขา่วของสถานีทัง้ในด้านทรัพยากรบคุคลเคร่ืองมือ
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และอปุกรณ์รวมทัง้การสง่เสริมทางการตลาดจงึอาจจะเรียกได้วา่เป็นการลงทนุท่ีมีราคาถกูก็ได้ใน
ขณะเดียวกนัรูปแบบของรายผลติรายการเสมือนจริงหรือรายการท่ีสร้างจากเหตกุารณ์จริงเช่นรายการสารคดี
เบือ้งหลงัคดีอาชญากรรมตา่งๆเชน่”Emergency911” ในสหรัฐอเมริกาและ“Crime Watch” ในองักฤษ ก็เป็น
รายการท่ีได้รับความนิยมสงูและมีต้นทนุการผลติท่ีต่ําเพราะอาศยัจากแฟ้มขา่วหรือจากการทําขา่วของนกัขา่ว
ในสถานีโทรทศัน์นัน้อยูแ่ล้ว (อ้างใน วิลาสนีิ พิพิธกลุ,2546:43-44) 
 
ประเภทของข่าว 
                  
                 การแบง่ประเภทของขา่วสามารถกําหนดได้หลายวิธี เชน่แบง่ตามเนือ้หาขา่วสาร แบง่ตามท่ีเกิด
เหตกุารณ์แบง่ตามแหลง่ขา่ว และแบง่ตามลกัษณะของการผลติขา่วหากแบง่ตามเนือ้หาขา่วจะสามารถแบง่
ขา่วออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
                          1.   ขา่วหนกั (Hard News)  หมายถงึ   ขา่วท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นทกุทิศทัว่โลกแล้วมีผลกระทบตอ่
ประชาชนจํานวนมากในทนัทีทนัใด และมีความสําคญัตอ่สงัคมอยา่งมาก เช่น ขา่ว การเมือง ขา่วภยัพิบตั ิเป็น
ต้น 
                          2.  ขา่วเบา (Soft News) ขา่วท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัและมีคณุคา่สําคญัน้อยกวา่ขา่วหนกั
มีผลกระทบตอ่ผู้ชมไมม่ากนกั เช่นขา่วสงัคม ขา่วการศกึษา   เป็นต้น 
 
                 สําหรับขา่วโทรทศัน์  นอกจากจะมีการแบง่ขา่วตามเนือ้หาขา่วเป็นหลกัแล้วยงัต้องอาศยัหลกัการ
แบง่ตามสถานการณ์ท่ีเกิดเหตกุารณ์มาประกอบ  ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของขา่วโทรทศัน์ โดยแบง่เป็น 
                          1.  ขา่วหนกั   ได้แก่  ขา่วทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ  ภยัพิบตั ิ
                          2. ขา่วเบา     ได้แก่   ขา่วทางด้านพระราชสํานกั สงัคม การศกึษา ศลิปวฒันธรรมและ
บนัเทิง  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสขุ เกษตรกรรม อาชญากรรม กีฬา รายงานพิเศษ 
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                          3. ขา่วภมูภิาค  หรือขา่วท้องถ่ิน  หมายถึง  ขา่วภายในประเทศ ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้ในเมืองหลวง 
และจงัหวดัใกล้เคียงและเป็นขา่วท่ีมีความสําคญั  หรือมีผลกระทบตอ่ประชาชนในภมูิภาคหนึง่เป็นสว่นใหญ่ 
รวมทัง้บคุคลท่ีเป็นขา่วเนือ้หาขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิภาคนัน้ ๆ 
                          4. ขา่วตา่งประเทศ  หมายถึง  ขา่วรายงานเหตกุารณ์ สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายนอก
ราชอาณาจกัรไทย  โดยได้รับสญัญาณขา่วผา่นดาวเทียม  และทางเคร่ืองโทรพมิพ์ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีแปลขา่ว
เป็นภาษาไทย  และจะคดัเลือกเฉพาะขา่วท่ีนา่สนใจเทา่นัน้ออกอากาศทัง้นีร้วมถงึการวิเคราะห์ขา่ว
ตา่งประเทศด้วย   
 
                 จะเห็นได้วา่รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีจ้ะมีทัง้ขา่วหนกัท่ีเก่ียวกบั ขา่วการเมือง เศรษฐกิจ ภยัพิบตัิ
ตา่ง  ๆ  และขา่วเบาท่ีเก่ียวกบัสงัคม การศกึษา วฒันธรรม บนัเทิง กีฬา ท่ีนําเสนอแก่ผู้ชมทางสถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.และเหมาะสมกบัระยะเวลาการนําเสนอได้กระชบัและชดัเจนเนือ้เร่ืองของขา่ว
ตลอดจนแง่มมุการนําเสนอของพิธีกรรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีน้ัน้เป็นประเดน็ท่ีประชาชนให้ความสนใจ 
 
แนวคดิเก่ียวกับการนําเสนอข่าวทางโทรทศัน์      
                   
              โดยทัว่ไปประชาชนซือ้โทรทศัน์มกัมีจดุประสงค์ท่ีสําคญั  คือ  เพ่ือความบนัเทิงสว่นในเร่ืองของการ
ท่ีจะได้รับความรู้ ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ในปัจจบุนัหรือความรู้ทัว่ไปก็ตามเป็นผลพลอยได้    หรือเป็นเป้าหมาย
รองลงมาอีกประการหนึง่  การดําเนินกิจการโทรทศัน์เองก็มุง่ท่ีจะทําหน้าท่ีให้ความบนัเทิงเป็นหลกัมากกวา่
หน้าท่ีอ่ืนๆ  แตอ่ยา่งไรก็ตามโทรทศัน์ก็ทําหน้าท่ีให้บริการด้านความรู้และเหตกุารณ์ปัจจบุนัแก่ประชาชนทัว่ไป
ได้รวดเร็ว และทนัตอ่เหตกุารณ์มากกวา่อ่ืน ๆ                     
                   
                 ลกัษณะการนําเสนอขา่วในรูปแบบโทรทศัน์นัน้  สามารถกระตุ้นและดงึดดูความสนใจของผู้ รับ
ขา่วสารได้เป็นอยา่งดีนอกจากภาพและเสียงจะเป็นตวัโดดเดน่ในการนําเสนอเนือ้หาเข้ามาสร้างความ
ประทบัใจความสนใจดีซึง่ประกอบไปด้วยสาระ  (messages)  ท่ีเป็นความจริงใหม ่สด นา่สนใจ และมี
ผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีสง่ออกไปยงัผู้สง่สาร (source) โดยอาศยัส่ือ (channel) โทรทศัน์เพ่ือรับทราบการใช้
ภาพประกอบเหตกุารณ์ประกอบเนือ้หาเป็นวิธีหนึง่ในการถ่ายทอดขา่วสาร(information)  ทศันคต ิ (Attitude)   
และอารมณ์  (Emotion)             
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                 ขา่ว เป็นเนือ้หาของส่ือมวลชนท่ีมีความสําคญัยิ่งอยา่งหนึง่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขา่วโทรทศัน์ซึง่เป็น
รายการท่ีตอบสนองตอ่บทบาท  ของส่ือโทรทศัน์ในการเผยแพร่ขา่วสารสูส่งัคมโดยตรง (สายสม  วงศาสุ
ลกัษณ์ ,2535)  รายการขา่วโทรทศัน์ซึง่เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมีความสดทนัตอ่เหตกุารณ์บอกเลา่ขา่วสารตา่งๆ  
ตลอดจนเร่ืองราวของสงัคมไทย ท่ีสามารถตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของประชาชนอยา่งมาก สถานีโทรทศัน์
เองก็ให้ความสําคญักบัรายการดงักลา่วสงูมีการแขง่ขนัทัง้ด้านรูปแบบรายการ การนําเสนอเนือ้หา  และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลติรายการทัง้นีเ้พราะทกุสถานีถือวา่รายการขา่ว  คือ  ภาพพจน์และหน้าตาของสถานี          
                      
                 สิง่สําคญัของขา่วโทรทศัน์  คือ ต้องมีเนือ้หาโดยรวมเหตกุารณ์สรุปเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้วา่ อะไร ท่ี
ไหน เม่ือไหร่ และทําไม ซึง่เม่ือรวมกบัลกัษณะของส่ือโทรทศัน์แล้ว ขา่วโทรทศัน์ควรมีความหมายคือ ขา่วสารท่ี
เกิดขึน้ใหม ่นา่สนใจ มีผลกระทบตอ่สาธารณชน ซึง่บนัทกึภาพได้ เพ่ือจดัทํารายการของข่าวในประเทศ ขา่ว
ตา่งประเทศ ขา่วกีฬาและการวิเคราะห์ขา่ว          
                      
                 ดงันัน้จะเห็นวา่รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้  พิธีกรมีการนําเสนอขา่วท่ีผู้คนให้ความสนใจในขณะนัน้
ซึง่มีผลกระทบตอ่สาธารณชนและในชีวิตประจําวนัรวมถึงเนือ้หาขา่วท่ีเลือกมานําเสนอในรายการขา่วเร่ืองเลา่
เช้านี ้ต้องกระชบัและ ชดัเจนทนัตอ่เหตกุารณ์นําเสนอได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมทัง้การถ่ายทอดนํา้เสียง
ลีลาและอารมณ์ของตวัพิธีกรท่ีดงึดดูความสนใจและจงูใจผู้ชมรวมทัง้ขา่วท่ีเลือกนําเสนอไมว่า่จะเป็นขา่วหนกั
หรือขา่วเบาต้อง มีเนือ้หาสาระ วา่ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยา่งไร และทําไมในแตล่ะเนือ้หาขา่วนัน้ ๆ  
 
2.แนวคดิเก่ียวกับผู้ประกาศข่าว 
 
                  การเป็นผู้ประกาศขา่วของสถานีโทรทศัน์ช่องตา่ง ๆ นัน้สามารถจดัแบง่ประเภทผู้ประกาศขา่วตาม
ลกัษณะบทบาทของงานตามหน้าท่ีในการนําเสนอขา่วและคณุสมบตัขิองผู้ประกาศขา่วแบง่ได้ตามเกณฑ์ตา่ง 
ๆ ดงันี ้
                  นงนชุ  ศริิโรจน์ (2537:73-79) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดบคุลกิภาพของผู้ประกาศ
ขา่วโทรทศัน์โดยวิเคราะห์ววิฒันาการทางบคุลกิภาพของผู้ประกาศขา่วโทรทศัน์มีหน้าท่ีนําเสนอในฐานะผู้
ประกาศขา่ว  ดงันี ้
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                            -    ผู้ประกาศขา่วหลกัและผู้ประกาศขา่วร่วมเป็นหลกัในการนําเสนอขา่วประกาศและ
เช่ือมโยงชิน้ขา่วตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามบทโทรทศัน์ 
                            -    ผู้ประกาศขา่วร่วมมีการนําเสนอสลบักบัผู้ประกาศขา่วหลกัและอาจได้รับมอบหมายให้
นําเสนอขา่วแตล่ะขา่วหรือแตล่ะประเภทของขา่ว  
                            -   ผู้รายงานขา่วเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกาศขา่วในรายการนัน้ ๆ 
 
                 การประกาศ บรรยาย และรายงานข่าวหรือวิจารณ์ขา่วจําเป็นต้องอาศยัผู้ประกาศขา่วดําเนิน
รายการ ดงันัน้รายการประเภทข่าวจะได้รับความนิยมและเช่ือถือจากผู้ชมเพียงใดขึน้อยูก่บับคุลกิภาพและ
ความสามารถของผู้ ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัขา่วทัง้หมด 
                  
                 นอกจากนีน้กัวชิาการอยา่ง  บรูซ เลวิส  (Bruce Lewis,1974:15-29) (อ้างใน อนนัท์  จนัทร์อว่ม , 
2546) ได้กลา่วถึงบคุลกิภาพของผู้ประกาศขา่วท่ีดีควรมีคณุสมบตัดิงันีคื้อ มีรูปร่าง หน้าตาท่ีดี นํา้เสียงและ
คําพดูชดัเจน ความรู้และประสบการณ์ เฉลียวฉลาด มีอารมณ์ขนั อดทน ความคดิสร้างสรรค์  กระตือรือร้น 
มัน่ใจในตนเองและสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 
              
                 จากข้อมลูข้างต้นเป็นการแสดงถึงลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกาศขา่ววา่ควรจะมีกรอบและ
แนวคดิท่ีสามารถนํามาใช้กบัตวัผู้ประกาศขา่วเพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือตอ่ตวัผู้ประกาศขา่วเอง ผู้ประกาศ
ขา่วหลกัและผู้ประกาศขา่วร่วมในรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้หน้าท่ีการนําเสนอขา่วท่ีเช่ือมโยงกนัและสลบัการ
นําเสนอขา่วแตล่ะขา่วแตล่ะประเภทเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและมีสีสนัในการนําเสนอขา่วทําให้ขา่ว
น่าสนใจและน่าตดิตาม 
 
ประเภทของผู้ประกาศข่าว 
              การนําเสนอรานการขา่วโทรทศัน์นัน้จําเป็นต้องใช้บคุลากรขา่วหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ผู้ประกาศ
ขา่วหรือผู้รายกงานข่าวซึง่ไมมี่กฎเกณฑ์ตายตวัวา่ผู้ประกาศขา่วจะต้องมีจํานวนเทา่ใดจะขึน้อยูก่บัรูปแบบการ
นําเสนอขา่ว ซึง่สนมพร  ฉิมเฉลมิ (2542:21-30) ได้สรุป บคุลากรขา่วท่ีมีหน้าท่ีในหารนําเสนอขา่วจะ
ประกอบด้วยบคุคล  3 ประเภทคือ 

           1. ผู้ประกาศขา่วหลกั  
           2. ผู้ประกาศขา่วร่วม  

                 3. ผู้รายงานขา่ว 
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1. ผู้ประกาศข่าวหลัก (Anchorman) คือ ผู้ประกาศขา่วท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัหลกัในขณะนําเสนอขา่วซึง่มกัถกู
วางตําแหน่งเป็นศนูย์กลางในการนําเสนอขา่ว เป็นผู้ เช่ือมโยงชิน้ขา่วและการนําเสนอขา่วจากจดุตา่ง ๆ 
 
คุณสมบัตขิองผู้ประกาศข่าวหลัก 
                 สามารถสรุปคณุสมบตัเิดน่ของผู้ประกาศขา่วหลกัโดยเรียงความสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

           1.  มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานขา่วเป็นอยา่งดี 
           2.  มีบคุลกิดี มีความน่าเช่ือถือสามารถทําให้ผู้ชมเกิดความเป็นกนัเองในการนําเสนอ 

ขา่ว 
                 3.  มีความสามารถในการพดูบรรยายตอ่โดยไมต้่องมีสคริปต์  โดยเฉพาะตอ่หน้ากล้องโทรทศัน์
จะต้องไมมี่ความประหมา่  การใช้ภาษาในขณะพดูต้องชดัเจนเข้าใจงา่ย 
                 4.  มีความสามารถในการสมัภาษณ์ตัง้คําถามโดยจะต้องตัง้คําถามโต้ตอบให้อยูใ่น 
ประเดน็ท่ีผู้ชมสนใจอยากรู้ 

           5. มีความสามารถในการเขียนขา่ว หรือแก้ไขขา่วสามารถใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ 
                 จะเห็นได้วา่ผู้ประกาศขา่วหลกัรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ใน
งานขา่วเป็นอยา่งดีไมว่า่จะเป็นบคุลกิท่ีเป็นกนัเองแก่ผู้ชมประเดน็ท่ีนําเสนอเป็นขา่วท่ีผู้ชมให้ความสนใจเวลา
นําเสนอขา่วสามารถพดูบรรยายขา่วโดยไมต้่องมีสคริปต์มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 
2. ผู้ประกาศข่าวร่วม (Co Anchorman)  คือ ผู้ประกาศขา่วท่ีทําหน้าท่ีสลบักบัผู้ประกาศขา่วหลกัในการช่วย
เช่ือมโยงการนําเสนอขา่วให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนอาจจะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการนําเสนอขา่ว
แตล่ะช่วงเวลาหรือจบแตล่ะหมวดหมูข่องขา่วก็ได้ 
 
                 คณุสมบตัขิองผู้ประกาศขา่วร่วมหรือผู้ นําเสนอขา่วร่วมสามารถสรุปรายละเอียดตามคณุลกัษณะท่ี
สําคญัของผู้ นําเสนอขา่วได้ตามลําดบัดงันี ้

       1. ต้องเป็นผู้ ท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามดดีู (Good Looks) 
                 2. ต้องเป็นผู้ ท่ีอา่นออกเสียงภาษาไทยอยา่งถกูต้องชดัเจน ตามอกัขระและวรรค ตอน 
ประกอบนํา้เสียงนุม่นวลชวนฟัง 
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                 3. ต้องเป็นผู้ มีบคุลกิภาพดดีู น่าเช่ือถือซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัมากท่ีสดุปัจจยัหนึง่ท่ี 
ทําให้คนดเูกิดความเช่ือถือในขา่วท่ีกําลงันําเสนออยู ่
                 4. ต้องฉลาดมีไหวพริบดี และจะต้องมีความรู้ทางด้านขา่วท่ีต้องนําเสนอด้วย 
                 5.  ต้องสามารถทําหน้าท่ีภายใต้ความกดดนั รวมทัง้สามารถทํางานเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ 
                        
                อยา่งไรก็ตามคณุสมบตัขิองผู้ นําเสนอขา่วร่วมท่ีผู้วิจยัได้กลา่วมาข้างต้น นบัเป็นคณุสมบตัท่ีิสําคญั
ของผู้ประกาศขา่วร่วมในรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้รูปร่างหน้าตาดดีูและอา่นออกเสียงภาษาไทยตามอกัขระ
ชดัเจนมีนํา้เสียงนุม่นวลหน้าฟังมีบคุลกิภาพดดีูและนา่เช่ือถือและมีไหวพริบในการเช่ือมโยงขา่วจากผู้ประกาศ
ขา่วหลกัได้ดีรวมทัง้มีไหวพริบความรู้ด้านขา่วท่ีนําเสนอด้วย 
 
3. ผู้รายงานข่าว (News Reporter) คือ  บคุคลท่ีทําหน้าท่ีออกไปจดัทําขา่วหรือรายงานข่าวนอกสถานี โดยสง่
ภาพและเสียงกลบัมายงัห้องสง่เพ่ือออกอากาศโดยผู้รายงานขา่วมกัจะปรากฏตวัรายงานเร่ืองราวของตนตาม
สถานท่ีของเหตกุารณ์ท่ีเขียนขา่ว 
                 คณุสมบตัขิองผู้รายงานขา่ว 
                 1. จะต้องมีความรู้และรู้จริงเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีรายงานขา่วเป้นอยา่งดีเป็นผู้ ท่ีมีความชํานาญและ
ประสบการณ์ในขา่วดงักลา่วมามากพอสมควร 

     2. จะต้องมีความสามารถในการสรุปประเดน็ขา่วเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะเร่ืองท่ีมี
ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

     3. จะต้องเป็นบคุคลท่ีมีความสงัเกตรายละเอียดรอบ ๆ รวมทัง้อารมณ์และบรรยากาศของผู้ชมท่ี
อยูร่อบๆ เหตกุารณ์รายงานขา่ว จะต้องเป็นผู้ ท่ีควบคมุอารมณ์ความต่ืนเต้นได้ไมป่ระหมา่ในการนําเสนอ 

     4. มีความสามารถในการพดูโดยไมต้่องมีสคริปต์ (Ad-Libbing) ผู้รายงานขา่วต้องสามารถท่ีจะพดู
หรือบรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยทนัทีทนัใด 

     5. จะต้องเป็นผู้ มีความสมารถในการใช้เสียงเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจและเร้าใจไปกบั
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

     6. จะต้องรู้จกัการตัง้คําถามสมัภาษณ์บคุคลในเหตกุารณ์ในประเดน็การนําเสนอขา่วและหา
คําตอบท่ีประชาชนอยากทราบในการรายงานขา่วนัน้ ๆ ภายใต้เวลาการนําเสนอท่ีจํากดั 
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     7. สามารถทํางานภายใต้ความกดดนัตา่ง ๆ ได้ เพ่ือหาข้อมลูและเจาะลกึการนําเสนอรวมทัง้การ
ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

     8. ปรากฏตวัตามหน้าจอโทรทศัน์มีความจําเป็นท่ีผู้รายงานขา่วจะต้องแสดงความรู้และความ
น่าเช่ือถือ 

 
                 สรุปสําหรับขัน้ตอนในการจดัแบง่ประเภทผู้ประกาศขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีจ้ะมีทัง้ผู้ประกาศขา่ว
หลกัและผู้ประกาศขา่วร่วมท่ีสามารถทํางานร่วมกนัได้อยา่งลงตวัไมว่า่จะเป็นการเช่ือมโยงขา่วให้กนัและ
สลบักนัในการนําเสนอขา่วรวมทัง้ภาษาพดูท่ีฟังแล้วเข้าใจง่ายชดัเจนและเป็นกนัเองในการนําเสนอขา่ว 
 
คุณสมบัตขิองผู้ประกาศข่าว 
 
                 จอห์น  ฮิกคกุค์(John Hickock  อ้างใน สนมพร  ฉิมเฉลมิ, 2542 :31) ได้กําหนดแนวคดิเก่ียวกบั
คณุสมบตัขิองผู้ประกาศขา่วโทรทศัน์ท่ีพงึปฏิบตัดิงันี ้
                 1. สมาธิ (Concentrate) เป็นสิง่ท่ีสําคญัของคนท่ีทํางานโทรทศัน์และวิทยท่ีุจะต้องแยกประสาทได้ 
นัน่คือ เลือกฟังในสิง่ท่ีต้องการใช้งาน 
                 2.  การรู้จกัสร้างตวัเองขึน้มา (Detach)  หมายถงึ ความเป็นตวัของตวัเองท่ีเป็นจริง ต้องเก็บซอ่น
ความรู้สกึสว่นตวัไว้เบือ้งหลงั เพ่ือเปิดโอกาสให้ตวัเองอยา่งพินิจพิเคราะห์โดยปราศจากอคต ิ หากทําได้ก็จะ
สามารถควบคมุตวัเอง รวมทัง้เป็นผู้ กํากบัตวัเองไปในตวั ซึง่เป็นสิง่สําคญัสําหรับผู้ประกาศระดบัมืออาชีพต้อง
มี 
                 3.  การฝึกจิต (Mentally Rehearse) ไมใ่ช่เพียงการคดิคํานงึ หากเป็นการฝึกการเรียนรู้ท่ีจะใช้
จินตนาการ เพ่ืออธิบายเหตกุารณ์และการกระทําตา่ง ๆ ออกมา 
                 4.  ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Believe in yourself) ต้องเร่ิมจากความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง  แม้อาจมีเหตกุารณ์มาทําลายความมัน่ใจ  ผู้ประกาศขา่วท่ีดีจะต้องทําหน้าท่ีตอ่ไปด้วยความมัน่ใจ 
ด้วยนํา้เสียงท่ีฟังแล้วน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ ต้องทําตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญและรู้จริงในสายตาผู้ชม 

           5.  การพดูโดยไมมี่สคริปต์ (AD-Libbing) เป็นการเรียนรู้ท่ียากท่ีสดุในการทํางานผู้ประกาศขา่ว  
ซึง่เป็นการพดูเสริมโดยไมมี่สคริปต์  ถือเป็นเทคนิคท่ีชว่ยสร้างสีสนัให้การรายงานขา่วได้ไมน้่อย  โดยการพดู
เสริมนอกเหนือจากสคริปต์ ผู้ประกาศขา่วจะต้องเตรียมข้อมลูให้พร้อม 
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                    6. การควบคมุลมหายใจ (Breathing) ผู้ประกาศและนกัอา่นขา่วท่ีดี ควรรู้จกัจงัหวะการหายใจท่ี
ถกูต้องวา่การเปลง่เสียงได้อยา่งตอ่เน่ืองและนุ่มนวล  ควรมาจากการเปลง่เสียงผา่นกระดกูซี่โครงสว่นกลาง
ลอดผา่นขึน้มา  โดยการฝึกลมหายใจด้วยกระบงัลม 
                     
                  7. อา่นอยา่งเป็นธรรมชาต ิ (Read Naturally)   การอา่นออกเสียงนบัเป็นสิง่สําคญัสําหรับผู้
ประกาศขา่วทางวิทยหุรือโทรทศัน์  ผู้ประกาศขา่วท่ีดีต้องรู้วิธีอา่นเนือ้หาสาระด้วยเสียงท่ีเป็นธรรมชาตแิละไม่
ผิดพลาด 
                  8. การควบคมุเสียง (Voice Control) เสียงท่ีเปลง่ออกมา จะต้องสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ฟัง 
ผู้ชม ซึง่ขึน้อยูก่บัคณุภาพของเสียงท่ีเปลง่ออกมา 
                   9. การออกเสียง (Television Performance)  ผู้ประกาศจะต้องเรียนรู้ และจําเป็นต้องทราบ
องค์ประกอบของภาพตา่ง ๆ ต้องรู้วา่กล้องตวัใดจบัภาพตวัเองกล้องกําลงัจบัภาพมมุใกล้ (Close Up) หรือมมุ
กว้าง (Long Short) (อ้างในสนมพร  ฉิมเฉลมิ, 2542:31) 
                 
                  สว่น  เรย์  ไวท์ (Ray White ,1990:97-100) (อ้างใน อนนัท์  จนัทร์อว่ม, 2546) ได้กลา่วถงึ
คณุสมบตัขิองการทํางานด้านขา่วโทรทศัน์ โดยเฉพาะผู้ ท่ีทําหน้าท่ีผู้ประกาศขา่ว ดงันี ้
                  1. รูปร่างหน้าตา (Looks)   ไมจํ่าเป็นต้องเป็นคนสวยหรือหลอ่แบบดาราหนงัเพราะสิง่เหลา่นี ้
สามารถปรุงแตง่ขึน้มาได้ คนไมส่วยก็อาจทําให้ดดีูขึน้มาได้  เพียงแตใ่ช้การเสริมแตง่เข้าช่วยอําพรางท่ีมีอยู่
ไมใ่ห้เป็นท่ีสงัเกตเห็น เพราะโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเรามองเห็นภาพได้  รูปร่างหน้าตาท่ีปรากฏ (Appearance) จงึ
เป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากสําหรับอาชีพผู้ประกาศขา่ว 
                   2.  นํา้เสียง (Voice)  การมีนํา้เสียงท่ีพดูชดัเจน  ถกูต้องอกัขระ มีจงัหวะวรรคตอนท่ีถกูต้อง  สิง่
เหลา่นีจ้ะชว่ยให้การอา่นขา่วนา่ฟัง  นา่สนใจ  ชวนตดิตามย่ิงขึน้ 
                   3. ความน่าเช่ือถือ (Credibility)  ถึงแม้วา่รูปร่างหน้าตาและนํา้เสียงจะเป็นสิง่แรกท่ีดงึดดูความ
สนใจจากผู้ชมรายการขา่ว แตท่ัง้รูปร่างหน้าตานํา้เสียงนัน้อาจมีข้อยกเว้น เพราะหากเขาไมมี่คณุสมบตัคิวาม
น่าเช่ือถือ ซึง่ถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากท่ีสดุปัจจยัหนึง่  ถึงแม้ผู้ประกาศขา่วไมไ่ด้เป็นคนสวยไมมี่นํา้เสียงชวน
ฟัง แตนํ่า้เสียงท่ีอา่นขา่วนัน้ออกเสียงชดัเจน กลมกลืนไปกบัเหตกุารณ์ท่ีกําลงัอา่นอยูเ่พ่ือให้การส่ือสารกบัผู้ชม
ประสบความสําเร็จ 
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       4. ภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอโทรทศัน์ของผู้ประกาศขา่วจะต้องออกมาดดีู  เม่ือทําทรงผม (Hair 
Style) การแตง่หน้า (Make up) การแตง่กาย (Dress) สิง่เหลา่นีมี้ผลกระทบอยา่งมากตอ่การปรากฏตวัตอ่
หน้าสาธารณชนของผู้ประกาศขา่ว 

     5. ประสบการณ์ (Experience) ผู้ประกาศขา่วโทรทศัน์ท่ียงัไมมี่ประสบการณ์มกักงัวลใจในเร่ือง
รูปร่างหน้าตามากกวา่จะเป้นอยา่งไรเม่ืออยูห่น้าจอโทรทศัน์ บางคนมีพรสวรรค์ในการพดูตอ่หน้าสาธารณะ 
บางคนมีอาการสัน่ประหมา่ แตส่ิง่เหลา่นีจ้ะคอ่ยๆ ดีขึน้ เม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ ได้ออกอากาศบอ่ยขึน้ 
ดงัเช่น ผู้ประกาศขา่วชัน้นําของอเมริกา Walter Gronkite, Dan  Rather, Tom  Brakaw, Peter Jenning   
ดงันัน้ประสบการณ์จงึเป็นปัจจยัสําคญัอีกอยา่งหนึง่ท่ีชว่ยสงเสริมให้การทํางานของผู้ประกาศขา่วดีขึน้ 

     6. การเป็นผู้ มีอารมณ์ขนั สนกุสนาน (Sense of Humor) ผู้ประกาศขา่วท่ีมีอารมณ์ขนัจะทําหน้าท่ี
ให้การทํางานไมเ่คร่งเครียดจนเกินไป ถึงแม้วา่งานท่ีรับผิดชอบอาจดนู่าเบ่ือสําหรับผู้ประกาศขา่วท่ีต้องทํางาน
เพ่ือสาธารณชนก็ควรปรับอารมณ์ได้ดี มองทกุสิง่ทกุอยา่งให้สนกุสนาน 

     7. การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นทีม (Teamwork)  ผู้ประกาศท่ีดีจะต้องฝึกหดัให้สามารถทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน  จะทําให้งานสําเร็จไปอยา่งรวดเร็ว ราบร่ืน การให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัก็จะทําให้งาน
ดงู่ายขึน้ 

 
     สว่นการทําหน้าท่ีผู้ประกาศขา่วโทรทศัน์ท่ีถกูต้องนี ้ไอ.อี.แฟ้ง (I.E. Fang ,1972:113 -117) ( อ้าง

ใน อนนัท์  จนัทร์อว่ม ,2546) ได้กลา่วถงึวธีิการปฏิบตัดิงันี ้
     1. ผู้ประกาศขา่วต้องพดูจาได้ชดัเจน (Speaking Clearly) เพราะต้องอา่นขา่วให้ผู้ชมเข้าใจและ

เพ่ือเป็นการป้องกนัความผิดพลาดเม่ืออกอากาศ  ผู้ประกาศขา่วควรตรวจดขูา่วก่อนเวลาออกอากาศจริง  
เพราะอาจพบกบัคําหรือช่ือยากๆ ท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อน 

     2. ผู้ประกาศควรมีความเข้าใจในขา่ว (Sense of News) เพราะในการอา่นขา่วควรใช้ภาษาท่ีแสดง
ถึงความรู้สกึกบัเหตกุารณ์ในขา่วบ้าง เชน่ การแสดงความรู้สกึเสียใจตอ่ขา่วการสญูเสียเร่ืองเศร้า หรือเร่ืองของ
ความทารุณโหดร้าย 

     3. ผู้ประกาศขา่วต้องเข้าใจเนือ้หา (Knows his Subject) ต้องอา่นขา่วให้ผู้ชมเข้าใจถึงเร่ืองท่ีกําลงั
อา่นอยู ่ ไมว่า่จะเป็นเนือ้หาหารอา่นช่ือหรือคําในภาษาตา่งประเทศอ่ืนได้อยา่งถกูต้อง 

     4. ผู้ประกาศต้องทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ (Smooth Flow)  เพ่ือให้การอา่นขา่วออกอากาศเป็นไปได้
ด้วยความรบร่ืน  ผู้ประกาศขา่วต้องทํางานประสานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ได้อยา่งดีด้วย  เชน่  ผู้ กํากบัให้เวลาการ
บรรยายภาพ 5 วินาที ผู้ประกาศขา่วก็จะต้องอา่นคําบรรยาย  ผู้ประกาศต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดย
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ต้องตดัสนิใจวา่ควรกลา่วคําขอโทษทนัที  หรืออา่นนําข้ามไปเลย  เพราะปกตแิล้วการกลา่วคําขอโทษสัน้ๆ ก็
ไมไ่ด้ทําให้ผู้ประกาศขา่วเกิดความอบัอายอะไร เพราะผู้ชมก็ต้องเข้าใจวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ในกรณีนีผู้้ประกาศขา่วก็อาจจะใช้อารมณ์ขนัเข้ามาช่วยทําให้บรรยากาศดีขึน้ 

     5. ผู้ประกาศควรมองมาท่ีกล้อง (Maintaining contact with his audience) เวลาท่ีอา่นขา่ว  ผู้
ประกาศควรมองผู้ชมโดยการมองมาท่ีกล้อง  จะทําให้เหมือนกบัวา่ผู้อา่นขา่วกําลงัพดูกบัผู้ชม  อยา่มวัจ้องอยู่
ท่ีเคร่ืองช่วยอา่น (Teleprompter) แตเ่พียงอยา่งเดียว 

           
     สําหรับ  ชิมป์ (Shimp ,1979:169) ( อ้างใน อนนัท์  จนัทร์อว่ม ,2546) ได้กลา่ววา่  ความน่าเช่ือถือ

ของผู้สง่สาร (Source Credibility)  คือชดุของการรับรู้ (an entire set of perception)  ท่ีผู้ รับสารมีตอ่ผู้สง่สาร  
ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิต ิ ดงันี ้

     1. ความเช่ียวชาญ (Expertise)  หมายถึง  การท่ีผู้ รับสารประเมินวา่ผู้สง่สารมีความรู้  มี
ประสบการณ์มีทกัษะและมีความชํานาญทัง้ยงัมีความสามารถในการส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

     2. ความนา่ไว้วางใจ (Trustworthiness) หมายถึง การท่ีผู้ รับสารประเมินวา่  ผู้สง่สารมีความซือ่ตรง 
อบอุน่เม่ือได้ใกล้ชิดหรือส่ือสารด้วย 

     3. ความคลอ่งแคลว่ (Dynamic) หมายถึง  การท่ีผู้ รับสารประเมินวา่ผู้สง่สารมีลกัษณะกระตือรือร้น 
มีการต่ืนตวั รวดเร็ว เป็นต้น 

     4. ความมีศกัยภาพ (Potential) ในท่ีนีห้มายรวมไปถงึปัจจยัอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นในด้านรูปร่างท่ีสง่า
ผา่เผย  นํา้เสียง ตลอดจนการท่ีมีหน้าตาดีเป็นต้น 
             
                 นอกจากนัน้นกัวิจยัด้านความน่าเช่ือถือของผู้สง่สารท่ีพฒันาโดยเบอร์โล  และคณะซึง่วิเคราะห์
ออกมาจนเป็นข้อสรุปวา่มีปัจจยั  3  ประการ  ท่ีผู้ รับสารมกัจะใช้ในการตดัสนิความน่าเช่ือถือของผู้สง่สาร 
(Berlo.อ้างใน  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท,2537:37) ได้แก่ 
                 1. ปัจจยัท่ีสร้างความอบอุน่ (Safety Factors) ผู้สง่สารท่ีมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้คือ ใจดี (Kind) เข้า
กบัผู้ อ่ืนได้ง่าย (Congenial) ความเป็นเพ่ือน (Friendly) ไมข่ดัคอใคร (Agreeable) น่าคบ(Pleasant) สภุาพ
(Gentle)ไมเ่ห็นแก่ตวั (Unselfish) ยตุธิรรม (Justice)รู้จกัให้อภยั(Forgiving) เอือ้เฟือ้(Hospitable)ร่าเริง
(Cheerful)มีศีลธรรม(Ethical) อดทน(Patient)และสงบเยือกเยน็(Calm) 
                2. ปัจจยัท่ีเป็นคณุสมบตัขิองผู้สง่สาร (Qualification Factors) โดยเน้นท่ีความรู้ความชํานาญ  
ประสบการณ์ของผู้สง่สาร คณุสมบตัเิหลา่นี ้เช่นมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึง่ (Experience) ได้รับการ
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ฝึกฝน  (Trained)  มีความชํานาญ (Skilled) มีอํานาจในหน้าท่ีหนึง่(Authoritative) มีความสามารถ (Able) 
และมีเชาว์ปัญญา (Intelligent) 
                 3.  ปัจจยัด้านพลวตัของผู้สง่สาร   (Dynamism Factors) เป็นปัจจยัท่ีแสดงความคลอ่งแคลว่ 
กระตือรือร้น  ความไมเ่ฉ่ือยชาของผู้สง่สาร ลกัษณะเหลา่นี ้ ได้แก่ มทุะล(ุAggressive) รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จ
เรา(Empathic)ตรงไปตรงมา(Frank) กล้าหาญ(Courage)กระตือรือร้น (Active) รวดเร็ว (Fast)และ
คลอ่งแคลว่ (Energetic) 
               
                  จากคณุสมบตัขิองผู้ประกาศขา่วและปัจจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นวา่คณุสมบตัขิองผู้ประกาศ
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มว่า่จะเป็นผู้ประกาศขา่วหลกัและผู้ประกาศขา่วร่วมมีสมาธิ ความเป็นตวัของ
ตวัเองสามารถควบคมุและกํากบัตวัเองไปในตวัรวมทัง้เลา่ขา่วได้เป็นธรรมชาตโิดยไมต้่องมีสคริปต์ มี
จินตนาการท่ีจะอธิบายขา่วออกมาให้นา่สนใจกระชบั  และชดัเจนทําให้เข้าใจได้งา่ยรวมทัง้ขา่วท่ีนํามาเสนอมี
ความหลากหลายและนา่สนใจทําให้ดงึดดูความสนใจของผู้ชม รวมทัง้รูปร่างหน้าตา นํา้เสียง ความน่าเช่ือถือ
และ ประสบการณ์ของผู้ประกาศขา่วท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีการทํางาน ร่วมกนักนัเป็นทีมได้อยา่งเหมาะสม
และลงตวั 
 
3.  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมการเปิดรับสารจากส่ือ 
                     
                  เน่ืองจากงานวจิยัในครัง้นีผู้้วจิยัให้ความสนใจท่ีตวัผู้ รับสาร (Audience) กลา่วคือผู้ รับสารเป็นผู้ ท่ี
มีความกระตือรือร้น (Active)ในการเลือกเปิดรับขา่วสารจากส่ือมวลชนด้วยตนเองในสว่นของทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือก็เช่นเดียวกนัมมุมองจะเป็นในทิศทางเดียวกนั  กลา่วคือการท่ีผู้ รับสารจะใช้ส่ืออะไรก็
ตามผู้ รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาขา่วสารตามความต้องการหรือความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคน
ผู้ รับสารมรกระบวนการเลือกสรรขา่ว Selective Processes (อ้างใน อนชิุต  มรุธาทิพย์,2542:20) กระบวนการ
เลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การรับรู้ขา่วสารของมนษุย์มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
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ภาพที่ 2  กระบวนการเลือกสรรขา่ว  

  
 
 
                        1.การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure of Selective Attention) เป็น
แนวทางโน้มน้าวท่ีผู้ รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับขา่วสารจากแหลง่สารแหลง่ใดแหลง่หนึง่ท่ีมีอยูด้่วยกนั
หลายแหลง่โดยทัว่ไปผู้ รับสารท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัความเช่ือทศันคตคิวามสนใจและสิง่สนบัสนนุความคดิ
เดมิของตน 
                        2. การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองขัน้ตอ่มาเม่ือบคุคลเลือกเปิดรับขา่วสารจากแหลง่หนึง่แหลง่ใดแล้วผู้ รับสารจะเลือกรับรู้
เลือกตีความหมายตามความเข้าใจทศันคตปิระสบการณ์ความเช่ือความต้องการความคาดหวงัตามแรงจงูใจ
ของตนเองและตามสภาวะร่างหายทางอารมณ์เป็นต้น 
                         3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจําขา่วสารเฉพาะสารท่ี
มีเนือ้หาตรงกบัความสนใจความต้องการทศันคตขิองตนเองการเลือกจดจํานีเ้ปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขัน้
สดุท้ายท่ีมีผลตอ่การสง่สารไปยงัผู้ รับซึง่ในบางครัง้ผู้ รับสารก็ลืม 
เนือ้หาของสาร ในสว่นไมต่รงกบัความสนใจของตนเอง (อ้างใน พีระ จิรโสภณ,2535) 
 
                  นอกจากนี ้  วิลเบอร์  ชแรมม์ (Wilbur Schramm) (อ้างใน อนชิุต มรุธาทิพย์,2542:21)ยงัชีใ้ห้เห็น
องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกรับขา่วสารดงันี ้
                  1. ประสบการณ์ผู้ รับสารแสวงหาขา่วสารแตกตา่งกนัไปตามประสบการณ์ของตน 
                  2. การประเมินสาระประโยชน์ของขา่วสารผู้ รับสารจะแสวงหาขา่วสารเพ่ือ 
ตอบสนองจดุประสงค์ของตน 
                  3. ภมูิหลงัผู้ รับสารท่ีมีภมูหิลงัแตกตา่งกนัจะให้ความสนใจตอ่เนือ้หาสารตา่งกนั 
                  4. การศกึษาและสภาพแวดล้อมมีผลตอ่พฤตกิรรมเลือกรับส่ือและเนือ้หาขา่วสารท่ีตา่งกนั 
                  5. ความสามารถในการรับส่ือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ รับสาร 

การเลือกเปิดรับ 

การเลือกรับรู้ 
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ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการเปิดรับสารท่ีแตกตา่งกนั 
                  6. บคุลกิภาพมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคตกิารโน้มน้าวใจและพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 
                  7. อารมณ์สถานภาพทางอารมณ์อาจเป็นอปุสรรคตอ่ความเข้าใจความหมายของสาร 
                  8. ทศันคตเิป็นตวักําหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองขา่วสาร 
                   
                 จากแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับสารจากส่ือนี ้  ผู้ศกึษาได้นํามาเป็นกรอบแนวคดิใน
การศกึษาวิจยัเพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่พฤตกิรรมการเลือกเปิดรับขา่วสารจากส่ือมวลชนของผู้ชมรายการขา่วเร่ืองเลา่
เช้านีมี้การเลือกเปิดรับขา่วสารจากทางวิทยแุละโทรทศัน์ การเลือกรับรู้และตีความตามความเข้าใจและตาม
ทศันคตปิระสบการณ์ความเช่ือและอารมณ์ของผู้ชมแตล่ะบคุคล และเลือกจดจําขา่วสารท่ีมีเนือ้หาสาระตรง
กบัความสนใจและความต้องการของตนเองซึง่ใช้ประสบการณ์ ประโยชน์จากขา่ว ภมูหิลงั การศกึษา 
สภาพแวดล้อม ความสามารถในการรับส่ือบคุลกิภาพ อารมณ์และทศันคตเิป็นองค์ประกอบการเปิดรับสาร
จากส่ือนัน่เอง 
 
4.  ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
                   
                 แนวคดิเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจากการใช้ส่ือมวลชนของผู้ รับสารเกิดจากความ
เช่ือท่ีวา่ผู้ รับสารจะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของตนเองการศกึษาใน
เร่ืองนีส้ว่นใหญ่จะเน้นการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจตอ่เนือ้หาสารของผู้ชมรายการโทรทศัน์ 
                  แคทซ์ (Katz) บลมูเลอร์ (Blumler) และเกอร์วิทซ์ (Gurvitch) อ้างใน พีระ จิรโสภณ, 
2535) ได้อธิบายเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจในการส่ือสารของผู้ รับสารดงันี ้
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                   แนวทางการศกึษาการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจคือการศกึษาผู้ รับสารเก่ียวกบั 
                     1. สภาวะทางสงัคมและจิตใจซึง่ก่อให้เกิด  
                     2. ความต้องการจําเป็นของบคุคลและเกิดมี  
                     3. ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแสวงขา่วสารอ่ืนๆ แล้วนําไปสู ่
                     4. การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตา่งๆ อนัก่อให้เกิดผลคือ  
                     5. การได้รับความพงึพอใจตามความต้องการและ 
                     6. ผลอ่ืนๆ  ท่ีตามมาซึง่อาจจะไมใ่ช่ผลท่ีตัง้เจตนาไว้ก็ได้ 
                     
                  องค์ประกอบตา่งๆเก่ียวกบัแนวคดิในเร่ืองการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจจาก
ส่ือมวลชนตามท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นรูปแบบจําลองได้ดงันี ้
 

ภาพที่  3 แบบจําลองการส่ือสารของ katz และคณะ 

 
 
 
                 
 

สภาวะทาง
จิตใจและ
สงัคม 
(ซึง่ก่อให้เกิด) 

ความ
ต้องการ
จําเป็นของ
บคุคล 
(และเกิดมี) 

ความคาดหวงั
จากส่ือมวลชน
หรือแหลง่
ขา่วสารอ่ืนๆ
(แล้วนําไปสู)่ 

การเปิดรับ
ส่ือมวลชนใน
รูปแบบตา่งๆ
อนัก่อให้เกิด
ผลคือ 

การได้รับ
ความพงึ
พอใจ 
(ท่ีต้องการ) 

ผลอ่ืนๆ ท่ี
ตามมา 
(ท่ีไมไ่ด้
คาดหวงัไว้) 
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   แบบจําลองการใช้ประโยชน์ปละการได้รับความพงึพอใจนีไ้ด้อธิบายกระบวนการรับสารในการ
ส่ือสารมวลชนและการใช้ส่ือมวลชนโดยปัจเจกบคุคลหรือกลุม่บคุคลซึง่แสดงให้เห็นวา่การเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนขึน้อยูก่บัความต้องการหรือแรงจงูใจของผู้ รับสารเองแตล่ะคนยอ่มมีวตัถปุระสงค์มีความตัง้ใจและ
ความต้องการใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนเพื่อสนองความพงึพอใจของแตต่นเองด้วยเหตผุลตา่งๆ กนั 
 
                   ในงานวิจยัเร่ือง (Utilization of Mass Communication by individual)  
( แคทซ์.บลมูเลอร์และเกอร์วิทช์,1974:21) ( อ้างใน อนชิุต มรุธาทิพย์ :2542) ได้สรุปข้อตกลงพืน้ฐานของ
ทฤษฎีนีไ้ว้ 5 ข้อด้วยกนัได้แก่ 
                    
                  1. ผู้ รับสารมีลกัษณะเป็นผู้กระทํา  การใช้ส่ือสว่นใหญ่ทําไปโดยมีจดุมุง่หมายแล้วแต่
สภาพแวดล้อมหรือโอกาสอาจมีสว่นให้เกิดการใช้ส่ือแตก็่ปฏิเสธไมไ่ด้วา่การใช้ส่ือนัน้มกัจะต้องมีการคาดหวงั
ไว้มากหรือน้อยนัน้ก็แล้วแต ่(แมคเควล บลมูเลอร์ และบราวน์,1972) 
                    
                   2. ยดึถือผู้ รับสารเป็นหลกัคือมองวา่ผู้ รับสารใช้ส่ืออยา่งไรโดยเจตนาอยา่งไรมองวา่ 
เส่ือมอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผู้ รับสารแตฝ่่ายเดียว (แชรมม์และคณะ,1961)( อ้างใน  
อนชิุต  มรุธาทิพย์ ,2542) 
                   3. เป็นการมองอยา่งเปรียบเทียบระหวา่งความพงึพอใจท่ีได้รับจากส่ือกบัแหลง่ขา่ว 
ดงันัน้เม่ือศกึษาจงึต้องเปรียบเทียบถึงวิธีอ่ืนๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ด้วย                     
                   4.อาจกลา่ววา่บคุคลสามารถอธิบายความสนใจหรือแรงจงูใจของตนเองในเร่ืองตา่งๆได้                   
                   5. ต้องพิจารณาถึงความเก่ียวข้องและความแตกตา่งระหวา่งทฤษฎีนีก้บั Process Culture 
                    แนวคดิเร่ิมต้นของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจจะให้ความสนใจกบัผู้บริโภคสมาชิก
ผู้ รับสารมากกวา่ท่ีจะเน้นในเร่ืองสาร (Messages) ทฤษฎีนีเ้ร่ิมต้นท่ีบคุคลเป็นผู้ เลือก (Active Selector) ใน
การใช้ส่ือซึง่เป็นมมุมองท่ีแตกตา่งจากมมุมองท่ีส่ือมวลชนทีอํานาจตอ่ผู้ รับสารซึง่ (Katz,1992:364-365)( อ้าง
ใน อนชิุต  มรุธาทิพย์ ,2542) 
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                  เม่ือเปรียบเทียบกบัการศกึษาแบบ Classical Effects แล้วทฤษฎี Uses and Gratifications จะ
ศกึษาท่ีผู้บริโภคส่ือเป็นจดุเร่ิมต้นมากกวา่สารจากส่ือและจะศกึษาพฤตกิรรมของผู้ รับสารในแง่ของ
ประสบการณ์ตรงกบัส่ือนัน้ๆ ทฤษฎีนีจ้ะมองวา่สมาชิกผู้ รับสารเป็นผู้กระทําการได้ประโยชน์จากเนือ้หาของ
ส่ือมวลชนมากกวา่เป็นฝ่ายถกูกระทําจากส่ือดงันัน้ทฤษฎีนีจ้งึไมไ่ด้ตัง้ข้อสมมตุฐิานในเร่ืองความสมัพนัธ์
ระหวา่งสาร  (Messages)กบัผลกระทบ(Effects)แตจ่ะมองวา่สมาชิกรับสารเป็นผู้ นําสารมาใช้และการใช้นัน้
จะทําหน้าท่ีเป็นตวัแปรแทรกในกรบวนการของผลกระทบ(The Press of Effects) 
                     
                  นอกนัน้ (Palmgreen และคณะ,1985:14) (อ้างใน อนชิุต  มรุธาทิพย์ ,2542) ได้สรุปสมมตุฐิาน
การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจไว้อยา่งรวบรัดดงันี ้
                    
                 1. ผู้ รับสารมีความกระตือรือร้น(Active) ดงันัน้ 
                 2. การใช้ส่ือของผู้ รับสารสว่นใหญ่จะถกูมองวา่ผู้ รับสารมีเป้าหมาย(Goal Directed) และ 
                 3. จะมีการแขง่ขนักบัแหลง่อ่ืนๆ ในการได้มาซึง่การตอบสนองความพงึพอใจและเม่ือ 
                 4. ผู้ รับสารเช่ือมโยงความต้องการ (Needs) ของตนในการเลือกใช้ส่ือ 
                 5. การบริโภคสื่ออาจบรรลคุวามพงึพอใจได้แตกตา่งกนัถงึแม้วา่ 
                 6. เนือ้หาส่ือเพียงอยา่งเดียวนัน้ไมส่ามารถใช้ในการพยากรณ์ความพงึพอใจได้อยา่ง 
ถกูต้องเน่ืองจาก 
                 7. คณุลกัษณะของส่ือ (Media Charactenstics ) จะเป็นตวักําหนดระดบัความพงึ 
พอใจท่ีได้รับการตอบสนองความต้องการ (Needs) ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัและเน่ืองจาก 
                 8. ความพงึพอใจท่ีได้รับการตอบสนองนัน้มีจดุเร่ิมต้นท่ีเนือ้หาส่ือการเปิดรับหรือไม ่
เปิดรับส่ือหรือสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีการเปิดรับส่ือเกิดขึน้ 
                    
                  แนวทฤษฎีการใช้ส่ือและความพงึพอใจจะเน้นท่ีการอธิบายเชิงเหตผุลตอ่เน่ืองความต้องการและ
ท่ีมาของความต้องการแรงจงูใจพฤตกิรรมและความพงึพอใจท่ีตดิตามมาซึง่จะเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนัเป็นลกูโซ่
การศกึษาวิจยัจงึอาจจะเจาะจงศกึษาท่ีชว่งใดช่วงหนึง่ของลกุโซโ่ดยเฉพาะก็ได้ (ยบุล เบญ็จรงคกิจ,2534:84) 
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                 สําหรับประเทศไทย สริิชยั สริิกายะและกาญจนา แก้วเทพ (2531:110-112) ได้ศกึษาชดุตวัแปร
ความต้องการท่ีผู้ รับสารต้องการจากส่ือมวลชนซึง่ Mc Quail และคณะได้สร้างไว้แล้วใช้ปรับปรุงขึน้ใหมเ่พ่ือให้
สอดคล้องกบัการใช้ส่ือมวลชนโดยผู้ รับสารดงันี ้
                   
                  1.ความต้องการสารสนเทศ 
                           1. ทราบเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองสภาพปัจจบุนัท่ีอยูร่อบตวัและสภาพ 
ปัจจบุนัสงัคมและโลก 
                           2. เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาข้อแนะนําในการปฏิบตัคิวามคดิเห็นและการตดัสนิใจ 
                           3. สนองความออยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจ 
                           4. ให้การเรียนรู้เป็นการศกึษาด้วยตนเอง 
                           5. สร้างความรู้สกึมัน่คงโดยใช้ความรู้ท่ีได้จากส่ือมวลชน 
 
                  2. ความต้องการสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่บคุคล 
                           1. ให้แรงเสริมคา่นิยมสว่นบคุคล 
                           2. ให้ตวัแบบทางพฤตกิรรม 
                           3. แสดงออกร่วมกบัคา่นิยมของบคุคลอ่ืนๆในส่ือมวลชน 
                           4. มองทะลเุข้าไปในตนเอง 
                 
                 3. ความต้องการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
                           1. มองทะลเุข้าไปในสภาพแวดล้อมของบคุคลอ่ืน 
                           2. แสดงออกร่วมกบัผู้ อ่ืนและเกิดความรู้สกึในลกัษณะท่ีเป็นเจ้าของ 
                           3. นําไปใช้ในการสนทนาและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
                           4. ใช้แทนเพ่ือน 
                           5. ช่วยในการดําเนินตามบทบาทสงัคม 
                           6. สร้างสายสมัพนัธ์กบัครอบครัวเพ่ือนและสงัคม 
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                 4.ความต้องการความบนัเทิง 
                           1.  หลีกหนีหรือหลีกเล่ียงจากปัญหาตา่งๆ 
                           2. ผอ่นคลาย 
                           3. ได้วฒันธรรมท่ีเป็นของแท้ได้ความสนกุสนานทางสนุทรียะ 
                           4. ได้มีอะไรทําเพ่ือใช้เวลาให้หมดไป 
                           5. ปลดปลอ่ยอารมณ์ 
                           6.  เป็นการกระตุ้นทางเพศ 
                     
                 จะเห็นได้วา่การท่ีผู้ รับสารเลือกใช้ส่ือตามแนวทฤษฎี (Use and Gratifications) นีผู้้ รับสารจะมี
แรงจงูใจท่ีมาจากทางกายภาพ และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีแตกตา่งกนัจงึทําให้มีเหตผุลหรือมีความคาดหวงัใน
การใช้ส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพงึพอใจแตกตา่งกนั(Mc Quail และคณะ, อ้างใน อนชิุต มรุธาทิพย์ ,2542) 
                     
                  จากตวัแปรของนกัวจิยัหลายท่านท่ีได้ศกึษาไว้ผู้วิจยัได้นํามาสรุปเป็นตวัแปรความพงึพอใจและ
การใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้ใช้ในการวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้
                  1.  ความต้องการสารสนเทศ 
                            1.1.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีทํ้าให้ทราบเหตกุารณ์ในปัจจบุนัท่ีอยู ่
รอบๆตวัท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั 
                           1.2.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาข้อแนะนําและ 
ความคดิเห็นและการตดัสนิในมาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
                            1.3.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้ป็นการสนองความอยากรู้อยากเห็น 
ขา่วสารท่ีต้องการทราบทนัเหตกุารณ์ 
                             1.4.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีใ้ห้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                             1.5.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีทํ้าให้ผู้ชมรู้สกึมัน่คงท่ีได้ความรู้จากส่ือมวลชน 
 
                  2.  ความต้องการสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่บคุคล 
                             2.1.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีใ้ห้แรงเสริมคา่นิยมสว่นบคุคล 
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                           2.2.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีใ้ห้ตวัแบบทางพฤตกิรรม 
                           2.3.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถร่วมแสดงออกกบัคา่นิยมของ 
บคุคลอ่ืนๆ (ในส่ือมวลชน) 
                    
                  3.  ความต้องการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
                           3.1.การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามมารถเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของคนอ่ืนๆ 
                           3.2. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถร่วมแสดงออกและเป็นสว่นหนึง่ของรายการ 
                           3.3. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถนําไปสนทนากบัเพ่ือนร่วมงาน 
ได้หรือกบัครอบครัวและบคุคลอ่ืนๆ 
                           3.4. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถปรึกษาให้กําลงัแทนเพ่ือนได้ 
                           3.5. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถใช้ในการดําเนินหน้าท่ีในสงัคม 
ได้อยา่งถกูต้อง 

      3.6. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 
เพ่ือนฝงูและสงัคมได้ 
 
                  4.ความต้องการความบนัเทิง 
                           4.1. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถหลีกหนีปัญหาตา่งๆของตนเองได้ 
ในขณะหนึง่ 
                           4.2. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถผอ่นคลายได้ 
                           4.3. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถได้รับความสนกุสนานทางสนุทียะ 
                           4.4. การชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีส้ามารถใช้เวลาท่ีมีให้เกิดประโยชน์ใน 
ความรู้และความคดิในการรับขา่วสาร 
 
                  จะเห็นได้วา่ผู้ รับสารของรายาการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ลือกใช้ส่ือตามแนวทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพงึพอใจของผู้ รับสารจะมีแรงจงูใจท่ีมาจากทางกายภาพตา่ง ๆ และปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีแตกตา่งกนัจงึ 
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ทําให้มีเหตผุล มีมมุมองและมีความคาดหวงัในการใช้ส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยท่ีสดุท่ีแตกตา่งกนัออกไปในลกัษณะตา่ง ๆ  
 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                                                                                                               
                  พนิทุ์สดุา  ยทุธบรรดล  (2541) ศกึษาเร่ือง”  กระบวนการผลติและนําเสนอขา่วบงัเทิงทาง
โทรทศัน์”  โดยศกึษานโยบายในการดําเนินงานการผลติรายการขา่วบงัเทิง  ผลการวิจยัพบวา่สถานีโทรทศัน์
ช่อง 3 เป็นองค์กรธุรกิจท่ีดําเนินการร่วมมือทางธุรกิจผู้ผลติรายการโทรทศัน์มีลกัษณะการบริหารจดัการด้าน
รายการและรายได้ในรูปแบบการผลติรายการและขยายเวลาโฆษณาเองรวมทัง้การสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่
สถานี ผู้บริหาร นกัร้องบคุคลในวงการบงัเทิงและดารานกัแสดงโดยเฉพาะสงักดัช่อง 3 
              
                  สภุาภรณ์  ริว้เลศิธรรม (2543) ศกึษาเร่ืองพฒันาการการนําเสนอรายการขา่วโทรทศัน์ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง3 อ.ส.ม.ท. (2529-2542) ผลการวิจยัพบวา่การนําเสนอขา่วของสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ตัง้แตปี่ 2529-2540 ไมมี่การพฒันาการในการนําเสนอซึง่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบทําให้การนําเสนอขา่ว
ไมมี่พฒันาการ   มี  3 ปัจจยัด้วยกนัคือ 1.สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เป็นสถานีท่ีมีแนวโน้มไปในเชิงธุรกิจ  
2.กฎระเบียบข้อบงัคบัของรับบาลและผู้ มีอํานาจทางการเมือง 3. การเปล่ียนแปลงผู้บริหารในฝ่ายขา่ว ดงันัน้
จงึต้องพยายามปรับปรุงเปลีย่นแปลงรายการขา่วให้ถกูใจของผู้ชม นอกจากนีจ้ากปัจจยัด้านการเมืองช่อง 3 
หลีกเล่ียงท่ีเน้นการนําเสนอขา่วการเมืองโดยหนัไปให้ความสนใจตอ่ขา่วประเภทอ่ืน ๆ มากขึน้ 
       
                  วฒันา อนวุฒัน์นนทเขตต์ (2541)  ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์เนือ้หารายการสะเก็ดขา่วในรายการ
ขา่วภาคค่ําสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ผลการวิจยัพบวา่โครงสร้างของรายการในแตล่ะวนัมีจํานวน 5-6 
สะเก็ดขา่วรูปแบบรายของการรายงานขา่วมีลกัษณะคอ่นข้างเป็นแบบแผนเดียวกนัโดยเฉพาะถ้อยคํานําเข้า
ขา่วและถ้อยคําสง่ท้ายขา่วการใช้เทคนิคด้านภาพและเสียงของรายการสะเก็ดขา่วพบวา่สว่นใหญ่มีการใช้
ประกอบกนัมีเสียงพเิศษคอ่นข้างมากด้านคณุคา่ความเป็นขา่วพบวา่เป็นขา่วเก่ียวกบัการเมืองและด้านความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิใกล้ตวัด้านการนําเสนอความบงัเทิงมีการนําเสนอผสมผสานกนั ระหวา่ง
บทบาทของผู้ประกาศขา่วเทคนิคด้านภาพและเสียงและล้อเลียนเสียดสี 
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                  มาฆฤกษ์  ยิ่งเจริญ (2543) ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเปิดรับและความคดิเห็นของผู้ชมโททศัน์ท่ีมี
ตอ่รายการเหตบุ้านการเมืองผลการวิจบั พบวา่ผู้ชมรายการเหตบุ้านการเมืองมีลกัษณะทางประชากรดงันีเ้ป็น
ชายร้อยละ51และหญิงร้อยละ 48.7มีอายรุะหวา่ง20-30ปี ร้อยละ33.8มีสถานภาพโสดร้อยละ50.8จบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ53มีอาชีพบริษัทเอกชนร้อยละ43.0และมีรายได้ตอ่เดือนระหวา่ง5,000-
10,000และ10.001-15,000ร้อยละ22.5 
 
                  ดงันัน้ในการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัจงึอาศยักรอบแนวคดิทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว
ข้างต้นมาเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยันีคื้อ     ทฤษฎีแนวคดิเก่ียวกบัรายการขา่วทางโทรทศัน์ และการ
นําเสนอขา่วทางโทรทศัน์ แนวคดิเก่ียวกบัผู้ประกาศขา่ว ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมและการเปิดรับสารจากส่ือ   
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัในครัง้นี ้
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 
                  ระเบียบวธีิวิจยัในการศกึษาเร่ือง  การรับรู้และความพงึพอใจของผู้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เร่ืองเล่าเช้านี”้  ผู้วิจยัได้กําหนดระเบียบวิธีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 
รูปแบบการวจิัย 
                
                  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมลูแบบครัง้
เดียว (One -Shot  Case Study) โดยการใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เพ่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิตเิชิง
พรรณนา(Descriptive  Statistics) และวิเคราะห์สถิตเิชิงอนมุาน  
(Inferential  Statistics ) 
 
ประชากรที่ศกึษา 
                    
                  ประชากรท่ีศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ ประชากรท่ีรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีท้างสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัง้หมด 50 เขต ทัง้เพศหญิงและเพศชาย ซึง่มีจํานวนประชากร
ทัง้หมดจํานวน 5,844,607 ล้านคน เพศชาย 2,822,171ล้านคน เพศหญิงจํานวน 3,022,436 ล้านคน 
(ท่ีมา:www.bma.go.th) สําหรับการกําหนดกลุม่ตวัอยา่งครัง้นีอ้าศยัสตูรของ ทาโร ยามาเน ่(Taro Yamane 
อ้างในวิเชียร เกตสุงิห์,2534:29) โดยผู้วิจยักําหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 คา่ระดบัความ
คลาดเคล่ือน ยอมรับได้ไมน้่อยกวา่ 5 % หรือท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ตามสตูรตอ่ไปนี ้

n   =  N 
          1+Ne² 

                                             โดยแทนคา่    n  =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง                         
                                                                  N =  ขนาดของประชากร 
                                                                  e  =  ความคลาดเคล่ือน 
แทนคา่ตามสตูรได้ผลดงันี ้                           n =    5,844,607                         
                                                                      1 + 5,844,607(0.05)²    =  399.99 

DPU



40 
 

 

ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจงึกําหนดกลุม่ตวัอยา่งเป็นท่ีเคยชมขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีท้าง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400  คน โดยในการเก็บข้อมลูจะมีการ
สอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งก่อน วา่เคยชมขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีห้รือไมถ้่าเคยชมคอ่ยลงมือเก็บข้อมลู ดงันัน้
จงึเก็บข้อมลูให้ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเคยรับชมขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีท้างสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3 อ.
ส.ม.ท.จนครบ 400 ชดุ 
 
วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 
                  ผู้วิจยัใช้วธีิการสุม่ตวัอยา่งชนิดแบง่กลุม่หลายขัน้ตอนแบบแบง่ชัน้ภมู ิ   (Multistage Stratified  
Cluster  Sampling) (สจิุตรา บญุยรัตน์พนัธุ์,2534:170)โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
                  1. จดักลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (Cluster Sample) โดยแบง่ประชากรออกตามเขตการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครซึง่แบง่เขตการปกครองไว้ทัง้หมด50เขต 
(ข้อมลูจาก http://www.bma.go.th) 
                     
                   2. ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Stratified Sampling) โดยแบง่เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขตออกเป็น 3 กลุม่เขต ตามหลกัเกณฑ์การแบง่ของกรมการปกครองในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กลุม่เขตเมือง กลุม่เขตตอ่เมือง กลุม่เขตชานเมือง ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ภาพที่ 4  แสดงเขตยอ่ยในกรุงเทพมหานครตามหลกัการแบง่เขตการปกครอง 3 กลุม่ 
                เขตของกรมการปกครองในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

กลุม่เขตเมือง กลุม่เขตตอ่เมือง กลุม่เขตชานเมือง 

เขตพระนคร เขตดอนเมือง เขตมีนบรีุ 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตหลกัส่ี เขตคลองสามวา 

เขตสมัพนัธ์วงศ์ เขตบางเขน เขตลาดกระบงั 

เขตปทมุวนั เขตสายไหม เขตหนองจอก 

เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตบางบอน 

เขตบางรัก เขตบางกะปิ เขตบางขนุเทียน 

เขตดสุติ เขตบงึกุ่ม   

เขตพญาไท เขตวงัทองหลาง   

เขตบางพลดั เขตคนันายาว   

เขตบางกอกน้อย เขตสะพานสงู   

เขตบางกอกใหญ่ เขตพระโขนง   

เขตสาธร เขตบางนา   

เขตยานนาวา เขตประเวศ   

เขตบางคอแหลม เขตสวนหลวง   

เขตบางซื่อ เขตตลิง่ชนั   

เขตคลองสาน เขตทวีวฒันา   

เขตธนบรีุ เขตภาษีเจริญ   

เขตจตจุกัร เขตบางแค ่   

เขตห้วยขวาง เขตหนองแขม   

เขตดนิแดง เขตราษฎร์บรูณะ   

เขตคลองเตย เขตทุ่งครุ   

เขตวฒันา เขตจอมทอง   

รวม 22 เขต รวม  22 เขต รวม  6 เขต 
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                  จากตารางพบวา่มีเขตการปกครองท่ีอยูใ่น  กลุม่เขตเมืองทัง้สิน้ 22 เขต  กลุม่เขตตอ่เมือง 22 เขต 
และกลุม่เขตชานเมืองเพียง 6 เขต อยา่งไรก็ดีในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัต้องการศกึษาวิจยัเพียง 10 เขต จาก
ทัง้หมด 50 เขตยอ่ย  ผู้วิจยัจงึกําหนดจํานวนเขตตามสดัสว่นของแตล่ะกลุม่เขตดงันี ้
                  -  สดัสว่นจากกลุม่เขตเมือง  มีคา่เทา่กบั (10× 22) /  50 = 4.4 เขต  ดงันัน้สุม่กลุม่นี ้4 เขต 
                  -  สดัสว่นจากลุม่เขตตอ่เมือง  มีคา่เท่ากบั  (10× 22) /  50 = 4.4  เขต  ดงันัน้สุม่กลุม่ 
นี ้4 เขต 
                  -  สดัสว่นจากลุม่เขตชานเมือง  มีคา่เท่ากบั  (10× 6) /  50 = 1.2  เขต  ดงันัน้สุม่กลุม่ 
นี ้1 เขต 
                  สําหรับการกําหนดจํานวนเขตตามสดัสว่นของแตล่ะกลุม่เขตข้างต้น จะได้เขตท่ีต้องสุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้ 9 เขต  ฉะนัน้เพ่ือให้ครบ 10 เขต ตามท่ีต้องการผู้วจิยัจงึได้เพิม่การสุม่ตวัอยา่งจาก “กลุม่เขตเมือง”  โดย
สุม่เพิ่มจาก 4 เขต เป็น 5 เขต เน่ืองจากกลุม่เขตเมืองมีความหนาแนน่ของประชากรท่ีมากกวา่ 
                   
                  3. ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย  (Simple Sampling Random) โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนแต่
ละกลุม่เขต โดยใช้สดัสว่นดงักลา่วข้างต้น ผลการจบัฉลากเป็นดงันี ้
                       3.1.  กลุม่เขตเมือง ได้เขตตวัแทน คือ เขตบางรัก เขตดสุติ เขตดินแดง เขตบางซ่ือและเขต

คลองเตย 
                       3.2.  กลุม่เขตตอ่เมือง ได้เขตตวัแทน คือ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตบาง

นา 
                       3.3.  กลุม่เขตชานเมือง ได้เขตตวัแทน คือ  เขตลาดกระบงั 
                   
                 4. ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  ตามตวัแทนเขตซึง่กลุม่ตวัอยา่ง  
จะต้องเป็นผู้ เคยรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้ ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3 อ.ส.ม.ท. 
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ตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                 
                  ตวัแปรท่ีใช้สําหรับการศกึษาครัง้นี ้ ทางผู้วจิยัได้กําหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซึง่สามารถ
จําแนกประเภทของตวัแปรได้ดงันี ้

สมมตฐิานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
เปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
                  ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่
เดือน ระดบัการศกึษา  

ตวัแปรตาม    คือ   พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
สมมตฐิานข้อท่ี  2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ

ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่

เดือน ระดบัการศกึษา  
ตวัแปรตาม    คือ  การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

แตกตา่งกนั 
 สมมตฐิานข้อท่ี  3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ

ความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่

เดือน ระดบัการศกึษา  
ตวัแปรตาม     คือ   การรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
                  
                  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นีคื้อ ใช้ข้อมลูปฐมภมูิ   (Primary data)   โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึง่เป็นแบบสอบถามปลาปิด (close – ended questionnaires) และ
แบบสอบถามปลายเปิด (open – ended questionnaires) ซึง่ในการแจกแบบสอบถามของผู้วิจยัจะทําการ
แจกแบบสอบถามกลุม่ประกรท่ีรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
เท่านัน้ซึง่ข้อมลูในแบบสอบถามมีดงันี ้
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                 สว่นท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่  เพศ  อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา  อาชีพ  และรายได้ มี 6 ข้อ 
                 สว่นท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
มี 9 ข้อ 
              สว่นท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีมี้ 10 ข้อ 
                  สว่นท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้ 13 ข้อ 
                  สว่นท่ี 5  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ รับสารของรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีแ้สดงความ
คดิเห็นและเสนอแนะท่ีต้องปรับปรุงเก่ียวกบัการนําเสนอของพิธีกร และรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้ 4 ข้อ
ยอ่ยคือ ด้านพิธีกร, ด้านเนือ้หารายการ, ด้านเวลาในการออกอากาศ และอ่ืน ๆ 
 
การวัดค่าตวัแปรและการให้คะแนน 
 
                  ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและเกณฑ์การวดัคา่ดงัตวัแปรดงันี ้
 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทางประชากร 
                  เป็นข้อมลูทัว่ไป เก่ียวกบัผู้ตอบแบสอบถาม ซึง่ประกอบด้วย คําถามในเร่ืองเก่ียวกบั เพศ  อาย ุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได้ โดยใช้คําถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
 
ส่วนที่ 2. พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการข่าวเร่ืองเล่าเช้านี ้
                  เป็นข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีจ้ากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกบัการให้ความสําคญัในการเปิดรับชม ความบอ่ยและระยะเวลาใน
แตล่ะครัง้ของการเปิดรับชมดงักลา่ว โดยใช้คําถามแบบเลือกตอบ (Checklist) สว่นการวดัคา่ตวัแปรจะใช้การ
แจกแจงความถ่ี หาคา่เฉลีย่ และร้อยละ 
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ส่วนที่ 3.และส่วนที่ 4.การรับรู้และความพงึพอใจของผู้รับสารที่มีต่อการนําเสนอข่าวของพธีิกรและ
รูปแบบรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
                 
                  เป็นข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจการของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรและรูปแบบ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีจ้ากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. โดยกําหนดเกณฑ์การวดัคา่ตวัแปรออกเป็น 
5 ระดบัคือ 
                   มากท่ีสดุ            เทา่กบั       5  คะแนน 
                   มาก                   เทา่กบั      4   คะแนน 
                   ปานกลาง           เทา่กบั      3   คะแนน 
                   น้อย                   เทา่กบั      2   คะแนน 
                   น้อยท่ีสดุ            เทา่กบั      1   คะแนน 
 
เกณฑ์การแปรความหมายคา่คะแนนเฉล่ียใช้การคํานวณ ดงันี ้
                   ( 5-1 ) = 0.8 
                      5 
 
ได้ช่วงคะแนนเฉล่ียแตล่ะช่วงมีขนาดเทา่กบั  0.8  ดงันัน้ จงึให้ความหมายคา่คะแนนเฉล่ียดงันี ้
                
                คา่เฉลี่ย   4.21  -   5.00   ถือวา่การรับรู้และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
                คา่เฉลี่ย   3.41  -   4.20   ถือวา่การรับรู้และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
                คา่เฉลี่ย   2.61  -   3.40   ถือวา่การรับรู้และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                คา่เฉลี่ย   1.81  -   2.60   ถือวา่การรับรู้และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
                คา่เฉลี่ย   1.00  -   1.80   ถือวา่การรับรู้และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
ส่วนที่ 5. ข้อเสนอแนะ 
                  เป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอิสระในการแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะ
วิธีการนําเสนอของพิธีกรหลงัจากได้รับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีมี้ 4 ข้อยอ่ยคือ ด้านพิธีกร, ด้านเนือ้หา
รายการ, ด้านเวลาในการออกอากาศ และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเทคนิคการนําเสนอ
ให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป 
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การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 
                  ในการการทดสอบความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบสอบถามซึง่เป็นเคร่ืองมือ ในการวิจยัครัง้นี ้ 
ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิได้แก่  อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาเนือ้หา
ตลอดถึงความยากง่ายในการใช้ภาษาท่ีใช้โดยการนําไปทดสอบ (Pre-test) กบัผู้ชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
ท่ีไมไ่ด้เลือกเป็นกลุม่จํานวน 30 ชดุ เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม โดยนําผลของข้อมลูท่ีได้มาหาคา่
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการวดัความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistcncy) โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์แอลฟ่า (Alpha) ของครอนบาช (Cronbach) ซึง่คา่
ความเช่ือมัน่ท่ีกําหนดไว้คือ 0.80  
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   1. ใช้การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ของกลุม่ประชากรเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 2548 โดยการแจก
แบบสอบถาม 400 ชดุ แบง่เขตท่ีเลือกไว้ 10 เขตๆ ละ 40  ชดุโดยจะแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ ท่ีรับชมรายการ
ขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้ท่านัน้ โดยกําหนดแจกแบบสอบถามเพศชาย 200 คน เพศหญิง  200  คน 
                 2. จดัหาข้อมลูจาก เอกสาร หนงัสือพิมพ์บทความ หนงัสือ นิตยสาร และจากส่ืออ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั
พิธีกรและรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้พ่ือนํามาวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนาประกอบ 
   
ข้อจาํกัดในการวิจยั 
                 
                  การวิจยัในครัง้นีทํ้าการวิจยัข้อมลูเฉพาะ 400 คนของกลุม่ตวัอยา่งในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีรับฟังรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ท่านัน้ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                   
                  ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือนํามาเสนอและสรุปผลการวิจยัครัง้นี ้ได้ใช้การคํานวณคา่สถิตติา่งๆ โดย
แบง่เป็น 
                  1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยระบคุา่ของข้อมลูเป็นจํานวน ร้อยละ
(Percentage) ,คา่เฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้ในการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่
การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ         
                  2. สถติเิชิงอนุมาน (inferential   Statistics ) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  
(Hypothesis Testing) มีดงันี ้
                        - สถิตทิดสอบไคสแควร์  (Chi – Square)  เพ่ือทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์วา่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องผู้ชมตามสมมตฐิานการศกึษาและกําหนด
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  เพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ี 1 
                      - สถิตทิดสอบ T – test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One –Way ANOVA) เพ่ือทดสอบ  และอธิบายในกรณีท่ีหาคา่ความแตกตา่งในเร่ืองของ เพศ  อาย ุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ  และรายได้  กบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้เพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ี 2  และการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมี
ตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ เพ่ือทดสอบสมมตฐิานท่ี 3 
 
การประมวลผลข้อมูล 
                
                  ผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมผลข้อมลูและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูแล้วทําการลงรหสั 
(Coding) และนําไปประมวลผลข้อมลูโดยเคร่ืองคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS/PC+ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                  การเสนอรายงานผลการวิจยัเร่ือง  การรับรู้และความพงึพอใจของผู้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ เร่ืองเล่าเช้านี ้“  ผู้วิจยัได้แบง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบั
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชงิพรรณนา  (Descriptive Analysis)  โดยการหาคา่สถิตพืิน้ฐาน  คือการแจกแจง
ความถ่ี คา่ร้อยละและคา่เฉล่ียเพ่ือวิเคราะห์ 
 
                 1. 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง  ได้แก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ   ระดบั
การศกึษา  อาชีพและรายได้ 
                 1. 2.  พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 1. 3.  การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้
                 1. 4.  การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 1. 5.  ข้อเสนอแนะของผู้ รับสารท่ีมีตอ่พิธีกร, เนือ้หารายการ ,เวลาในการออกอากาศของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing ) โดยผู้วิจยัได้วิเคราะห์  ดงันี ้
 
                  สมมตฐิานข้อท่ี   1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
เปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
                  สมมตฐิานข้อท่ี  2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
                  สมมตฐิานข้อท่ี  3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   
              1.1. การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 200 50.00 

หญิง 200 50.00 

รวม 400 100 

 
                  จากตารางท่ี 1 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีจํ้านวน  400 คน 
แบง่เป็นเพศชาย   200  คน คิดเป็นร้อยละ 50 และแบง่เป็นเพศหญิง  200    คน  คดิเป็นร้อยละ  
50   ตามลําดบั 
 
ตารางที่  2 แสดงจํานวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 

18 - 25 ปี 134 33.50 

26 - 33 ปี 93 23.25 

34 - 41 ปี 75 18.75 

42 - 49 ปี 45 11.25 

50 ปีขึน้ไป 53 13.25 

รวม 400 100 

                    
                    จากตารางท่ี 2  พบวา่   ผู้วจิยัได้แบง่กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  5   กลุม่อาย ุ  พบว่า  
กลุม่ตวัอย่างท่ีทําการศกึษาในครัง้นีส้ว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 18 – 25 ปี จํานวน 134 คน  คดิเป็น
ร้อยละ  33.50  รองลงมาคือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ 26-33  ปี  จํานวน 93  คน  คดิเป็นร้อยละ 
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23.25   อนัดบัท่ี 3  คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ  34-41 ปี  จํานวน 75  คนคดิเป็นร้อยละ 18.75  
อนัดบัท่ี 4  คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ   50 ปีขึน้ไปจํานวน  53  คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  และ
ช่วงอายท่ีุมีน้อยท่ีสดุคือ 42-49 ปี  จํานวน  45  คน คิดเป็นร้อยละ11.25 
 
ตารางที่  3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จาํนวน ร้อยละ 
โสด 221 55.25 
แตง่งาน 151 37.75 
หม้าย/หยา่/แยกกนัอยู่ 28 7.0 

รวม 400 100 
 
                   จากตารางท่ี  3  พบวา่  กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด  จํานวน  221  คน  
คดิเป็นร้อยละ 55.25   รองลงมาคือ  กลุม่ตวัอย่างท่ีแตง่งานแล้ว  จํานวน 151   คน คดิเป็นร้อยละ 
37.75  และสดุท้ายคือ  ตวัอยา่งหม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่  จํานวน  28  คน  คดิเป็นร้อยละ 7.0 
 
ตารางที่ 4  แสดงตารางและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศกึษา 12  3.00 

มธัยมศกึษา 50  12.50 

อาชีวศกึษา/อนปุริญญา 80  20.00 

ปริญญาตรี 241  60.25 

สงูกว่าปริญญาตรี 17  4.25 

รวม 400  100 

                  
                   จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีส้ว่นใหญ่มีการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรีจํานวน   241  คน  คดิเป็นร้อยละ 60.25  รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
การศกึษาระดบัอาชีวะศกึษา/อนปุริญญาจํานวน   80 คน  คดิเป็นร้อยละ  20.00    อนัดบัท่ี 3 คือ   

DPU



51  

 
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจํานวน   50  คน  คดิเป็นร้อยละ 12.50 อนัดบัท่ี 4 
คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีจํานวน   17  คน  คดิเป็นร้อยละ   4.25   
และกลุม่ตวัอย่างท่ีรับชมน้อยท่ีสดุคือกลุม่ตวัอยา่งระดบัประถมศกึษาจํานวน  12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 102 25.5 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 37 9.25 

ธรุกิจสว่นตวั 84 21.0 

พนกังานบริษัทเอกชน/ธนาคาร 84 21.0 

รับจ้าง/งานบริการ 53 13.25 

แมบ้่าน 40 10.0 

อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100 

 
                  จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาในครัง้นี ้สว่นมากมีอาชีพเป็น นกัเรียน/
นกัศกึษาจํานวน102คน คดิเป็นร้อยละ25.5รองลงมาคือกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นธุรกิจสว่นตวั จํานวน 
84 คน  คดิเป็นร้อยละ 21.0  อนัดบัท่ี 3 คือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานบริษัทเอกชน/ธนาคาร
จํานวน   84  คน คิดเป็นร้อยละ  21.0 อนัดบัท่ี 4 คือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาชีพรับจ้าง/งานบริการ
จํานวน   53  คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  อนัดบัท่ี 5 คือ กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นแมบ้่าน จํานวน 40 คน
คดิเป็นร้อยละ 10.0 อนัดบัท่ี 6 คือกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  37 
คน   คิดเป็นร้อยละ 9.25   
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากวา่     10,000  บาท 209 52.25 

10,001  - 30,000  บาท 118 29.5 

30,001  - 50,000  บาท 37 9.25 

50,001  - 70,000  บาท 19 4.75 

70,000 บาทขึน้ไป 17 4.25 

รวม 400 100 

                  
                  จากตารางท่ี 6 ผู้วจิยัได้ศกึษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอย่างโดยพิจารณา
จากรายได้สว่นตวั (เฉล่ียตอ่เดือน) พบว่ากลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท  
จํานวน 209 คน คดิเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาคือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้ระหวา่ง 10,001  - 
30,000  บาท จํานวน  118  คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อนัดบัท่ี 3 คือกลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง 
30,001  - 50,000  บาท  จํานวน  37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.3 อนัดบัท่ี 4 คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้
ระหวา่ง  50,001  - 70,000  บาท จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ส่วนกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีจํานวน
น้อยท่ีสดุ คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีรายได้70,000 บาทขึน้ไป จํานวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 
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1. 2.  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 
                 ข้อมลูนีเ้ป็นผลจากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีเ้ท่านัน้เพ่ือ
ศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการว่า  กลุม่ตวัอยา่งรับชมรายการบ่อยครัง้เพียงใด ชมรายการ
มานานเพียงใด และเพราะเหตใุดจงึได้เลือกชมรายการนี ้โดยประเมินจากแบบสอบถามสว่นท่ี 2 
จํานวนทัง้หมด 9  ข้อ ได้ผลการวิจยั ดงันี ้
 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามความบอ่ยครัง้ในการชมรายการ     
                 เร่ืองเลา่เช้านี ้
 

ความบ่อยครัง้ในการชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

ทกุครัง้ท่ีออกอากาศ 94 23.50 

20  ครัง้ตอ่เดือน 97 24.25 

10  ครัง้ตอ่เดือน 117 29.25 

5    ครัง้ตอ่เดือนหรือน้อยกวา่นัน้ 92 23.00 

รวม 400 100 
 
                  จากตารางท่ี 7 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะชมรายการ 10  ครัง้ตอ่เดือน                                  
จํานวน 117 คน  คดิเป็นร้อยละ  29.3  รองลงมา คือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีชมรายการ  20  ครัง้ต่อเดือน                           
จํานวน 97คน  คดิเป็นร้อยละ 24.3  อนัดบัท่ี 3 กลุม่ตวัอย่างท่ีชม รายการทกุครัง้ท่ีออกอากาศ                               
จํานวน  94  คน  คดิเป็นร้อยละ  23.5   และอนัดบัสดุท้ายคือกลุม่ตวัอยา่งท่ีชม รายการ   5  ครัง้
ตอ่เดือนหรือน้อยกว่านัน้ จํานวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ  23.0 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามระยะเวลาติดตามชมรายการ  
                  เร่ืองเลา่เช้านี ้
 

ระยะเวลาท่ีตดิตามชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

มากกว่า  8  เดือน 169 42.25 

4  -   8  เดือน 104 26.0 

1  -   4  เดือน 69 17.25 

น้อยกว่า  1  เดือน 58 14.50 

รวม 400 100 
 
                  จากตารางท่ี 8  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ติดตามชมรายการ มากกวา่  8  เดือน                          
จํานวน  169   คน  คิดเป็นร้อยละ  42.3 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีชม  4 -  8  เดือน                                       
จํานวน    104     คน    คดิเป็นร้อยละ 26.0   อนัดบัท่ี 3  คือกลุม่ตวัอย่างท่ีชมรายการ 1  -   4  
เดือน จํานวน   69 คน คดิเป็นร้อยละ  17.3  และสดุท้ายกลุม่ตวัอยา่งท่ีรับชมรายการ น้อยกวา่  1  
เดือน     จํานวน   58   คน  คิดเป็นร้อยละ 14.5 
 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามพฤติกรรมการชมรายการเร่ือง  
                  เลา่เช้านี ้
 

พฤตกิรรมการชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

ตัง้ใจชมไมเ่ปลี่ยนช่อง 140 35.00 

ตัง้ใจชมแต่เปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา 106 26.50 

ชมเร่ือย ๆ ตัง้ใจชมบ้างในบางครัง้ 126 31.50 

เปิดทิง้ไว้เป็นเพ่ือน 28 7.00 

รวม 400 100 
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                 จากตารางท่ี  9 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมกัจะตัง้ใจชมไม่เปล่ียนช่องมีจํานวน   140  คน           
คดิเป็นร้อยละ   35.0  รองลงมาคือ  กลุม่ตวัอย่างท่ี ชมเร่ือยๆ ตัง้ใจชมบ้างในบางครัง้จํานวน   
126    คน  คดิเป็นร้อยละ  31.5 อนัดบัท่ี 3 คือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีตัง้ใจชมแต่เปล่ียนช่องเม่ือมีโฆษณา                         
จํานวน  106  คน  คิดเป็นร้อยละ    26.5  และกลุม่ตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสดุ คือ กลุม่ตวัอย่างท่ีเปิดทิง้
ไว้เป็นเพ่ือนจํานวน   28    คน  คดิเป็นร้อยละ  7.0 
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามสาเหตใุนการติดตามชม 
                   รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 

สาเหตุในการเลือกชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

เพ่ือความรู้ 117 29.25 

เพ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนัโลก 243 60.75 

เพ่ือความบนัเทิง 19 4.75 

เพ่ือคลายเหงา 21 5.25 

รวม 400 100 
 
                  จากตารางท่ี 10  พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นมากเลือกรับชมรายการเพ่ือเพ่ือทนั
เหตกุารณ์/ทนัโลกจํานวน  243    คน  คิดเป็นร้อยละ 60.75    รองลงมาคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือก
ชมเพ่ือความรู้จํานวน   117    คน  คดิเป็นร้อยละ 29.25 อนัดบัท่ี 3  คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกรับชม
เพ่ือคลายเหงาจํานวน   21      คน  คดิเป็นร้อยละ  5.25    และสดุท้าย คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือก
รับชมเพ่ือความบนัเทิงจํานวน    19       คน  คดิเป็นร้อยละ  4.75 
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามช่วงรายการในการชมรายการ 
                   เร่ืองเลา่เช้านี ้
 

ช่วงรายการในการชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

ชมตลอดทกุช่วงของรายการ 229 57.25 

ชมช่วงเปิดรายการ  (ขา่วสงัคม/ชาวบ้าน) 124 31.00 

ชมช่วงท่ีสองของรายการ  (ขา่วการเมือง/เศรษฐกิจ) 33 8.25 

ชมช่วงท้ายของรายการ  (ขา่วกีฬา) 14 3.50 

รวม 400 100 
 
                   จากตารางท่ี 11  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากชมตลอดทกุช่วงของรายการ จํานวน  
229 คน  คดิเป็นร้อยละ  57.25  รองลงมาคือกลุม่ตวัอยา่งท่ีชมช่วงเปิดรายการ  (ขา่วสงัคม/
ชาวบ้าน)จํานวน 124  คน   คดิเป็นร้อยละ 31.00  อนัดบัท่ี 3  คือกลุม่ตวัอยา่งท่ีชมช่วงท่ีสองของ
รายการ  (ขา่วการเมือง/เศรษฐกิจ)จํานวน  33  คน  คดิเป็นร้อยละ   8.25  และอนัดบัสดุท้ายคือ
กลุม่ท่ีชมช่วงท้ายของรายการ  (ขา่วกีฬา)  จํานวน  14  คน  คดิเป็นร้อยละ 3.50 
 
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามสถานท่ีรับชมรายการเร่ืองเล่า 
                   เช้านี ้
 

สถานที่รับชมรายการ จาํนวน ร้อยละ 

ท่ีบ้าน 359 89.75 

ท่ีทํางาน 25 6.25 

ท่ีสาธารณะ - - 

ในรถ 16 4.00 

อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100 
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                  จากตารางท่ี 12 พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่รับชมรับฟังรายการท่ีบ้านจํานวน  359  
คน คิดเป็นร้อยละ  89.75 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับชมรับฟังรายการท่ีทํางานจํานวน  25  คน 
คดิเป็นร้อยละ  6.25  และสดุท้ายกลุม่ตวัอยา่งท่ีรับชมรับฟังรายการในรถจํานวน  16 คน คดิเป็น
ร้อยละ 4.00 
 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามแหลง่ส่ือท่ีรับชมรับฟังรายการ 
 

แหล่งส่ือท่ีรับชมรับฟังรายการ จาํนวน ร้อยละ 

โทรทศัน์ 384 96.00 

วิทย ุ 16 4.00 

ทัง้วิทยแุละโทรทศัน์ - - 

รวม 400 100 
 
                    จากตารางท่ี 13 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รับชมทางโทรทศัน์จํานวน 384 คน คดิ
เป็นร้อยละ  96.00 รองลงมาคือรับฟังทางวิทยจํุานวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 
ตารางที่ 14  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 
                    รายการ 
 

การร่วมแสดงความคิดเหน็ต่อรายการ จาํนวน ร้อยละ 

เคย 75 18.75 

ไมเ่คย 325 81.25 

รวม 400 100 
 
                   จากตารางท่ี 14 พบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ไมเ่คยร่วมแสดงความคิดเห็นจํานวน 
325คน คิดเป็นร้อยละ  81.25 และกลุม่ตวัอย่างท่ีเคยร่วมแสดงความคิดเห็นมีจํานวน  75 คน คดิ
เป็นร้อยละ18.75 
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ตารางที่ 15  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จําแนกตามการแสดงความคิดเห็นใน 
                    รายการ 
 

การแสดงความคิดเหน็ จาํนวน ร้อยละ 

ทางโทรศพัท์ - - 

ทาง FAX - - 

ทางข้อความ SMS 75 100 

ทาง E- mail - - 

รวม 75 100 
 
                   จากตารางท่ี 15 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ร่วมแสดงความคดิเห็นทาง ข้อความ 
SMSจํานวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
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1. 3.  การวิเคราะห์การรับรู้และความพงึพอใจของผู้รับสารที่มีต่อการนําเสนอข่าวของ
พธีิกรในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
         
                  การศกึษาการรับรู้และความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกรในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ จะเป็นการจําแนกการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรหลกัและพธีิกรร่วม การวิเคราะห์เนือ้หาขา่วของพิธีกร การนําเสนอข่าวของพธีิกรท่ี
สามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดี การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ การนําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง วิธีการ
สรุปประเด็นขา่วของพธีิกร การคดัเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการ  การ
นําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลาย   ซึง่การประเมินการรับรู้และความพงึพอใจจะมี 5 ระดบั
ด้วยกนัคือ  มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยท่ีสดุ  ประเมินจากแบบสอบถามสว่นท่ี 3 
จํานวนทัง้หมด 10 ข้อ  สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 16  แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การน าเสนอขา่วของ 
                    พิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

                 

การรับรู้และความพงึพอใจที่มีต่อการ
น าเสนอข่าวของพธีิกร 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่า 
เฉล่ีย 
( X ) 

ผลการ 
ประ 
เมิน 

อัน 
ดับ
ที่ 

16. ท่านรับรู้และพงึพอใจการน าเสนอขา่ว
ของพิธีกร (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) 

119 
(29.75) 

216 
(54.00) 

59 
(14.75) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

4.12 มาก 1 

17.ท่านรับรู้และพงึพอใจการน าเสนอขา่วของ
พิธีกรร่วมทา่นท่ี 1 (คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์) 

92 
(23.00) 

170 
(42.5) 

118 
(29.5) 

19 
(4.75) 

1 
(0.25) 

400 
(100.0) 

3.83 มาก 7 

18.ท่านท่านรับรู้และพงึพอใจการน าเสนอ
ข่าวของพิธีกรร่วมทา่นท่ี2 (คณุเอกราช  เก่ง
ทกุทาง) 

71 
(17.75) 

169 
(42.25) 

131 
(32.75) 

26 
(6.5) 

3 
(0.75) 

400 
(100.0) 

3.70 มาก 10 

19.ท่านรับรู้และพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หา
ข่าวของพิธีกรท าให้เข้าใจง่ายกระชบัและ
ชดัเจน 

106 
(26.5) 

205 
(51.25) 

86 
(21.5) 

 

3 
(0.75) 

- 
- 

400 
(100.0) 

4.04 มาก 2 

20. ท่านรับรู้และพงึพอใจการน าเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดี 

93 
(23.25) 

204 
(51.00) 

100 
(25.00) 

3 
(0.75) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.97 มาก 3 
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ตารางที่ 16 (ต่อ)  
การรับรู้และความพงึพอใจที่มีต่อการ

น าเสนอข่าวของพธีิกร 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน 
ร้อยละ 

ค่า 
เฉล่ีย 
( X ) 

ผลการ 
ประ 
เมิน 

อัน 
ดับ
ที่ 

21. ท่านรับรู้และพงึพอใจการน า เสนอข่าวของ
พิธีกรท่ีสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

50 
(12.5) 

214 
(53.5) 

133 
(33.25) 

3 
(0.75) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.78 มาก 8 

22.ท่านรับรู้และพงึพอใจพธีิกรการน าเสนอ ข่าวท่ี
ตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง 

88 
(22.00) 

172 
(43.00) 

127 
(31.75) 

13 
(3.25) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.84 
 

มาก 
 

6 
 

23. ท่านรับรู้และพงึพอใจวธีิการสรุปประเด็นข่าว
ของพิธีกร 

88 
(22.00) 

208 
(52.00) 

98 
(24.5) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.95 มาก 4 

24. ท่านรับรู้และพงึพอใจการเลือกข่าวของพิธีกร
มาน าเสนอได้ตรงกบัความต้องการของทา่น 

48 
(12.00) 

201 
(50.25) 

142 
(35.5) 

9 
(2.25) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.72 มาก 9 
 

25. ท่านรับรู้และพงึพอใจพธีิกรในการน าเสนอ
ข่าวท่ีมีมมุมองหลากหลาย 

67 
(16.75) 

227 
(56.75) 

100 
(25.00) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.89 
 

มาก 5 
 

คา่เฉลี่ยโดยรวม ( x ) =  3.88 
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 จากตารางท่ี 16 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีต่อการรับรู้ และความพึงพอใจท่ีผู้ รับสารมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ในการรับรู้และความพงึพอใจจากมากท่ีสดุไปยงัการรับรู้
และความพงึพอใจท่ีน้อยท่ีสดุ  ดงันีคื้อ  อนัดบัท่ี1 คือรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกร 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) รองลงมาคือ รับรู้และความพงึพอใจการวเิคราะห์เนือ้หาของพิธีกรทํา
ให้เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจน  อนัดบัท่ี 3 คือ  รับรู้  และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดี  อนัดบัท่ี 4 คือ รับรู้และความพงึ
พอใจวิธีการสรุปประเด็นขา่วของพิธีกร อนัดบัท่ี 5 คือ รับรู้และความพงึพอใจการในการนําเสนอ
ขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลาย อนัดบัท่ี 6 คือ รับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ ขา่วท่ีตรงไปตรงมา
และมีความเป็นกลาง อนัดบัท่ี 7 คือรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 1 
(คณุอรปรียา หุน่ศาสตร์) อนัดบัท่ี 8 คือรับรู้และความพงึพอใจ การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ อนัดบัท่ี 9 คือ รับรู้และความพึงพอใจการเลือกข่าว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการของท่าน และอนัดบัสดุท้ายคือรับรู้และความพงึ
พอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี2 (คณุเอกราช เก่งทกุทาง) ซึง่มีคา่เฉลี่ยตามลําดบั  
ดงันี ้ 4.12 , 4.04, 3.97, 3.95, 3.89, 3.84 , 3.83, 3.78, 3.72, 3.70 
 
                  สรุปโดยรวมแล้วได้ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.88 แสดงให้เห็นว่า กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีใ้นระดบัมาก 
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1.4.  การวเิคราะห์การรับรู้  และความพงึพอใจของผู้รับสารท่ีมีต่อรูปแบบรายการเร่ือง
เล่าเช้านี ้
           
                  การศกึษาการรับรู้และความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่
เช้านีจ้ะเป็นการจําแนกการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อรูปแบบรายการขา่วช่วงท่ี 1(ขา่วสงัคม/
ชาวบ้าน) ข่าวช่วงท่ี 2  (ข่าวการเมือง/ข่าวเศรษฐกิจ)  ขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) โลโก้/ฉาก เนือ้หา
ขา่วของรายการ ความยาวของขา่วแตล่ะช่วง ช่วงเวลาในการออกอากาศ ระยะเวลาในการ
ออกอากาศ ด้านผู้ประกาศขา่วหลกัและผู้ประกาศขา่วร่วม การจดัอนัดบัความสําคญัของขา่ว 
สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและของรางวลัจากทางรายการ ซึง่การประเมนิการรับรู้และ
ความพงึพอใจจะมี 5 ระดบัด้วยกนัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ โดยประเมนิ
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 4 จํานวนทัง้หมด 13 ข้อ สรุปผลได้ดงันี ้
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวนร้อยละและคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามการรับรู้ และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบรายการเร่ือง 
                    เลา่เช้านี ้

 
 

การรับรู้และความพงึพอใจที่มีต่อรูปแบบ
รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน
ร้อยละ 

ค่า 
เฉล่ีย 
( X ) 

ผลการ
ประ 
เมิน 

อัน 
ดับที่ 

26. ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 ของ
รายการ  (ข่าวสงัคม/ชาวบ้าน) 

103 
(25.75) 

204 
(51.00) 

87 
(21.75) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

4.01 
 

มาก 
 

2 
 

27.ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 ของ
รายการ (ข่าวการเมือง/เศรษฐกิจ) 

84 
(21.00) 

185 
(46.25) 

122 
(30.5) 

8 
(2.00) 

1 
(0.25) 

400 
(100.0) 

3.86 
 

มาก 
 

4 
 

28. ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้(ขา่วกีฬา) 

66 
(16.5) 

147 
(36.75) 

140 
(35.00) 

44 
(11.00) 

3 
(0.75) 

400 
(100.0) 

3.57 
 

มาก 
 

10 
 

29.ท่านรับรู้และพงึพอใจ ( โลโก้/ ฉาก )  ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

13 
(3.25) 

94 
(23.5) 

233 
(58.25) 

53 
(13.25) 

7 
(1.75) 

400 
(100.0) 

3.13 ปาน 
กลาง 

13 
 

30.ท่านรับรู้และพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

48 
(12.00) 

231 
(57.75) 

115 
(28.75) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.80 
 

มาก 
 

6 
 

31. ท่านรับรู้และพงึพอใจ ความยาวของแต่
ละช่วงขา่ว 

47 
(11.75) 

197 
(49.25) 

133 
(33.25) 

21 
(5.25) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0) 

3.67 
 

มาก 
 

8 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

คา่เฉลี่ยโดยรวม ( x ) =  3.70 
 

การรับรู้และความพงึพอใจที่มีต่อรูปแบบ
รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน
ร้อยละ 

ค่า 
เฉล่ีย 
( X ) 

ผลการ
ประ 
เมิน 

อัน 
ดับที่ 

32. ทา่นรับรู้และพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการ(06.30-08.30 น.) 

58 
(14.5) 

166 
(41.5) 

151 
(37.75) 

22 
(5.5) 

3 
(0.75) 

400 
(100.0) 

3.64 
 

มาก 
 

9 
 

33. ทา่นรับรู้และพงึพอใจระยะเวลาในกาออกอากาศ
ของรายการ ( 2ชัว่โมง) 

54 
(13.5) 

192 
(48.00) 

132 
(33.00) 

21 
(5.25) 

1 
(0.25) 

400 
(100.0) 

3.69 
 

มาก 
 

7 
 

34. ทา่นรับรู้และพงึพอใจผู้ประกาศข่าวของรายการ                      
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) 

124 
(31.00) 

192 
(48.00) 

77 
(19.25) 

7 
(1.75) 

- 
- 

400 
(100.0) 

4.08 
 

มาก 
 

1 
 

35.ท่านรับรู้และพงึพอใจผู้ประกาศข่าวของรายการ                                       
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) 

104 
(26.00) 

173 
(43.25) 

111 
(27.75) 

12 
(3.00) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.92 มาก 3 

36..ทา่นรับรู้และพงึพอใจการจดัอนัดบัความส าคญั
ของข่าว 

73 
(18.25) 

194 
(48.5) 

127 
(31.75) 

6 
(1.5) 

- 
- 

400 
(100.0) 

3.84 มาก 5 

37. ทา่นรับรู้และพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

60 
(15.00) 

152 
(38.00) 

147 
(36.75) 

39 
(9.75) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0) 

3.57 มาก 11 

38.ท่านรับรู้และพงึพอใจของรางวลัจากทางรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้(เสือ้,มือถือ,กระเป๋า,สติ๊กเกอร์)เป็นต้น 

52 
(13.00) 

110 
(27.5) 

187 
(46.75) 

43 
(10.75) 

8 
(2.00) 

400 
(100.0) 

3.39 
 

มาก 12 
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จากตารางท่ี 17 พบวา่คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้  และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้  ในการรับรู้และความพงึพอใจจากมากท่ีสดุไปยงัการรับรู้และความพงึพอใจท่ีน้อยท่ีสดุ  
ดงันีค้ือ  อนัดบัท่ี 1 คือรับรู้และพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)  
รองลงมาคือ  รับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 ของรายการ (ขา่วสงัคม/ชาวบ้าน)  อนัดบัท่ี 3 คือ 
รับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ  (คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) อนัดบัท่ี 4 คือ รับรู้
และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 ของรายการ  (ขา่วการเมือง/เศรษฐกิจ) อนัดบัท่ี 5 คือ รับรู้และ
ความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่ว อนัดบัท่ี 6 คือ รับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ อนัดบัท่ี 7 คือ รับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศของ
รายการ (2 ชัว่โมง)  อนัดบัท่ี 8 คือ  รับรู้และความพึงพอใจความยาวของแตล่ะช่วงขา่ว อนัดบัท่ี 9 
คือ  รับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศของรายการ(06.30-08.30 น.) อนัดบัท่ี 10 
คือ รับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ (ขา่วกีฬา) อนัดบัท่ี 11 คือ 
รายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น อนัดบัท่ี 12 คือ รับรู้และความพงึพอใจ
ของรางวลัจากทางรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ (เสือ้,มือถือ,กระเป๋า,สติ๊กเกอร์ ) และอนัดบัสดุท้ายคือ 
รับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีซ้ึง่มีค่าเฉล่ียตามลําดบัดงันี ้  4.08, 
4.01, 3.92,  3.86 ,3.84, 3.80 3.69, 3.67, 3.64,3.57, ,3.57, 3.39 ,3.13 
 
                  สรุปโดยรวมแล้วจากค่าเฉล่ียรวม 3.70 แสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีใ้นระดบัมาก 
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1.5.  การวเิคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับสารที่มีต่อพธีิกร เนือ้หารายการ และด้านเวลาใน
การออกอากาศของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 
                  การศกึษาข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีต่อพิธีกร เนือ้หารายการ และด้านเวลาใน
การออกอากาศรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้  จะเป็นการจําแนกออกเป็นดงันี ้

(5.1) ด้านพิธีกร 
(5.2) ด้านเนือ้หารายการ 
(5.3) ด้านเวลาในการออกอากาศ 
(5.4) อ่ืนๆ  

                   
                 จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีตอ่พิธีกร เนือ้หารายการ และ
ด้านเวลาในการออกอากาศรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด  400 คน มีผู้แสดง
ความคดิเห็นจํานวน 191 คนและไม่แสดงความคิดเห็น จํานวน  209 คน  ซึง่สามารถนําเสนอ
ข้อมลูเป็นจํานวนและร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่  18 แสดงจํานวนและ  ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามข้อเสนอแนะด้านพิธีกร 
                    รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

 

ด้านพธีิกร จาํนวน ร้อยละ 

 - ช่ืนชอบคณุสรยทุธ  สทุศันะจินดาในการนําเสนอขา่วได้ 
น่าสนใจและเข้าใจง่ายและเข้าใจง่าย 128 81.01 
 - โดยรวมทัง้ 3 ท่านําเสนอขา่วดีแล้ว 18 11.39 

 -  คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์ควรเตรียมพร้อมในการนําเสนอ 
ขา่วนําเสนอข่าวให้มากกวา่นีค้วรมีบทบาทมากว่านี ้ 4 2.53 
 -  ไมช่อบให้พิธีกรทัง้ 3 ท่านล้อเลน่กนัในเวลานําเสนอขา่ว 3 1.90 
 -  ควรเป็นกลางในการนําเสนอข่าว 3 1.90 

 -  อยากให้เพ่ิมพิธีกรอีก 1 คน  2 1.27 
รวม 158 100 

 * กลุม่ตวัอย่างเสนอแนะมากกวา่ 1 ข้อความ                
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              จากตารางท่ี  18   จะพบวา่ด้านพิธีกร  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่ช่ืนชอบ คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดาในการนําเสนอขา่วได้น่าสนใจ  และเข้าใจง่ายเป็นคนท่ีทําให้ขา่วท่ีเคยน่าเบ่ือ มีสีสนั 
สนกุสนาน  จํานวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ 81.01  รองลงมาเร่ืองผู้ชมคดิวา่พิธีกรทัง้ 3 ทา่น 
นําเสนอขา่วได้ดีแล้ว  จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ  11.39 อนัดบัท่ี 3  ผู้ชมคดิวา่คณุอรปรียาควร
เตรียมพร้อมการนําเสนอขา่วให้มากกวา่เดิม  บทบาทในการนําเสนอขา่วควรมีมากกว่านี ้  จํานวน  
4  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.53 อนัดบัท่ี 4 ผู้ชมไมช่อบให้พิธีกรทัง้ 3 ท่านล้อเลน่กนัมากเกินไปในเวลา
นําเสนอขา่วจํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ  1.90   อนัดบัท่ี 5 ผู้ชมคดิว่าการนําเสนอขา่วควรเป็น
กลาง  จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.90 และอนัดบัสดุท้ายคือ  อยากให้เพิม่พิธีกรอีก 1 ทา่น  
จํานวน 2  คน คดิเป็นร้อยละ 1.27 
                                     
ตารางที่ 19  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามข้อเสนอแนะด้านเนือ้หาของ 
                    รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 

ด้านเนือ้หาของรายการ จาํนวน ร้อยละ 
- เนือ้หาของข่าวท่ีเลือกมานําเสนอดีมาก   สรุปข่าวได้น่าสนใจ 
และทนัต่อเหตกุารณ์ มีสาระ และประโยชน์ดีมากแล้ว 132 82.50 

 - เนือ้หารายการมีสีสนัหลากหลายดีไมน่่าเบ่ือ 12 7.50 
 - น่าจะเพ่ิมขา่วสงัคมและขา่วชาวบ้านให้มากกว่านี ้ 6 3.75 
 - อยากให้เพ่ิมขา่วบนัเทิง ดารา 5 3.11 
 -  อยากให้วจิารณ์รัฐบาลให้มากกวา่นี ้ 2 1.25 

 - อยากให้เพ่ิมเวลาช่วงขา่วเศรษฐกิจ 1 0.63 

 - สาระน้อยไปโฆษณาบอ่ยไป 1 0.63 

  - เป็นรายการท่ีดีไม่ต้องเสียเวลาไปอา่นหนงัสือพิมพ์ 1 0.63 
รวม 160 100 

* กลุม่ตวัอย่างเสนอแนะมากกวา่ 1 ข้อความ                
 

  จากตารางท่ี  19   จะพบวา่ด้านเนือ้หาของรายการ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่
เนือ้หาของข่าวท่ีเลือกมานําเสนอดีมาก สรุปขา่วได้น่าสนใจ และทนัต่อเหตกุารณ์  มีสาระและ
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ประโยชน์ดีมากแล้ว จํานวน 132 คน  คดิเป็นร้อยละ  82.5  รองลงมาคือผู้ชมคิดวา่เนือ้หารายการ
มีสีสนัหลากหลายดีไมน่่าเบ่ือ จํานวน  12  คน คดิเป็นร้อยละ 7.50  อนัดบั 3 ผู้ชมคดิว่าน่าจะเพ่ิม
ขา่วสงัคม ข่าวชาวบ้านให้มากกว่านี ้ จํานวน  6  คดิเป็นร้อยละ 3.75 อนัดบัท่ี 4 ผู้ชมคดิวา่อยาก
ให้เพิม่ข่าวบนัเทิง ดารา จํานวน  5  คน คดิเป็นร้อยละ 3.13  อนัดบัท่ี 5 ผู้ชมคดิว่าอยากให้วิจารณ์
รัฐบาลให้มากกว่านี ้ จํานวน  2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25  อนัดบัท่ี 6 ผู้ชมคดิวา่อยากให้เพ่ิมเวลา
ขา่วเศรษฐกิจ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.63 อนัดบัท่ี 7 สาระน้อยไปโฆษณาบ่อยไปจํานวน 1 คน คดิ
เป็นร้อยละ  0.63 และอนัดบัสดุท้ายคือผู้ชมคดิวา่เป็นรายการท่ีดีไมต้่องเสียเวลาอ่านหนงัสือพิมพ์  
1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.63 

 
ตารางที่  20 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามข้อเสนอแนะด้านเวลาในการ 
                    ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

 
ด้านเวลาในการออกอากาศ จาํนวน ร้อยละ 

- อยากให้เพ่ิมเวลาอีกจาก 2 ชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมง 58 36.72 
- ออกอากาศสายไปน่าจะเช้ากว่านีเ้พราะรีบไปทํางาน 36 22.78 

- ออกอากาศเช้าไปต่ืนมาดไูมท่นัควรสายกว่านี ้ 32 20.25 

- เวลาในการออกอากาศเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว 29 18.35 

- อยากให้เพ่ิมวนัออกอากาศในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ด้วย 3 1.90 
รวม 158 100 

* กลุม่ตวัอย่างเสนอแนะมากกวา่ 1 ข้อความ                

 
                    จากตารางท่ี  20   จะพบวา่ด้านเวลาในการออกอากาศ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่
อยากให้เพ่ิมเวลาอีกจาก 2 ชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมง จํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 36.71  รองลงมา
คือผู้ชม คดิวา่ออกอากาศสายไปน่าจะเช้ากวา่นีเ้พราะรีบไปทํางาน  จํานวน  36  คน คดิเป็นร้อย
ละ  22.78 อนัดบัท่ี 3 ผู้ชมคดิวา่ออกอากาศเช้าไปต่ืนมาดไูมท่นัควรสายกว่านี ้ จํานวน  32   คน 
คดิเป็นร้อยละ 20.25 อนัดบัท่ี 4 ผู้ชมคดิวา่เวลาในการออกอากาศเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว  จํานวน  29  
คน คิดเป็นร้อยละ 18.35และ สดุท้ายผู้ชมคิดวา่อยากให้เพิม่วนัในการออกอากาศในวนัเสาร์และ
วนัอาทิตย์ด้วยจํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.90 
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ตารางที่  21  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ ของ 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

 
ด้านอ่ืน ๆ จาํนวน ร้อยละ 

-โดยรวมดีมากแล้ว 20 46.51 
-อยากให้รายการนีอ้ยูน่าน ๆ 15 34.88 

-อยากให้เพ่ิมจํานวนของรางวลั 5 11.63 

-อยากให้มีการสมัภาษณ์สด ๆ ทางโทรศพัท์มากกวา่นี ้ 3 6.98 
รวม 43 100 

* กลุม่ตวัอย่างเสนอแนะมากกวา่ 1 ข้อความ                
 
                จากตารางท่ี  21  จะพบวา่ด้านอ่ืน ๆ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คิดวา่โดยรวมดีมากแล้ว 
จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 46.51  รองลงมาคือผู้ชมอยากให้รายการนีอ้ยูน่าน ๆ จํานวน 15 คน 
คดิเป็นร้อยละ 34.88 อนัดบัท่ี 3 คือผู้ชมอยากให้เพ่ิมจํานวนของรางวลั  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.63และอนัดบัสดุท้ายคือผู้ชมอยากให้มีการสมัภาษณ์สด ๆทางโทรศพัท์มากกวา่นี ้จํานวน 
3  คน คดิเป็นร้อยละ 6.98 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) 
 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ดงัมีสมมติฐานย่อยดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน
ความบอ่ยครัง้ในการชม 
H0: เพศเป็นอสิระกบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: เพศมีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 22 แสดจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ 
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ทุกครัง้

ที่ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อ
เดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

ชาย 
 

46 
(23.0) 

50 
(25.0) 

68 
(34.0) 

36 
(18.0) 

200 
(100.0) 

7.569 
 

0.056 

หญิง 48 
(24.0) 

47 
(23.5) 

49 
(24.5) 

56 
(28.0) 

200 
(100.0) 

รวม 94 
(23.5) 

97 
(24.25) 

117 
(29.25) 

92 
(23.0) 

400 
(100.0) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี22 พบวา่ Significance = 0.056 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคือเพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชม
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านีด้้าน
ความบอ่ยครัง้ในการชม 
 H0: อายขุองผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 H1: อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบ่อยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ 
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
รวม 

 
X² - test 

 
Sig ทุกครัง้ที่

ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อ
เดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

18-25 ปี 24 
(18.0) 

37 
(27.61) 

47 
(35.07) 

26 
(19.40) 

134 
(100.0) 

15.357 0.223 

26-33 ปี 26 
(27.95) 

19 
(20.43) 

25 
(26.89) 

23 
(24.73) 

93 
(100.0) 

34-41 ปี 19 
(25.33) 

14 
(18.66) 

17 
(22.66) 

25 
(33.33) 

75 
(100.0) 

42-49 ปี 9 
(20.0) 

13 
(28.88) 

15 
(33.33) 

8 
(17.77) 

45 
(100.0) 

50 ปีขึน้ไป 16 
(30.18) 

14 
(26.41) 

13 
(24.52) 

1 
(1.88) 

53 
(100.0) 

รวม 94 
(23.50) 

97 
(24.25) 

117 
(29.25) 

92 
(23.00) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                    จากตารางท่ี 23 พบวา่ Significance = 0.223 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคืออายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้
ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีด้้านความบอ่ยครัง้ในการชม 
H0: สถานภาพของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ 
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามสถานภาพ 
 
สถานภาพ 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ทุกครัง้

ที่ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อ
เดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

โสด 45 
(20.36) 

52 
(23.5) 

71 
(32.12) 

53 
(23.98) 

221 
(100.0) 

9.873 0.130 

แต่งงาน 44 
(29.13) 

39 
(25.82) 

40 
(26.49) 

28 
(18.54) 

151 
(100.0) 

หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ 

5 
(17.85) 

6 
(21.42) 

6 
(21.42) 

11 
     (39.28) 

28 
(100.0) 

รวม 94  
(23.50)  

97 
(24.25)  

117  
(29.25)  

92 
   (23.00)  

400 
(100.0)  

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                 จากตารางท่ี 24 พบวา่ Significance = 0.130 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคือสถานภาพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความ
บอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้า 
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สมมติฐานท่ี 1.4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีด้้านความบอ่ยครัง้ในการชม 
H0: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้
 
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ  
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษา 

 
ระดับ

การศึกษา 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ทุกครัง้ที่

ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อเดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

ประถมศึกษา 4 
(33.33) 

3 
(25.0) 

4 
(33.33) 

1 
(8.33) 

12     
(100.0) 

33.810 0.001 

มัธยมศึกษา 22 
(44.0) 

17 
(34.0) 

7     
(14.0) 

4 
(8.0) 

50 
(100.0) 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

17 
(21.25) 

16 
(20.0) 

18 
(22.5) 

29 
(36.25) 

80 
(100.0) 

ปริญญาตรี 48 
(19.91) 

57 
(23.65) 

83 
(34.43) 

53 
(21.99) 

241 
(100.0) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

3 
(17.64) 

4 
(23.52) 

5 
(29.41) 

5 
(29.41) 

17 
(100.0) 

รวม 94 
(23.50) 

97 
(24.25) 

117 
(29.25) 

92 
(23.00) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                  
                   จากตารางท่ี 25 พบวา่ Significance = 0.001 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือ ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบั
ความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านความบอ่ยครัง้ในการชม 
H0: อาชีพของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
H1: อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบ่อยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ 
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพ 
 
 

อาชีพ 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ทุกครัง้ท่ี
ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อ
เดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

นักเรียน/นักศึกษา 18 
(17.64) 

25 
(24.50) 

35 
(34.31) 

24 
(23.52) 

102 
(100.0) 

18.607 0.232 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

7 
(18.91) 

8 
(21.62) 

8 
(21.62) 

14 
(37.83) 

37 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตัว 24 
(28.57) 

18 
(21.42) 

25 
(29.76) 

17 
(20.23) 

84 
(100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ธนาคาร/บริหาร 

14 
(16.66) 

23 
(27.38) 

29 
(34.52) 

18 
(21.42) 

84 
(100.0) 

รับจ้าง/งาน
บริการ 

19 
(35.84) 

12 
(22.64) 

10 
(18.86) 

12 
(22.64) 

53 
(100.0) 

แม่บ้าน 12 
(30.0) 

11 
(27.5) 

10 
(25.0) 

7 
(17.5) 

40 
(100.0) 

อ่ืน ๆ - - - - - 
รวม 94 

(23.50) 
97 

(24.25) 
117 

(29.25) 
92 

(23.00) 
400 

(100) 
* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                   จากตารางท่ี 26 พบวา่Significance = 0.232 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคืออาชีพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความ
บอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านความบอ่ยครัง้ในการชม 
H0: รายได้ของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัความบ่อยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านความ 
                   บอ่ยครัง้ในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามรายได้ 
 
 

รายได้ 

ความบ่อยครัง้ในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ทุกครัง้ท่ี
ออก 
อากาศ 

20 ครัง้
ต่อ
เดือน 

10 ครัง้
ต่อ
เดือน 

5ครัง้ต่อ
เดือนหรือ
น้อยกว่านัน้ 

ตํ่ากว่า 10,000  
บาท 

46 
(22.0) 

53 
(25.35) 

56 
(26.79) 

54 
(25.83) 

209 
(100.0) 

8.566 0.739 

10,001-30,000 
บาท 

29 
(24.57) 

29 
(24.57) 

37 
(31.35) 

23 
(19.49) 

118 
(100.0) 

30,001-
50,000 บาท 

6 
(16.21) 

9 
(24.32) 

13 
(35.13) 

9 
(24.32) 

37 
(100.0) 

50,001-
70,000 บาท 

7 
(36.84) 

2 
(10.52) 

6 
(31.57) 

4 
(21.05) 

19 
(100.0) 

70,001 บาทขึน้
ไป 

6 
(35.29) 

4 
(23.52) 

5 
(29.41) 

2 
(11.76) 

17 
(100.0) 

รวม 94 
(23.50) 

97 
(24.25) 

117 
(29.25) 

92 
(23.00) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                   จากตารางท่ี 27 พบวา่ Significance = 0.739 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และปฏิเสธ H1 กลา่วคือ รายได้ของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความ
บอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 

สมมติฐานท่ี1.7.ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน
ระยะเวลาในการติดตามชม 
H0: เพศของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ระยะเวลาในการติดตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

ชาย 92 
(46.0) 

56 
(28.0) 

34 
(17.0) 

18 
(9.0) 

200 
(100.0) 

10.306 0.016 

หญิง 77 
(38.5) 

48 
(24.0) 

35 
(17.5) 

40 
(20.0) 

200 
(100.0) 

รวม 169 
(42.25) 

104 
(26.0 

69 
(17.25 

58 
(14.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                 จากตารางท่ี 28 พบวา่ Significance = 0.016 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือ เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาใน
การติดตามชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.8. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านีด้้าน 
ระยะเวลาในการติดตามชม 
H0: อายขุองผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

ระยะเวลาในการตดิตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

18-25 ปี 49 
(36.56) 

46 
(34.32) 

22 
(16.41) 

17 
(12.68) 

134 
(100.0) 

 
16.637 

 
0.164 

26-33 ปี 44 
(47.31) 

24 
(25.80) 

10 
(10.75) 

15 
(16.12) 

93 
(100.0) 

34-41 ปี 37 
(49.33) 

14 
(18.66) 

13 
(17.33) 

11 
(14.66) 

75 
(100.0) 

42-49 ปี 20 
(44.44) 

8 
(17.77) 

12 
(26.66) 

5 
(11.11) 

45 
(100.0) 

50  ปีขึน้ไป 19 
(35.84) 

12 
(22.64) 

12 
(22.64) 

10 
(18.86) 

53 
(100.0) 

รวม 169 
(42.25) 

104 
(26.0) 

69 
(17.25) 

58 
(14.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 29 พบวา่ Significance = 0.164 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคืออายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาใน
การติดตามชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.9. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีด้้านระยะเวลาในการติดตามชม 
H0: สถานภาพของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้
ตารางที่ 30 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามสถานภาพ 

 
สถานภาพ 

ระยะเวลาในการตดิตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

โสด 86 
(38.9) 

71 
(32.1) 

30 
(13.5) 

34 
(15.3) 

221 
(100.0) 

23.310 0.001 

แต่งงาน 
 

70 
(46.3) 

31 
(20.5) 

35 
(23.1) 

15 
(9.9) 

151 
(100.0) 

หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ 

13 
(46.4) 

2 
(7.1) 

4 
(14.2) 

9 
(32.1) 

28 
(100.0) 

รวม 169 
(42.25) 

104 
(26.0) 

69 
(17.25) 

58 
(14.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 30 พบวา่ Significance = 0.001 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือสถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลา
ในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.10. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีด้้านระยะเวลาในการตดิตามชม 
H0: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้
H1: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัการศกึษา 

 
ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการตดิตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

ประถมศึกษา 
 

6 
(50.0) 

3 
(25.0) 

3 
(25.0) 

- 
- 

12 
(100.0) 

26.157 0.010 

มัธยมศึกษา 
 

25 
(50.0) 

13 
(26.0) 

12 
(24.0) 

- 
- 

50 
(100.0) 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

29 
(36.25) 

14 
(17.5) 

16 
(20.0) 

21 
(26.25) 

80 
(100.0) 

ปริญญาตรี 
 

101 
(41.9) 

70 
(29.04) 

34 
(14.10) 

36 
(14.39) 

241 
(100.0) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

8 
(47.05) 

4 
(23.52) 

4 
(23.52) 

1 
(5.88) 

17 
(100.0) 

รวม 
 

169 
(42.25) 

104 
(26.0) 

69 
(17.25) 

58 
(14.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 31 พบวา่ Significance = 0.010 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบั
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.11. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านระยะเวลาในการติดตามชม 

H0: อาชีพของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

ระยะเวลาในการตดิตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

นักเรียน/นักศึกษา 38 
(37.25) 

34 
(33.33) 

11 
(10.78) 

19 
(18.62) 

102 
(100.0) 

21.792 0.113 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

16 
(43.24) 

6 
(16.21) 

6 
(16.21) 

9 
(24.32) 

37 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตัว 33 
(39.28) 

23 
(27.38) 

17 
(20.23) 

11 
(13.09) 

84 
(100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ธนาคาร/บริหาร 

45 
(53.57) 

18 
(21.42) 

14 
(16.66) 

7 
(8.33) 

84 
(100.0) 

รับจ้าง/งานบริการ 23 
(43.39) 

15 
(28.30) 

9 
(16.98) 

6 
(11.32) 

53 
(100.0) 

แม่บ้าน 14 
(35.0) 

8 
(20.0) 

12 
(30.0) 

6 
(15.0) 

40 
(100.0) 

อ่ืน ๆ - - - - - 
รวม 169 

(42.25) 
104 

(26.0) 
69 

(17.25) 
58 

(14.5) 
400 

(100) 
* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                   จากตารางท่ี 32 พบวา่ Significance = 0.113 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และปฏิเสธ H1 กลา่วคืออาชีพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาใน
การติดตามชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.12. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านระยะเวลาในการติดตามชม 
H0: รายได้ของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 33 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   ระยะเวลาในการติดตามชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามรายได้ 

 
รายได้ 

ระยะเวลาในการติดตามชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig มากกว่า 

8 เดือน 
4 – 8 
เดือน 

1- 4 
เดือน 

น้อยกว่า 
1 เดือน 

ตํ่ากว่า 10,000  
บาท 

70 
(33.49) 

61 
(29.18) 

39 
(17.22) 

39 
(18.66) 

209 
(100.0) 

35.099 0.000 

10,001-30,000 
บาท 

67 
(56.77) 

26 
(22.03) 

17 
(14.40) 

8 
(6.77) 

118 
(100.0) 

30,001-50,000 
บาท 

16 
(43.24) 

5 
(13.51) 

7 
(18.91) 

9 
(24.32) 

37 
(100.0) 

50,001-70,000 
บาท 

6 
(31.57) 

5 
(26.31) 

6 
(31.57) 

2 
(10.52) 

19 
(100.0) 

70,001 บาท
ขึน้ไป 

10 
(58.82) 

7 
(41.17) 

- 
- 

- 
- 

17 
(100.0) 

รวม 169 
(42.25) 

104 
(26.0) 

69 
(17.25) 

58 
(14.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                   จากตารางท่ี 33 พบวา่ Significance = 0.000 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือรายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาใน
การติดตามชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.13. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน
พฤติกรรมในการชม 
H0: เพศของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 34 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 34 พบวา่ Significance = 0.004 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือเพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เพศ 
 

พฤตกิรรมในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ตัง้ใจชมไม่
เปล่ียนช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้
ไว้เป็น
เพื่อน 

ชาย 
 

72 
(36.0) 

59 
(29.5) 

64 
(32.0) 

5 
(2.5) 

200 
(100.0) 

13.076 0.004 

หญิง 68 
(34.0) 

47 
(23.5) 

62 
(31.0) 

23 
(11.5) 

200 
(100.0) 

รวม 140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

126 
(31.5) 

28 
(7.0) 

400 
(100) 

DPU



                                          

84 

สมมติฐานท่ี 1.14. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านพฤติกรรมในการชม 
H0: อายขุองผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

พฤตกิรรมในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ตัง้ใจชม

ไม่
เปล่ียน
ช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้
ไว้เป็น
เพื่อน 

18-25 ปี 37 
(27.61) 

50 
(37.31) 

41 
(30.59) 

6 
(4.47) 

134 
(100.0) 

22.087 0.037 

26-33 ปี 35 
(37.63) 

22 
(23.65) 

33 
(35.48) 

3 
(3.22) 

93 
(100.0) 

34-41 ปี 33 
(44.0) 

13 
(17.33) 

22 
(29.33) 

7 
(9.33) 

75 
(100.0) 

42-49 ปี 17 
(37.77) 

10 
(22.22) 

13 
(28.88) 

5 
(11.11) 

45 
(100.0) 

50 ปีขึน้
ไป 

18 
(33.96) 

11 
(20.75) 

17 
(32.07) 

7 
(13.20) 

53 
(100.0) 

รวม 140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

126 
(31.5) 

28 
(7.0) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

  
        จากตารางท่ี 35 พบวา่ Significance = 0.037 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคืออายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.15. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านีด้้านพฤติกรรมในการชม 
H0: สถานภาพของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 36 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามสถานภาพ 

 
สถานภาพ 

พฤตกิรรมในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ตัง้ใจชม

ไม่
เปล่ียน
ช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้
ไว้เป็น
เพื่อน 

โสด 68 
(30.76) 

71 
(32.12) 

72 
(32.57) 

10 
(4.52) 

221 
(100.0) 

16.334 0.012 

แต่งงาน 
 

62 
(41.05) 

29 
(19.20) 

47 
(31.12) 

13 
(8.60) 

151 
(100.0) 

หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ 

10 
(35.71) 

6 
(21.42) 

7 
(25.0) 

5 
(17.85) 

28 
(100.0) 

รวม 140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

126 
(31.5) 

28 
(7.0) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 36 พบวา่ Significance = 0.012 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคือสถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
 
 
 
 
 

DPU



                                          

86 

สมมติฐานท่ี  1.16. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีด้้านพฤติกรรมในการชม 
H0: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
H1: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษา 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 37 พบวา่ Significance = 0.096 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และปฏิเสธ H1 กลา่วคือระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 

 
 

ระดับ
การศึกษา 

พฤติกรรมในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ตัง้ใจชม

ไม่
เปล่ียน
ช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้
ไว้เป็น
เพื่อน 

ประถมศึกษา 6 
(50.0) 

4 
(33.33) 

1 
(8.33) 

1 
(8.33) 

12 
(100.0) 

18.718 0.096 

มัธยมศึกษา 24 
(48.0) 

12 
(24.0) 

12 
(24.0) 

2 
(4.0) 

50 
(100.0) 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

24 
(30.0) 

14 
(17.5) 

34 
(42.5) 

8 
(10.0) 

80 
(100.0) 

ปริญญาตรี 79 
(32.78) 

74 
(30.70) 

73 
(30.29) 

15 
(6.22) 

241 
(100.0) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

7 
(41.17) 

2 
(11.76) 

6 
(35.29) 

2 
(11.76) 

17 
(100.0) 

รวม 
 

140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

126 
(31.5) 

28 
(7.0) 

400 
(100) 
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สมมติฐานท่ี 1.17. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านพฤติกรรมในการชม 
H0: อาชีพของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 38 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพ 

 
 

อาชีพ 

พฤตกิรรมในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ตัง้ใจชม

ไม่
เปล่ียน
ช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้
ไว้เป็น
เพ่ือน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

27 
(26.47) 

37 
(36.27) 

33 
(32.35) 

5 
(4.90) 

102 
(100.0) 

35.629 0.002 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

16 
(43.24) 

5 
(13.51) 

14 
(37.83) 

2 
(5.40) 

37 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตัว 32 
(38.09) 

26 
(30.9) 

22 
(26.19) 

4 
(4.76) 

84 
(100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

32 
(38.09) 

17 
(20.23) 

31 
(36.90) 

4 
(4.76) 

84 
(100.0) 

รับจ้าง/งาน
บริการ 

23 
(43.39) 

15 
(28.30) 

11 
(20.75) 

4 
(7.54) 

53 
(100.0) 

แม่บ้าน 
 

10 
(25.0) 

6 
(15.0) 

15 
(37.5) 

9 
(22.5) 

40 
(100.0) 

อ่ืน ๆ - - - - - 
รวม 

 
140 

(35.0) 
106 

(26.5) 
126 

(31.5) 
28 

(7.0) 
400 

(100)  

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                  จากตารางท่ี 38 พบวา่ Significance = 0.002 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคืออาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.18. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านพฤติกรรมในการชม 
H0: รายได้ของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   พฤติกรรมในการชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามรายได้ 

 
รายได้ต่อ
เดือน 

 

พฤติกรรมในการชม  
 

รวม 

 
 

X² - 
test 

 
 

Sig 
ตัง้ใจชม

ไม่
เปล่ียน
ช่อง 

ตัง้ใจชม
แต่เปล่ียน
ช่องเม่ือมี
โฆษณา 

ชมเร่ือยๆ
ตัง้ใจบ้าง
ในบางครัง้ 

เปิดทิง้ไว้
เป็น
เพื่อน 

ตํ่ากว่า 
10,000  บาท 

55 
(26.31) 

60 
(28.70) 

75 
(35.88) 

19 
(9.09) 

209 
(100.0) 

24.809 0.016 

10,001-
30,000 บาท 

50 
(42.37) 

28 
(23.72) 

36 
(30.50) 

4 
(3.38) 

118 
(100.0) 

30,001-
50,000 บาท 

18 
(48.64) 

7 
(18.91) 

8 
(21.62) 

4 
(10.81) 

37 
(100.0) 

50,001-
70,000 บาท 

8 
(42.10) 

4 
(21.05) 

6 
(31.57) 

1 
(5.26) 

19 
(100.0) 

70,001 บาท
ขึน้ไป 

9 
(52.94) 

7 
(41.17) 

1 
(5.88) 

- 
- 

17 
(100.0) 

รวม 
 

140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

126 
(31.5) 

28 
(7.0) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

DPU



                                          

89 

                   จากตารางท่ี 39 พบวา่ Significance = 0.016 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคือรายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.19. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน
สาเหตใุนการชม 
H0: เพศของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 
ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามเพศ 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                    จากตารางท่ี 40 พบวา่ Significance = 0.060 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และปฏิเสธ H1 กลา่วคือเพศของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการ
ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
 
 

 
เพศ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig เพ่ือ

ความรู้ 
เพื่อทนั
เหตุ 
การณ์ 

เพื่อ
ความ
บันเทงิ 

เพื่อ
คลาย
เหงา 

ชาย 55 
(27.5) 

132 
(66.0) 

7 
(3.5) 

6 
(3.0) 

200 
(100.0) 

7.407 0.060 

หญิง 62 
(31.0) 

111 
(55.5) 

12 
(6.0) 

15 
(7.5) 

200 
(100.0) 

  

รวม 
 

117 
(29.25) 

243 
(60.75) 

19 
(4.75) 

21 
(5.25) 

400 
(100) 
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สมมติฐานท่ี 1.20. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านสาเหตใุนการชม 
H0: อายขุองผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X2-test 

 
Sig เพื่อ

ความรู้ 
เพื่อทนั

เหตุการณ์ 
เพื่อความ
บันเทงิ 

เพื่อคลาย
เหงา 

18-25ปี 32 
(23.88) 

92 
(68.65) 

6 
(4.47) 

4 
(2.98) 

134 
(100.0) 

23.431 0.024 

26-33ปี 26 
(27.95) 

59 
(63.44) 

6 
(6.45) 

2 
(21.50) 

93 
(100.0) 

34-41ปี 29 
(38.66) 

38 
(50.66) 

3 
(4.00) 

5 
(6.66) 

75 
(100.0) 

42-49ปี 9 
(20.0) 

31 
(68.88) 

2 
(4.44) 

3 
(6.66) 

45 
(100.0) 

50ปีขึน้
ไป 

21 
(39.62) 

23 
(43.39) 

2 
(3.77) 

7 
(13.20) 

53 
(100.0) 

รวม 117 
(29.25) 

243 
(60.75) 

19 
(4.75) 

21 
(5.25) 

400 
(100.0) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 41 พบวา่ Significance = 0.024 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคืออายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชม
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.21. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านีด้้านสาเหตใุนการชม 
H0: สถานภาพของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามสถานภาพ 

 
 

สถานภาพ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig เพื่อ

ความรู้ 
เพื่อทนั

เหตุการณ์ 
เพ่ือ
ความ
บันเทงิ 

เพื่อ
คลาย
เหงา 

โสด 63 
(28.50) 

139 
(62.89) 

13 
(5.88) 

6 
(2.71) 

221 
(100.0) 

8.012 0.237 

แต่งงาน 46 
(30.46) 

87 
(57.61) 

5 
(3.31) 

13 
(8.60) 

151 
(100.0) 

หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ 

8 
(28.57) 

17 
(60.71) 

1 
(3.57) 

2 
(7.14) 

28 
(100.0) 

รวม 
 

117 
(29.25) 

243 
(60.75) 

19 
(4.75) 

21 
(5.25) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                    จากตารางท่ี 42 พบวา่ Significance = 0.237 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคือสถานภาพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตุ
ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี  1.22. ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีด้้านสาเหตใุนการชม 
H0: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 43 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามระดบัการศกึษา 

 
 

ระดับการศึกษา 
 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig เพื่อ

ความรู้ 
เพื่อทนั

เหตุการณ์ 
เพ่ือ
ความ
บันเทงิ 

เพื่อ
คลาย
เหงา 

ประถมศึกษา 4 
(33.33) 

7 
(58.33) 

- 
- 

1 
(8.33) 

12 
(100.0) 

10.545 0.568 

มัธยมศึกษา 16 
(32.0) 

28 
(56.0) 

2 
(4.0) 

4 
(8.0) 

50 
(100.0) 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

28 
(35.0) 

42 
(52.2) 

3 
(3.75) 

7 
(8.75) 

80 
(100.0) 

ปริญญาตรี 63 
(26.14) 

156 
(64.73) 

14 
(5.80) 

8 
(3.31) 

241 
(100.0) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 

6 
(35.29) 

10 
(58.82) 

- 
- 

1 
(5.88) 

17 
(100.0) 

รวม 
 

117 
(29.25) 

243 
(60.75) 

19 
(4.75) 

21 
(5.25) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

  
                    จากตารางท่ี 43 พบวา่ Significance = 0.568 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และปฏิเสธ H1 กลา่วคือระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบั
สาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.23. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัอาชีพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านีด้้านสาเหตใุนการชม 
H0: อาชีพของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 44 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามอาชีพ 

 
 

อาชีพ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig เพื่อ

ความรู้ 
เพื่อทนั

เหตุการณ์ 
เพื่อ
ความ
บันเทงิ 

เพ่ือ
คลาย
เหงา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

25 
(24.50) 

69 
(67.64) 

5 
(4.90) 

3 
(2.94) 

102 
(100.0) 

40.040 0.000 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

11 
(29.72) 

21 
(56.75) 

1 
(2.70) 

4 
(10.81) 

37 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตัว 24 
(28.57) 

53 
(63.09) 

5 
(5.95) 

2 
(2.38) 

84 
(100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/    
ธนาคารบริหาร 

22 
(26.19) 

57 
(67.85) 

4 
(4.76) 

1 
(1.19) 

84 
(100.0) 

รับจ้าง/งาน
บริการ 

22 
(41.50) 

27 
(50.94) 

2 
(3.77) 

2 
(3.77) 

53 
(100.0) 

แม่บ้าน 13 
(32.5) 

16 
(40.0) 

2 
(5.0) 

9 
(22.5) 

40 
(100.0) 

อ่ืน ๆ - - - - - 
รวม 

 
117 

(29.25) 
243 

(60.75) 
19 

(4.75) 
21 

(5.25) 
400 

(100) 
*มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                   จากตารางท่ี 44 พบวา่ Significance = 0.000 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคืออาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการ
ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.24. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านสาเหตใุนการชม 
H0: รายได้ของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
H1: รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 45 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน 
                   สาเหตใุนการชมของกลุม่ตวัอย่างจําแนกตามรายได้  

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
         

 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig เพื่อ

ความรู้ 
เพื่อทนั
เหตุการ

ณ์ 

เพื่อ
ความ
บันเทงิ 

เพื่อ
คลาย
เหงา 

ตํ่ากว่า 
10,000  บาท 

66 
(31.57) 

117 
(55.98) 

10 
(4.78) 

16 
(7.65) 

209 
(100.0) 

10.736 0.552 

10,001-
30,000 บาท 

29 
(24.57) 

80 
(67.79) 

6 
(5.08) 

3 
(2.54) 

118 
(100.0) 

30,001-
50,000 บาท 

11 
(29.72) 

22 
(59.45) 

2 
(5.40) 

2 
(5.40) 

37 
(100.0) 

50,001-
70,000 บาท 

7 
(36.84) 

12 
(63.15) 

- 
- 

- 
- 

19 
(100.0) 

70,001 บาท
ขึน้ไป 

4 
(23.52) 

12 
(70.58) 

1 
(5.88) 

- 
- 

17 
(100.0) 

รวม 
 

117 
(29.25) 

243 
(60.75) 

19 
(4.75) 

21 
(5.25) 

400 
(100) 
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                  จากตารางท่ี 45 พบวา่ Significance = 0.552 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคือรายได้ของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุน
การชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.25. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้าน
ช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: เพศของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 46 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 46 พบวา่ Significance = 0.000 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และยอมรับ H1 กลา่วคือเพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ี
รับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
 
 

 
เพศ 

ช่วงรายการที่รับชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ชมตลอด 

ทุกช่วงของ
รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วงที่
สองข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

ชาย 121 
(60.5) 

44 
(22.0) 

22 
(11.0) 

13 
(6.5) 

200 
(100.0) 

25.142 0.000 

หญิง 108 
(54.0) 

80 
(40.0) 

11 
(5.5) 

1 
(0.5) 

200 
(100.0) 

รวม 
 

229 
(57.25) 

124 
(31.0) 

33 
(8.25) 

14 
(3.5) 

400 
(100) 
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สมมติฐานท่ี 1.26. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: อายขุองผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
H1: อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 47 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาย ุ

 
อายุ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X2-
test 

 
Sig ชมตลอด

ทุกช่วงของ
รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วง
ที่สอง
ข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

18-25ปี 81 
(60.44) 

39 
(29.10) 

8 
(5.97) 

6 
(4.47) 

134 
(100.0) 

8.685 0.730 

26-33ปี 49 
(52.68) 

31 
(33.33) 

9 
(9.67) 

4 
(4.30) 

93 
(100.0) 

34-41ปี 44 
(58.66) 

23 
(30.66) 

7 
(9.33) 

1 
(1.33) 

75 
(100.0) 

42-49ปี 27 
(60.0) 

12 
(26.66) 

6 
(13.33) 

- 
- 

45 
(100.0) 

50ปีขึน้
ไป 

28 
(52.83) 

19 
(35.84) 

3 
(5.66) 

3 
(5.66) 

53 
(100.0) 

รวม 229 
(57.25) 

124 
(31.0) 

33 
(8.25) 

14 
(3.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                   จากตารางท่ี 47 พบวา่ Significance = 0.730 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคืออายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ี
รับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.27. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านีด้้านช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: สถานภาพของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 48 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามสถานภาพ 

 
 

สถานภาพ 

ช่วงรายการที่รับชม    
ชมตลอด 
ทุกช่วง
ของ

รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วง
ที่สอง
ข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

รวม X² - 
test 

Sig 

โสด 125 
(56.56) 

70 
(31.67) 

16 
(7.23) 

10 
(4.52) 

221 
(100.0) 

7.848 0.249 

แต่งงาน 89 
(58.94) 

42 
(27.81) 

17 
(11.25) 

3 
(1.98) 

151 
(100.0) 

หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู่ 

15 
(53.57) 

12 
(42.85) 

- 
- 

1 
(3.57) 

28 
(100.0) 

รวม 
 

229 
(57.25) 

124 
(31.0) 

33 
(8.25) 

14 
(3.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

    
                   จากตารางท่ี 48 พบวา่ Significance = 0.249 > 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05 และปฏิเสธ H1 กลา่วคือสถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วง
รายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.28. ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีด้้านช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษา 

 
ระดับ

การศึกษา 

ช่วงรายการที่รับชม    
ชมตลอด 
ทุกช่วงของ
รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วง
ที่สอง
ข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

รวม X² - 
test 

Sig 

ประถมศึกษา 8 
(66.66) 

2 
(16.66) 

2 
(16.66) 

- 
- 

12 
(100.0) 

28.075 0.005 

มัธยมศึกษา 34 
(68.0) 

15 
(30.0) 

1 
(2.0) 

- 
- 

50 
(100.0) 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

35 
(43.75) 

39 
(48.75) 

4 
(5.0) 

2 
(2.5) 

80 
(100.0) 

ปริญญาตรี 143 
(59.33) 

35 
(14.52) 

22 
(9.12) 

11 
(4.56) 

241 
(100.0) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

9 
(52.94) 

3 
(17.64) 

4 
(23.52) 

1 
(5.88) 

17 
(100.0) 

รวม 
 

229 
(57.25) 

124 
(31.0) 

33 
(8.25) 

14 
(3.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
                    จากตารางท่ี 49 พบวา่ Significance = 0.005 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคือระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วง
รายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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สมมติฐานท่ี 1.29. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: อาชีพของผู้ชมรายการเป็นอสิระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพ 

 
 

อาชีพ 

สาเหตุในการชม  
รวม 

 
X² - 
test 

 
Sig ชมตลอด 

ทุกช่วง
ของ

รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วง
ที่สอง
ข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

55 
(53.92) 

33 
(32.35) 

7 
(6.86) 

7 
(6.86) 

102 
(100.0) 

28.739 0.017 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

20 
(54.05) 

10 
(27.02) 

4 
(10.81) 

3 
(8.10) 

37 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตัว 56 
(66.66) 

21 
(25.0) 

6 
(7.14) 

1 
(1.19) 

84 
(100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

52 
(61.90) 

20 
(23.80) 

12 
(14.28) 

- 
- 

84 
(100.0) 

รับจ้าง/งาน
บริการ 

29 
(54.71) 

19 
(35.84) 

3 
(5.66) 

2 
(3.77) 

53 
(100.0) 

แม่บ้าน 17 
(42.5) 

21 
(52.5) 

1 
(2.5) 

1 
(2.5) 

40 
(100.0) 

อ่ืน ๆ - - - - - 
รวม 

 
229 

(57.25) 
124 

(31.0) 
33 

(8.25) 
14 

(3.5) 
400 

(100) 
* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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                  จากตารางท่ี 50 พบวา่ Significance = 0.017 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคืออาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ี
รับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
สมมติฐานท่ี 1.30. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ด้านช่วงรายการท่ีรับชม 
H0: รายได้ของผู้ชมรายการเป็นอิสระกบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
H1: รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีด้้านช่วง 
                   รายการท่ีรับชมของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามรายได้ 

 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

ช่วงรายการที่รับชม    
ชมตลอด 
ทุกช่วง
ของ

รายการ 

ชมช่วง
เปิด

รายการ 

ชมช่วง
ที่สอง
ข่าว 

ชมช่วง
ท้ายของ 
รายการ 

รวม X² - 
test 

Sig 

ตํ่ากว่า 
10,000  บาท 

104 
(49.76) 

84 
(40.19) 

12 
(5.74) 

9 
(4.30) 

209 
(100.0) 

35.862 0.00 

10,001-
30,000 บาท 

80 
(38.27) 

22 
(18.64) 

14 
(11.86) 

2 
(1.69) 

118 
(100.0) 

30,001-
50,000 บาท 

16 
(43.24) 

14 
(37.83) 

5 
(13.51) 

2 
(5.40) 

37 
(100.0) 

50,001-
70,000 บาท 

13 
(68.42) 

3 
(15.78) 

2 
(10.52) 

1 
(5.26) 

19 
(100.0) 

70,001 บาท
ขึน้ไป 

16 
(94.11) 

1 
(5.88) 

- 
- 

- 
- 

17 
(100.0) 

รวม 
 

229 
(57.25) 

124 
(31.0) 

33 
(8.25) 

14 
(3.5) 

400 
(100) 

* มีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

DPU



                                          

101 

                  จากตารางท่ี 51 พบวา่ Significance = 0.000 < 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ H0 ท่ีมีระดบั
นยัสําคญัท่ี 0.05และยอมรับ H1 กลา่วคือรายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ี
รับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้DPU
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สมมุติฐานข้อที่  2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนั  จะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ดงัมีสมมติฐานย่อย
ดงันี ้
สมติฐาน  2.1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้    และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร 
( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร 
( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  52 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี  
                    เพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 4.09 0.72   

     -0.842 0.842 

หญิง 200 4.15 0.68   

 
                จากตารางท่ี 52   เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = - 0.842  และคา่ P =  0.842    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร(คณุ
สรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะ
จินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.2:  ผู้ชมรายการที่มีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร 
( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร 
( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่  53 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                    อายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.19 0.76   

26-33 ปี 93 4.15 0.69   

34-41 ปี 75 4.11 0.71 1.483 0.207 

42-49 ปี 45 4.09 0.60   

50ปีขึน้ไป 53 3.92 0.62   

รวม 400 4.12 0.70   

 
                จากตารางท่ี  53  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 1.483   และคา่  P-Value = 0.207   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั   (ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.3:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  54 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ 
                    ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 4.14 0.73   

แต่งงาน 151 4.08 0.67 0.404 0.668 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 4.14 0.65   

รวม 400 4.12 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 54  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 0.404   และคา่  P-Value =  0.668  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน  H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.4: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 55  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการ  
                    ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.33 0.78   

มัธยมศึกษา 50 4.26 0.63   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 1.05 0.63 1.470 0.211 

ปริญญาตรี 241 4.12 0.72   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.88 0.78   

รวม 400 4.12 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 55  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 1.470    และคา่  P-Value =  
0.211  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่ มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะ
จินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.5: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกร ( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 56 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
                   ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.15 0.83   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 4.05 0.57   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.15 0.70   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 4.15 0.63 1.260 0.280 

รับจ้าง/งานบริการ 53 4.19 0.76   

แม่บ้าน 40 3.88 0.46   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 4.12 0.70   

 
                จากตารางท่ี 56  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  1.260    และคา่  P-Value =  0.280  ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่า มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.6: ผู้ชมรายการท่ีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
 H0:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 57 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
                   ท่ีมีรายได้แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 4.08 0.73   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.19 0.64   

30,001 -  50,000  บาท 37 4.03 0.73 1.058 0.377 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.11 0.81   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.35 0.61   

รวม 400 4.12 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 57   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 1.058    และคา่  P-Value =  0.377   ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน  H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมติฐาน  2.7 :ผู้ชมรายการที่มีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
  H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
  H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  58 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                    เพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.86 0.82   

     0.533 0.189 

หญิง 200 3.81 0.87   

 
                จากตารางท่ี 58   เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t =0.533  และคา่ P =  0.189   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.8:  ผู้ชมรายการที่มีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่  59 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                    อายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.00 0.76   

26-33 ปี 93 3.88 0.81   

34-41 ปี 75 3.77 0.92 4.631 0.001 

42-49 ปี 45 3.80 0.81   

50ปีขึน้ไป 53 3.43 0.91   

รวม 400 3.83 0.84   

 
                  จากตารางท่ี  59   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 4.631   และคา่  P-Value = 0.001   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ:  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั  (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 60 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
                   นําเสนอขา่วของ(คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์ )พิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                   ตวัอยา่งในระดบัอายตุา่ง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.12 0.23 0.20 0.57* 
26-33ปี -0.12  0.11 0.08 0.45* 

34-41ปี -0.23 -0.11  -0.02 0.34* 

42-49ปี -0.20 -0.08 -0.02  0.37* 

50ปีขึน้ไป -0.57 -0.45 -0.34 -0.37  

* คูท่ี่มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
                        
                จากตารางท่ี 60  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของ(คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์ )พิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัมี  4  คู่ นัน่คือ กลุม่อาย ุ
50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุตํ่ากวา่  โดยท่ีกลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้
ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจในการนําเสนอขา่วของ(คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์ )  ต่ํากวา่กลุม่
อายอ่ืุน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

111

สมมติฐาน  2.9: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 H0: ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1: ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  61 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าว 
                    ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                    มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.91 0.80   

แต่งงาน 151 3.71 0.90 2.644 0.072 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.89 0.83   

รวม 400 3.83 0.84   

 
                จากตารางท่ี 61  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 2.644   และคา่  P-Value =  0.072  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.10: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 62 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                   ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.00 1.04   

มัธยมศึกษา 50 3.72 1.01   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.83 0.81 2.825 0.025 

ปริญญาตรี 241 3.89 0.78   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.24 0.97   

รวม 400 3.83 0.84   

 
                จากตารางท่ี 62  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 2.825    และคา่  P-Value =  0.025 ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 63  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                     ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 1 (คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์)ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                     การศกึษาตา่ง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา  0.28 0.17 0.11 0.76* 

มัธยมศึกษา -0.28  -0.10 -0.17 0.48* 

อาชีว/อนุปริญญา -0.17 0.10  -0.07 0.59* 

ปริญญาตรี -0.11 0.17 0.07  0.66* 

สูงกว่าปริญญาตรี -0.76 -0.48 -0.59 -0.66  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                จากตารางท่ี 63 พบวา่ พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 1 (คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์)แตกตา่งกนัมี  4  คู่ นัน่คือ  ระดบัการศกึษาสงู
กวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุ่มระดบัการศกึษาท่ีตํ่ากวา่  โดยท่ี
กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกร
ร่วมท่านท่ี 1 (คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากวา่กลุม่การศกึษาระดบัอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  2.11:ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
 H0:ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 64 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                   มีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.93 0.80   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.81 0.78   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.99 0.74   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.86 0.85 8.792 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.96 0.88   

แม่บ้าน 40 3.05 0.78   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.83 0.84   

 
                 จากตารางท่ี 64  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  8.792    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน  H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 65 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                   ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 1(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                   กลุม่ตวัอย่างในระดบัอาชีพต่าง ๆโดยวธีิผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 
แม่บ้าน อ่ืนๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.12 -0.06 0.07 -0.03 0.88*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.12  -0.18 -0.05 -0.15 0.76*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.06 0.18  0.13 0.03 0.94*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.07 0.05 -0.13  -0.11 0.81*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.03 0.15 -0.03 0.11  0.91*  

แม่บ้าน 
 

-0.88 -0.76 -0.94 -0.81 -0.91   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
                       
                 จากตารางท่ี  65 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี 5 คู ่
นัน่คือ อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัอาชีพอ่ืนๆ โดยท่ี กลุม่อาชีพ
แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี1(คณุอรปรียา หุน่
ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากว่ากลุม่อาชีพอื่น ๆ  
 

DPU



 

116

สมมติฐาน 2.12: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
 H0:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 66  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                    มีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.71 0.87   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.94 0.75   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.95 0.85 2.410 0.049 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.00 0.94   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.12 0.86   

รวม 400 3.83 0.84   

 
                จากตารางท่ี 66   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 2.410    และคา่  P-Value =  0.049   ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 67 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ  
                   ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 1(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)พิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง   
                   กลุม่ตวัอย่างในระดบัรายได้ตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001   
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.23* -0.23 -0.29 -0.40 
10,001-30,000 0.23*  -0.05 -0.06 -0.18 
30,001-50,000 0.23 0.05  -0.05 -0.17 
50,001-70,000 0.29 0.06 0.05  -0.12 
70,001ขึน้ไป 0.04 0.18 0.17 0.12  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                  

                จากตารางท่ี 67 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี 1 คู ่ 
นัน่คือ กลุ่มรายได้ต่ํากวา่ 10,000 บาท จะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่รายได้ 
อ่ืน ๆ   โดยท่ี กลุม่รายได้ต่ํากวา่ 10,000 บาท จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอข่าวของ
พิธีกรร่วมท่านท่ี 1(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ  
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สมติฐาน  2.13 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
  H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
  H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  68 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ  
                    พิธีกร (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                    เพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.76 0.86   

     1.452 0.452 

หญิง 200 3.64 0.86   

 
                 จากตารางท่ี 68  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = 1.452  และคา่ P =  0.452    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เกง่ทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.14:ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  69 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                    อายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.84 0.70   

26-33 ปี 93 3.75 0.89   

34-41 ปี 75 3.77 0.91 6.554 0.000 

42-49 ปี 45 3.64 0.80   

50ปีขึน้ไป 53 3.17 0.98   

รวม 400 3.70 0.86   

 
                จากตารางท่ี  69   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 6.554   และคา่  P-Value = 0.000  ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั   (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 70 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
                   นําเสนอขา่วของ(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง )พธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่  
                   ตวัอยา่งในระดบัอายตุา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.09 0.09 0.20 0.67* 

26-33ปี -0.09  -0.02 0.11 0.58* 

34-41ปี -0.07 0.02  0.13 0.60* 

42-49ปี -0.20 -0.11 -0.13  0.47* 

50ปีขึน้ไป -0.67* -0.58* -0.60* -0.47*  

* คูท่ี่มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
 

                จากตารางท่ี 70 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของ(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง พิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนัมี  4  คู ่นัน่คือ กลุม่อาย ุ
50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุ่มอายท่ีุต่ํากวา่   โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้
ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจในการนําเสนอขา่วของ(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง )  ต่ํากวา่กลุ่ม
อายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  2.15: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เกง่ทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 H0: ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 71 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                   มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.75 0.79   

แต่งงาน 151 3.62 0.98 1.088 0.338 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.75 0.75   

รวม 400 3.70 0.86   

 
                จากตารางท่ี 71 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 1.088   และคา่  P-Value =  0.338  ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.16:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 72 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                   ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.92 0.90   

มัธยมศึกษา 50 3.50 1.16   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.66 0.81 3.940 0.004 

ปริญญาตรี 241 3.78 0.77   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.06 0.97   

รวม 400 3.70 0.86   

 
                 จากตารางท่ี 72  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 3.940   และคา่  P-Value =  
0.004  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) 
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 73 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                   ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                   การศกึษาตา่ง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา  0.42 0.25 0.13 0.86* 

มัธยมศึกษา -0.42  -0.16 -0.28* 0.44 

อาชีว/อนุปริญญา -0.25 0.16  -0.12 0.60* 

ปริญญาตรี -0.13 0.28* 0.12  0.73* 

สูงกว่าปริญญาตรี -0.86* -0.44 -0.60* -0.73*  

* คูท่ี่มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
 
                จากตารางท่ี 73 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช เกง่ทกุทาง)แตกตา่งกนัมี 4 คู ่นัน่คือ การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
และการศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่ระดบั
การศกึษาท่ีตํ่ากวา่  โดยท่ีกลุม่การศกึษาระดบัมธัยมและสงูกว่าปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจการนําเสนอข่าวของพธีิกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง ) ในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้  ตํ่ากว่ากลุ่มการศกึษาระดบัอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.17:ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 74 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                   มีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.85 0.72   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.73 0.80   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.88 0.78   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.68 0.89 12.324 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.81 0.90   

แม่บ้าน 40 2.78 0.73   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.70 0.86   

 
                จากตารางท่ี 74  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  12.324    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 75 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                   ขา่วของพิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ของกลุม่ตวัอยา่งในกลุม่อาชีพ 
                   ตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 
งานรัฐ 
วิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.12 0.03 0.17 0.04 1.08*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.12  -0.15 0.05 -0.08 0.96*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.03 0.15  0.20 0.07 1.11*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.17 0.05 -0.20  -0.13 0.90*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.04 0.08 -0.07 0.13  1.04*  

แม่บ้าน 
 

-1.08* -0.95* -1.11* -0.90* -1.04*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                 จากตารางท่ี 75 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรร่วมท่านท่ี 2 (คณุเอกราช เก่งทกุทาง)แตกตา่งกนัมี 5 คู ่นัน่คือ กลุม่แมบ้่านจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อาชีพอ่ืน ๆ โดยท่ีกลุ่มแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมทา่นท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง ) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ตํ่ากว่า
กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.18: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ 
นําเสนอขา่วของพิธีกร (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกร
(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ใน(รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 76 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                   มีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.58 0.85   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.77 0.89   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.92 0.76 2.345 0.054 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.79 0.92   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.00 0.87   

รวม 400 3.70 0.86   

 
                จากตารางท่ี 76   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 2.345    และคา่  P-Value =  0.054   ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
ไมแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมติฐาน  2.19 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนใน รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 77 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                   พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                   ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 4.09 0.70   

     1.543 0.715 

หญิง 200 3.98 0.72   

 
                 จากตารางท่ี 77 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏว่า
ได้ค่า t = 1.543  และค่า P =  0.715    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ  ผู้ชม
รายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้ว่า  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2 .20: ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั    
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่ 78 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                   พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 
                   ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.17 0.76   

26-33 ปี 93 4.04 0.66   

34-41 ปี 75 4.03 0.72 3.006 0.018 

42-49 ปี 45 3.87 0.69   

50ปีขึน้ไป 53 3.83 0.64   

รวม 400 4.04 0.71   

 
                 จากตารางท่ี 78  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 3.006   และคา่  P-Value = 0.018   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบั
ชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 79  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
                    วิเคราะห์เนือ้หาของข่าวทําให้เข้าใจง่ายกระชบัชดัเจนของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้า 
                    นีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวธีิผลต่างนยัสาํคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.13 0.14 0.30* 0.34* 

26-33ปี -0.13  0.02 0.18 0.21 

34-41ปี -0.14 -0.02  0.16 0.20 

42-49ปี -0.30* -0.18 -0.16  0.04 

50ปีขึน้ไป -0.34* 0.21 -0.20 0.04  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
 

                จากตารางท่ี   79   พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
วิเคราะห์เนือ้หาของข่าวทําให้เข้าใจง่ายกระชบัชดัเจนของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนัมี  
2  คู่ นัน่คือ กลุม่อาย ุ42-49 ปี และกลุม่อาย ุ50 ขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบั
กลุม่อายท่ีุตํ่ากว่า   โดยท่ีกลุม่อาย4ุ2-49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมี
ตอ่การวเิคราะห์เนือ้หาของขา่วทําให้เข้าใจง่ายกระชบัชดัเจนของพธีิกรรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายุ
อ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  2.21: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั  
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 80  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนใน รายการเร่ืองเล่า 
                    เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 4.09 0.73   

แต่งงาน 151 3.96 0.70 1.532 0.217 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 4.00 0.67   

รวม 400 4.04 0.71   

 
                 จากตารางท่ี 80  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 1.532  และค่า  P-Value =  0.217  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจ
ง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2.22: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่ง
กนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 81 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้า 
                   นีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 0.90   

มัธยมศึกษา 50 4.12 0.72   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.96 0.70 0.410 0.802 

ปริญญาตรี 241 4.04 0.71   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 4.00 0.79   

รวม 400 4.04 0.71   

 
                จากตารางท่ี  81  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 0.410    และคา่  P-Value =  
0.802  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรในด้านการวิเคราะห์
เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2.23: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
ในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนใน(รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 82 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้า 
                   นีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.14 0.78   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.92 0.72   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.04 0.67   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 4.06 0.72 3.438 0.005 

รับจ้าง/งานบริการ 53 4.17 0.67   

แม่บ้าน 40 3.65 0.53   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 4.04 0.71   

 
                จากตารางท่ี 82 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =3.438    และคา่  P-Value =  0.005  ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบั
ชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 83 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการวิเคราะห์ 
                   เนือ้หาของพิธีกรทําให้เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจน ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                   ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 
งานรัฐ 
วิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.22 0.10 0.08 -0.03 0.49*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.22  -0.12 -0.14 -0.25 0.27  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

-0.10 0.12  -0.02 -0.13 0.39*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.08 0.14 0.02  -0.11 0.41*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.03 0.25 0.13 0.11  0.52*  

แม่บ้าน 
 

-0.49 -0.27 -0.39* -0.41* -0.52*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                        
                จากตารางท่ี 83 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี 4 คู ่
นัน่คือ อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัอาชีพอ่ืน ๆ โดยท่ี กลุม่อาชีพ
แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หาของพธีิกรทําให้เข้าใจง่ายกระชบัและ
ชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ตํ่ากว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.24:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา  เข้าใจง่าย  กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 84 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้า 
                   นีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.97 0.73   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.14 0.66   

30,001 -  50,000  บาท 37 4.05 0.74 2.259 0.062 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.79 0.79   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.29 0.59   

รวม 400 4.04 0.71   

 
                 จากตารางท่ี 84 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 2.259    และคา่  P-Value =  0.062   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบั
ชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมติฐาน  2.25:  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  85 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                     พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ือง 
                     เลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 4.02 0.69   

     1.469 0.208 

หญิง 200 3.92 0.74   

 
                จากตารางท่ี 85 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏว่า
ได้ค่า t = - 1.469  และคา่ P =  0.208   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของ
สงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.26:ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั               
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่  86 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ือง 
                    เลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.07 0.74   

26-33 ปี 93 3.99 0.62   

34-41 ปี 75 4.05 0.71 6.351 0.000 

42-49 ปี 45 3.98 0.66   

50ปีขึน้ไป 53 3.53 0.72   

รวม 400 3.97 0.72   

 
                 จากตารางท่ี 86 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 6.351   และคา่  P-Value = 0.000   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหว
ของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   (เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 87 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
                   นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี              
                   ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั  
                   (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.09 0.02 0.10 0.55* 

26-33ปี -0.09  -0.06 0.01 0.46* 

34-41ปี 0.02 0.06  0.08 0.53* 

42-49ปี -0.10 -0.01 -0.08  0.45* 

50ปีขึน้ไป -0.55* -0.46* -0.53* -0.45*  
* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                 จากตารางท่ี 87 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้   แตกตา่งกนัมี  4  คู ่นัน่คือ  กลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบั
กลุม่อายท่ีุตํ่ากว่า   โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้  ตํ่ากว่ากลุ่มอายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  2.27: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั 
H1 : ผู้ชมรายการที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  88 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
                    เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 4.01 0.70   

แต่งงาน 151 3.90 0.725 1.116 0.329 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.96 0.79   

รวม 400 3.97 0.72   

 
                 จากตารางท่ี 88 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 1.116   และคา่  P-Value =  0.329  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความ
เคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.28:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 89 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
                   เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.33 0.65   

มัธยมศึกษา 50 3.90 0.84   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.76 0.70 3.430 0.009 

ปริญญาตรี 241 4.04 0.68   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.82 0.73   

รวม 400 3.97 0.72   

 
                 จากตารางท่ี 89 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 3.430  และคา่  P-Value =  0.009  ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความ
เคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั (เป็นไปตามสมมติฐานท่ี2) 
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ตารางที่ 90 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                   ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดี ของกลุม่ 
                   ตวัอยา่งในระดบัการศึกษาต่าง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

ประถมศึกษา  0.43 0.57* 0.29 0.51 

มัธยมศึกษา -0.43  0.14 -0.14 0.08 

อาชีว/อนุปริญญา -0.57* -0.14  -0.28* -0.06 

ปริญญาตรี -0.29 0.14 0.28*  0.22 

สูงกว่าปริญญาตรี -0.51 -0.08 0.06 -0.22  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                จากตารางท่ี 90 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจ แตกต่างกนัมี  2  คู ่
นัน่คือ  การศกึษาระดบัอาชีวศกึษา/อนปุริญญาตรี จะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบั
กลุม่ระดบัการศกึษาท่ีต่ํากวา่และสงูกว่า  โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา/อนปุริญญา 
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจการนําเสนอข่าวของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความ
เคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากว่ากลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.29: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  91 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                    ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
                    เร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.99 0.78   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 4.08 0.72   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.07 0.62   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 4.01 0.69 8.053 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 4.09 0.63   

แม่บ้าน 40 3.33 0.62   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.97 0.72   

                         
                 จากตารางท่ี 91  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =8.053    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหว
ของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 92 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                   ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ ในรายการ 
                   เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มตวัอยา่งในระดบัอาชีพต่าง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/

พนักงาน
รัฐวิสาห 

กิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน/
ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 -0.10 -0.08 -0.02 -0.01 0.67*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0.09  0.10 0.07 -0.01 0.76*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.08 -0.10  0.06 -0.02 0.75*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

0.02 -0.07 -0.06  -0.08 0.69*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.10 0.01 0.02 0.08  0.77*  

แม่บ้าน 
 

-0.67* -0.76* -0.75* -0.69* -0.77*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                      
                 จากตารางท่ี 92 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  5   คู ่
นัน่คือ อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัอาชีพอ่ืน ๆ โดยท่ี กลุม่อาชีพ
แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.30:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั                      
H0:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั 
 H1:ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของ
พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 93 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการ 
                   เร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.84 0.76   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.12 0.66   

30,001 -  50,000  บาท 37 4.16 0.60 3.775 0.005 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.95 0.71   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.06 0.56   

รวม 400 3.97 0.72   

 
                 จากตารางท่ี 93 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 3.775    และคา่  P-Value =  0.005   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหว
ของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 94  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                     ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดีใน 
                     รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบัรายได้ตา่ง ๆ โดยวิธีผลต่าง 
                     นยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001ขึน้
ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.28* -0.32* -0.11 -0.22 
10,001-30,000 0.28*  -0.04 0.17 0.06 
30,001-50,000 0.32* 0.04  0.21 0.01 
50,001-70,000 0.11 -0.17 -0.21  -0.11 
70,001ขึน้ไป 0.22 -0.06 -0.10 0.11  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                  
                จากตารางท่ี  94 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  2  คู ่ 
นัน่คือ  กลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาทจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่รายได้ 
อ่ืน ๆ   โดยท่ี กลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสงัคมได้ดี  ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

145

สมติฐาน  2.31 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
  H1: ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  95 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                    กลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.81 0.68   

     0.981 0.935 

หญิง 200 3.75 0.65   

 
                 จากตารางท่ี 95  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = - 0.981  และคา่ P =  0.935    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.32:  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้   และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  96 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ 
                    พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของ 
                    กลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.87 0.68   

26-33 ปี 93 3.78 0.69   

34-41 ปี 75 3.75 0.64 2.114 0.078 

42-49 ปี 45 3.78 0.64   

50ปีขึน้ไป 53 3.57 0.60   

รวม 400 3.78 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 96  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 2.114   และคา่  P-Value = 0.078   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั   (ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.33: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้    และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 97 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                   ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.81 0.66   

แต่งงาน 151 3.72 0.65 0.858 0.425 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.82 0.72   

รวม 400 3.78 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 97 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 0.858   และคา่  P-Value =  0.425  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.34:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้  และความพงึพอใจตอ่
การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่ง
กนั 
H1 :ผู้ชมรายการที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 98 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                   ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.17 0.58   

มัธยมศึกษา 50 3.92 0.70   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.74 0.63 2.124 0.077 

ปริญญาตรี 241 3.76 0.67   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.59 0.62   

รวม 400 3.78 0.66   

 
                 จากตารางท่ี  98 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 2.124    และคา่  P-Value =  
0.077  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน  H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2.35: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั                      
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้   และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้   และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 99 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                   ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  
                   ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.84 0.70   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.81 0.62   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.77 0.68   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.75 0.64 3.267 0.007 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.94 0.63   

แม่บ้าน 40 3.43 0.55   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.78 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 99 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่
เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 3.267   และคา่  P-Value =  0.007  ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 100 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                     ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้  ในรายการเร่ืองเลา่ 
                     เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.03 0.07 0.09 -0.10 0.42*  

ข้าราชการ/    
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.03  0.04 0.06 -0.13 0.39*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

-0.07 -0.04  0.02 -0.17 0.35*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.09 -0.06 -0.02  -0.19 0.33*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.01 0.13 0.17 0.19  0.52*  

แม่บ้าน 
 

-0.42* -0.39* -0.35* -0.33* -0.52*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                        
                จากตารางท่ี 100 พบว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  5   
คู ่ นัน่คือ อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัอาชีพอื่น ๆ โดยท่ี กลุม่อาชีพ
แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.36:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั                      
H0: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 101 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  
                     ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.76 0.68   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.83 0.63   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.76 0.60 0.270 0.897 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.74 0.73   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.76 0.75   

รวม 400 3.78 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 101   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 0.270    และคา่  P-Value =  0.897   ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจําวนัได้ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมติฐาน  2.37 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั   
H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  102 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                      พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                      รายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.89 0.72   

     1.186 0.000 

หญิง 200 3.79 0.88   

  
                 จากตารางท่ี 102    เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =1.186  และคา่ P =  0.000    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน 
H1  นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั สรุปได้ว่า ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.38:   ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  103 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                      พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชม 
                      รายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.04 0.74   

26-33 ปี 93 3.85 0.77   

34-41 ปี 75 3.88 0.73 10.433 0.000 

42-49 ปี 45 3.82 0.81   

50ปีขึน้ไป 53 3.25 0.83   

รวม 400 3.84 0.80   

 
                จากตารางท่ี 103 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 10.433   และคา่  P-Value = 0.000   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 104 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ 
                     นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                     ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.20 0.16 0.22 0.80* 

26-33ปี -0.20  -0.03 0.03 0.60* 

34-41ปี -0.16 0.03  0.06 0.63* 

42-49ปี -0.22 -0.03 -0.06  0.58* 

50ปีขึน้ไป -0.80* -0.60* -0.63* -0.58*  
* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                 จากตารางท่ี 104 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อการนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้  แตกต่างกนัมี  4  คู ่
นัน่คือ  กลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากว่า โดยท่ี
กลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ี
ตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุ่มอายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  2.39:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  105 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                      ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่ม 
                      ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.93 0.72   

แต่งงาน 151 3.72 0.90 3.506 0.031 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.75 0.75   

รวม 400 3.84 0.80   

 
                จากตารางท่ี 105 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F =3.506   และคา่  P-Value =  0.031  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 106 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ 
                     นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                     ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพตา่ง ๆ 
     สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

โสด  0.22* 0.18 
แต่งงาน -0.22*  -0.03 
แยกกันอยู่ -0.18 0.03  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                   
                จากตารางท่ี 106 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี  1   คู ่นัน่
คือ  สถานภาพแตง่งานจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัสถานภาพโสดโดยท่ีสถานภาพ
แตง่งานจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความ
เป็นกลางต่ํากวา่สถานภาพโสด 
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สมมติฐาน  2.40: ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่ง
กนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 107 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                     รายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.33 0.78   

มัธยมศึกษา 50 3.74 0.99   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.74 0.78 2.072 0.084 

ปริญญาตรี 241 3.88 0.77   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.65 0.70   

รวม 400 3.84 0.80   

 
                 จากตารางท่ี 107  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F =2.072    และคา่  P-Value =  
0.084  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีตรงไปตรงมาและมี
ความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน   2.41: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้    และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 108 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ 
                     ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.96 0.77   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.81 0.78   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.00 0.71   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.96 0.72 14.714 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.87 0.76   

แม่บ้าน 40 2.90 0.71   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.84 0.80   

 
                 จากตารางท่ี 108 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 14.714    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่  109 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการ 
                      นําเสนอข่าวท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                      ตวัอยา่งในระดบัอาชีพต่าง ๆ 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/

พนักงา
นรัฐวิ
สาห 
กิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.15 -0.04 -0.04 0.09 1.06*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.15  -0.19 -0.15 -0.06 0.91*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.04 0.19  0.04 0.13 1.10*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ธนาคาร 

0.04 0.15 -0.04  0.10 1.06*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.10 0.06 -0.13 -0.10  0.97*  

แม่บ้าน 
 

-1.06* 0.91* -1.10* -1.06* -0.97*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                       
                จากตารางท่ี 109 พบว่ากลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  5   
คู ่นัน่คือ อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบัอาชีพอื่น ๆ   โดยท่ี กลุม่อาชีพ
แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็น
กลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.42: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้  และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 110 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ 
                     ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.71 0.83   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.02 0.77   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.78 0.67 4.316 0.002 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.79 0.71   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.29 0.69   

รวม 400 3.84 0.80   

 
                จากตารางท่ี 110  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F =4.316    และคา่  P-Value =  0.002   ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 111 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอ 
                     ขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ตวัอย่าง 
                     ในระดบัรายได้ต่าง ๆ 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001ขึน้
ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.30* -0.07 -0.08 -0.58* 
10,001-30,000 0.30*  0.23 0.23 -0.28 
30,001-50,000 0.07 -0.23  -0.06 -0.51* 
50,001-70,000 0.08 -0.23 0.06  -0.50 
70,001ขึน้ไป 0.58* 0.28 0.51* 0.50  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                    
                 จากตารางท่ี 111 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  3  
คู ่  นัน่คือ  กลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000  บาท และ กลุม่รายได้ระหวา่ง30,001-50,000 บาท  จะมี
การรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกบักลุม่รายได้อ่ืน ๆ   โดยท่ี กลุม่รายได้ต่ํากว่า10,000 และ 
กลุม่รายได้ระหว่าง30,001-50,000 บาท     จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอข่าวท่ี
ตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง ตํ่ากวา่กลุม่รายได้อื่น ๆ  
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สมติฐาน  2.43 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  112 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                      พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                      เพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.92 0.73   

     -0.829 0.596 

หญิง 200 3.98 0.72   

 
                จากตารางท่ี 112  เม่ือทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = - 0.829  และคา่ P =  0.596  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรใน
วิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  สรุปได้ว่า  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่ว
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2.44:ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้  และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่  113  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                       พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                       อายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.10 0.70   

26-33 ปี 93 3.91 0.80   

34-41 ปี 75 3.96 0.67 3.818 0.005 

42-49 ปี 45 3.87 0.66   

50ปีขึน้ไป 53 3.66 0.68   

รวม 400 3.95 0.72   

 
                  จากตารางท่ี 113 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F =3.818   และคา่  P-Value = 0.005   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั   (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 114  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจวิธีการสรุป 
                     ประเด็นขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบัอายตุ่าง ๆโดย 
                     วิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.18 0.14 0.23 0.44* 

26-33ปี -0.18  -0.05 0.05 0.25* 

34-41ปี -0.14 0.05  0.09 0.30* 

42-49ปี -0.23 -0.05 -0.10  0.21* 

50ปีขึน้ไป -0.44* -0.25* -0.34* -0.21*  
* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                 จากตารางท่ี 114 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจวิธีการสรุปประเดน็
ขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกตา่งกนัมี  4  คู่ นัน่คือ  กลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจแตกต่างกบักลุม่อายท่ีุตํ่ากวา่   โดยท่ีกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะให้การรับรู้และ
ความพงึพอใจวิธีการสรุปประเด็นข่าวของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากว่ากลุม่อายอุื่น ๆ 
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สมมติฐาน  2.45:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  115 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                      ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                      มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.97 0.73   

แต่งงาน 151 3.92 0.70 0.455 0.634 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.86 0.80   

รวม 400 3.95 0.72   

 
                จากตารางท่ี 115 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 0.455   และคา่  P-Value =  0.634  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน H0 และปฏิเสธสมมตฐิาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะ
มีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.46:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 116 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ี 
                     มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.17 0.72   

มัธยมศึกษา 50 3.94 0.71   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.86 0.69 0.738 0.567 

ปริญญาตรี 241 3.97 0.74   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.82 0.73   

รวม 400 3.95 0.72   

 
                จากตารางท่ี 116  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F =0.738    และคา่  P-Value =  
0.567  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่ มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่ว
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.47:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 117 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
                     ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.07 0.72   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.81 0.84   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.12 0.72   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.93 0.71 4.875 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.87 0.68   

แม่บ้าน 40 3.53 0.51   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.95 0.72   

 
                จากตารางท่ี 117 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =4.875    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่  118  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจวิธีการสรุป 
                       ประเด็นข่าวของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบัอาชีพ 
                       ตา่ง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช  
การ/
พนัก 

งานรัฐวิ
สาห กิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.26 -0.05 0.14 0.20 0.54*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.26  -0.31* -0.12 -0.06 0.29*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.05 0.31*  0.19 0.25* 0.59*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.14 0.12 -0.19  0.06 0.40*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.20* 0.06 -0.25* -0.06  0.34*  

แม่บ้าน 
 

-0.54* -0.29 -0.59* -0.40* -0.34*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                       
                จากตารางท่ี 118   พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  7   
คู ่ นัน่คือ อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ, อาชีพรับจ้าง/งานบริการและอาชีพแมบ้่านจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกบัอาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ , 
รับจ้างและอาชีพแม่บ้านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจวิธีการสรุปประเด็นข่าวของพธีิกรพธีิกรใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้     ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน  2.48:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้        และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรในวธีิการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 119 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรในวิธีการสรุปประเด็นขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการ 
                     ท่ีมีรายได้แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.87 0.70   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.99 0.75   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.97 0.60 3.572 0.007 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.89 0.99   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.53 0.51   

รวม 400 3.95 0.72   

 
                จากตารางท่ี 119   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F =3.572    และคา่  P-Value =  0.007   ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 120  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการสรุป 
                      ประเด็นขา่วของพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบัรายได้ 
                      ตา่ง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.12 -0.10 -0.02 0.66* 
10,001-30,000 0.12  0.02 0.10 0.54* 
30,001-50,000 0.10 -0.02  0.08 0.56* 
50,001-70,000 0.02 -0.10 -0.08  0.63* 
70,001ขึน้ไป 0.66* 0.54* 0.56* 0.63*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                   
                จากตารางท่ี 120   พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกนั มี  4  
คู ่ นัน่คือ กลุม่รายได้70,001 บาทขึน้ไป จะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่รายได้อ่ืน 
ๆ   โดยท่ี กลุม่รายได้ 70,001 บาทขึน้ไป จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการสรุปประเดน็ขา่วของ
พิธีกร ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ  
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สมติฐาน  2.49 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  121 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของ 
                       พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                       รายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.67 0.72   

     -1.578 0.027 

หญิง 200 3.78 0.67   

 
                 จากตารางท่ี 121  เม่ือทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = -1.578  และคา่ P =  0.027    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน   H1  นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  สรุปได้ว่า  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.50:  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการเลือก
ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพธีิกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพธีิกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  122 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของ 
                      พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชม 
                      รายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.92 0.73   

26-33 ปี 93 3.61 0.69   

34-41 ปี 75 3.63 0.63 4.745 0.001 

42-49 ปี 45 3.73 0.69   

50ปีขึน้ไป 53 3.53 0.64   

รวม 400 3.72 0.70   

 
                จากตารางท่ี  122   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 4.745   และคา่  P-Value = 0.001   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั    (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่  123  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการเลือก  
                       ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                       ตวัอยา่งในระดบัอายตุา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.31* 0.29* 0.18 0.39* 

26-33ปี -0.31*  -0.01 -0.12 0.08 

34-41ปี -0.29* 0.01  -0.11 0.10 

42-49ปี -0.18 0.12 0.11  0.21 

50ปีขึน้ไป -0.39* -0.08 -0.10 -0.21  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                จากตารางท่ี  123  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจการเลือกข่าว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกต่างกนัมี  3  คู ่นัน่คือ  
กลุม่อายรุะหว่าง 26 – 33 ปี , กลุม่อาย ุ  34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ  50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจแตกต่างกบักลุม่อายรุะหวา่ง 18 - 25 ปีและกลุม่อายรุะหวา่ง 42 -49 ปี โดยท่ีกลุม่
อายรุะหวา่ง 26 – 33 ปี , กลุม่อาย ุ 34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะให้การรับรู้และความ
พงึพอใจการเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํา
กวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  2.51:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
เลือกข่าวของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของ
พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของ
พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  124 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าวของ 
                      พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                      รายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.77 0.73   

แต่งงาน 151 3.70 0.65 2.539 0.080 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.46 0.64   

รวม 400 3.72 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 124  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 2.539   และคา่  P-Value =  0.080  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึ
ยอมรับสมมตฐิาน H0   และปฏิเสธสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.52:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การเลือกข่าวของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 125 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของ 
                     พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชม 
                     รายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 0.67   

มัธยมศึกษา 50 3.74 0.72   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.64 0.68 2.039 0.088 

ปริญญาตรี 241 3.75 0.69   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.41 0.71   

รวม 400 3.72 070   

 
                 จากตารางท่ี 125  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F =2.039    และคา่  P-Value =  
0.088  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน  H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าวของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความ
ต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.53:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจตอ่การเลือก
ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพธีิกร
มานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพธีิกร
มานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 126 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าวของ 
                     พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชม 
                     รายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.88 0.79   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.62 0.64   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.64 0.69   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.70 0.65 2.686 0.021 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.81 0.68   

แม่บ้าน 40 3.48 0.55   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.72 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 126  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 2.686    และคา่  P-Value =  0.021  ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 127  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการเลือก 
                      ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                      ตวัอยา่งในระดบัอาชีพต่าง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 
งาน

รัฐวิสาห
กิจ 

ธุรกิ
จ

ส่วน
ตัว 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน/
ธนาคาร 

รับจ้าง/
งานบริ 
การ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.26 0.24* 0.18 0.07 0.41*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.26  -0.02 -0.08 -0.19 0.15  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

-0.24* 0.02  -0.06 -0.17 0.17  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ธนาคาร 

-0.18 0.08 0.06  -0.11 0.23  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.07 0.19 0.17 0.11  0.34*  

แม่บ้าน 
 

-0.41* -0.15 -0.17 -0.23 -0.34*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                       
                 จากตารางท่ี 127 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี  3  
คู ่ นัน่คือ อาชีพธุรกิจสว่นตวั, อาชีพรับจ้างและอาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
แตกต่างกบัอาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ี อาชีพธรุกิจสว่นตวั, อาชีพรับจ้างและอาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้
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และความพงึพอใจการเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้    ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  
 
สมมติฐาน  2.54: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือก
ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกร
มานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพิธีกร
มานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 128 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกข่าวของ 
                     พิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชม 
                     รายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า 10,000  บาท 209 3.78 0.71   

10,001-30,000  บาท 118 3.70 0.68   

30,001-50,000  บาท 37 3.43 0.60 2.164 0.072 

50,001- 70,000 บาท 19 3.63 0.68   

70,001    บาทขึน้ไป 17 382 0.73   

รวม 400 3.72 0.70   

 
                 จากตารางท่ี 128   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F =2.164    และคา่  P-Value =  0.072   ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมติฐาน  2.55 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
ท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  129 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                      พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีเพศ 
                      แตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.91 0.70   

     0.659 0.385 

หญิง 200 3.87 0.67   

 
                 จากตารางท่ี 129 เม่ือทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = 0.659  และคา่ P =  0.385    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน  H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ  
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  สรุปได้วา่  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน 2.56: ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้  และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกร
ท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  130 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของ 
                       พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ
                       แตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.07 0.64   

26-33 ปี 93 3.89 0.63   

34-41 ปี 75 3.81 0.77 6.791 0.000 

42-49 ปี 45 3.87 0.66   

50ปีขึน้ไป 53 3.53 0.61   

รวม 400 3.89 0.68   

 
                จากตารางท่ี 130 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพธีิกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีอายแุตกตา่งกนัปรากฏวา่ได้คา่   F = 6.791   และคา่  P-Value = 0.000   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1   นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั   (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่  131  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการ 
                       นําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งใน 
                       ระดบัอายตุา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25 ปี 26-33 ปี 34-41 ปี 42-49 ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.18* 0.26* 0.21 0.55* 

26-33ปี -0.18*  0.08 0.03 0.36* 

34-41ปี -0.26* -0.08  -0.05 0.29* 

42-49ปี -0.21 -0.03 0.05  0.34* 

50ปีขึน้ไป -0.55* -0.36* -0.29* -0.34*  
* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                 จากตารางท่ี 131  พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการ
นําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกตา่งกนัมี  6   คู ่นัน่คือ  กลุม่
อายรุะหวา่ง 26 – 33 ปี, กลุม่อายรุะหว่าง 34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายรุะหวา่ง 18-25 ปี และ กลุม่อาย4ุ2-49 ปี   โดยท่ีกลุม่อายุ
ระหวา่ง 26 – 33 ปี , กลุม่อาย ุ  34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ  50 ปีขึน้ไปจะให้การรับรู้และความพงึ
พอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    ต่ํากวา่กลุม่อายุ
อ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  2.57:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  132 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                      ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                      สถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.98 0.67   

แต่งงาน 151 3.77 0.68 4.820 0.009 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.79 0.69   

รวม 400 3.89 0.68   

 
                 จากตารางท่ี 132 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีท่ี้มีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่   F = 4.820   และคา่  P-Value =  0.009  
ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0   และยอมรับสมมติฐาน H1  นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้า
นีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่  133   เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรใน 
                        การนําเสนอท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งใน 
                        ระดบัสถานภาพต่าง ๆโดยวธีิผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 
สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

โสด  0.21* 0.20 
แต่งงาน -0.21*  -0.02 
แยกกันอยู่ -0.20 0.02  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                   

                 จากตารางท่ี 133 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการ
นําเสนอท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกต่างกนัมี  1   คู่ นัน่คือ  สถานภาพ
แตง่งานจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกบัสถานภาพโสด  โดยท่ีสถานภาพแต่งงานจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีต้ํ่า
กวา่สถานภาพโสด 
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สมมติฐาน  2.58:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจต่อ
การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 134 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                     ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 0.67   

มัธยมศึกษา 50 3.84 0.77   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.75 0.65 1.650 0.161 

ปริญญาตรี 241 3.94 0.67   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.76 0.75   

รวม 400 3.68 0.68   

 
                 จากตารางท่ี 134  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้ค่า F = 1.650    และคา่  P-Value =  
0.161  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้
จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐาน  2.59:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 135 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                     อาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.08 0.62   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.84 0.76   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.94 0.61   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.87 0.69 6.219 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.87 0.79   

แม่บ้าน 40 3.40 0.50   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.89 0.68   

 
                จากตารางท่ี 135 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอาชีพแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =6.219    และคา่  P-Value =  0.000  ซึง่คา่ 
P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 136  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในกา 
                      นําเสนอข่าวท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างใน 
                       ระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 

งานรัฐวิ
สาห กิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน/
ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.24 0.14 0.21* 0.21 0.68*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.24  -0.10 -0.03 -0.03 0.44*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

-0.14 0.10  0.07 0.07 0.54*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.21* 0.03 -0.70  0.01 0.47*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.21 0.03 -0.07 -0.01  0.47*  

แม่บ้าน 
 

-0.68* -0.44* -0.54* -0.47* -0.47*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

 
                จากตารางท่ี 136 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกนั มี 6  คู ่ 
นัน่คือ อาชีพพนกังานเอกชน/ธนาคารและอาชีพแม่บ้านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่ง
กบัอาชีพอื่น ๆ โดยท่ี อาชีพพนกังานเอกชน/ธนาคารและอาชีพแม่บ้านจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่อาชีพ
อ่ืน ๆ  
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สมมติฐาน 2.60: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้ และความพงึพอใจต่อการ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของ
พิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 137 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว 
                     ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                     รายได้แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.88 0.67   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.91 0.70   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.73 0.69 2.154 0.074 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.79 0.63   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.29 0.59   

รวม 400 3.89 0.68   

 
                 จากตารางท่ี 137  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีรายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 2.154    และคา่  P-Value =  0.074   ซึง่
คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจต่อการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั ( ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ) 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั    
สมติฐาน  3.1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่ว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ขา่ว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ขา่ว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  138  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ 
                       ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.98 0.78   

     -0.819 0.121 

หญิง 200 4.04 0.68   

 
                 จากตารางท่ี 138 เม่ือทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t = - 0.819 และคา่ P = 0.121  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชม
รายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าวชาวบ้าน)
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.2:   ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 
(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  139 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าวสงัคม/ 
                      ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.07 0.74   

26-33 ปี 93 4.05 0.67   

34-41 ปี 75 4.04 0.83 2.028 0.090 

42-49 ปี 45 3.98 0.72   

50ปีขึน้ไป 53 3.75 0.65   

รวม 400 4.01 0.73   

 
                 จากตารางท่ี 139 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  2.028   และคา่  P-Value =   0.090  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั (ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.3:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 
1 (ข่าวสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 140 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ขา่ว 
                     สงัคม/ข่าวชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพ 
                     สมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 4.05 0.71   

แต่งงาน 151 3.98 0.76 0.739 0.478 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.89 0.74   

รวม 400 4.01 0.73   

 
                 จากตารางท่ี   140  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 0.739 และคา่ P-Value = 0.478   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั (ไมเ่ป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.4:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 141 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่ว 
                     สงัคม/ข่าวชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                     การศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 1.08   

มัธยมศึกษา 50 3.98 0.77   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 4.09 0.68 1.702 0.149 

ปริญญาตรี 241 4.02 0.71   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.59 0.87   

รวม 400 4.01 0.73   

 
                จากตารางท่ี   141  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 1.702   และคา่  P-Value =  0.149   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  
และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ข่าวสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.5:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 
(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าว
ชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 142 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ขา่ว 
                     สงัคม/ข่าวชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่าง 
                     กนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.07 0.72   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.95 0.74   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.18 0.70   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 4.00 0.73 2.911 0.014 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.94 0.86   

แม่บ้าน 40 3.68 0.53   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 4.01 0.73   

 
                 จากตารางท่ี 142 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 2.911 และคา่  P-Value =   0.014   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มี
คา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี1(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั(เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3) 
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ตารางที่  143  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1  
                        ของรายการ(ข่าวสงัคม/ข่าวชาวบ้าน) ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆ โดย 
                        วิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 

งานรัฐวิ
สาห กิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนัก 
งาน
บริษัท 
เอกชน/
ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.12 -0.11 0.07 0.13 0.39*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.12  -0.23 -0.05 0.03 0.27  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.11 0.23  0.18 0.24 0.50*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.07 0.05 -0.18  0.06 0.33*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.13 -0.03 -0.24 -0.06  0.27  

แม่บ้าน 
 

-0.39* -0.27 -0.50* -0.33* -0.27   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

             
                 จากตารางท่ี 143 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 ของ
รายการ(ขา่วสงัคม/ข่าวชาวบ้าน) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี  3   คู ่นัน่คือ  กลุม่
แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)   แตกตา่ง
กบักลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่แม่บ้านมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่ว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน) ตํ่ากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.6:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 
(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/
ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/
ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 144 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 (ขา่ว 
                     สงัคม/ข่าวชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.96 0.71   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.05 0.75   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.84 0.69 4.193 0.002 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.05 0.91   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.65 0.49   

รวม 400 4.01 0.73   

 
                 จากตารางท่ี  144  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =4.193    และคา่  P-Value =  0.002    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ี 1 (ขา่วสงัคม/ข่าวชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 145 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1  
                     ของรายการ(ข่าวสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งใน 
                     ระดบัรายได้ตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.09 0.12 -0.09 -0.69* 
10,001-30,000 0.09  0.21 -0.02 -0.60* 
30,001-50,000 -0.12 -0.21  -0.21 -0.81* 
50,001-70,000 0.09 0.02 0.21  -0.59* 
70,001ขึน้ไป 0.69* 0.60* 0.81* 0.59*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

              
             จากตารางท่ี  145  พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของ
รายการ(ขา่วสงัคม/ข่าวชาวบ้าน)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกต่างกนัมี   4  คู ่นัน่คือ  กลุม่
รายได้ตํ่ากว่า10,000 ,  10,001-30,000 , 30,001-50,000 ,  50,001-70,000บาท  มีการรับรู้และ
ความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)   แตกต่างกบักลุม่รายได้70,001
ขึน้ไป   โดยท่ีกลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 ,  10,001-30,000 , 30,001-50,000 ,  50,001-70,000
บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)   ในรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากว่ากลุม่รายได้70,001ขึน้ไป 
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สมติฐาน  3.7 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  146 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                       การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีเพศ 
                      แตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.91 0.80   

     1.358 0.907 

หญิง 200 3.81 0.75   

 
                  จากตารางท่ี  146  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t = 1.358     และคา่ P =0.907  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ 
ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ขา่ว
เศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.8:   อายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าวการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  147 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                      การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ
                      แตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.83 0.81   

26-33 ปี 93 3.90 0.75   

34-41 ปี 75 4.01 0.78 2.136 0.076 

42-49 ปี 45 3.87 0.76   

50ปีขึน้ไป 53 3.62 0.69   

รวม 400 3.86 0.77   

 
                 จากตารางท่ี  147   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =2.136   และคา่  P-Value = 0.076  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั (ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.9:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 
2 (ข่าวการเมือง/ข่าวเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  148  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                       การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมี 
                       สถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.87 0.78   

แต่งงาน 151 3.83 0.79 0.186 0.831 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.89 0.63   

รวม 400 3.86 0.77   

 
                 จากตารางท่ี   148  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 0.186   และคา่  P-Value = 0.831 ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.10:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ข่าวเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 149  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                      การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                      การศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 0.90   

มัธยมศึกษา 50 3.76 0.80   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.81 0.78 0.597 0.665 

ปริญญาตรี 241 3.88 0.77   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.82 0.73   

รวม 400 3.86 0.77   

 
                 จากตารางท่ี 149 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  0.597   และคา่  P-Value =  0.665   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ข่าวการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่ง
กนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.11:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 
(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 150  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                      การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.84 0.83   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.86 0.79   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.08 0.73   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.88 0.72 4.149 0.001 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.81 0.86   

แม่บ้าน 40 3.43 0.50   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.86 0.77   

 
                 จากตารางท่ี  150  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 4.149    และคา่  P-Value =   0.001   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 151 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2  
                     ของรายการ(ข่าวการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ) ของกลุม่ตวัอย่างในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดย 
                     วิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 
งานรัฐ 
วิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 -0.02 -0.24* -0.04 -0.03 0.42*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0.02  -0.22 -0.02 0.05 0.44*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.24* 0.22  0.20 0.27* 0.66*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

0.04 0.02 -0.20  0.07 0.46*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.03 -0.05 -0.27* -0.07  0.39*  

แม่บ้าน 
 

-0.42* -0.44* -0.66* -0.46* -0.39*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                      
                   จากตารางท่ี  151  พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 
ของรายการ(ข่าวการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี  7   คู ่นัน่คือ  
กลุม่แมบ้่าน,รับจ้าง/งานบริการ,นกัเรียน/นกัศกึษามีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 ของ
รายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)   แตกต่างกบักลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่แมบ้่าน,รับจ้าง/
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งานบริการ,นกัเรียน/นกัศกึษามีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่ว
ชาวบ้าน)  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
 
สมมติฐาน  3.12:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจข่าวช่วงท่ี 2 
(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/
ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 152 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 2 (ขา่ว 
                     การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                     แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.70 0.77   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.01 0.73   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.86 0.67 7.265 0.000 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.05 0.91   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.53 0.51   

รวม 400 3.86 0.77   

 
                 จากตารางท่ี  152  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 7.265    และคา่  P-Value =  0.000    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่วการเมือง/ข่าวเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 153 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2  
                     ของรายการ(ข่าวการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่ง 
                     ในระดบัรายได้ต่าง ๆโดยวธีิผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-70,000 70,001ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.31* -0.17 -0.35* -0.83* 
10,001-30,000 0.31*  0.14 -0.04 -0.52* 
30,001-50,000 0.17 -0.14  -0.19 -0.66* 
50,001-70,000 0.35* 0.04 0.19  -0.48 
70,001ขึน้ไป 0.83* 0.52* 0.66* 0.48  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

              
              จากตารางท่ี  153 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วง ท่ี 2 ของ
รายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  กลุม่
รายได้ตํ่ากวา่10,000 บาท 10,001-30,000 และ30,001-50,000บาท มีการรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ีท่ี 2 ของรายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ) แตกต่างกบักลุม่รายได้ท่ีสงูกวา่ โดยท่ี
กลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท 10,001-30,000 และ30,001-50,000บาท มีการรับรู้และความพงึ
พอใจขา่วช่วงท่ี 2 ของรายการ(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํากวา่กลุม่
รายได้ท่ีสงูกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

204

สมติฐาน 3.13 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  154 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) 
                      ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.76 0.89   

     4.170 0.267 

หญิง 200 3.39 0.91   

 
                 จากตารางท่ี  154  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =  4.170     และคา่ P = 0.267  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมตฐิาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.14:  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 
(ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่  155 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) 
                      ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.66 0.93   

26-33 ปี 93 3.54 0.88   

34-41 ปี 75 3.77 0.83 2.929 0.021 

42-49 ปี 45 3.38 1.03   

50ปีขึน้ไป 53 3.30 0.91   

รวม 400 3.57 0.92   

 
                 จากตารางท่ี 155  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 2.929   และคา่  P-Value =   0.021  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 156 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3  
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆ โดยวิธีผลต่าง
นยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.12 -0.12 0.28 0.35* 

26-33ปี -0.12  -0.24 0.16 0.24 

34-41ปี 0.12 0.24  0.40* 0.47* 

42-49ปี -0.28 -0.16 -0.40*  0.08 

50ปีขึน้ไป -0.35 -0.24 -0.47* -0.08  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                        
                    จากตารางท่ี 156 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกตา่งกนัมี  3  คู่ นัน่คือ กลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากวา่  โดยท่ีกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความ
พงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) ของรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน 3.15:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 
3 (ข่าวกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 157 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3  
                     (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
                     แตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.61 0.90   

แต่งงาน 151 3.54 0.98 0.503 0.605 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.46 0.74   

รวม 400 3.57 0.92   

 
                 จากตารางท่ี 157  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 0.503   และคา่  P-Value = 0.605   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.16:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ข่าว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ข่าว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 158 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3  
                     (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่ง 
                     กนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.67 1.15   

มัธยมศึกษา 50 3.50 1.07   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.56 0.97 0.580 0.677 

ปริญญาตรี 241 3.61 0.85   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.29 0.99   

รวม 400 3.57 0.92   

 
                 จากตารางท่ี 158 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  0.580   และคา่  P-Value =  0.677   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั (ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.17: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 
(ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 159 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3  
                     (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.71 0.89   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.57 0.99   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.79 0.85   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.55 0.90 6.386 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.55 0.93   

แม่บ้าน 40 2.88 0.79   

อ่ืนๆ        - - -   

รวม 400 3.57 0.92   

 
                 จากตารางท่ี 159  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =6.386    และคา่  P-Value =   0.000   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่ว
ช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 160 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3   
                     ของรายการ (ขา่วกีฬา) ของกลุม่ตวัอย่างในระดบัอาชีพตา่ง ๆ โดยวิธีผลต่าง 
                     นยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.14 -0.07 0.16 0.16 0.83*  

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.14  -0.22 0.02 0.02 0.69*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.08 0.22 0.24 0.24  0.91*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.16 -0.02 -0.24  0.04 0.67*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.16 -0.02 -0.24 -0.04  0.67*  

แม่บ้าน 
 

0.83* -0.69* -0.91* -0.67* -0.67*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                           
                 จากตารางท่ี 160 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 ของ
รายการ(ขา่วกีฬา)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  กลุม่แมบ้่านมีการรับรู้
และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 ของรายการ (ขา่วกีฬา)  แตกต่างกบักลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่
แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 ของรายการ (ขา่วกีฬา ) ต่ํากวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.18:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 
(ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ข่าวกีฬา)ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 161 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3  
                     (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่มผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.43 0.91   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.73 0.94   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.65 0.72 2.899 0.022 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.89 0.81   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.71 1.10   

รวม 400 3.57 0.92   

 
                 จากตารางท่ี 161  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 2.899    และคา่  P-Value =  0.022    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  (เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 162 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3  
                     ของรายการ(ข่าวกีฬา)  ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบัรายได้ 
                     ต่าง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000  -0.30* -0.22 -0.46* -0.28 
10,001-30,000 0.30*  0.08 -0.17 0.02 
30,001-50,000 0.22 -0.08  -0.25 -0.05 
50,001-70,000 0.46* 0.17 0.25  0.19 
70,001ขึน้ไป 0.28 -0.02 0.05 -0.19  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

              
              จากตารางท่ี 162  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วง ท่ี 3 ของ
รายการ(ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี   2  คู ่นัน่คือ  กลุม่รายได้ตํ่ากวา่
10,000   บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจข่าวช่วงท่ี 3 ของรายการ(ข่าวกีฬา) แตกต่างกบักลุม่
รายได้ท่ีสงูกว่า   โดยท่ีกลุม่รายได้ตํ่ากวา่10,000 บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 
ของรายการ(ข่าวกีฬา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ตํ่ากวา่กลุม่รายได้ท่ีสงูกวา่ 
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สมติฐาน 3.19 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่  163  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ 
                       เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.06 0.75   

     -2.096 0.250 

หญิง 200 3.21 0.73   

 
                 จากตารางท่ี  163  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - 2.096     และคา่ P = 0.250  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.20: ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่ 164  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ 
                      เร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.23 0.86   

26-33 ปี 93 3.30 0.62   

34-41 ปี 75 3.01 0.63 4.287 0.002 

42-49 ปี 45 2.96 0.71   

50ปีขึน้ไป 53 2.91 0.71   

รวม 400 3.13 0.74   

 
                 จากตารางท่ี 164    เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 4.287   และคา่  P-Value =   0.002  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีค่า
น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โล
โก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 165  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) 
                      ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวธีิผลตา่ง 
                      นยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  -0.07 0.22* 0.28* 0.33* 

26-33ปี 0.07  0.29* 0.35* 0.40* 

34-41ปี -0.22* -0.29*  0.06 0.11 

42-49ปี -0.28* -0.35* -0.06  0.05 

50ปีขึน้ไป -0.33* -0.40* -0.11 -0.05  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                            

                    จากตารางท่ี 165 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกตา่งกนัมี  6  คู ่นัน่คือ กลุม่อาย ุ 34-41ปี , 42-49ปี  และอาย ุ 50 ปีขึน้
ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากวา่  โดยท่ีกลุม่อาย ุ  34-41ปี , 42-49
ปี  และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก)ของรายการ ต่ํากว่ากลุม่อายอุื่น ๆ 
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สมมติฐาน  3.21:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/
ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่  166 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.23 0.78   

แต่งงาน 151 2.99 0.68 4.492 0.012 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.14 0.71   

รวม 400 3.13 0.74   

 
                 จากตารางท่ี 166 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 4.492   และคา่  P-Value = 0.012   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่  167 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก 
                      ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้  ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพตา่ง ๆโดยวิธี 
                       ผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
โสด  0.23* 0.08 

แต่งงาน -0.23*  -0.15 
หม้าย/แยกกันอยู่ -0.08 0.15*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
    
                  จากตารางท่ี 167 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี  2  คู ่นัน่คือ กลุม่สถานภาพแต่งงานจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่สถานภาพโสดและหม้าย  โดยท่ีกลุม่สถานภาพแตง่งานจะให้การรับรู้
และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ   ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.22:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โล
โก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 168  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.08 0.51   

มัธยมศึกษา 50 3.24 0.80   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.13 0.66 0.417 0.796 

ปริญญาตรี 241 3.12 0.76   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.00 0.79   

รวม 400 3.13 0.74   

 
                 จากตารางท่ี   168  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =   0.417   และคา่  P-Value =  0.796   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.23:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 169 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) ของ 
                     รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.25 0.83   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.08 0.89   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.15 0.72   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.13 0.62 1.115 0.352 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.06 0.72   

แม่บ้าน 40 2.95 0.68   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.13 0.74   

 
                 จากตารางท่ี  169 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.115    และคา่  P-Value =   0.352   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โล
โก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.24:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 170  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.19 0.76   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.08 0.72   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.14 0.59 1.245 0.291 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.05 0.62   

70,001    บาทขึน้ไป 17 2.82 1001   

รวม 400 3.13 0.74   

 
                 จากตารางท่ี 170  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  1.245    และคา่  P-Value =  0.291    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0

และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.25 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 171 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ 
                     เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.79 0.64   

     -0.534 0.532 

หญิง 200 3.82 0.67   

 
                  จากตารางท่ี 171  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - 0.534     และคา่ P =    0.532  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมตฐิาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.26:   ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่ 172  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ 
                      เร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.96 0.66   

26-33 ปี 93 3.78 0.59   

34-41 ปี 75 3.73 0.66 3.254 0.012 

42-49 ปี 45 3.69 0.70   

50ปีขึน้ไป 53 3.64 0.65   

รวม 400 3.80 0.66   

 
                 จากตารางท่ี  172   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  3.254   และคา่  P-Value =   0.012  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
เนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 

 
 
 
 
 
 

DPU



 

223

ตารางที่  173 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจ เนือ้หาขา่ว 
                       ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวิธีผลตา่ง 
                       นยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.17 0.22* 0.27* 0.31* 

26-33ปี -0.17  0.05 0.10 0.14 

34-41ปี -0.22* -0.05  0.04 0.09 

42-49ปี -0.27* -0.10 -0.04  0.04 

50ปีขึน้ไป -0.31* -0.14* -0.09 -0.04  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                          

                    จากตารางท่ี  173 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจ เนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกตา่งกนัมี  3  คู ่นัน่คือ กลุม่อาย ุ 34-41ปี , 42-49ปี  และอาย ุ 50 ปีขึน้
ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากวา่  โดยท่ีกลุม่อาย ุ  34-41ปี , 42-49
ปี  และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ ตํ่ากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

224

สมมติฐาน  3.27: ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หา
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่  174  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของ 
                        รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.84 0.64   

แต่งงาน 151 3.74 0.69 1.055 0.349 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.86 0.59   

รวม 400 3.80 0.66   

 
                 จากตารางท่ี  174 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.055   และคา่  P-Value = 0.349   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.28:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
เนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 175 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของ 
                     รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.00 0.60   

มัธยมศึกษา 50 3.98 0.82   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.66 0.65 2.390 0.050 

ปริญญาตรี 241 3.81 0.61   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.65 0.70   

รวม 400 3.80 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 175 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =   2.390  และค่า  P-Value =  0.050   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้ คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั (ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.29:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 176 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของ 
                     รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.88 0.69   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.76 0.64   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.89 0.62   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.81 0.57 3.827 0.002 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.83 0.70   

แม่บ้าน 40 3.40 0.63   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.80 0.66   

 
                 จากตารางท่ี 176   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 3.827    และคา่  P-Value =   0.002   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิานH1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
เนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 177 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่ว 
                     ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่าง 
                     นยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/พนัก 

งาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.13 -0.01 0.07 0.05 0.48*  

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.13  -0.14 -0.05 -0.07 0.36*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.01 0.14  0.08 0.06 0.49*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.07 0.05 -0.08  -0.02 0.41*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.05 0.07 -0.06 0.02  0.43*  

แม่บ้าน 
 

-0.48* -0.36* -0.49*     

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

             
                  จากตารางท่ี 177  พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  กลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจ
เนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกต่างกบักลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้
และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ตํ่ากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน 3.30 :ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 178  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาข่าวของ 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.77 0.71   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.85 0.59   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.81 0.52 1.242 0.292 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.63 0.68   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.06 0.56   

รวม 400 3.80 0.66   

 
                 จากตารางท่ี  178  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  1.242    และคา่  P-Value =  0.292    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 

  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมติฐาน 3.31 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่
ละช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอความยาวของแตล่ะช่วงข่าว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 179  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะช่วง 
                      ขา่วของรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.62 0.80   

     -1.298 0.165 

หญิง 200 3.72 0.74   

 
                 จากตารางท่ี   179 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - .298   และคา่ P =  0.165    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมตฐิาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วง
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.32 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาว
ของแตล่ะช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 180  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะช่วง 
                      ขา่วของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.63 0.91   

26-33 ปี 93 3.67 0.76   

34-41 ปี 75 3.69 0.73 0.093 0.985 

42-49 ปี 45 3.69 0.63   

50ปีขึน้ไป 53 3.68 0.55   

รวม 400 3.67 0.77   

 
                 จากตารางท่ี   180  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 4.287   และคา่  P-Value =   0.002  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความ
ยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั (ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.33 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจความ
ยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ
ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ
ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่  181 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละ 
                      ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
                      แตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.62 0.86   

แต่งงาน 151 3.70 0.65 1.805 0.166 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.89 0.57   

รวม 400 3.67 0.77   

 
                 จากตารางท่ี 181  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =1.805   และคา่  P-Value = 0.166   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีมากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  (ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.34 :ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความ
ยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่
ละช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่
ละช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 182  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละ 
                      ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่าง 
                       กนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย(X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.17 0.72   

มัธยมศึกษา 50 3.76 0.74   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.75 0.70 2.270 0.061 

ปริญญาตรี 241 3.60 0.80   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.53 0.72   

รวม 400 3.67 0.77   

 
                 จากตารางท่ี  182  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =   2.270   และคา่  P-Value = 0.061    ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  
( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.35: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของ
แตล่ะช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 183 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละ 
                     ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.56 0.95   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.41 0.60   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.81 0.75   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.70 0.65 2.200 0.054 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.79 0.79   

แม่บ้าน 40 3.63 0.54   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.67 0.77   

 
                 จากตารางท่ี 183  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  2.200   และคา่  P-Value = 0.054    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอ
ใจความยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.36:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาว
ของแตล่ะช่วงข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วง
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วง
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 184  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแต่ละ 
                      ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.56 0.83   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.75 0.68   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.70 0.62 3.226 0.013 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.05 0.85   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.94 0.66   

รวม 400 3.67 0.77   

 
                 จากตารางท่ี 184  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 3.226     และคา่  P-Value =   0.013   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0

และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอ
ใจความยาวของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมติฐาน  3.37 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 185  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                      ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.61 0.86   

     -0.607 0.214 

หญิง 200 3.66 0.79   

 
                 จากตารางท่ี 185   เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)   
ปรากฏว่าได้คา่ t = - 0.607 และคา่ P = 0.214  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ีกําหนดให้คือ  0.05      ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0    และปฏิเสธสมมติฐาน  
H1      นัน่คือ    ผู้ชมรายการที่มีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
ออกอากาศ (06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.38:  ผู้ชมท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 186  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                      ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.51 0.93   

26-33 ปี 93 3.74 0.83   

34-41 ปี 75 3.61 0.80 1.474 0.209 

42-49 ปี 45 3.78 0.67   

50ปีขึน้ไป 53 3.66 0.62   

รวม 400 3.64 0.82   

 
                จากตารางท่ี 186    เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  1.474   และคา่  P-Value =0.209  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ช่วงเวลาในการออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.39:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลา
ในการออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในกา
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในกา
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่  187  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                       ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส 
                       แตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.54 0.88   

แต่งงาน 151 3.77 0.73 3.577 0.029 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.68 0.77   

รวม 400 3.64 0.82   

 
                 จากตารางท่ี  187   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =3.577   และคา่  P-Value = 0.029   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่  188 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาใน 
                      การออกอากาศ  (06.30-08.30 น. )ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ของกลุม่ตวัอยา่งใน 
                      ระดบัสถานภาพต่าง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
โสด  -0.23* -0.14 

แต่งงาน 0.23*  0.09 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 0.14 -0.09  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
    
                    จากตารางท่ี 188   พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ  (06.30-08.30 น. )ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้      แตกต่างกนัมี  1  คู ่นัน่คือ กลุม่
สถานภาพโสดจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่สถานภาพแต่งงานและหม้าย  โดย
ท่ีกลุม่สถานภาพโสดจะให้การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ  (06.30-08.30 
น. )ของรายการ   ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.40:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ช่วงเวลาในการออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 189  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                      ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
                      แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.83 0.83   

มัธยมศึกษา 50 3.98 0.84   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.59 0.77 2.857 0.023 

ปริญญาตรี 241 3.58 0.83   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.53 0.62   

รวม 400 3.64 0.82   

 
                 จากตารางท่ี   189 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้ค่า F = 2.857   และคา่  P-Value =  0.023   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  
และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่ง
กนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 190 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาใน 
                     การออกอากาศ (06.30 – 08.30 น)  ของรายการเร่ืองเล่าเช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างใน 
                     ระดบัการศกึษาต่าง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

ระดับการศึกษา 
ประถม
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

อาชีวศึกษา 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ประถมศึกษา  -0.15 0.25 0.26 0.30 

มัธยมศึกษา 0.15  0.39* 0.40* 0.45* 

อาชีว/อนุปริญญา -0.25 -0.39*  0.01 0.06 

ปริญญาตรี -0.26 -0.40* -0.01  0.05 

สูงกว่าปริญญาตรี -0.30 -0.45* -0.06 -0.05  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                       

                 จากตารางท่ี 190   พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ (06.30 – 08.30 น)  ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้      แตกต่างกนัมี  3   คู ่นัน่คือระดบั
การศกึษาอาชีวศกึษาอนปุริญญา, ปริญญาตรี และ สงูกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจแตกต่างกบักลุม่ระดบัการศกึษาท่ีต่ํากวา่ โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษาอนปุริญญา, ปริญญา
ตรี และ สงูกว่าปริญญาตรีจะให้การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ  
(06.30 – 08.30 น)  ของรายการ  ต่ํากวา่กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.41:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาใน
การออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 191   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                       ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.52 0.96   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.43 0.60   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.81 0.77   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.68 0.87 1.771 0.118 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.70 0.80   

แม่บ้าน 40 3.58 0.59   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.64 0.82   

 
                 จากตารางท่ี 191    เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.771    และคา่  P-Value =   0.118   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ช่วงเวลาในการออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.42:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาใน
การออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 192   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ 
                       ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.54 0.87   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.75 0.82   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.65 0.72 1.689 0.152 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.74 0.65   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.88 0.60   

รวม 400 3.64 0.82   

 
                  จากตารางท่ี 192  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 1.689    และคา่  P-Value =  0.152    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ช่วงเวลาในการออกอากาศ (06.30–08.30 น.) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  ( ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมติฐาน 3.43  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
H0   : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 193  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                       ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.61 0.83   

     -2.132 0.005 

หญิง 200 3.78 0.72   

 
                  จากตารางท่ี 193  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - 2.132     และคา่ P =    0.005  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการที่มีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศ (2 ชัว่โมง) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3. 44 :  ผู้ชมท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 194 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                     ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.61 0.84   

26-33 ปี 93 3.80 0.76   

34-41 ปี 75 3.73 0.74 1.068 0.372 

42-49 ปี 45 3.76 0.71   

50ปีขึน้ไป 53 3.60 0.74   

รวม 400 3.69 0.78   

 
                  จากตารางท่ี  194   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.068   และคา่  P-Value =0.372  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน  H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ระยะเวลาในการออกอากาศของ( 2 ชัว่โมง)รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3 .45 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจ
ระยะเวลาในการออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 195   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                        ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรส  
                        แตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.63 0.80   

แต่งงาน 151 3.78 0.77 1.744 0.176 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.71 0.66   

รวม 400 3.69 0.78   

 
                  จากตารางท่ี  195   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.744   และคา่  P-Value = 0.176   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.46 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ระยะเวลาในการออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 196   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                        ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษา 
                        แตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.83 0.94   

มัธยมศึกษา 50 3.92 0.85   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.73 0.75 1.688 0.152 

ปริญญาตรี 241 3.64 0.76   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.53 0.72   

รวม 400 3.69 0.78   

 
                  จากตารางท่ี 196  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 1.688   และคา่  P-Value =  0.152   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  
และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( 
ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.47 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาใน
การออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของตอ่รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 197   แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                        ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.61 0.89   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.54 0.73   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.83 0.71   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.73 0.72 1.814 0.109 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.77 0.80   

แม่บ้าน 40 3.53 0.68   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.69 0.78   

 
                 จากตารางท่ี 197  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.814    และคา่  P-Value =   0.109   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ระยะเวลาในการออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.48 : ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาใน
การออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 198 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ 
                     ออกอากาศของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.61 0.83   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.80 0.67   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.76 0.64 1.435 0.222 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.63 0.96   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.88 0.86   

รวม 400 3.69 0.78   

 
                 จากตารางท่ี 198  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  1.435    และคา่  P-Value =  0.222    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  
และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจระยะเวลาในการออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.49 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0 :   ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว   (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศข่าว  (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  199  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
                       (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ 
                       แตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 4.09 0.72   

     0.199 0.192 

หญิง 200 4.08 0.79   

 
                  จากตารางท่ี  199  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =  0.199     และคา่ P = 0.192  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการที่มีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศข่าว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.50 : ผู้ชมท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
 (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 200  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                       (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ 
                      แตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.20 0.69   

26-33 ปี 93 4.17 0.73   

34-41 ปี 75 4.00 0.85 3.514 0.008 

42-49 ปี 45 4.02 0.81   

50ปีขึน้ไป 53 3.79 0.66   

รวม 400 4.08 0.75   

 
                 จากตารางท่ี  200   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =3.514   และคา่  P-Value = 0.008  ซึง่ค่า P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อย
กวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 201  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                      ขา่ว(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างใน 
                      ระดบัอายตุา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.03 0.20 0.18 0.41* 

26-33ปี -0.03  0.17 0.15 0.38* 

34-41ปี -0.20 -0.17  -0.02 0.21 

42-49ปี -0.18 -0.15 0.02  0.23 

50ปีขึน้ไป -0.41* -0.38* -0.21* -0.23  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                           

                     จากตารางท่ี  201 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจ ผู้ประกาศขา่ว
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้ แตกตา่งกนัมี  2  คู ่นัน่คือ กลุ่มอาย ุ 50 ปี
ขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากว่า  โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะ
ให้การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของรายการ ต่ํากวา่กลุม่
อายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  3.51:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

 
ตารางที่ 202  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
                      (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                      สถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 4.14 0.74   

แต่งงาน 151 4.05 0.76 2.367 0.095 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.82 0.82   

รวม 400 4.08 0.75   

 
                  จากตารางท่ี  202 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =2.367   และคา่  P-Value = 0.095   ซึง่ค่า P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน 
H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  
 ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.52 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 203  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                      (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                      การศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.58 0.67   

มัธยมศึกษา 50 4.28 0.73   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.98 0.71 2.980 0.019 

ปริญญาตรี 241 4.07 0.76   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.88 0.78   

รวม 400 4.08 0.75   

 
                 จากตารางท่ี   203  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  2.980   และคา่  P-Value =  0.019   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะ
มีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกต่างกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 204 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                     ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของกลุม่ตวัอยา่งใน 
                     ระดบัการศกึษาต่าง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

ระดับการศึกษา 
ประถม
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

อาชีวศึกษา 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

ประถมศึกษา  0.30 0.61* 0.52* 0.70* 

มัธยมศึกษา -0.30  0.31* 0.21 0.40 

อาชีว/อนุปริญญา -0.61* -0.31*  -0.09 0.09 

ปริญญาตรี 0.52* -0.21 0.09  0.18 

สูงกว่าปริญญาตรี -0.70* -0.40 -0.09 -0.18  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                       
                 จากตารางท่ี  204 พบวา่   กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)      แตกต่างกนัมี  4   คู ่นัน่คือ  ระดบั
การศกึษาอาชีวศกึษาอนปุริญญา, ปริญญาตรี และ สงูกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจแตกต่างกบักลุม่ระดบัการศกึษาท่ีต่ํากวา่ โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษาอนปุริญญา, ปริญญา
ตรี และ สงูกวา่ปริญญาตรีจะให้การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศข่าวของรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)     ต่ํากวา่กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.53 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 205  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
                      (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 4.14 0.73   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.92 0.72   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.14 0.78   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 4.15 0.75 3.370 0.005 

รับจ้าง/งานบริการ 53 4.19 0.79   

แม่บ้าน 40 3.68 0.62   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 4.08 0.75   

 
                 จากตารางท่ี 205  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 3.370   และคา่  P-Value =   0.005   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่   206 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                        ข่าวของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุ่ม 
                        ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ
/พนักงาน
รัฐวิสาหกิ

จ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.22 -0.06 -0.02 -0.05 0.46*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.22  -0.22 -0.24 -0.27 0.24  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.06 0.22  -0.01 -0.05 0.47*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

0.02 0.24 0.01  -0.03 0.48*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.05 0.27 0.05 0.03  0.51*  

แม่บ้าน 
 

-0.46* -0.24 -0.47* -0.48* -0.51*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

             
                  จากตารางท่ี 206  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
ของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกต่างกนัมี   4  คู ่นัน่คือ  
กลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) 
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกต่างกบักลุม่อาชีพอื่น ๆ   โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึ
พอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.54:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศข่าว (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศข่าว (คณุสรยทุธ  
สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  207  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว  
                      (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                      แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 4.04 0.74   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.13 0.78   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.97 0.73 2.000 0.094 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.11 0.81   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.53 0.62   

รวม 400 4.08 0.75   

 
                 จากตารางท่ี 207 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 2.000    และคา่  P-Value =  0.094    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  
 ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมติฐาน 3.55: ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 208   แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                       (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศ 
                       แตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 4.03 0.78   

     2.554 0.017 

หญิง 200 3.82 0.83   

 
                  จากตารางท่ี  208  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =  2.554     และคา่ P = 0.017  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการที่มีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพึงพอใจผู้ประกาศข่าว 
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.56 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  209  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                       (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาย ุ
                       แตกต่างกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 4.06 0.77   

26-33 ปี 93 3.94 0.80   

34-41 ปี 75 3.89 0.86 4.025 0.003 

42-49 ปี 45 3.98 0.78   

50ปีขึน้ไป 53 3.55 0.75   

รวม 400 3.92 0.81   

 
                  จากตารางท่ี   209  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 4.025   และคา่  P-Value = 0.003  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อย
กวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับ
สมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 210  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                      ขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                      อายตุา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.12 0.17 8.19 0.51* 

26-33ปี -0.12  4.22 -4.23 0.39* 

34-41ปี -0.17 -4.22  -8.44 0.35* 

42-49ปี -8.19 4.23 8.44  0.43* 

50ปีขึน้ไป -0.51* -39* -35* -43*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                            

                    จากตารางท่ี  210 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้แตกต่างกนัมี  4  คู ่นัน่คือ กลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไป
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากว่า  โดยท่ีกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไป จะให้
การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการ ต่ํากวา่กลุม่อาย ุ
อ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.57 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  211  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                       (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมี 
                       สถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.97 0.81   

แต่งงาน 151 3.88 0.83 1.270 0.282 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.75 0.59   

รวม 400 3.92 0.81   

 
                  จากตารางท่ี   211  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.270   และคา่  P-Value = 0.282   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน  H1นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.58 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 212  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                      (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั  
                      การศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.25 0.87   

มัธยมศึกษา 50 3.96 0.83   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.90 0.84 1.270 0.281 

ปริญญาตรี 241 3.93 0.78   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.59 0.87   

รวม 400 3.92 0.81   

 
                 จากตารางท่ี   212  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  1.270   และคา่  P-Value =  0.281   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกต่างกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.59  : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 213     แสดงผลการทดสอบความแตกต่างการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                          (คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
                          แตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.98 0.86   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.84 0.73   

ธุรกิจส่วนตัว 84 4.14 0.70   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.94 0.83 10.184 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 4.08 0.76   

แม่บ้าน 40 3.15 0.53   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.92 0.81   

 
                 จากตารางท่ี   213  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 10.184    และคา่  P-Value =   0.000   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  
และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ผู้ประกาศข่าว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 214  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                       ขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                       อาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/พนัก 

งาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.14 -0.16 3.99 -9.51 0.83*  

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.14  -0.31 -0.10 -0.24 0.69*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.16 0.31  0.20 6.74 0.99*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-3.99 0.10 -0.20  -0.13 0.79*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

9.51 0.24 -6.74 0.13  0.93*  

แม่บ้าน 
 

-0.83* -0.69* -0.99* -0.79* -0.93*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

             
                 จากตารางท่ี 214 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจประกาศขา่ว(คณุ
อรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  กลุม่แมบ้่านมีการรับรู้
และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกต่างกบั
กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.60 : ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ
ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 215  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
                      (คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                      แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.81 0.83   

10,001 -  30,000  บาท 118 4.01 0.78   

30,001 -  50,000  บาท 37 4.05 0.78 2.505 0.042 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.21 0.71   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.12 0.78   

รวม 400 3.92 0.81   

 
                 จากตารางท่ี 215   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =2.505    และคา่  P-Value =  0.042    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 216 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศ 
                     ขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอยา่งในระดบั 
                     รายได้ตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

รายได้ 
ตํ่ากว่า
10,000 

10,001-
30,000 

30,001-
50,000 

50,001-
70,000 

70,001
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า10,000          -0.20*          -0.25 -0.40* -0.31 
10,001-30,000 0.20*  -4.56 -0.20 -0.11 
30,001-50,000 0.25 4.56  -0.16 -6.36 
50,001-70,000 0.40* 0.20 0.16  9.29 
70,001ขึน้ไป 0.31 0.11 6.36 -9.29  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

              
              จากตารางท่ี 216  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกต่างกนัมี   2  คู ่นัน่คือ  กลุม่รายได้ต่ํา
กวา่10,000   บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่วคณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์ แตกต่าง
กบักลุ่มรายได้ท่ีสงูกวา่   โดยท่ีกลุม่รายได้ตํ่ากวา่10,000 บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่รายได้ท่ีสงูกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

267

สมติฐาน 3. 61:   ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของ
ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 217  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                      ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่าง 
                      กนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.87 0.70   

     0.958 0.024 

หญิง 200 3.80 0.76   

 
                 จากตารางท่ี 217 เม่ือทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  ปรากฏ
ว่าได้ค่า t =  0.958  และคา่ P = 0.024  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทาง
สถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชม
รายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.62 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 218  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความ 
                      สําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่ง 
                      กนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.87 0.74   

26-33 ปี 93 3.83 0.75   

34-41 ปี 75 3.84 0.75 0.866 0.484 

42-49 ปี 45 3.93 0.72   

50ปีขึน้ไป 53 3.68 0.64   

รวม 400 3.84 0.73   

 
                  จากตารางท่ี 218  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 0.866   และคา่  P-Value =   0.484  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
มากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการ
จดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3. 63 :ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้   และความพงึพอใจการจดั
อนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0:   ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้     และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1:   ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้     และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 219  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                      ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพ 
                      สมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.82 0.71   

แต่งงาน 151 3.82 0.77 0.767 0.465 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 4.00 0.72   

รวม 400 3.84 0.73   

 
                  จากตารางท่ี 219  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =0.767   และคา่  P-Value = 0.465   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3. 64 : ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 220  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                       ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                       การศกึษาแตกตา่งกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 4.08 0.67   

มัธยมศึกษา 50 3.80 0.83   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.79 0.72 0.473 0.756 

ปริญญาตรี 241 3.85 0.72   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.82 0.64   

รวม 400 3.84 0.73   

 
                 จากตารางท่ี 220 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =   0.473   และคา่  P-Value =  0.756   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่าง
กนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.65 : ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 221  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                      ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพ 
                      แตกต่างกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.85 0.71   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.84 0.65   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.93 0.74   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.81 0.75 2.257 0.048 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.94 0.74   

แม่บ้าน 40 3.50 0.72   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.84 0.73   

 
                 จากตารางท่ี 221 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 2.257    และคา่  P-Value =   0.048   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการ
จดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 222  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจการจดั 
                      อนัดบัความสําคญัของขา่ว ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ตวัอย่างในระดบั 
                      อาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลตา่งนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราช 
การ/
พนัก 
งานรัฐ    
วิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัทเอ
กชน/

ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.02 -0.08 0.04 -0.09 0.35*  

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.02  -0.09 -0.03 -0.11 0.34*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

0.08 0.09  0.12 -0.01 0.43*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.04 -0.03 -0.12  -0.13 0.31*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

0.09 0.11 0.01 0.13  0.44*  

แม่บ้าน 
 

-0.35* -0.34* -0.43* -0.31* -0.44*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
 

                   จากตารางท่ี 222 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าว ของรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้   แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  กลุม่แมบ้่านมีการ
รับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่ว ของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกต่างกบั
กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุ่มแมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของ
ขา่วในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.66: ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญั
ของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 223  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั 
                      ความสําคญัของข่าวในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                      แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.78 0.74   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.85 0.72   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.84 0.73 2.078 0.083 

50,001 -  70,000 บาท 19 4.05 0.62   

70,001    บาทขึน้ไป 17 4.24 0.75   

รวม 400 3.84 0.73   

 
                  จากตารางท่ี 223   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 2.078    และคา่  P-Value =  0.083    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั(ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน 3.67 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
 H0  : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 224  แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ 
                      แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.51 0.87   

     -1.425 0.922 

หญิง 200 3.64 0.89   

 
                  จากตารางท่ี  224 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - 1.425     และคา่ P =   0.922  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่มากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.68  : ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่น
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  225  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ 
                       แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่าง 
                       กนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.81 1.049   

26-33 ปี 93 3.63 0.884   

34-41 ปี 75 3.36 0.947 6.195 0.000 

42-49 ปี 45 3.53 0.927   

50ปีขึน้ไป 53 3.21 1.000   

รวม 400 2.90 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  225   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  6.195   และคา่  P-Value =   0.000  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมี
สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ท่ี 3 ) 
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ตารางที่  226 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ี 
                      เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นของรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้อง 
                      กลุม่ตวัอย่างในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวธีิผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  0.17 0.45* 0.27 0.60* 

26-33ปี -0.17  0.27* 0.10 0.43* 

34-41ปี -0.45* -0.27*  -0.17 0.15 

42-49ปี -0.27 -0.10 0.17  0.33 

50ปีขึน้ไป -0.60* -0.43* -0.15 -0.33  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                         

                     จากตารางท่ี 226 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิด
โอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  แตกตา่งกนัมี  4   คู ่นัน่
คือกลุม่อาย ุ 34-41ปี และกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกต่างกบักลุม่
อายท่ีุต่ํากวา่  โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มี
สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นของรายการ   ต่ํากว่ากลุม่อายอ่ืุน ๆ  
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สมมติฐาน  3.69 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจการมี
สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  227  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน 
                       การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพ 
                       สมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.70 0.966   

แต่งงาน 151 3.35 1.028 8.119 0.000 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.79 0.840   

รวม 400 3.61 1.000   

 
                 จากตารางท่ี   227 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 8.119   และคา่  P-Value = 0.000   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 228 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิด 
                     โอกาสให้มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ของกลุม่ตวัอย่าง 
                     ในระดบัสถานภาพตา่ง ๆ โดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
โสด  0.35* -0.09 

แต่งงาน -0.35*  -0.43* 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 0.09 0.43*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
    
                    จากตารางท่ี 228 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพึงพอใจรายการท่ีเปิด
โอกาสให้มีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกต่างกนัมี 2 คู ่ นัน่คือ กลุม่
สถานภาพแตง่งานจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่สถานภาพโสดและหม้าย  โดย
ท่ีกลุม่สถานภาพแต่งงานจะให้การรับรู้และความพึงพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมแสดง
ความคดิเห็นในรายการ   ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.70:   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 229  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน 
                      การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบั 
                      การศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.92 1.233   

มัธยมศึกษา 50 3.54 1.264   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.51 0.849 0.648 0.629 

ปริญญาตรี 241 3.59 0.981   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.47 0.910   

รวม 400 3.60 1.00   

 
                 จากตารางท่ี  229  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 0.648   และคา่  P-Value =  0.629   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0 
และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และ
ความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3. 71: ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 230  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ 
                      แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่าง 
                      กนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.74 1.024   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.57 0.828   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.65 0.926   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.54 0.975 5.269 0.000 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.66 1.069   

แม่บ้าน 40 2.95 0.927   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 3.01 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  230  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =5.269    และคา่  P-Value =   0.000   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการ
มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่ 231 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิด 
                     โอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ 
                     ตวัอยา่งในระดบัอาชีพตา่ง ๆโดยวิธีผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชก
าร/พนัก 
งานรัฐ 
วิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน/
ธนาคาร 

รับจ้าง/
งาน

บริการ 

แม่ 
บ้าน 

อ่ืน
ๆ 

นักเรียน/นักศึกษา 
 

 0.17 0.08 0.20 0.07 0.79*  

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-0.17  -0.09 0.03 -0.09 0.62*  

ธุรกิจส่วนตัว 
 

-0.08 0.09  0.12 -0.06 0.70*  

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ธนาคาร 

-0.20 -0.03 -0.12  -0.12 0.59*  

รับจ้าง/งานบริการ 
 

-0.07 0.09 0.06 0.12  0.71*  

แม่บ้าน 
 

-0.79* -0.62* -0.70* -0.59* -0.71*   

อ่ืนๆ 
 

       

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 

                   
                 จากตารางท่ี 231 พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิด
โอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   แตกต่างกนัมี   5  คู ่นัน่คือ  
กลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคิดเห็น
ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ แตกต่างกบักลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึ
พอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคิดเห็นในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.72:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่น
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นในรายการเร่ืองเล่าเช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  232  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน 
                       การแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้ 
                       แตกต่างกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.63 1.013   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.57 1.000   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.43 0.871 1.026 0.393 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.26 0.834   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.59 1.211   

รวม 400 3.49 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  232  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F = 1.026    และคา่  P-Value =  0.393    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั  ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
 
 
 
 

DPU



 

283

สมติฐาน  3.73 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั   
H0   : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่  233 แสดงผลทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ 
                      เร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

เพศ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. t P-Value 

ชาย 200 3.23 0.87   

     -3.497 0.006 

หญิง 200 3.55 0.93   

 
                  จากตารางท่ี  233  เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า (t-test)  
ปรากฏว่าได้คา่ t =   - 3.497     และคา่ P =    0.006  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่น้อยกว่าระดบั
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน 
H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.74 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั
จากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  
 
ตารางที่  234 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ 
                       เร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

18-25 ปี 134 3.57 1.008   

26-33 ปี 93 3.48 1.015   

34-41 ปี 75 3.20 0.935 4.230 0.002 

42-49 ปี 45 3.36 1.021   

50ปีขึน้ไป 53 3.60 0.895   

รวม 400 3.44 1.000   

 
                 จากตารางท่ี 234   เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีอายุ
แตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F =  4.230   และคา่  P-Value =   0.002  ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้มีคา่
น้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  และ
ยอมรับสมมตฐิาน  H1นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของ
รางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั ( เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่  235 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั 
                       จากรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัอายตุ่าง ๆโดยวิธีผลตา่ง 
                       นยัสําคญั (LSD) 

อายุ 18-25ปี 26-33ปี 34-41ปี 42-49ปี 50ปีขึน้ไป 

18-25ปี  8.33 0.37* 0.21 0.51* 

26-33ปี -8.33  0.28* 0.13 0.43* 

34-41ปี -0.37* -0.28*  -0.16 0.14 

42-49ปี -0.21 -0.13 0.16  0.30 

50ปีขึน้ไป -0.51* -0.43* -0.14 -0.30  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 
                            

                    จากตารางท่ี 235  พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้แตกต่างกนัมี  4  คู ่นัน่คือ กลุม่อาย ุ34-41ปีและ กลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไปจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อายท่ีุต่ํากวา่  โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้
และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ    ตํ่ากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
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สมมติฐาน  3.75 : ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมี การรับรู้และความพงึพอใจของ
รางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  
H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  236  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก 
                        รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั 

สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

โสด 221 3.51 1.020   

แต่งงาน 151 3.18 0.938 6.571 0.002 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 28 3.57 0.962   

รวม 400 3.42 1.000   

 
                 จากตารางท่ี   236  เมื่อทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียขอการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 6.571   และคา่  P-Value = 0.002   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H1 นัน่คือ ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั  ( เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อท่ี 3 ) 
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ตารางที่  237 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั 
                      จากรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัสถานภาพตา่ง ๆโดยวิธี 
                       ผลต่างนยัสําคญั (LSD) 

สถานภาพ โสด แต่งงาน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
โสด  0.33* -6.46 

แต่งงาน -0.33*  -0.39* 
หม้าย/หย่า/แยกกัน

อยู่ 
6.46 0.39*  

* คูท่ี่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั 
    
                     จากตารางท่ี  237  พบวา่  กลุม่ตวัอย่างท่ีมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    แตกต่างกนัมี  2 คู ่นัน่คือ กลุม่สถานภาพแต่งงานจะมีการรับรู้และความ
พงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่สถานภาพโสดและหม้าย  โดยท่ีกลุม่สถานภาพแตง่งานจะให้การรับรู้
และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ  ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ 
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สมมติฐาน  3.76 :  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
ของรางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั                      
 H0:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกต่างกนั 
 H1:  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่  238  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่ง การรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก 
                        รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ประถมศึกษา 12 3.25 0.948   

มัธยมศึกษา 50 3.20 1.083   

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 80 3.45 1.029 0.898 0.465 

ปริญญาตรี 241 3.42 0.986   

สูงกว่าปริญญาตรี 17 3.24 0.823   

รวม 400 3.31 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  238  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจรูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =   0.898   และคา่  P-Value =  0.465   ซึง่คา่ P ท่ี
คํานวณได้มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.77:  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั
จากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 239 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก 
                     รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

อาชีพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

นักเรียน/นักศึกษา 102 3.58 0.942   

ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ 37 3.27 0.917   

ธุรกิจส่วนตัว 84 3.40 0.947   

พนักงานบริษัทเอกชนธนาคาร 84 3.31 1.087 1.967 0.083 

รับจ้าง/งานบริการ 53 3.42 0.970   

แม่บ้าน 40 3.10 1.103   

อ่ืนๆ - - -   

รวม 400 2.86 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  239  เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกนัปรากฏวา่ได้คา่ F = 1.967    และคา่  P-Value =   0.083   ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณได้
มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ
ปฏิเสธสมมตฐิาน H1 นัน่คือผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของ
รางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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สมมติฐาน  3.78:  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั
จากรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั                      
H0 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
 
ตารางที่ 240  แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก 
                      รายการเร่ืองเลา่เช้านีข้องกลุม่ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 

รายได้ จาํนวน ค่าเฉล่ีย (X) S.D. F P-Value 

ตํ่ากว่า    10,000  บาท 209 3.49 1.007   

10,001 -  30,000  บาท 118 3.21 1.030   

30,001 -  50,000  บาท 37 3.30 0.850 2.153 0.074 

50,001 -  70,000 บาท 19 3.58 0.664   

70,001    บาทขึน้ไป 17 3.29 1.145   

รวม 400 3.37 1.000   

 
                 จากตารางท่ี  240 เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้มี
รายได้แตกตา่งกนัปรากฏว่าได้คา่ F =  2.153    และคา่  P-Value =  0.074    ซึง่คา่ P ท่ีคํานวณ
ได้มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถติิท่ีกําหนดให้  คือ  0.05  ดงันัน้จงึยอมรับสมมติฐาน H0  
และปฏิเสธสมมติฐาน H1 นัน่คือ  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจของรางวลัจากรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่แตกตา่งกนั  ( ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ) 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
                  การวิจยัเร่ือง   การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่ 
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยัดงันี ้เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีผลตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้และเพ่ือ
ศกึษาการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
                  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey Research)   ซึง่เป็นการวดัตวัแปรเพียงครัง้เดียว 
(One – Shot Descriptive  Study)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้กลุม่
ตวัอยา่ง  คือ  กลุม่ประชนท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีท้างสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  3 อ.ส.ม.ท.  เร่ิม
เก็บแบบสอบถามตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม  2548 จํานวน 400 คน ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง
ชนิดแบง่กลุม่หลายขัน้ตอนแบบแบง่ชัน้ภมูิ (Multistage Stratified ClusterSampling) 1.จดักลุม่ตวัอยา่งแบบ
แบง่กลุม่ (Cluster Sample) โดยแบง่ประชากรออกตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครซึง่แบง่เขตการ
ปกครองไว้ทัง้หมด50เขต 2.ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ (Stratified Sampling) โดยแบง่เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทัง้ 50 เขตออกเป็น 3 กลุม่เขตได้แก่ กลุม่เขตเมือง กลุม่เขตตอ่เมือง กลุม่เขตชานเมือง 3.ใช้
การสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย(Simple Sampling Random)โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนแตล่ะกลุม่เขต 4.ใช้
การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  ตามตวัแทนเขตซึง่กลุม่ตวัอยา่ง  จะต้องเป็นผู้ เคยรับชม
รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
                  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถาม โดยให้กลุม่ตวัอยา่งท่ีรับชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านีเ้ท่านัน้เป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยวิธีแจกแบบสอบถาม เขตละ 40 คน  ตามแตล่ะเขตท่ี
เลือกไว้จํานวน  10  เขตซึง่แบบสอบถามท่ีสามารถรวบรวมได้ในการทําวิจยัในครัง้นีมี้จํานวน  400 คน   คดิ
เป็นร้อยละ 80 % สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ  สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  และสถิตเิชิง
อนมุาน (Inferential Statistics) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS of Windows  ในการประมวลผล
ข้อมลูซึง่ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถสรุปได้ดงันี ้
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สรุปผลการวจิัย 
ตอนที่1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 
                  1.1.   ข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ 
 
                   กลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็นเพศชายจํานวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 50 และแบง่เป็นเพศหญิง
จํานวน  200 คน คดิเป็นร้อยละ 50  มีอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี จํานวน 134 คน คดิเป็นร้อยละ  33.50
และมีสถานภาพโสดจํานวน  221  คน คดิเป็นร้อยละ  55.25   การศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี จํานวน 241 คน คดิเป็นร้อยละ  60.25 สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาจํานวน  102 คน คดิเป็น
ร้อยละ 25.5  และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่ํากวา่ 10,000 บาทจํานวน  209 คน คดิเป็นร้อยละ 52.25  
 
                 1.2.   ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
                 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จะเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 10  ครัง้ตอ่เดือน จํานวน 117  
คน คดิเป็นร้อยละ 29.25 ระยะเวลาท่ีตดิตามชมรายการสว่นใหญ่มากกวา่ 8 เดือนจํานวน 169 คน 
คดิเป็นร้อยละ 42.25 พฤตกิรรมการชมรายการสว่นใหญ่ตัง้ใจชมไมเ่ปล่ียนช่องจํานวน 140 คน คดิ
เป็นร้อยละ 35.0 สาเหตใุนการเลือกรับชมรายการสว่นใหญ่เพ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนัโลกจํานวน 243 คน 
คดิเป็นร้อยละ 60.75 ช่วงรายการในการชมสว่นใหญ่ชมตลอดทกุช่วงของรายการจํานวน  229  คน 
คดิเป็นร้อยละ 57.25   สถานท่ีรับชมสว่นใหญ่รับชมท่ีบ้านจํานวน 359 คน คดิเป็นร้อยละ 89.75 
แหลง่ส่ือท่ีรับชมรายการสว่นใหญ่ทางโทรทศัน์ จํานวน 384 คน คดิเป็นร้อยละ 96.0 การร่วมแสดง
ความคดิเห็นตอ่รายการสว่นใหญ่ไมเ่คยแสดงความคดิเห็นจํานวน 325 คน คดิเป็นร้อยละและเคยร่วม
แสดงความคดิเห็นจํานวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 18.75 และสว่นใหญ่แสดงความคดิเห็นโดยการสง่
ข้อความ SMS จํานวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
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                    1.3  ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอของพธีิกร
ในรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านี ้
 
                  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกร 
( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา )มาก   รองลงมาคือรับรู้และพงึพอใจการวเิคราะห์เนือ้หาของพธีิกรทําให้
เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจน อนัดบัท่ี 3 คือรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีสามารถ
สะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี  อนัดบัท่ี 4 คือรับรู้และพงึพอใจวิธีการสรุปประเดน็
ขา่วของพิธีกรอนัดบัท่ี 5  คือรับรู้และพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลาย   
                     
                 1.4.   ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบของรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้
 
                  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่รับรู้และพงึพอใจตอ่รูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านีม้ากโดยเฉล่ีย
แล้วพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) มากเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ  
รับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ชาวบ้าน) ,อนัดบัท่ี 3 คือรับรู้และพงึพอใจผู้
ประกาศขา่วของรายการ (คณุอรปรียา หุน่ศาสตร์) อนัดบัท่ี 4 คือรับรู้และพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 ของ
รายการ(ขา่วการเมือง/เศรษฐกิจ) อนัดบัท่ี 5 คือ รับรู้และพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่ว  
 
                  1.5.    ข้อมลูปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ รับสารของรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีแ้สดงความคดิเห็น
และเสนอแนะท่ีต้องปรับปรุงเก่ียวกบัการนําเสนอของพิธีกรและรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                   
                   ด้านพธีิกร  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่ช่ืนชอบ คณุสรยทุธ สทุศันะจินดาในการนําเสนอขา่ว
ได้น่าสนใจ  และเข้าใจงา่ยเป็นคนท่ีทําให้ขา่วท่ีเคยนา่เบ่ือ มีสีสนั สนกุสนาน รองลงมาเร่ืองผู้ชมคดิวา่
พิธีกรทัง้ 3 ทา่น นําเสนอขา่วได้ดีแล้ว อนัดบัท่ี 3  ผู้ชมคดิวา่คณุอรปรียาควรเตรียมพร้อมการนําเสนอ
ขา่วให้มากกวา่เดมิ  บทบาทในการนําเสนอขา่วควรมีมากกวา่นี ้อนัดบัท่ี 4 ผู้ชมไมช่อบให้พิธีกรทัง้ 3 
ท่านล้อเลน่กนัมากเกินไปในเวลานําเสนอขา่วอนัดบัท่ี  5 ผู้ชมคดิวา่การนําเสนอขา่วควรเป็นกลาง  
และอนัดบัสดุท้ายคือ  อยากให้เพิ่มพธีิกรอีก 1 ท่าน คือคณุกาละแมร์ 
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                 ด้านเนือ้หาของรายการ   ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่เนือ้หาของขา่วท่ีเลือกมานําเสนอดี
มาก สรุปขา่วได้น่าสนใจ และทนัตอ่เหตกุารณ์  มีสาระ ปละประโยชน์ดีมากแล้ว รองลงมาคือผู้ชมคดิ
วา่เนือ้หารายการมีสีสนัหลากหลายดีไมน่่าเบ่ือ  อนัดบั 3 ผู้ชมคดิวา่นา่จะเพิ่มขา่วสงัคม ขา่วชาวบ้าน
ให้มากกวา่นี ้อนัดบัท่ี 4 ผู้ชมคดิวา่อยากให้เพิม่ขา่วบนัเทิง ดารา อนัดบัท่ี 5 ผู้ชมคดิวา่อยากให้
วิจารณ์รัฐบาลให้มากกวา่นี ้อนัดบัท่ี 6 ผู้ชมคดิวา่อยากให้เพิม่เวลาขา่วเศรษฐกิจ อนัดบัท่ี 7 สาระน้อย
ไปและอนัดบัสดุท้ายคือผู้ชมคดิวา่เป็นรายการท่ีดีไมต้่องเสียเวลาอา่นหนงัสือพมิพ์ 
 
              ด้านเวลาในการออกอากาศ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่อยากให้เพิ่มเวลาอีกจาก 2 
ชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมงรองลงมาคือผู้ชม คดิวา่ออกอากาศสายไปนา่จะเช้ากวา่นีเ้พราะรีบไปทํางาน  
อนัดบัท่ี 3 ผู้ชมคดิวา่ออกอากาศเช้าไปต่ืนมาดไูมท่นัอนัดบัท่ี 4 ผู้ชมคดิวา่เวลาในการออกอากาศ
เหมาะสมดีอยูแ่ล้วและสดุท้ายผู้ชมคดิวา่อยากให้เพิม่วนัในการออกอากาศในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
       
               ด้านอ่ืน ๆ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่โดยรวมดีแล้ว รองลงมาคือผู้ชมอยากให้รายการ
นีอ้ยูน่าน ๆ อนัดบัท่ี 3 คือผู้ชมอยากให้เพิม่จํานวนของรางวลั และอนัดบัสดุท้ายคือผู้ชมอยากให้มีการ
สมัภาษณ์สด ๆทางโทรศพัท์มากกวา่นี ้
 
ตอนที่ 2.  การทดสอบสมมตฐิาน 
 
                  ในการทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้โดยใช้สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์นัน้ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้
                  สมมตฐิานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์กบั 
พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ดงัมีสมมตฐิานยอ่ยดงันี ้ผลจากตารางท่ี (22 – 51)  ผล
ปรากฏวา่ 
                   1. 1.  เพศไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
              1. 2. อายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้
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                  1.3.  สถานภาพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้า 
                 1.4.   ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้

               1.5.   อาชีพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้

               1.6.   รายได้ของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้ในการชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้
               1.7.   เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้      

               1.8.   อายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้

                  1.9.   สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้
                 1.10. ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชม
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

                 1.11. อาชีพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้

              1.12.   รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการตดิตามชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้

                  1.13.  เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                 1.14.  อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เชเช้านี ้

                 1.15.  สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้

               1.16.  ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้
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                 1.17.  อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้
                    1.18.  รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้

                     1.19.  เพศของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                  1.20.  อายขุองผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

                     1.21.  สถานภาพของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้
                  1.22.  ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้

                     1.23.  อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                     1.24.  รายได้ของผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุนการชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้
                     1.25.  เพศของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
                     1.26. อายขุองผู้ชมรายการไมมี่ความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้
                     1.27. สถานภาพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้
                   1.28. ระดบัการศกึษาของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้
                   1.29. อาชีพของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้า
นี ้

                     1.30.  รายได้ของผู้ชมรายการมีความสมัพนัธ์กบัช่วงรายการท่ีรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้

                   

DPU



 

297

              สมมตฐิานข้อที่  2   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการ
รับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ดงัมีสมมตฐิาน
ยอ่ยดงันี ้  (ตารางท่ี 52 – 137)  ผลปรากฏวา่ 
 
                   2.1.  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.2.  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.3.  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.4.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.5.  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.6.  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร( คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.7.  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.8.  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   โดยพบวา่กลุม่อาย ุ50 ปีขึน้
ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจในการนําเสนอขา่วของ(คณุอรปรียา หุน่ศาสตร์ )  ต่ํากวา่กลุม่อายุ
อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.9.  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.10.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยพบวา่กลุม่
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกรร่วมท่านท่ี 
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1 (คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากวา่กลุม่การศกึษาระดบัอ่ืน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
                   2.11. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่อาชีพแมบ้่าน
จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมทา่นท่ี1(คณุอรปรียา หุ่นศาสตร์) ใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.12.  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ี กลุม่รายได้ต่ํากวา่ 
10,000 บาท จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรร่วมทา่นท่ี 1(คณุอรปรียา  หุน่
ศาสตร์) ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.13.  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.14.  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้
ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจในการนําเสนอขา่วของ(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง )  ต่ํากวา่กลุม่อายุ
อ่ืน ๆอยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.15.  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.16.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่
การศกึษาระดบัมธัยมและสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกร
ร่วมทา่นท่ี 2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง ) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํากวา่กลุม่การศกึษาระดบัอ่ืน ๆ 
อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.17. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  กลุม่แมบ้่านจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หาของพิธีกรทําให้เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
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                  2.18.ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกร(คณุเอกราช  เก่งทกุทาง) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                    2.19.ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                    2.20. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
โดยท่ีกลุม่อาย4ุ2-49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การวิเคราะห์เนือ้หา
ของขา่วทําให้เข้าใจง่ายกระชบัชดัเจนของพิธีกรรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                    2.21. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกตา่งกนั 
                   2.22. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในด้านการวิเคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกตา่งกนั 
                  2.23. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
โดยท่ี กลุม่อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หาของพธีิกรทําให้เข้าใจง่าย
กระชบัและชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.24. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในด้านการวเิคราะห์เนือ้หา,เข้าใจง่าย,กระชบัชดัเจนในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่ง
กนั   
                  2.25. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกตา่งกนั 
                  2.26.ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของ

DPU



 

300

พิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํากวา่
กลุม่อายอ่ืุน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.27.ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                   2.28. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่
เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา/อนปุริญญา จะมีการรับรู้และความพงึ
พอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากวา่กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.29.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกตา่งกนั  โดยท่ี กลุม่อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ี
สามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพ
อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.30. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดีในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้
แตกตา่งกนั กลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกร
ท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี  ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
                 2.31. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 2.32. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 2.33.  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกตา่งกนั 
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                2.34.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้ม่
แตกตา่งกนั 
                2.35. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ี 
กลุม่อาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                2.36. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
               2.37. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีเพศหญิงมี
การรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านีม้ากกวา่เพศชาย  อยา่งมีนยัสําคญั 
               2.38. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 
ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความ
เป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
              2.39. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ี
สถานภาพแตง่งานจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ีตรงไปตรงมาและมี
ความเป็นกลางต่ํากวา่สถานภาพโสด  อยา่งมีนยัสําคญั 
              2.40.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
              2.41.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ี กลุม่แมบ้่าน
จะมีการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางใน
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
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                  2.42. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลางในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ี กลุม่
รายได้ต่ํากวา่10,000 และ กลุม่รายได้ระหวา่ง30,001-50,000 บาท     จะมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การนําเสนอขา่วท่ีตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
                 2.43. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 2.44.ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไปจะ
ให้การรับรู้และความพงึพอใจวิธีการสรุปประเดน็ขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากวา่กลุม่
อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                 2.45. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
                 2.46.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 2.47.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรในวธีิการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีอาชีพข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ , รับจ้างและอาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจวธีิการสรุปประเดน็ขา่ว
ของพิธีกรพิธีกรในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้     ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.48. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรในวิธีการสรุปประเดน็ขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ี กลุม่รายได้ 70,001 
บาทขึน้ไป จะมีการรับรู้และความพงึพอใจการสรุปประเดน็ขา่วของพิธีกร ต่ํากวา่กลุม่รายได้อ่ืน ๆ 
อยา่งมีนยัสําคญั 
                   2.49. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่ว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีเพศหญิงรับรู้
และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่วของพธีิกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการมากกวา่เพศชาย  
อยา่งมีนยัสําคญั 
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                    2.50.ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่ว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อายุ
ระหวา่ง 26 – 33 ปี , กลุม่อาย ุ 34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะให้การรับรู้และความพงึพอใจ
การเลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่อายุ
อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.51.ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือก
ขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  2.52.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
เลือกขา่วของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  2.53.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่ว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ี อาชีพธุรกิจ
สว่นตวั, อาชีพรับจ้างและอาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการเลือกขา่วของพธีิกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้    ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                 2.54.ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การเลือกขา่ว
ของพิธีกรมานําเสนอได้ตรงกบัความต้องการในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
                 2.55.ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพธีิกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 2.56.ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั ปี   โดยท่ีกลุม่อายรุะหวา่ง 26 – 
33 ปี , กลุม่อาย ุ 34 – 41 ปี และกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไปจะให้การรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการ
นําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                2.57. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีสถานภาพแตง่งานจะมี
การรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีต่ํ้ากวา่
สถานภาพโสด   อยา่งมีนยัสําคญั 
                2.58. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การ
นําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
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                  2.59.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่ว
ของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ี อาชีพพนกังานเอกชน/
ธนาคารและอาชีพแมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจพิธีกรในการนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมอง
หลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสําคญั 
                  2.60. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอ
ขา่วของพิธีกรท่ีมีมมุมองหลากหลายในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั    
         
                  สมมตฐิานข้อที่ 3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  ดงัมีสมมตฐิานยอ่ยดงันี ้ 
 (ตารางท่ี 138 – 240)  ผลปรากฏวา่ 
          
                   3.1. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 
 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  3.2. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 
 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  3.3. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1 
(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  3.4. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 
1 (ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 3.5. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี1(ขา่ว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึ
พอใจขา่วชว่งท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน) ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                 3.6. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1 (ขา่ว
สงัคม/ขา่วชาวบ้าน)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 ,  10,001-
30,000 , 30,001-50,000 ,  50,001-70,000บาท  มีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1 ของ
รายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)   ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่รายได้70,001ขึน้ไป อยา่งมี
นยัสําคญั 
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                 3.7. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 (ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  3.8. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                  3.9. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 
(ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 3.10.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 
2 (ขา่วการเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 3.11.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 (ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่แมบ้่าน,รับจ้าง/งานบริการ
,นกัเรียน/นกัศกึษามีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1 ของรายการ(ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน)  ต่ํา
กวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
                3.12. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 2 (ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท 
10,001-30,000 และ30,001-50,000บาท มีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 ของรายการ(ขา่ว
การเมือง/ขา่วเศรษฐกิจ) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่รายได้ท่ีสงูกวา่ อยา่งมีนยัสําคญั 
                 3.13. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                 3.14.  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจ
ขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่วกีฬา) ของรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆอยา่งมีนยัสําคญั 
                 3.15. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 
(ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
                3.16.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่ง
ท่ี 3 (ขา่วกีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
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               3.17.ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 
ของรายการ (ขา่วกีฬา ) ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆอยา่งมีนยัสําคญั 
              3.18. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3 (ขา่ว
กีฬา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท  มีการรับรู้และความ
พงึพอใจขา่วชว่งท่ี 3 ของรายการ(ขา่วกีฬา) ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่รายได้ท่ีสงูกวา่อยา่ง
มีนยัสําคญั 
           3.19. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
            3.20. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ 34-41ปี , 42-49ปี  และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความ
พงึพอใจ (โลโก้/ฉาก)ของรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
            3.21. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   โดยท่ีกลุม่สถานภาพแตง่งานจะให้การรับรู้และความพงึพอใจ(โล
โก้/ฉาก)ของรายการ   ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
           3.22. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.23. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั                        
          3.24. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจ(โลโก้/ฉาก)ของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.25. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.26. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ 34-41ปี , 42-49ปี  และ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความ
พงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
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          3.27. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.28. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่ว
ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.29. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
           3.30.    ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจเนือ้หาขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.31. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะช่วง
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
            3.32. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะช่วง
ขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
            3..33.  ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของ
แตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั     
            3.34.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาว
ของแตล่ะช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั  
           3.35.  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ
ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.36.   ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจความยาวของแตล่ะ
ช่วงขา่วของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.37.   ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ (06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.38.    ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.39.   ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่สถานภาพโสดจะให้
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การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศ  (06.30-08.30 น. )ของรายการ   ต่ํากวา่กลุม่
สถานภาพอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัสําคญั 
          3.40.  ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาใน
การออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษา
อนปุริญญา, ปริญญาตรี และ สงูกวา่ปริญญาตรีจะให้การรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ (06.30 – 08.30 น)  ของรายการ  ต่ํากวา่กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
          3.41.  ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ(06.30 – 08.30 น.)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.42. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ (06.30–08.30 น.) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.43.  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศ (2 ชัว่โมง) ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
           3. 44. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศของ( 2 ชัว่โมง)รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3 .45. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.46. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาใน
การออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.47. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.48. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจระยะเวลาในการ
ออกอากาศ( 2 ชัว่โมง)ของรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.49. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.50. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และ
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ความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา) ของรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
         3.51. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุ
สรยทุธ สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.52. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว 
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่ระดบัการศกึษา
อนปุริญญา, ปริญญาตรี และ สงูกวา่ปริญญาตรีจะให้การรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของ
รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)     ต่ํากวา่กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
        3.53. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึ
พอใจผู้ประกาศขา่วของรายการ (คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
        3.54.  ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว (คณุสร
ยทุธ  สทุศันะจินดา)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
        3.55. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
        3.56. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  
หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่อาย ุ 50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึ
พอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการ ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
        3.57.   ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุ
อรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
        3.58.   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
        3.59.   ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอร
ปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้
ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)ในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ 
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         3.60.   ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอร
ปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่รายได้ต่ํากวา่10,000 บาท  มีการรับรู้
และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่ว(คณุอรปรียา  หุน่ศาสตร์)ในรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ ต่ํากวา่กลุม่รายได้
ท่ีสงูกวา่ 
         3.61.   ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั นัน่คือเพศชายมีการรับรู้และความพงึพอใจ
การจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีม้ากกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัสําคญั 
         3.62.   ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.63.   ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.64. ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.65. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึ
พอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่วในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
          3.66. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการจดัอนัดบั
ความสําคญัของขา่วในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.67. ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.68. ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และ
ความพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นของรายการ   ต่ํากวา่กลุม่
อายอ่ืุน ๆ  อยา่งมีนยัสําคญั 
           3.69. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมใน
การแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั  โดยท่ีกลุม่สถานภาพแตง่งานจะให้การ
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รับรู้และความพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นในรายการ   ต่ํากวา่กลุม่
สถานภาพอ่ืน ๆอยา่งมีนยัสําคญั 
         3.70.ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วม
ในการแสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
         3.71. ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั โดยท่ีกลุม่แมบ้่านมีการรับรู้และความพงึพอใจ
รายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสาวนร่วมการแสดงความคดิเห็นในรายการ  ต่ํากวา่กลุม่อาชีพอ่ืน ๆ อยา่งมี
นยัสําคญั 
         3.72. ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจการมีสว่นร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
          3.73.  ผู้ชมรายการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั   
          3.74.  ผู้ชมรายการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจากรายการ
เร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป จะให้การรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการ    ต่ํากวา่กลุม่อายอ่ืุน ๆ 
          3.75. ผู้ชมรายการท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีกลุม่สถานภาพแตง่งานจะให้การรับรู้และความพงึพอใจของ
รางวลัจากรายการ  ต่ํากวา่กลุม่สถานภาพอ่ืน ๆ 
          3.76.   ผู้ชมรายการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลั
จากรายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.77.   ผู้ชมรายการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั 
           3.78.   ผู้ชมรายการท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจของรางวลัจาก
รายการเร่ืองเลา่เช้านีไ้มแ่ตกตา่งกนั   
 
อภปิรายผล 
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                 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่แบง่เป็นเพศชาย   200  
คน และแบง่เป็นเพศหญิง  200    คน     สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี สถานภาพโสด การศกึษา
ระดบัปริญญาตรี เป็น นกัเรียน/นกัศกึษาและสว่นใหญ่มีรายได้ต่ํากวา่ 10,000 บาท ซึง่สอดคล้องกบั
ทฤษฎีการจดักลุม่สงัคม (Social Categories Theory) คือ ประชาชนท่ีมีลกัษณะทางสงัคม(เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ ชาตพินัธุ์ ศาสนา และภมูิลําเนา ) ท่ีคล้ายคลงึกนัหรือยูใ่นกลุม่เดียวกนั
มกัจะมีความสนใจหรือมีพฤตกิรรมการสือ่สารท่ีล้ายคลงึกนั (Defleur,1970:122-124)อ้างในอนงค์
นาถ  อศัวตัง้เสถียร,2547:17) 
                       
                 2. พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ 10 ครัง้ตอ่เดือนระยะเวลาตดิตามชม
รายการ มากกวา่  8  เดือน       กลุม่ตวัอยา่งมกัจะตัง้ใจชมไมเ่ปล่ียนช่อง   สว่นมากเลือกรับชม
รายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีเ้พ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนัโลก      สว่นมากชมตลอดทกุช่วงของรายการ    
สถานท่ีรับชมรับฟังรายการท่ีบ้าน  โดยทางโทรทศัน์สว่นใหญ่ไมเ่คยร่วมแสดงความคดิเห็น และถ้าร่วม
แสดงความคดิเห็นจะผา่นทางข้อความ SMS เป็นสว่นใหญ่  พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่
เช้านีเ้พ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนัโลก ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของแอตคนิ  Atkin,1973 (อ้างในมาฆฤกษ์  ยิ่ง
เจริญ,2544 :9) กลา่ววา่  บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารมาก  ยิง่มีหตูาท่ีกว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย  ด้านสถานท่ี
รับชมรับฟังรายการเร่ืองเลา่เช้านีส้ว่นใหญ่ท่ีบ้าน  โดยทางโทรทศัน์สอดคล้องกบัทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤตกิรรมการเปิดรับสารจากส่ือ (อ้างในพีระ จิรโสภณ,2535) กลา่วไว้คือกระบวนการเลือกสรร
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การรับรู้ขา่วสารของมนษุย์มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้  การเลือกเปิดรับสารท่ี
มีเนือ้หาสอดคล้องกบัความเช่ือทศันคตคิวามสนใจ การเลือกรับรู้ประสบการณ์ความเช่ือความ
ต้องการความคาดหวงัตามแรงจงูใจของตนเอง และการเลือกจดจําขา่วสารเฉพาะสารท่ีมีเนือ้หาตรง
กบัความสนใจความต้องการทศันคตขิองตนเอง  
  
                 3. การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรในรายการขา่ว
เร่ืองเลา่เช้านีก้ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการรับรู้  และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของคณุ 
สรยทุธ  สทุศันะจินดามากท่ีสดุ   รองลงมาคือรับรู้และพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หาของพิธีกรทําให้
เข้าใจง่ายกระชบัและ,รับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพิธีกรท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ความ
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เคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี  ,รับรู้และพงึพอใจวิธีการสรุปประเดน็ขา่วของพิธีกร ,รับรู้และพงึพอใจพิธีกร
ในการนําเสนอขา่วท่ีมีมมุมองหลากหลายซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเก่ียวกบัการนําเสนอขา่วทาง
โทรทศัน์  ท่ีกลา่วไว้วา่ ลกัษณะการนําเสนอขา่วในรูปแบบโทรทศัน์นัน้  สามารถกระตุ้นและดงึดดู
ความสนใจของผู้ รับขา่วสารได้เป็นอยา่งดีนอกจากภาพและเสียงจะเป็นตวัโดดเดน่ในการนําเสนอ
เนือ้หาเข้ามาสร้างความประทบัใจความสนใจดีซึง่ประกอบไปด้วยสาระ(messages)ท่ีเป็นความจริง
ใหม ่ สด น่าสนใจ และมีผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีสง่ออกไปยงัผู้สง่สาร(source)โดยอาศยัส่ือ
(channel)โทรทศัน์เพ่ือรับทราบการใช้ภาพประกอบเหตกุารณ์ประกอบเนือ้หาเป็นวิธีหนึง่ในการ
ถ่ายทอดขา่วสาร(information)  ทศันคต ิ (Attitude)และอารมณ์(Emotion)ซึง่สรุปคา่เฉลี่ยการรับรู้และ
ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึ
พอใจท่ีกลา่วไว้วา่การใช้ส่ือมวลชนของผู้ รับสารเกิดจากความเช่ือท่ีวา่ผู้ รับสารจะเลือกรับสารท่ีมีความ
สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของตนเองการศกึษาในเร่ืองนีส้ว่นใหญ่จะเน้นการใช้
ประโยชน์และความพงึพอใจตอ่เนือ้หาสารของผู้ชมรายการโทรทศัน์            
                     
          
 
                  
                  4.   การรับรู้และความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีส้ว่น 
ใหญ่รับรู้และพงึพอใจผู้ประกาศขา่วของรายการคือคณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา มากท่ีสดุซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคดิเก่ียวกบัผู้ประกาศขา่ว ซึง่สนมพร  ฉิมเฉลมิ (2542;21-30) ได้กลา่วไว้วา่คณุสมบตัขิองผู้
ประกาศขา่วหลกัมีดงันีมี้ความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานขา่วเป็นอยา่งดีมีบคุลกิดี มี
ความน่าเช่ือถือสามารถทําให้ผู้ชมเกิดความเป็นกนัเองในการนําเสนอขา่วการใช้ภาษาในขณะพดูต้อง
ชดัเจนเข้าใจงา่ยหรือแก้ไขขา่วสามารถใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึง่จะเห็นวา่ผู้ประกาศ
ขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้คณุสมบตัดิงักลา่วทําให้ผู้ชมรายการรับรู้และพงึพอใจอยูใ่นอนัดบั 1    
รองลงมาคือ  รับรู้และความพงึพอใจขา่วชว่งท่ี 1 ของรายการขา่วสงัคม/ชาวบ้านซึง่สอดคล้องกบั
แนวคดิเก่ียวกบัรายการขา่วทางโทรทศัน์  ท่ีกลา่วไว้วา่ขา่วเบา (Soft News) ขา่วท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจําวนัและมีคณุคา่สําคญัน้อยกวา่ขา่วหนกัมีผลกระทบตอ่ผู้ชมไมม่ากนกั เช่นขา่วสงัคม ขา่ว
การศกึษา   เป็นต้น   อนัดบัท่ี 3 คือ รับรู้และความพงึพอใจผู้ประกาศขา่วร่วมคือคณุอรปรียา  หุน่
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ศาสตร์ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิผู้ประกาศขา่วซึง่สนมพร  ฉิมเฉลมิ (2542;21-30) ได้กลา่วไว้วา่ 
คณุสมบตัขิองผู้ประกาศขา่วร่วมต้องเป็นผู้ ท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามดดีู  ต้องเป็นผู้ ท่ีอา่นออกเสียง
ภาษาไทยอยา่งถกูต้องชดัเจน ตามอกัขระและวรรค ตอนประกอบนํา้เสียงนุ่มนวลชวนฟังต้องเป็นผู้ มี
บคุลกิภาพดดีู นา่เช่ือถือซึง่ถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัมากท่ีสดุปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้คนดเูกิดความเช่ือถือใน
ขา่วท่ีกําลงันําเสนออยูต้่องฉลาดมีไหวพริบดี และจะต้องมีความรู้ทางด้านขา่วท่ีต้องนําเสนอด้วยและ
ต้องสามารถทํา      หน้าท่ีภายใต้ความกดดนั รวมทัง้สามารถทํางานเข้ากบัผู้ อ่ืนได้    
                         
                  5. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกบัความต้องการของผู้ชม
รายการให้มากย่ิงขึน้ ด้านพธีิกร ด้านเนือ้หาของรายการ ด้านเวลาในการออกอากาศของรายการ และ
ด้านอ่ืน ๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้ ผู้ชมรายการสว่นใหญ่ช่ืนชอบ คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดาในการนําเสนอขา่ว
ได้น่าสนใจ  และเข้าใจง่ายเป็นคนท่ีทําให้ขา่วท่ีเคยน่าเบ่ือ มีสีสนั สนกุสนานคณุอรปรียาควร
เตรียมพร้อมการนําเสนอขา่วให้มากกวา่เดมิ  บทบาทในการนําเสนอขา่วควรมีมากกวา่นีอ้ยา่ชีนํ้ามาก
ไป อยากให้เพิ่มพธีิกรอีก 1 ท่าน คือคณุกาละแมร์ จะได้สร้างสีสนัเพิม่ยิ่งขึน้อีกสว่นด้านเนือ้หาของ
รายการ  ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่เนือ้หาของขา่วท่ีเลือกมานําเสนอดีมาก สรุปขา่วได้นา่สนใจ และ
ทนัตอ่เหตกุารณ์  มีสาระและประโยชน์ดีมากแล้ว ควรกล้าวิจารณ์รัฐบาลให้มากกวา่นีแ้ละเป็นรายการ
ท่ีดีไมต้่องเสียเวลาอา่นหนงัสือพิมพ์ ผู้ชมรายการสว่นใหญ่คดิวา่อยากให้เพิ่มเวลาอีกจาก 2 ชัว่โมง
เป็น 3 ชัว่โมง อยากให้เพิม่จํานวนของรางวลัให้มากกวา่นี ้ และอยากให้มีการสมัภาษณ์สด ๆ ทาง
โทรศพัท์มากกวา่นี ้หรือเชิญมาออกอากาศสด ๆ 
                   
                  สําหรับการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารมี
ความสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  
                              

ภาพที่ 5  แบบจําลองการทดสอบตามสมมตฐิานท่ี1 
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                ผลการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร มีความสมัพนัธ์
กบั พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้ กลา่วคือ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
อาชีพ และรายได้ของผู้ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีมี้ความสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการ
เร่ืองเลา่เช้านี ้ พบวา่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํา(ประถม,มธัยม) จะมีพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการทกุ
ครัง้ท่ีออกอากาศมากกวา่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูซึง่วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) (อ้างใน
อนชิุต มรุธาทิพย์,2542,น.21) ได้กลา่วไว้วา่การศกึษาและสภาพแวดล้อมมีผลตอ่พฤตกิรรมเลือกรับ
ส่ือและเนือ้หาขา่วสารท่ีตา่งกนั สว่นพฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการด้านระยะเวลาสว่นใหญ่เป็นเพศ
ชายสถานภาพหม้าย/หยา่/แยกกนั มีระดบัการศกึษาต่ําและรายได้ตอ่เดือนสงูผลการศกึษามีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual Differences Theory) ท่ีมีหลกัการ
พืน้ฐานวา่ มนษุย์มีความแตกตา่งกนัในองค์ประกอบทางร่างกายและจิตวิทยา รวมถึงการเรียนรู้
สิง่แวดล้อมภายใต้สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีทําให้เกิดทศันคต ิคา่นิยมและความเช่ือท่ีรวมเป็นลกัษณะทาง
จิตวิทยาสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป (อ้างในอนงค์นาถ  อศัวตัง้เสถียร,2547,น.225)สาเหตกุารชมเพ่ือ
ความรู้สว่นใหญ่จะเป็นอาย ุ  50 ปีขึน้ไปซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของแอตคนิ  Atkin,1973 (อ้างในมาฆ
ฤกษ์  ยิ่งเจริญ,2544 :9) กลา่ววา่  บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารมาก  ยิง่มีหตูาท่ีกว้างไกล มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย 
         
                 สมมตฐิานข้อท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ 

-ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
-รายได้ 
 

พฤตกิรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่า
เช้านี ้                       
- ความบอ่ยครัง้ในการชม 

- ระยะเวลาในการตดิตามชม 
- พฤตกิรรมในการชม 
- สาเหตใุนการชม 
- ช่วงรายการท่ีรับชม 
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ภาพที่ 6  แบบจําลองการทดสอบตามสมมตฐิานท่ี 2 

 

 
                        
                  ผลจากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ เพศ อาย ุ สถานภาพระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้
ของผู้ รับสาร ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่การนําเสนอขา่วของพิธีกรรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัซึง่มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual 
Differences Theory) ท่ีมีหลกัการพืน้ฐานวา่ มนษุย์มีความแตกตา่งกนัในองค์ประกอบทางร่างกาย
และจิตวิทยา รวมถึงการเรียนรู้สิง่แวดล้อมภายใต้สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีทําให้เกิดทศันคต ิคา่นิยมและ
ความเช่ือท่ีรวมเป็นลกัษณะทางจิตวทิยาสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป และ Maxwell E. McCombs 
and Lee B. Becker (1979:p 51-52)กลา่ววา่บคุคลจะแสวงหาขา่วสารจากส่ือตา่ง ๆ เพ่ือสนองความ
ต้องการ 6 ประการคือ ต้องการรู้เหตกุารณ์ต้องการขา่วสารจากส่ือตา่งๆต้องการข้อมลูเพ่ือ
ประกอบการสนทนาในชีวิตประจําวนั ต้องการมีสว่นร่วม ต้องการขา่วสารและต้องการความบนัเทิง( 
อ้างในอนงค์นาถ  อศัวตัง้เสถียร,2547:น.225) 
                   สมมตฐิานข้อท่ี 3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร  ท่ีแตกตา่งกนัจะมีการรับรู้
และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนั 
                              
 

การรับรู้และความพงึพอใจการนําเสนอข่าวของ
พธีิกรรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
- การนําเสนอขา่วของคณุอรปรียาและคณุเอกราช 
- การวิเคราะห์เนือ้หาขา่วสารกระชบัชดัเจนเข้าใจง่าย 
- การนําเสนอขา่วท่ีสะท้อนสถานการณ์ความ
เคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี 
- การนําเสนอขา่วท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจําวนั 
   ฯลฯ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ 

-ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 

-รายได้ 
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ภาพที่ 7  แบบจําลองการทดสอบตามสมมตฐิานท่ี 3 
 

 
                   ผลจากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพและรายได้ท่ี
แตกตา่งกนัจะมีการรับรู้และความพงึพอใจตอ่รูปแบบรายการเร่ืองเลา่เช้านีแ้ตกตา่งกนัโดยท่ีอาย ุ  50 
ปีขึน้ไป สถานภาพแตง่งาน กลุม่แมบ้่านจะมีการรับรู้และความพงึพอใจแตกตา่งกบักลุม่อ่ืนๆซึง่
สอดคล้องกบัทฤษฎีการใช้ประโยนช์และความพงึพอใจแคทซ์ (Katz) บลมูเลอร์ (Blumler) และเกอร์
วิทซ์ (Gurvitch) อ้างในพีระ จิระโสภณ,2535) ได้อธิบายเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ
ในการสื่อสารของผู้ รับสารดงันีแ้นวทางการศกึษาการใช้ประโยชน์และการได้รับความพงึพอใจคือ
การศกึษาผู้ รับสารเก่ียวกบัสภาวะทางสงัคมและจิตใจซึง่ก่อให้เกิด  ความต้องการจําเป็นของบคุคล
และเกิดมี ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแสวงขา่วสารอ่ืนๆ แล้วนําไปสูก่ารเปิดรับส่ือมวลชนใน
รูปแบบตา่งๆ อนัก่อให้เกิดผลคือ การได้รับความพงึพอใจตามความต้องการและผลอ่ืนๆ  ท่ีตามมาซึง่
อาจจะไมใ่ช่ผลท่ีตัง้เจตนาไว้ก็ได้ 
 
                  อยา่งไรก็ตามความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีใ้นข้างต้นเป็น
เสมือนภาพสะท้อนมมุมองของประชาชนท่ีรับชมรายการ ซึง่ผู้วิจยัหวงัวา่งานวิจยัในครัง้นีจ้ะมี
ประโยชน์ตอ่รายการเพ่ือนําไปปรับปรุงและทราบถึงความคดิเห็นของผู้ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีต้อ่ไป 
 
 
 

การรับรู้และความพงึพอใจต่อรูปแบบ
รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
- ขา่วช่วงท่ี 1 ขา่วสงัคม/ขา่วชาวบ้าน 
- โลโก้/ฉากของรายการ 
- เนือ้หาขา่วของรายการ 
   ฯลฯ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพ 

-ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 

-รายได้ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวจิัยในอนาคต 
 
1.  ควรจะมีการวิเคราะห์เนือ้หาของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้   โดยละเอียดเพ่ือนําไปประกอบในการวิจยั
เชิงคณุภาพ และปริมาณ เพ่ือให้ผลการวจิยัสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ไป 
2. ควรมีการทําวิจยัรายการเร่ืองเลา่เช้านีอ้ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการสํารวจการรับรู้และความพงึพอใจ
ของผู้ชมรายการเร่ืองเลา่เช้านีว้า่มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดเป็นการช่วยในการประเมินรายการ
ได้ในอีกทางเพื่อนําไปพฒันาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ ของผู้ชมตอ่ไป 
3.    ควรมีการทําวิจยัเร่ืองนีใ้ห้กว้างยิ่งขึน้โดยศกึษากลุม่ประชากรในตา่งจงัหวดั    เพราะรายการเร่ือง
เลา่เช้านีแ้พร่ภาพทางโทรทศัน์   และสามารถรับฟังทางวิทยไุด้ทัว่ประเทศ ซึง่ผลการวิจยัท่ีได้อาจ
แตกตา่งกบัประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะได้ความคดิท่ีหลากหลายมากขึน้ เพ่ือประโยชน์ตอ่
การวางแผนรูปแบบของรายการเร่ืองเลา่เช้านีต้อ่ไปในอนาคต 
4.   ควรมีการเปรียบเทียบรายการท่ีมีลกัษณะเดียวกนัด้วยเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งกนั    ทัง้ข้อดี  
ข้อเสียของรายการเร่ืองเลา่เช้านี ้  เพราะจะช่วยให้ประเมินรูปแบบของรายการได้อีกวิธีหนึง่ 
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บรรณานุกรม 
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สรยทุธ  สทุศันะจินดา. กรรมกรข่าว 2.พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: นิตยสารแพรว,2547. 
อรวรรณ  ปิลนัธนโอวาท.การส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ.กรุงเทพมหานคร:จฬุาลงกรณ์ 
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อศัวิน  เนตรโพธ์ิแก้ว.ส่ือสันนิวาส.พิมพ์ครัง้ท่ี 1.ปทมุธานี: นาครมีเดีย ,มหาวิทยาลยัธุรกิจ 
                 บณัฑิตย์,2546.  
 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 
วิลาสนีิ พพิิธกลุ.โครงการ “การปฏิรูประบบส่ือ: การสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพและการ    
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                สขุภาพก่อนแตง่งานของคูส่มรสท่ีใช้บริการโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  การรับรู้  และความพงึพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ 
“เร่ืองเล่าเช้านี”้    
คาํชีแ้จง   แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการวิจยัเพ่ือการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
                คําตอบของท่านมีความสําคญัย่ิงตอ่การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ จงึขอความกรุณาท่าน
ตอบคําถามตามความคิดท่ีแท้จริง  ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ. โอกาสนี ้
คาํแนะนํา กรุณาทําเคร่ืองหมาย   /    ลงในช่อง           หรือเติมข้อความในช่องวา่งท่ีเว้นไว้ให้ 
 
ส่วนท่ี1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ชมรายการขา่ว "เร่ืองเลา่เช้านี"้ 
1. เพศ            
                         1. ชาย                                               2.  หญิง 
2. อาย ุ
                         1. 18 - 25ปี                                       2.  26 – 33 ปี 
                         3. 34 - 41 ปี                                      4. 42 -  49 ปี 
                         5. 50  ปีขึน้ไป                                  
3.สถานภาพ 
 
                         1.  โสด 
                         2.  แตง่งาน 
                         3.  หม้าย/หยา่/แยกกนัอยู ่
4.ระดบัการศกึษา 
                           
                         1. ประถมศกึษา                                  2.  มธัยมศกึษา 
                         3.  อาชีวศกึษา/อนปุริญญา                 4.   ปริญญาตรี 
                         5.  สงูกว่าปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 
                         1.  นกัเรียน/นกัศกึษา                           2.  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
                         3.   ธรุกิจสว่นตวั                                  4.   พนกังานบริษัทเอกชน/ธนาคาร 
                         5.    รับจ้าง/งานบริการ                         6.   แมบ้่าน 
                         7.    อ่ืนๆ....................... 
6. รายได้ตอ่เดือน 
                           
                          1. ตํ่ากวา่ 10,000 บาท                          2.  10,001-30,000 บาท 
                          3. 30,001-50,000 บาท                         4.   50,001-70,000 บาท 
                          5. 70,001  บาทขึน้ไป 
 
 
ส่วนท่ี2    พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าว “เร่ืองเลา่เช้านี”้ 
7. ใน 1 เดือนท่านชมรายการขา่ว “เร่ืองเลา่เช้านี”้  ก่ีครัง้ 
 

1. ทกุครัง้ท่ีออกอากาศ 
2. 20 ครัง้ต่อเดือน 
3. 10 ครัง้ต่อเดือน 
4. 5 ครัง้ตอ่เดือนหรือน้อยกวา่นัน้ 

 
8. ท่านติดตามชมรายการขา่ว “เร่ืองเลา่เช้านี”้ มานานเท่าใด 
                          1.    มากกวา่ 8 เดือน 
                           2.    4 - 8  เดือน 
                           3.    1 - 4เดือน 
                           4.    น้อยกว่า 1 เดือน 
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9. ท่านชมรายการข่าว “เร่ืองเลา่เช้านี”้ ในลกัษณะใด 
                            1.    ตัง้ใจชมไมเ่ปลี่ยนช่อง 
                            2.    ตัง้ใจชมแตเ่ปลี่ยนช่องเม่ือมีโฆษณา 
                            3.    ชมเร่ือยๆ ตัง้ใจบ้างในบางครัง้ 
                            4.    เปิดทิง้ไว้เป็นเพ่ือน 
 
10.ทําไมท่านถงึชมรายการข่าว ”เร่ืองเลา่เช้านี”้ 
                              1. เพ่ือความรู้                   
                              2. เพ่ือทนัเหตกุารณ์/ทนัโลก 
                              3. เพ่ือความบนัเทิง 
                              4. เพ่ือคลายเหงา                      
 
11.สว่นใหญ่แล้วท่านชมรายการขา่ว “เร่ืองเลา่เช้านี”้ ในช่วงใดบ้าง 
                             1.    ชมตลอดทกุช่วงของรายการ                            
                             2.    ชมช่วงเปิดรายการ  (ขา่วสงัคม/ชาวบ้าน) 
                             3.    ชมช่วงท่ีสองของรายการ (ข่าวการเมือง/เศรษฐกิจ/)                      
                             4.    ชมช่วงท้ายรายการ (ข่าวกีฬา) 
 
12.ท่านรับชมรายการขา่วเร่ืองเลา่เช้านีท่ี้ไหน 
                               1. ท่ีบ้าน                              2. ท่ีทํางาน 
                               3. ท่ีสาธารณะ                      4.ในรถ 
                               5. อืน่ๆ ระบ.ุ............ 
         
13.ท่านรับชมรับฟังขา่วรายการเร่ืองเลา่เช้านีท้างแหลง่ใด 
                  
                                1. โทรทศัน์                         2. วิทย ุ
                          3. โทรทศัน์และวิทย ุ
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14. ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการเร่ืองเลา่เช้านีห้รือไม ่(ถ้าเคยตอบข้อ15) 
                                1. เคย                                  2. ไมเ่คย 
15. ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านวธีิใด 
                                1. ทางโทรศพัท์                           2. ทาง  Fax 
                                3. ทางข้อความ  SMS                 4. ทาง  E-mail 
 
ส่วนท่ี3   ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อการนําเสนอข่าวของพธีิกรใน
รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้   (โปรดขีด / ให้ตรงกบัช่องท่ีเป็นจริง) 
การรับรู้และความพงึพอใจที่มีต่อการนําเสนอข่าวของ

พธีิกร 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

16. ท่านรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกร (คณุ
สรยทุธ  สทุศันะจินดา)           
17.ท่านรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอข่าวของพธีิกรร่วม
ท่านท่ี 1(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)           
18. ท่านท่านรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอข่าวของพธีิกร
ร่วมท่านท่ี2 (คณุเอกราช  เก่งทกุทาง)      
19.ท่านรับรู้และพงึพอใจการวิเคราะห์เนือ้หาของพิธีกรทํา
ให้เข้าใจง่ายกระชบัและชดัเจน           

20. ท่านรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ี
สามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของสงัคมได้ดี           
21. ท่านรับรู้และพงึพอใจการนําเสนอขา่วของพธีิกรท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้       
22. ท่านรับรู้และพงึพอใจพิธีกรการนําเสนอขา่วท่ี
ตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง           

23. ท่านรับรู้และพงึพอใจวิธีการสรุปประเด็นขา่วของพิธีกร           
24. ท่านรับรู้และพงึพอใจการเลือกขา่วของพิธีกรมา
นําเสนอได้ตรงกบัความต้องการของท่าน           
25. ท่านรับรู้และพงึพอใจพิธีกรการในการนําเสนอขา่วท่ีมี
มมุมองหลากหลาย           
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ส่วนท่ี4   ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อรูปแบบรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
(โปรดขีด / ให้ตรงกบัช่องท่ีเป็นจริง) 
การรับรู้และความพงึพอใจท่ีมีต่อรูปแบบรายการ

เร่ืองเล่าเช้านี ้
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

26. ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 1ของรายการ (ขา่ว
สงัคม/ชาวบ้าน)           
27.ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 2 ของรายการ (ขา่ว
การเมือง/เศรษฐกิจ)           
28. ท่านรับรู้และพงึพอใจขา่วช่วงท่ี 3ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้(ขา่วกีฬา)           
29. ท่านรับรู้และพงึพอใจ (โลโก้/ฉาก) ของรายการเร่ือง
เลา่เช้านี ้           
30. ท่านรับรู้และพงึพอใจเนือ้หาข่าวของรายการเร่ืองเลา่
เช้านี ้           

31. ท่านรับรู้และพงึพอใจความยาวของแต่ละช่วงขา่ว           
32. ท่านรับรู้และพงึพอใจช่วงเวลาในการออกอากาศของ
รายการ(06.30-08.30 น.)           
33. ท่านรับรู้และพงึพอใจระยะเวลาในการออกอากาศ
ของรายการ (2 ชัว่โมง)           

34. ท่านพงึพอใจผู้ประกาศข่าวของรายการ                      
(คณุสรยทุธ  สทุศันะจินดา)           

35.ท่านพงึพอใจผู้ประกาศข่าวของรายการ                       
(คณุอรปรียา  หุ่นศาสตร์)         

 

36..ท่านพงึพอใจการจดัอนัดบัความสําคญัของขา่ว           

37. ท่านพงึพอใจรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น         

 

38.ท่านพงึพอใจของรางวลัจากทางรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
(เสือ้,มือถือ,กระเป๋า,สติ๊กเกอร์(เป็นต้น)           
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ส่วนท่ี 5  .ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิของผู้ชมที่มีต่อรายการ " เร่ืองเล่าเช้านี ้" 

 
(5.1) ด้านพิธีกร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
(5.2) ด้านเนือ้หาของรายการ 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
(5.3) ด้านเวลาในการออกอากาศของรายการ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
(5.4) ด้านอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 

 

ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีสละเวลาและให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครัง้นี ้  
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ภาคผนวก ข. 
รูปภาพประกอบ 
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รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้

 
 

เร่ื อ ง เ ล่ า เ ช้ า นี ้                 วนัจันทร์-วนัศุกร์ เวลา 6.30-8.30 น.  

 
หลากเร่ืองราวเลา่ขาน สาระพนัขา่วสารข้อมลูใหมรั่บอรุณ ดัง่มือ้เช้าท่ีคณุขาดไมไ่ด้ ในเร่ืองเลา่เช้า
นี ้ 
เลา่ กนัเต็มอ่ิมตลอดเกือบสองชัว่โมง 6.30 - 8.30 น.  
- สรยทุธ สทุศันะจินดา มาเลา่ขานเร่ืองขา่ว เกาะติดเร่ืองราวลา่สดุ ทกุกระแสสนทนากบั  
- พิธีกรกลบัมาร่วมเลา่ ตามคําเรียกร้อง "อรปรียา หุ่นศาสตร์" สร้างสีสนัยามเช้า 
- พิธีกรร่วมเลา่คนใหม ่"เอกราช เกง่ทกุทาง" คยุกบัสรยทุธในเร่ืองราวกีฬาท่ีสามารถรู้เร่ืองได้ทัง้
ครอบครัว 
 ไมว่่าจะเป็นคอกีฬาหรือไมก็่ตามแล้วร่วมแสดงความคิดเห็น ผา่น SMS ทางโทรศพัท์มือถือสง่ไปท่ี
หมายเลข 
 4838555 เป็นประจําทกุวนั เพ่ือชิงของท่ีระลกึจากรายการ 
ตดิต่อรายการเร่ืองเล่าเช้านี ้  e-mail : morningtalk@bectero.com 
fax : 0-2262-3936  แสดงความคดิเหน็โทร. 0-2262-3444 ,0-2262-3480 

เร่ืองเล่าของคนเล่าข่าว 
ผมตั้งใจไวต้ั้งแต่ตน้วา่ เร่ืองเล่าเชา้น้ี 

จะไม่ลาํดบัความสาํคญัของขา่วตามท่ีคนทาํข่าวคิดแทนคนดู 
แต่จะพยายามทาํใหค้วามตอ้งการของคนดูสาํคญั คือ 

เปล่ียนจากเร่ืองท่ีเราเห็นวา่สาํคญัไปเป็นเร่ืองท่ีชาวบา้นสนใจ 
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รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
 

 
 
              รายการกึง่ทอล์คโชว์ท่ีนําเสนอเร่ืองราวในแตล่ะวนั ผ่านการบอกเลา่ของ 2 พิธีกร 
                 ในรูปแบบท่ีแตกต่างของ สรยทุธ สทุศันะจินดา ผู้ ทําหน้าท่ีหลกัในการเลา่เร่ือง  
                 วิเคราะห์ และ วิจารณ์อรปรียา หุน่ศาสตร์ ผู้ เปรียบเสมือนตวัแทนผู้ชมทางบ้านทํา  
                 หน้าท่ีซกัถามและเสนอข้อคดิต่างๆเพ่ือให้รายการดไูมเ่ป็นทางการ สว่นเอกราช เก่งทกุ 
                  ทาง ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ขา่วกีฬา เป็นรายการท่ีเหมาะสําหรับการเร่ิมเช้าวนัใหมข่อง 
                 ผู้คนในยคุปัจจบุนัออกอากาศทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์เวลา 6.30 – 8.20 น. 
                 ( ข้อมลูจาก   www.bectero.com/tv/drama) 
 

พธีิกรรายการข่าว"เร่ืองเล่าเช้านี"้เป็นแขกรับเชิญ 
ในรายการสมาคมชมดาว คืนวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547 

 

 
 

ข้อมลูจาก : www.sorayutfanclub.com 
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รูปแบบสติก๊เกอร์รายการเร่ืองเล่าเช้านี ้
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ภาพรายงานข่าวนอกสถานที่ 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพจากหนังสือกรรมกรข่าว 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมลูจาก : www.sorayutfanclub.com 
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รางวัลเกียรตคุิณที่ได้รับ ของ : สรยุทธ สุทศันะจนิดา 
 

 

                              รางวลัท็อปอวอร์ด 2003 โดยนิตยสารทีวีพลู  
                               - รางวลัพิธีกรชายยอดเย่ียม และ รางวลัวาไรตีท้อล์คโชว์ยอดเย่ียมจาก   
                              รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

 

 
              รางวลั บนัเทิงยอดเย่ียมประจําปี 2546 หรือ "STAR ENTERTAINMENT   
              AWARDS200 ครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2547) - รางวลัพิธีกรชายยอดเย่ียม 

 
              เปรียวอวอร์ด 2004 : (26 กรกฎาคม 2547)รางวลัสําหรับงานนีจ้ดัขึน้เพ่ือเป็นกําลงัใจ 

              ให้ผู้ ท่ีทําความดีในสงัคมโดยแบง่เป็นชาย 5 คนและหญิง 5 คนบคุคล-รางวลัแตง่กายดี 
             เดน่ประจําปี 47 จากสมาคมช่างตดัเสือ้ไทย และ (13 สิงหาคม 2547) - รางวลัสทูทองคํา 
             ประเภทส่ือมวลชนและพิธีกร 

ข้อมลูจาก:http: //www.sorayutfanclub.com 
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ข้อมลูจาก:http: //www.sorayutfanclub.com 
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ประวัตผู้ิเขียน  
 

ช่ือ       :     นางสาวกิติภสั  แสงงามปลัง่  
เกิด      :     วนัเสาร์ท่ี 22 มิถนุายน  พ.ศ.2517  
บิดา     :     นายสมปอง  แสงงามปลัง่ 
มารดา  :     นางยภุา  เอ่ียมแช่ม 
 

ประวัตกิารศกึษา 
 
จบปีการศกึษา                        ช่ือสถานท่ีศกึษา                    ได้รับปริญญา/ประกาศนียบตัร 
 
พ.ศ.2535                               โรงเรียนบางบวัทอง               จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 
พ.ศ. 2542                              รัตนพาณิชยการ                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู                                   
                                                                                          บริหารธรุกิจสาขาการตลาด 
พ.ศ.2544                               มหาวิทยาลยัรัตนบณัทิต        ปริญญาตรี 
                                                                                          บริหารธุรกิจสาขาการจดัการ 
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