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ชื่อผูเขียน  สหภพ  โสตทิพย  
อาจารยท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.พีระ จิระโสภณ 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตรธุรกิจ  
ปการศึกษา  2553  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการเชิงเลาขาวใน
รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษานโยบาย 
กลยุทธการตลาด รูปแบบเนื้อหาและการนําเสนอรายการขาวแบบเลาขาว (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปดรับและความพึงพอใจของผูชม  และ (3) เพ่ือศึกษาผูชมวารับรูภาพลักษณของรายการและ
ความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้อยางไร วิธีการวิจัยคร้ัง
นี้ใชผสมผสานเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)               
โดยการวิจัยเชิงปริมาณสํารวจเก็บขอมูลจากกลุมผูเคยรับชมรายการในเขตกรุเทพมหานคร จํานวน 
400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารฝายขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3 ผูประกาศขาวและนักวิชาการนิเทศศาสตร พบวารายการเร่ืองเดนเย็นนี้  มีนโยบายการเสนอขาว
แบบการเลาขาววิเคราะหเจาะลึกจากผูประกาศขาวท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีการนําเสนอ
เนื้อหาเชิงลึก รอบดาน เนนความรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ ถูกตองแมนยําและเปนกลาง  อยางไร
ก็ตามนักวิชาการเห็นวาวิธีการเลาขาวนั้น เปนการสุมเส่ียงตอการสรางอารมณ เอนเอียงตามผูเลา
ขาวไดมาก  รายการเ ร่ืองเดนเย็นนี้ มีการใชกลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการ  ท้ังโฆษณา 
ประชาสัมพันธ  การตอบคําถามเพ่ือแจกของรางวัล การใชโปรดิวเซอรวางแผนการนําเสนอ 

สําหรับการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา ลักษณะทางประชากรผูชมสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 26-35 ป มีสถานภาพสมรสแลว มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ
สวนตัวและมีระดับรายได 20,000-30,000 บาทตอเดือน มีความถ่ีในการชมรายการทุกวันเปน               
สวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมาก การรับรูภาพลักษณของรายการพบวาในภาพรวมอยูระดับ
ปานกลาง สวนความเช่ือถือผูดําเนินรายการพบวา คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา มีความเช่ือถือมากสุด 

ฆ 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ในสมมติฐานท่ี 1 วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจ จําแนกผลการทดสอบออกเปนสมมติฐาน
ยอยดังนี้คือ (1.1) เพศ อายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันไมทําใหพฤติกรรมความถ่ีในการรับชม
รายการแตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาระดับอาชีวะศึกษามีการเปดรับชมรายการมากกวาระดับ
อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (1.2) ลักษณะทางประชากรดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษาของ
ผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในเร่ืองเดนเย็นนี้ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอรายการแตกตางกัน 
ยกเวนรายไดเทานั้นท่ีไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสมมติฐานที่ 2 ลักษณะ
ประชากรของผูชมรายการขาวดาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได ท่ีมีความแตกตางกันมีการรับรู
ภาพลักษณตอการชมรายการแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ ยกเวนระดับการศึกษาที่ไมพบ
ความแตกตางกันในดานการรับรูภาพลักษณของรายการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 

This research, which surveys (Top News This Evening) where presenters pick up news 
stories and tell them in an easy-going manner on Channel 3, has three objectives. First, the study 
intends to explore the program’s marketing strategies, its format and contents and its presentation 
style. Secondly, it wishes to study acceptance behaviors and satisfaction levels of the program’s 
viewers; and, finally, it sets to study how viewers recognize the program and rate its presenters’ 
credibility. This research is a combination of both qualitative and quantitative studies where the 
quantitative survey involved 400 questionnaire respondents who had watched the program in 
Bangkok Metropolis area. 

As for the qualitative study, Channel 3’s news managers, news presenters and 
communications art professors were interviewed in depth. The findings reveal that the program’s 
policy is to let experienced news-tellers with specialty in the field present news with in-depth 
analysis with a focus at being speedy, accurate and impartial. However, communication arts 
professors feel that this news-telling technique implemented by the program may easily provoke 
emotions and bias where viewers are likely to be induced to believe what news storytellers tell 
them. The “Rueng Den Yen Nee” program also implements an integrated marketing strategy 
ranging from advertising and public relations to inviting viewers to answer questions in return for 
giveaways and using program producers to exploit the program’s presentation.  

The quantitative study indicates that demographically speaking, most viewers are married 
male between 26-35 years old with Bachelor’s Degree education. They also own businesses with 
an average monthly income of Baht 20,000-30,000 a month. Most views the program every day  
and their satisfaction level is high. Viewer’s recognition of the program, however, remains 
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moderate. As for the program’s news storytellers, Mr. Sorayut Suthasanachida wins the highest 
score among his peers for news trustworthiness. 
 

With regard to a t-test, Assumption 1, which compares a demographic characteristic to 
viewers’ acceptance and their satisfaction levels, yields a result that can be further divided into 
sub-assumptions as follows: (1.1) Different genders, ages, professions and incomes do not make 
any difference in terms of viewing frequency with an exception to those with vocational 
education where they are identified as major viewers with statistic significance; and (1.2) viewers 
of different genders, ages, professions and education levels expressed their different satisfaction 
levels to the TV program, with an exception to those with income differences where no statistic 
significance can be felt. As for Assumption 2, viewers of different genders, ages, professions and 
incomes tended to recognize the program with an exception to those with different education 
levels where there is no viewer’s recognition difference with statistic significance. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ในบรรดาส่ือมวลชนท้ังหลายโทรทัศนนับไดวาเปนส่ือท่ีเขาถึงประชาชนและมีผูชม               
มากที่สุดในปจจุบัน  เพราะใหท้ังภาพและเสียงงายตอการรับรูและทําความเขาใจ  จึงไดเปรียบ                    
ในการตอบสนองความบันเทิงมากกวา ส่ือ อ่ืนๆ   ปจจุ บันโทรทัศนกลายเปนส่ิงจํ า เปน                    
ในชีวิตประจําวัน จากการสํารวจส่ือมวลชน(โทรทัศน) พ.ศ.2546 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ปรากฏวา จํานวนครัวเรือนท่ัวประเทศ 16,470,000 ครัวเรือน รับชมโทรทัศนถึง 15,726,000 
ครัวเรือนไมรับชมโทรทัศนเพียง 1,982,900 ครัวเรือน และรายการขาวก็เปนรายการฮิตรายการหนึ่ง      
ในรายการท่ีเผยแพรผานหนาจอโทรทัศนไปถึงผูชม  ซ่ึงปจจุบันรายการขาวโทรทัศนไดมีรูปแบบ
การนําเสนอท่ีพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว  ตั้งแตรูปแบบรายการ  พิธีกร การนําเสนอ เนื้อหาขาว               
และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เพื่อใหการรายงานขาวของส่ือมวลชนไดทําหนาท่ีเปน 
“กระจก” สะทอนเหตุการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันใหแกประชาชน  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคท้ังดานขาวสาร สาระ และความบันเทิง 

สถานีโทรทัศนในประเทศไทยทุกชองในปจจุบันนี้  มีแนวโนมท่ีจะแขงขันการนําเสนอขาว  
ท้ังขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม กีฬา บันเทิง  และประเด็นท่ีเกิดข้ึนแตละวัน             
ใหนาสนใจ นาติดตามมากข้ึน  ขาวท่ีนําเสนอแกผูชมจึงมีความหลากหลาย  แตละสถานีไดคิดหา
วิธีการนําเสนอขาว เพ่ือดึงดูดใจผูชม ซ่ึงจะเห็นไดวาขาวเดียวกัน เหตุการณเดียวกัน หรือบุคคลใน
ขาวเดียวกัน  ก็จะมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่มีอรรถรสแตกตางกัน ทําใหผูชมเหมือนเปนผูรวม
อยูในเหตุการณมากข้ึน  และการนําเสนอไดใหแงคิดแตกตางออกไปจากขาวท่ีลงในส่ืออ่ืนๆ                     
มีการเสริมขอมูลใหผูชมไดแงมุมเนื้อหาขาวเพ่ิมข้ึนจากเดิมและแตกตางกันออกไป  ข้ึนอยูกับ
เทคนิคกลยุทธวิธีการนําเสนอของแตละรายการขาว รวมท้ังภาพลักษณของผูดําเนินรายการขาวดวย 

การรายงานขาวทางสถานีโทรทัศนมีความเคล่ือนไหวและแขงขันคอนขางสูง  เนื่องจาก
ปจจุบันส่ือสามารถใชประโยชนจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อสรางและเผยแพร          
ขอมูลขาวสารออกไปไดอยางรวดเร็วและกวางไกล  ซ่ึงจัดเปนหนึ่งในกระบวนการโลกาภิวัฒน 
รวมสมัยนอกเหนือไปจากสภาวะโลกไรพรมแดน ทางการเงินของระบอบเศรษฐกิจโลก                          
ส่ิงท่ีอาจเรียกไดวาเปนมิติทางส่ือทัศน (Medias capes) คือ การส่ือสารสมัยใหมท่ีกาวขามผาน        
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รายการขาวโทรทัศนจัดอยูในประเภทรายการเชิงวารสารศาสตร (Journalistic program) 
ประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญคือ  ตองเปนเ ร่ืองจริง ท่ี เกิด ข้ึน  มีพยานหลักฐานยืนยัน                            
มีวิธีการนําเสนอที่มุงใหสารสนเทศ (information) รวมถึงคุณลักษณะอ่ืนๆ เชน มีความสด               
ความแปลก มีผลกระทบตอคนสวนใหญ (กาญจนา แกวเทพ, 2540 : 257)    

การพัฒนาการนําเสนอขาวและบริการดานขาวในรูปแบบท่ีแปลกใหมออกไปจากเดิม              
ท้ังดานพิธีกร เนื้อหาขาว รูปแบบการนําเสนอ และชวงเวลา ไดกลายเปนความพยายามของ
สถานีโทรทัศนทุกชองไมวาจะเปนสถานีโทรทัศนชอง 7  สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานี            
โทรทัศนโมเดิรนไนทชอง 9  สถานีโทรทัศนชอง 11 (NBT) และสถานีโทรทัศน Thai PBS  แตท่ี
เห็นไดเดนชัดคือ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ท่ีไดริเร่ิมและนําความแปลกใหมทางดานการ         
รายงานขาวแบบเลาขาวมาเสนอสูผูชม และอาจจะกลาวไดวาจากการริเร่ิมของทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 หลายส่ิงหลายอยางเปนการเปดโลกทัศนใหมใหกับผูติดตามชม และการเลาขาว
กลายเปนรูปแบบของรายการขาวท่ีนําเสนอกันอยางกวางขวางในวงการโทรทัศนปจจุบัน  

การรายงานขาวแบบเลาขาว   หรือคุยขาวไดกลายเปนแนวทางนําเสนอแบบหนึ่ง                         
ท่ีสถานีโทรทัศนแตละชองนํามาใช  เพราะเห็นวาการเลาขาวดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เปนกันเอง                
ไมเปนทางการ  ทําใหเขาถึงผูบริโภคขาวไดมากวาการอานขาวตามบทหรือสคริปต  ผูประกาศขาว
หรือผูเลาขาวท่ีไดรับความโดดเดนในปจจุบัน อาทิ เชน  นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา  ท่ีมีพื้นฐานงาน
ขาวจากส่ือส่ิงพิมพในเครือเนช่ันกรุปของนายสุทธิชัย หยุน ดวยบุคลิกและลีลาการเลาขาวดวยภาษา
ชาวบานเขาใจงาย แฝงไปดวยความบันเทิง ความดุดันผสมภาษาท่ีเชือดเฉือนเพิ่มอรรถรสใหแก
ผูชม ถือไดวาเปนผูมีบทบาทสรางสีสันในการรายงานขาว ซ่ึงในปจจุบันเปนผูจัดรายการ                        
เร่ืองเลาเชานี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3     

“เร่ืองเลาเชานี้ จะไมลําดับความสําคัญของขาวตามท่ีคนทําขาวคิดแทนคนดู แตจะพยายามทํา
ใหความตองการของคนดูสําคัญ คือเปล่ียนจากเร่ืองท่ีเราเห็นวาสําคัญไปเปนเร่ืองท่ีชาวบาน        
สนใจ เขานาจะอยากไดความสบายๆ ตอนเชากอนจึงจะเร่ิมดวยเร่ืองเบาหรือเร่ืองท่ีมีผลกับชีวิต              
คนท่ัวไป  แตไมไดหมายความวาจะละเลยเร่ืองหลักท่ีมีผลกับชีวิต  เพียงแตจะเปนเร่ืองตอจากนั้น 
(สรยุทธ สุทัศนะจินดา, 2547 : 23-24) 

ตลอดระยะเวลา 37  ป ท่ีผานมาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดปรับปรุงรูปแบบของการ
สรางสรรครายการอยางตอเนื่องท้ังดานกระบวนการผลิต  เนื้อหารายการ  รูปแบบการนําเสนอ 
พัฒนากลยุทธ และเทคโนโลยี  และรูปแบบรายการขาวท่ีใชวิธีแบบเลาขาวก็ถือวาเปนการพัฒนา   
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ในปจจุบันสถานีโทรทัศนทีวีสีชอง 3 มีรายการประเภทขาวสาร แบบเลาขาว  มากกวา 50% 
ของผังแตละวันหรือคิดเปนเวลามากกวา  12 ช่ัวโมง  ซ่ึงอยูในคอนเซ็ปตท่ีเรียกวา ครอบครัว
ขาว  และเพิ่มคอนเซ็ปตใหม  “เขาใจทุกขาว เขาถึงทุกคน” มีรายการขาวตั้งแตชวงเชา  ชวงเท่ียง 
ชวงเย็น จนถึงขาวภาคค่ํา ภาคดึก  เร่ิมท่ีวันจันทร – วันอาทิตย มีรายการเชาวันใหม  (เวลา 04.00 -
04.45 น.)  รายการโลกยามเชา (เวลา 04.55-05.20 น.)  รายการทันโลกกีฬา  (เวลา 05.20-05.50 น.)         
รายการเร่ืองเลาเชานี้ (เวลา 06.15-08.45 น.)  รายการผูหญิงถึงผูหญิง (เวลา 08.45-10.00 น.) รายการ 
30 YOUNG แจว (เวลา 10.00-10.50น.)  รายการสีสันบันเทิง (เวลา 10.50-11.20 น.) และวันเสาร  
(เวลา 08.45-9.30 น.)  รายการขาวชวงเท่ียงวันทุกวันจันทร-ศุกร (เวลา 11.20-12.15 น.) รายการโตะ
ขาวบันเทิง (เวลา 12.15-12.45 น.) รายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ (เวลา 17.00-18.15 น.)  รายการขาว    
วันใหม  (เวลา 0.30-1.00 น.) รายการตระเวนขาว (เวลา 1.00-1.30 น.) สวนทุกวันเสาร-อาทิตย จะมี
รายการเร่ืองเลาเสาร-อาทิตย  (เวลา 11.00-12.00 น.)   

อยางไรก็ดีการแขงขันของสถานีโทรทัศนชองตางๆ มิไดมุงสนใจปรับปรุงเฉพาะขาว                
ภาคเชาเทานั้น ภาคขาวหลักท่ีทุกสถานีแขงขันกันสูงคือ ขาวภาคคํ่า หรือ ภาคเย็น ซ่ึงเปนชวง  
prime time อันหมายถึง การแขงขันดึงดูดงบโฆษณามหาศาลมาไวกับรายการขาวภาคเย็นหรือ               
ภาคคํ่า สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 พยายามสรางความโดดเดนดานรายการขาว จึงให
ความสําคัญกับการปรับปรุงขาวภาคเย็น และไดจัดทํารายการ “ เร่ืองเดนเย็นนี้” ข้ึนมา   

เร่ืองเดนเย็นนี้เปนรายการโทรทัศนประเภทเลาขาว ผลิตโดยฝายขาวไทยทีวีสีชอง 3 รวมกับ 
บริษัท เซิรช ไลฟว  จํากัด ในเครือ บริษัท เซิรช เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด เ ร่ิมต้ังแตวันท่ี                          
1 กรกฎาคม 2548 - ปจจุบัน ออกอากาศทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 16.30-18.00 น.วันเสาร เวลา 
17.00-18.00 น. และวันอาทิตย เวลา 17.10-18.10 น. ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซ่ึงในเวลา
ดังกลาว  ในอดีตคือ ขาวประจําวันของสถานี  เปนรายการสดโดยนําขาวประเภทตางๆ คือ                          
ขาวการเมือง ขาวอาชญากรรม  ขาวในกระแสสังคม ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ และขาวกีฬา  
มาเลาใหผูชมฟงอยางเปนกันเอง และเขาใจไดงาย โดยมีพิธีกร คือ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา                   
(วันจันทร-วันศุกร) คุณวราภรณ สมพงษ (วันจันทร-วันเสาร)  คุณธีระ ธัญไพบูลย (วันจันทร-           
วันศุกร)  คุณสาธิต กรีกุล (วันจันทร-วันเสาร) คุณบัญชา ชุมชัยเวทย (ทุกวัน)  คุณณัฏฐกรณ เทวกุล 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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รูปแบบรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  เปนการเลาขาว วิเคราะหขาวกึ่งทอลคโชวท่ีนําเสนอเร่ืองราว
ในแตละวัน   ผานการบอกเลาของพิธีกรในรูปแบบท่ีแตกตางกัน   วันจันทร-ศุกร  จะมี                  
คุณธีระ ธัญไพบูลย กับ คุณวราภรณ สมพงษ เปนพิธีกรหลักในการเลาเร่ือง วิเคราะหเนื้อหาสาระ
ขาว โดยชวงแรกจะใหคุณบัญชา ชุมชัยเวทย วิเคราะหขาวเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ   
ชวงท่ีสองคุณสาธิต กรีกุล มารายงานผลกีฬาและเจาะลึกเกมสการแขงขันโดยฉพาะกีฬาฟุตบอล
ตางประเทศ ชวงท่ีสามและชวงท่ีส่ีคุณธีระและคุณวราภรณ จะเลาขาวเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตลอด               
ท้ังวัน  ตอดวยคุณสรยุทธ วิเคราะหเจาะลึกประเด็นขาวท่ีนาสนใจดวยการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลท่ี
ตกเปนขาวหรือผูเกี่ยวของ  ปดทายดวยการอัพเดทผลกีฬา และสรุปประเด็นขาวลาสุดท่ีเกิดข้ึน               
ในวันนั้นๆ และประเด็นขาวท่ีจะเกิดข้ึนในวันตอไป  สําหรับวันเสาร จะมีคุณบัญชา ชุมชัยเวช                
คุณณัฎฐกร เทวกุล คุณสายสวรรค ขยันยิ่งและคุณสาธิต กรีกุล วันอาทิตย มีคุณบัญชา ชุมชัยเวช 
คุณณัฎฐกร เทวกุล คุณนิธินาถ ราชนิยมและคุณพลวรรธก บุญละออ มาสรุปประเด็นเลาขาว
ประจําวันและปดทายดวยขาวกีฬา         

สําหรับขาวท่ีเลือกมานําเสนอจะมีความหลากหลาย ท่ีเกิดข้ึนแตละวันไมวาเหตุการณนั้นจะ
เปนเร่ืองใหญ หรือเร่ืองเล็กของสังคม และเปนขาวที่ชาวบานสนใจ และมีผลตอชีวิตประจําวันของ
เขาดวย ซ่ึงไดท้ังความรู แงคิด  การใชภาษาไมเปนทางการมากนักเขาใจงายในเวลาจํากัด  พรอม
แฝงดวยความบันเทิงตบทายดวยมุขตลกๆ บวกกับความนุมนวลรวมท้ังบุคลิกและลีลาการ เลาขาว
ของพิ ธีกร  เพื่อไมใหการรับชมขาวเครง เครียดเกินไป  บางขาวจะมีขอมูล  “เ คียงขาว”               
อางอิงข้ึนไวท่ีมุมหนาจอใหดูเปนขอความดวย  และยังเปดโอกาสใหผูชมในฐานะครอบครัวขาว
รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นขาว แจกรางวัลเปนเส้ือเร่ืองเดนเย็นนี้สําหรับผูชมท่ีแจงขาว                 
สงภาพผาน MMS ทางโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหผูชมมีสวนรวมตามคําจํากัดความท่ีวา “ครอบครัว
เดียวกัน” 

ผลการสํารวจเรตติ้งรายการขาวจากบริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด ใน
เดือนเมษายน 2551 เวลา ในชวงเวลา 17.00 -18.00 ของทุกสถานีโทรทัศนทุกชอง  รายการเร่ืองเดน
เย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เรตต้ิงเฉล่ียอยูท่ีระดับ 3 รองลงมาเปนชอง 7 เฉล่ียอยู
ระดับ 2.5  สวนอันดับ 3 ชอง 9 เฉล่ียอยูท่ีระดับ 0.5  ตามดวยชอง 5 และชอง 11 (NBT) เฉล่ียท่ีอยู
ในระดับ 0  

ความสําเร็จของการจัดรายการขาวเพื่อตอบสนองผูบริโภคขาวสารในยุคสังคมสารสนเทศ
ปจจุบัน เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีนาสนใจของส่ือ ทามกลางการแขงขันอยางเขมขน ท า ม ก ล า ง         

DPU

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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จากประเด็นดังกลาวจึงมีความนาสนใจศึกษาวา  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง  3                          
มีกระบวนการผลิต  การกําหนดนโยบาย การกําหนดรูปแบบ เนื้อหา หรือกลยุทธทางการตลาด
อยางไร  และผูชมมีพฤติกรรมการรับชมรายการขาวประเภทนี้อยางไร และมีความพึงพอใจ  
หรือไมพอใจดานใดบาง  ซ่ึงเปนท่ีมาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   
1.2 ปญหานําวิจัย             

1. นโยบาย  กลยุทธการตลาด รูปแบบ เนื้อหา การนําเสนอรายการขาวแบบการเลาขาว          
ในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนอยางไร?   

2. ผูชมมีพฤติกรรมการเปดรับ และมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการขาวแบบการเลา
ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เปนอยางไร?  

3. การรับรูภาพลักษณของรายการ และความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาว
ในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ของผูชม เปนอยางไร?     
1.3 วัตถุประสงค           

1. เพื่อศึกษานโยบาย กลยุทธการตลาดและรูปแบบ เนื้อหาและการนําเสนอรายการขาวแบบ
เลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอของผูชมขาวแบบเลาขาวในรายการ เร่ือง
เดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

3. เพ่ือศึกษาผูชมวารับรูภาพลักษณของรายการและความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาว
แบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อยางไร  
1.4 สมมุติฐานงานวิจัย          

1. ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจตอการชม
รายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน    

2.  ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน  มีการรับรูภาพลักษณของรายการ “ เร่ืองเดนเย็นนี้” 
ตางกัน              
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1.5 ขอบเขตการวิจัย          
 การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้        

1. รูปแบบการวิจัยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณมุงเนนสํารวจผูชมรายการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ   
โดยการสัมภาษณ เชิงลึกผูผลิตรายการ         

2. หัวขอท่ีศึกษามุงเจาะลึกเฉพาะรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดน            
เย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3        

3. การสํารวจผูชมโดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ศึกษาเฉพาะประชาชนที่เคยรับชมรับฟง
รายการขาวแบบการเลาขาวในเร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น          

4. ระยะเวลาในการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลคือเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2551  
 

1.6 นิยามศัพท                         
รายการเรื่องเดนเย็นนี้   หมายถึง รายการขาวท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 

3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 16.30-18.00 น.และ วันเสาร-อาทิตย เวลา 17.00-18.00 น.  

ขาว  หมายถึง  ขาว หรือ ประเด็น เร่ืองราวท่ีนําเสนอในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  อาจเปนขาวประเภทใดก็ไดท่ีรายงานผานภาพและเสียงโดยพิธีกร
ในรายการ     

การนําเสนอ  หมายถึง  วิธีการนําเสนอขาวแบบอานขาวตามบท ( script) หรือ แบบเลาขาว
ผานพิธีกร ดวยภาษา น้ําเสียง ท่ีเขาใจงาย  อาจมีการเสริมเติมแตง เนื้อหาขาว  รวมท้ังใหความรูสึก
หรือความคิดเห็นในขาวจากพิธีกร หรือในลักษณะการสนทนาของพิธีกรขาว 

ปแบบเนื้อหา หมายถึง ประเภทขาวและเนื้อหาตางๆที่นําเสนอในรูปแบบท่ีเปนขาว               
บทวิเคราะหเจาะลึกการเลาขาว   

รายการเชิงเลาขาว  หมายถึง  การรายงานขาว หรือ การนําเสนอรายละเอียดขาวและ               
สรุปประเด็นขาวท่ีเกิดข้ึน ดวยภาษาท่ีไมเปนทางการ เขาใจงายจากพิธีกรในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ 

 กลยุทธการตลาด   หมายถึง การสรางและการกําหนดรูปแบบของเทคนิคตางๆ ท่ีจะนํามาใช
ในการพัฒนาการบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้  
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พฤติกรรมการเปดรับชม หมายถึง ลักษณะ ความถี่ ระยะเวลาชวงเวลา การรับชมรายการ
ขาวแบบการเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

ความพึงพอใจ  หมายถึง  การชมรายการแลวไดรับส่ิงท่ีตองการมากนอยเพียงใด  ในดาน
ตางๆ รวมท้ังความคิดเห็นตอรายการขาวแบบเลาขาวในดานตางๆ ในเชิงบวกหรือเชิงลบ  เชน ชอบ
ไมชอบ  ดีไมดี พอใจไมพอใจ สนใจหรือไมสนใจ  ในดานตางๆ เชน ดานผูดําเนินรายการ ดาน
เนื้อหาขาว ดานรูปแบบรายการ      

ภาพลักษณ  หมายถึง  ภาพภายในจิตใจของผูชมท่ีมีตอรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ในมิติตางๆ  ท่ี
เปนคุณสมบัติของรายการนี้ 

การรับรูภาพลักษณ หมายถึง การรับรูในเชิงความเห็นของกลุมตัวอยางผูชมในคุณสมบัติ
ดานตางๆ เกี่ยวกับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้   

ความนาเชื่อถือ หมายถึง การรับรูตอพิธีกรรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ในฐานะผูสงสาร หรือ
แหลงสาร วามีความนาเช่ือถือ นาไววางใจ นาประทับใจ นายกยองนับถือเพียงใด    

ผูชมรายการ   หมายถึง ประชาชนผูรับชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวในรายการ เร่ือง
เดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูดําเนินรายการ (พิธีกร) หมายถึง   ผูทําหนาท่ีนําเสนอขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดน
เย็นนี้ ไดแก  คุณธีระ ธัญไพบูลย   คุณวราภรณ สมพงษ  คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา  คุณบัญชา ชุม
ชัยเวทย   คุณณัฎฐกร เทวกุล  คุณนิธินาถ ราชนิยม  สายสวรรค ขยันยิ่ง คุณพลวรรธก บุญลออ และ
คุณสาธิต  กรีกุล 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                         

ในเชิงวิชาการ จะเปนประโยชนเพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการรายงานขาว ดานการจัด
รายการขาวทางโทรทัศน  และกลยุทธการตลาด  ตลอดจนดานการบริโภคขาวสารของผูชม   
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ในเชิงประยุกต จะเปนประโยชน เพื่อพัฒนารายการขาวใหตอบสนองความตองการของ         
ผูชมมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการนําเสนอขาวของ
รายการขาวและวิธีการนําเสนอของพิธีกร  เพื่อใหการนําเสนอไดตรงเปาหมายและเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูรับสาร   

1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย    

 การวิจัยคร้ังนี้สามารถวางกรอบแนวคิดทฤษฎีและตัวแปร ท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดังนี้
    

ผูบริหาร รายการ “เลาขาว”  ผูชม 
ผูผลิต • ลักษณะทาง เร่ืองเดนเย็นนี ้ ชอง 3 

• นโยบาย       ประชากรท่ี     
• กลยุทธการตลาด          แตกตางกัน 
• การวางแนวคิด 

รูปแบบเนื้อหา พิธีกร – บุคลิก ภาพลักษณ 
และลีลา -  ความนาเช่ือถือ • พฤติกรรมการ

รับชม 
 การนําเสนอ  - การอาน 

- การเลาขาว • ความพึงพอใจ 

• การรับรู
ภาพลักษณ
รายการขาว
ชอง 3 

เน้ือหา – ขาว  

• การรับรูความ
นาเช่ือถือของ
แหลงสาร  

  ภาพท่ี ภาพท่ี 1..1  กรอบแนวคิดการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัย  1 1
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

           
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเร่ืองพฤติกรรม

การเปดรับและการตอบสนองความพึงพอใจรายการขาวแบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้            
ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ประกอบดวย       

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศนและการนําเสนอขาวทางโทรทัศน    
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ        
2.3 แนวคิดความนาเช่ือถือของผูสงสาร        
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยการเปดรับสารจากส่ือ  
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด       
2.6 ทฤษฎีการใชประโยชนและตอบสนองความพึงพอใจจากส่ือ     
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ         

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับรายการขาวโทรทัศนและการนําเสนอขาวทางโทรทัศน  
กิติภัส แสงงามปล่ัง, 2548 : 13 (อางถึงใน สรรพสิริ วิริยสิร, 2540) อธิบายวาหนาท่ีสําคัญ

ท่ีสุดประการหนึ่งของส่ือมวลชน คือ การส่ือสารแจงขาวสารใหประชาชนไดรับรู และส่ือท่ีกําหนด
เกิดข้ึนชนิดแรกพรอมๆกับส่ือมวลชนนั่นก็คือ ส่ือหนังสือพิมพโดยมีส่ิงท่ีเรียกวา “ขาว” (News)  
ซ่ึงเปนผลผลิตมาจากการทําหนาท่ีในคร้ังนั้นและยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน  ดังนั้นคํานิยามของ
ขาวจึงอิงกับแนวคิดในการนําเสนอของขาวหนังส่ือพิมพเปนสวนใหญ   อยางไรก็ดีเม่ือส่ือมวลชน
แขนงอ่ืนๆไดพัฒนากาวหนามากข้ึนเร่ือยๆ  แนวคิดเกี่ยวกับขาวก็ไดถูกหยิบยกข้ึนมาอธิบาย                
การนําเสนอขาวผานส่ืออ่ืนๆในแนวทางเดียวกับหนังสือพิมพโดยมีหลักพื้นฐานท่ีความถูกตองเปน
จริง  ไดมีผูใหคํานิยามของขาวไวมากมายดังตอไปนี้ 

พิศิษฐ ชวาลาธวัช  กลาววา  ขาว  คือความจริงท่ีสมบูรณเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากอดีตสู
ปจจุบันอยางมีความสัมพันธตอเนื่องจะสมมติใหอะไรตางๆเกิดข้ึนเองไมไดและความเปนจริงนั้น  
มีผลมาจากพฤติกรรมของมนุษยในสังคม  และมีผลกระทบตอคนหมูมากต้ังแตระดับทองถ่ิน 
ประเทศและมวลมนุษยโลก        
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Ralph  S. Lzard ( อางถึงในปรียานุช  คลอวุฒิวัฒน, 2535 : 12) กลาววา  ขาว คือ  เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนจริง หรือกําลังจะเกิด และมีความสําคัญท่ีสรางความสนใจแกผูอานเปนจํานวนมาก และขาว
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือขาวท่ีสรางความพอใจแกคนจํานวนมาก 

Ahillip H. Auit  ศาสตราจารยทางวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัยมินเนโคตา                            
ในสหรัฐอเมริกา( อางถึงในปรียานุช คลอวุฒิวัฒน, 2539 )  ไดใหความหมายของคําวา “ขาว”                 
ไว 4 ลักษณะคือ      

1. ขาวเปนรายงานของเหตุการณหนึ่ง กระชับ ชัดเจน จัดเสนอไดในระยะเวลาอันเหมาะสม
  

2. กอนท่ีจะเปนขาว จะตองมีการรวบรวมขอมูลประกอบเหตุการณในขาวนั้นอยางถูกตอง
และสมบูรณ       

3. การรายงานขาวใหเหมาะสมกับระยะเวลาการนําเสนอไดกระชับ และชัดเจนเปนผล
เนื่องมาจากความสามารถของผูเรียบเรียง ผูเขียน ผูรายงานขาวนั้น    

4. เนื้อเร่ืองของขาวตลอดจนแงมุมท่ีนํามาเสนอนั้น เปนท่ีนาสนใจของผูอาน ผูฟงและผูชม 

Turner Caltedge อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพนิวยอรคไทม  กลาววา ( อางถึงในปรียานุช 
คลอวุฒิวัฒน, 2539 ) ขาว คือส่ิงซ่ึงสามารถพบไดในวันนี้โดยท่ีไมรับรูมากอน  

จากคําจํากัดความและคําอธิบายความหมายของ “ขาว” สามารถอธิบายความหมายของ
รายการขาวทางโทรทัศนไดดังน้ี  

รายการขาวทางโทรทัศน   หมายถึง  รายการท่ีจัดและผลิตโดยรูปแบบของการประกาศ อาน
คําบรรยาย และการรายงานเหตุการณตางๆหลากหลายกันไป การนําเสนอดวยวิธีเหลานั้น          
อาจทําไดดวยภาพท้ังหมด หรือบางสวนหรือปราศจากภาพเหตุการณท่ีเปนขาวก็ได  กอนนําเสนอ
ขาวจะมีการแสวงหา รวบรวม จัดเก็บขอมูลของเหตุการณในเร่ืองราว มีเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดของเหตุการณในขาวนั้นใหเกิดความกระชับชัดเจน และไดใจความภายในระยะเวลา
การนําเสนอท่ีเหมาะสมเพ่ือดึงดูด และเรียกรองความสนใจจากผูชมรายการขาวนั้นๆ และเพื่อเปน
การบริการประชาชนดวยขาวสารอยางถูกตองอีกดวย (ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน, 2539 : 12) 
      

รายการโทรทัศนจัดอยูในประเภทของ   Journalistic Program  อันประกอบดวยคุณลักษณะ
สําคัญๆ คือ ตองเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงมีพยานหลักฐานยืนยัน มีวิธีการนําเสนอท่ีมุงใหสารสนเทศ
(Information ) ( กาจนา แกวเทพ, 2540 : 257)   

DPU



 11 
 

กิติภัส แสงงามปล่ัง (2548 : 15) ใหคํานิยามวาขาวโทรทัศนนั้นคือการสืบทอดมาจากคํา
นิยามของขาวโดยท่ัวไป  จะตางกันตรงท่ีส่ือท่ีใชในการรายงานขาวสารเหตุการณ  หรือแสดง
ความเห็นไดท้ังภาพและไดยินท้ังเสียงไปพรอม ๆ กันไดอยางรวดเร็วสามารถสรางความตื่นตาต่ืน
ใจใหกับผูชมรูสึกถึงความเปนจริงไดมากกวารายงานขาวของหนังสือพิมพหรือวิทยุทําใหผูชมรูสึก
วาเปนสวนหนึ่งของเหตุการณคลายกับเขาไปอยูรวมในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น        

           
การประเมินคุณคาของขาว  ในปจจุบันมีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนมากมายซ่ึงเหตุการณบางอยาง
เทานั้นท่ีส่ือมวลชน   จะเลือกมารายงาน  สวนการที่จะเลือกเหตุการณใดข้ึนมารายงานนั้นก็ข้ึนอยู
กับหลักฐาน  บางประการท่ีรูกันดีในวงการส่ือมวลชนซ่ึงเรียกวา หลักคุณคาของขาว (News Value) 

ฉอาน วุฒิกรรมรักษา ( 2536 อางถึงใน กิติภัส แสงงามเปล่ัง, 2548)  กลาวถึง หลักเกณฑ การ
คัดเลือกขาว (News Judgement)  ทั้งของหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน  วาตอง
คํานึงถึงองคประกอบของขาว  หากเหตุการณหรือขอเท็จจริงใดมีคุณคาทางขาวสูง   (News Value) 
สูงก็จะไดรับการพิจารณานํามารายงานเปนขาว คุณคาของขาวข้ึนอยูกับองคประกอบสําคัญดังนี้ 
    

1. ความสดทันสมัย นับไดวาเปนหัวใจสําคัญในการนําเสนอขาว  เพราะผูอานมักใหความ
สนใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสด ๆ รอน ๆ หรือเร่ืองราวท่ีทันสมัยดังคํากลาวท่ีวา ขาวตองสดเหมือน
ปลา   

2. ความใกลชิด เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการพิจารณาคุณคาของขาว                    
เพราะนักจิตวิทยาไดอธิบายถึงนิสัยมนุษยวาจะสนใจเร่ืองท่ีอยูใกลตัวอาจจะสงผลกระทบถึงตัวเอง
ไดมากกวาความใกลชิดนี้  หมายถึงความสัมพันธใกลชิดตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังดานรางกายและ
จิตใจ     

3. ความเดน หมายถึง บุคคลสําคัญท่ีเปนท่ีรูจักกันดีเม่ือบุคคลนั้นไปเกี่ยวของกับเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนยอมไดรับความสนใจจากประชาชนโดยท่ัวไป ความเดนนี้รวมถึงสถานท่ีสําคัญวัตถุลํ้าคา 
ฯลฯ เปนตน  

4. ความแปลกประหลาด  เม่ือมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางผิดปกติหรือผิดวิสัยในสังคม  
เหตุการณนั้นยอมกอใหเกิดความสนใจ และมีคุณคาทางขาวสูง    

5. ผลกระทบกระเทือนขาว  มีผลตอประชาชนเปนจํานวนมากมักจะไดรับการพิจารณาท่ีจะ
เสนอเปนขาวมากกวา ขาวท่ีวานี้อาจจะเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม   
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6. ความขัดแยง เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาคุณคาของขาว  
เพราะความขัดแยงยอมเปนท่ีสนใจของมนุษยโดยท่ัวไปอาจจะเปนความขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม        

7. ความมีเง่ือนงํา บางคร้ังเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอาจมีเบ้ืองหลังลึกลับสลับซับซอนส่ือมวลชน
มักใหความสนใจในการขุดคุยและนํามาตีแผนําเสนอเปนขาวติดตอกันเปนวันๆ  ซ่ึงขาวประเภทนี้
จะไดรับความสนใจจากประชาชนอยางกวางขวาง  เปนขาวท่ีปุถุชนสนใจเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึน
แลวทําใหเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณตอเหตุการณ  หรือมีความรูสึกรวมทางอารมณกับบุคคลใน
ขาวดวยเชนกัน  เห็นอกเห็นใจ เศราโศกเสียใจ กลัวหรือหวาดระแวงวาสักวันหนึ่งอาจเกิดข้ึนกับ
ตัวเองได  

8. เพศธรรมชาติของมนุษย มักสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับเพศ ท้ังเพศเดียวกันและตางเพศและ
ความผิดปกติทางเพศ         

9. ความขบขัน ในชวงเวลาท่ีบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองกําลังเครงเครียด
ส่ือมวลชนอาจเสนอขาวขบขัน  เพื่อผอนคลายบรรยากาศไดช่ัวคราว ขาวขบขันนี้อาจจะเกิดจาก
การกระทําของดาวตลกหรือจากเหตุการณ     

10. ความเปล่ียนแปลงในสังคมมนุษย ยอมตองมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมออาจจะเปนการ
เปล่ียนแปลงในทางที่ดีหรือไมดีก็ได  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นมนุษยซ่ึงเปนหนวยหนึ่งของ
สังคม จําเปนตองใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ดวยเพราะการเปล่ียนแปลงยอมกระทบ
ตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออม  

11. ความกาวหนา มนุษยมีความพยายามด้ินรนท่ีจะเอาชนะธรรมชาติเสมอ มนุษยจึงคิดคน
หาวิธีการใหมๆ เพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรซ่ึงทําใหประชาชนสนใจจึงถือไดวามีคุณคาทาง
ขาวสูงเชนกัน  

ศิริพร วุฒิทวี ( 2542  อางถึงใน ธนาพงษ จันทรชอน, 2546 : 61) กลาววา  สถานีโทรทัศน 
BBC ของประเทศอังกฤษ กําหนดเกณฑประเมินคุณคาขาวไว 2 ประการไดแก ความสําคัญ
(Important)  และความสนใจ (Interest) ซ่ึงหลักเกณฑท้ัง 2 นี้ ไมจําเปนตองใชควบคูกันอาจจะมี
อยางใดอยางหนึ่งหรือมีท้ังสองอยางก็ได        
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ประเภทของขาว   การแบงประเภทของขาวสามารถกําหนดไดหลายวิธี เชน แบงตามเนื้อหาขาวสาร  
แบงตามท่ีเกิดเหตุการณ แบงตามแหลงขาว และแบงตามลักษณะของการผลิตขาว  หากแบงตาม
เนื้อหาขาวจะสามารถแบงขาวออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ  

1.   ขาวหนัก (Hard News)  หมายถึง  ขาวท่ีเกิดข้ึนในใหมในทุกทิศท่ัวโลกแลวมีผลกระทบ
ตอประชาชนจํานวนมากในทันทีทันใด และมีความสําคัญตอสังคมอยางมาก เชน  ขาวเศรษฐกิจ 
ขาวการเมือง ขาวภัยพิบัติ เปนตน     

2.   ขาวเบา (Soft  News) ขาวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและมีคุณคาสําคัญนอยกวาขาวหนัก
มีผลกระทบตอผูชมไมมากนัก เชน  ขาวสังคม ขาวบันเทิง ขาวศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 
  

สําหรับขาวโทรทัศนนอกจากจะมีการแบงตามเนื้อหาขาวเปนหลักแลว  ยังตองอาศัย
หลักการแบงตามสถานการณท่ีเกิดเหตุการณมาประกอบ  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของขาวโทรทัศน
แบงเปน   

1.   ขาวหนัก   ไดแก ขาวทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ    

2.   ขาวเบา   ไดแก ขาวสังคม ขาวบันเทิง ขาวศิลปวัฒนธรรม ขาวอาชญากรรม ขาวเกษตร 
ขาวกีฬา 

3.   ขาวภูมิภาค หรือขาวทองถ่ิน   ไดแก ขาวท่ีเกิดข้ึนในประเทศ ซ่ึงไมเกิดข้ึนในเมืองหลวง
และจังหวัดใกลเคียง  แตเปนขาวท่ีมีความสําคัญ และมีผลกระทบตอประชาชนในภูมิภาคหรือ
ทองถ่ินนั้นๆ เปนสวนใหญ รวมท้ังบุคคลท่ีเปนขาวก็เกี่ยวของกับภูมิภาคและทองถ่ินนั้นๆ ดวย 

4.   ขาวตางประเทศ   ไดแก  ขาวรายงานเหตุการณ สถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนอก
ราชอาณาจักรไทย  โดยรับสัญญาณขาวผานดาวเทียม  ทางเคร่ืองโทรพิมพ ซ่ึงจะมีเจาหนาแปลขาว
เปนภาษาไทย และจะคัดเลือกเฉพาะขาวท่ีนาสนใจเทานั้นออกอากาศ  ท้ังนี้ รวมถึงการวิเคราะห
ขาวตางประเทศดวย 

จะเห็นไดวารายการขาวในรูปแบบการเลาขาวจะมีท้ังขาวหนักท่ีเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ  
ภัยพิบัติตางๆ  และขาวเบาที่เกี่ยวกับสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง กีฬา   ท่ีนําเสนอแก
ผูชมทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และเหมาะสมกับระยะเวลาการนําเสนอไดกระชับและ
ชัดเจนในเนื้อหาของขาว  ตลอดจนแงมุมการนําเสนอของพิธีกรรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว 
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การนําเสนอขาวทางโทรทัศน  โดยท่ัวไปประชาชนซ้ือโทรทัศนมักมีจุดประสงคท่ีสําคัญคือ คือ 
เพื่อความบันเทิง สวนในเร่ืองของการท่ีจะไดรับความรูไมวาจะเปนเหตุการณในปจจุบันหรือ
ความรูท่ัวไปก็ตามผลพลอยได หรือเปาหมายรองลงมาอีกประการหนึ่ง การดําเนินกิจการโทรทัศน
เองก็มุงท่ีจะทําหนาท่ีใหความบันเทิงเปนหลักมากกวาหนาท่ีอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตามโทรทัศนก็ทํา
หนาท่ีใหบริการดานความรูและเหตุการณปจจุบันแกประชาชนท่ัวไปไดรวดเร็ว และทันตอ
เหตุการณมากกวาอ่ืนๆ       

ลักษณะการนําเสนอขาวในรูปแบบโทรทัศนนั้น สามารถกระตุนและดึงดูดความสนใจของ
ผูรับสารไดเปนอยางดี  นอกจากภาพและเสียงจะเปนตัวโดดเดนในการนําเสนอเนื้อหาเขามาสราง
ความประทับใจ ความสนใจดีซ่ึงประกอบดวย สาระ (Messages)  ท่ีเปนความจริงใหม สด นาสนใจ 
และมีผลกระทบตอประชาชนท่ีสงออกไปยัง ผูรับสาร (Source)  โดยอาศัย ส่ือ (Channel) โทรทัศน 
เพื่อรับทราบการใชภาพประกอบเหตุการณประกอบเน้ือหา เปนวิธีการหนึ่งในการถายทอดขาวสาร 
(Information),  ทัศนคติ (Attitude) และ อารมณ (Emotion)    

ขาว เปน เนื้ อหาของส่ือมวลชนท่ีมีความสํา คัญยิ่ งอย างหนึ่ ง   โดยเฉพาะอย างยิ่ ง                         
ขาวโทรทัศนซ่ึงเปนรายการที่ตอบสนองตอบทบาทของโทรทัศนในการเผยแพรขาวสารสูสังคม
โดยตรง รายการขาวโทรทัศนซ่ึงเปนรายการโทรทัศนท่ีมีความสด ทันตอเหตุการณบอกเลาขาวสาร
ตางๆ  ตลอดจนเร่ืองราวของสังคมไทย ท่ีสามารถตอบสนองความสนใจใครรูของประชาชนอยาง
มาก  สถานีโทรทัศนเองก็ใหความสําคัญกับรายการดังกลาวสูง  มีการแขงขันท้ังดานรูปแบบ
รายการ การนําเสนอเนื้อหา และเทคโนโลยีมาใชในการผลิตรายการ  ท้ังนี้เพราะทุกสถานีถือวา
รายการขาว คือ ภาพพจนและหนาตาของสถานี   ส่ิงสําคัญของขาวโทรทัศน คือ ตองมี เนื้อหา
โดยรวมเหตุการณสรุปเหตุการณท่ีเกิดข้ึนวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม               
ซ่ึงเม่ือรวมกับลักษณะของส่ือโทรทัศนแลว ขาวโทรทัศนควรมีความหมายคือ  ขาวสารท่ีเกิดข้ึน
ใหม นาสนใจ มีผลกระทบตอสาธารณชน ซ่ึงบันทึกภาพได  เพื่อจัดทํารายการของขาวในประเทศ 
ขาวตางประเทศ ขาวกีฬา และการวิเคราะหขาว  

ดังนั้นจะเห็นวารายการขาวในรูปแบบการเลาขาวของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  พิธีกร
มีการนําเสนอขาวท่ีมีผูคนใหความสนใจในขณะน้ันซ่ึงมีผลกระทบตอสาธารณชน  และใน
ชีวิตประจําวันรวมเนื้อหาขาวท่ีเลือกมานําเสนอในรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ตองกระชับ ชัดเจนทันตอเหตุการณ นําเสนอไดในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม รวมท้ังการถายทอดน้ําเสียงลีลา อารมณของพิธีกรท่ีดึงดูดความสนใจและจูงใจผูชม  
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การเปนผูประกาศขาวของสถานีโทรทัศนชองตางๆ นั้น  สามารถจัดแบงประเภทผูประกาศ
ขาวตามลักษณะบทบาทของงาน ตามหนาท่ีในการนําเสนอขาวและคุณสมบัติของผูประกาศขาว
แบงไดตามเกณฑตางๆ ดังนี้        

1. ผูประกาศขาวหลัก และผูประกาศขาวรวม เปนหลักในการนําเสนอขาวประกาศและ
เช่ือมโยงช้ินขาวตางๆ ใหเปนไปตามบทโทรทัศน      

2. ผูประกาศขาวรวม มีการนําเสนอสลับกับผูประกาศขาวหลักและอาจไดรับมอบหมายให
นําเสนอขาวแตละขาวหรือแตละประเภทของขาว   

3. ผูรายงานขาวเปนผูไดรับเลือกใหเปนผูประกาศขาวในรายการนั้นๆ  การประกาศ บรรยาย 
และรายงานขาวหรือวิจารณขาวจําเปนตองอาศัยผูประกาศขาวดําเนินรายการ  ดังนั้นรายการ
ประเภทขาวจะไดรับความนิยมและเช่ือถือจากผูชมเพียงใดข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและความสามารถ
ของผูทําหนาท่ีเกี่ยวของกับขาวท้ังหมด (นงนุช  ศิริโรจน, 2537 : 73 - 79)  

Bruce Lewis, 1974 : 15-29 (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2542 ) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพของผู
ประกาศขาวท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีรูปรางหนาตาดี น้ําเสียงและคําพูดชัดเจน มีความรูและ
ประสบการณ เฉลียวฉลาด มีอารมณขัน อดทน ความคิดสรางสรรค กระตือรือรน ม่ันใจในตัวเอง
และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี    

จากขอมูลขางตนเปนการแสดงถึงลักษณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูประกาศขาว วาควรจะมี
กรอบแนวคิดท่ีสามารถนํามาใชกับตัวผูประกาศขาว เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือตอตัวผูประกาศขาว 
ผูประกาศขาวหลักและผูประกาศขาวรวมในรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวมีหนาท่ีการนําเสนอ
ขาวท่ีเช่ือมโยงกัน  และสลับการนําเสนอขาวแตละขาวแตละประเภท เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย
และมีสีสันในการนําเสนอขาว  ใหขาวนาสนใจและนาติดตาม  
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คุณสมบัติของผูประกาศขาวหลัก   สามารถสรุปคุณสมบัติเดนของผูประกาศขาวหลัก                        
โดยเรียงความสําคัญไดดังตอไปนี้   

1.  มีความรู ความสามารถ และประสบการณในงานขาวเปนอยางดี    
2.  มีบุคลิกดี  มีความนาเช่ือถือ  สามารถทําใหผูชมเกิดความเปนกันเองในการนําเสนอขาว

ไดเปนอยางดี 
3. มีความสามารถในการพูดบรรยายตอโดยไมตองมีสคริปต โดยเฉพาะหนากลองโทรทัศน

จะตองไมประหมา  การใชภาษาในขณะพูดตองชัดเจนเขาใจงาย   
4.  มีความสามารถในการสัมภาษณตั้งคําถามโดยจะตองต้ังคําถามโตตอบใหอยูในประเด็นท่ี

ผูชมสนใจอยากรู          

5.  มีความสามารถในการเขียนขาว หรือแกไขขาวสามารถใชไหวพริบแกปญหาเฉพาะหนา
ไดเปนอยางดี 

 

คุณสมบัติของผูประกาศขาวรวมหรือผูนําเสนอขาวรวม  

สามารถสรุปรายละเอียดตามคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําเสนอขาวไดตามลําดับดังนี้  
1. ตองเปนผูท่ีมีรูปรางหนาตาดี สวยงามดูดี       
2. ตองเปนผูท่ีอานออกเสียงภาษาไทยอยางถูกตองชัดเจน ตามอักขระและวรรคตอน 

ประกอบน้ําเสียงนุมนวลชวนฟง         
3. ตองเปนผูมีบุคลิกภาพดูดี นาเช่ือถือ    ซ่ึงถือวาเปนปจจัยสําคัญมากท่ีสุดปจจัยหนึ่งท่ีทําให

คนดูเกิดความเช่ือถือในขาวท่ีกําลังนําเสนออยู     
4. ตองฉลาดมีไหวพริบดี และจะตองมีความรูทางดานขาวท่ีตองนําเสนอดวย   
5. ตองสามารถทําหนาท่ีภายใตความกดดัน รวมท้ังสามารถทํางานเขากับผูอ่ืนได  

อยางไรก็ตามคุณสมบัติของผูนําเสนอขาวรวมท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตน นับเปนคุณสมบัติท่ี
สําคัญของผูประกาศขาว ในรูปแบบการเลาขาวของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  
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คุณสมบัติของผูรายงานขาว         

1. มีความรูและรูจริงเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีรายงานขาวเปนอยางดี  เปนผูท่ีมีความชํานาญและ           
มีประสบการณในขาวดังกลาวมามากพอสมควร     

2. มีความสารถในการสรุปประเด็นขาวเร่ืองราว หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละเร่ืองท่ีมี
ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปอยางไร      

3. เปนบุคคลท่ีมีความสังเกตรายละเอยดรอบๆ รวมท้ังอารมณและบรรยากาศของผูชมท่ีอยู
รอบๆ เหตุการณรายงานขาว  จะตองเปนผูท่ีควบคุมอารมณความตื่นเตนไดไมประหมา   ในการ
นําเสนอ 

4. มีความสามารถในการพูดโดยไมตองมีสคริปต ผูรายงานขาวตองสามารถท่ีจะพูดหรือ
บรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยทันทีทันใด       

5. เปนผูมีความสามารถในการใชเสียงเปนอยางดี เพื่อใหผูชมเขาใจและเราใจไปกับ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น          

6. รูจักการตั้งคําถามสัมภาษณบุคคลในเหตุการณในประเด็นการนําเสนอขาวและหาคําตอบ
ท่ีประชาชนอยากทราบในการรายงานขาวนั้นๆ ภายใตเวลาการนําเสนอท่ีจํากัด   

7. สามารถทํางานภายใตความกดดันตางๆได เพ่ือหาขอมูลและเจาะลึกการนําเสนอรวมท้ัง
การทํางานรวมกับผูอ่ืน        

8. การปรากฎตัวตามหนาจอโทรทัศนมีความจําเปนท่ีผูรายงานขาวจะตองแสดงความรูและ
ความนาเช่ือถือ   

      

John  Hickock (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541 : 31) ไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผูประกาศขาวโทรทัศนท่ีพึ่งปฏิบัติดังนี้   

1.   สมาธิ  (Concentrate )  เปนส่ิงท่ีสําคัญของคนท่ีทํางานโทรทัศนและวิทยุท่ีจะตองแยก
ประสาทได นั่นคือ เลือกฟงในส่ิงท่ีตองการใชงาน      

2.  การรูจักสรางตัวเองข้ึนมา (Detach)  หมายถึง  ความเปนตัวของตัวเองท่ีเปนจริงตองเก็บ
ซอนความรูสึกสวนตัวไวเบ้ืองหลัง  เพื่อเปดโอกาสใหกับตัวเองอยางพินิจพิเคราะห   โดยปราศจาก
อคติ  หากทําไดก็จะสามารถควบคุมตัวเอง  รวมทั้งเปนผูกํากับตัวเองไปในตัว   ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ
สําหรับผูประกาศระดับมืออาชีพตองมี    
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3.   การฝกจิต (Mentally Rehearse)  ไมใชเพียงการคิดคํานึง  หากเปนการฝกการเรียนรู                
ท่ีจะใชจินตนาการ  เพื่ออธิบายเหตุการณและการกระทําตางๆ ออกมา  

4. ความเช่ือมั่นในตัวเอง (Believe  in yourself)  ตองริเร่ิมจากความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของตนเอง แมอาจมีเหตุการณมาทําลายความม่ันใจ  ผูประกาศที่ดีจะตองทําหนาท่ีตอไปดวยความ
มั่นใจ ดวยนํ้าสียงท่ีฟงแลวนาเช่ือถือมากท่ีสุด  ตองทําตัวเปนผูเช่ียวชาญและรูจริงในสายตาผูชม   

5.  การพูดโดยไมมีสคริปต (AD-Libbing)  เปนการเรียนรูท่ียากท่ีสุดในการทํางานของ               
ผูประกาศขาว  ซ่ึงเปนการพูดเสริมโดยไมมีสคริปต  ถือเปนเทคนิคท่ีชวยสรางสีสันใหการรายงาน
ขาวไดไมนอย โดยการพูดเสริมนอกเหนือจากสคริปต  ผูประกาศขาวจะตองเตรียมขอมูลใหพรอม  

6.  การควบคุมลมหายใจ ( Breathing) ผูประกาศและนักอานขาวท่ีดี  ควรรูจักจังหวะการ
หายใจท่ีถูกตองวาการเปลงเสียงไดอยางตอเนื่องและนุมนวล  ควรมาจากการเปลงเสียงผานกระดูก
ซ่ีโครงสวนกลางลอดผานข้ึนมา โดยการฝกลมหายใจดวยกระบังลม      

7. อานอยางเปนธรรมชาติ (Read Naturally) การอานออกเสียงนับเปนส่ิงสําคัญสําหรับ          
ผูประกาศขาวทางวิทยุหรือโทรทัศน ผูประกาศขาวท่ีดีตองรูวิธีอานเน้ือหาสาระดวยเสียงท่ีเปน
ธรรมชาติและไมผิดพลาด   

8.  การควบคุมเสียง (Voice Control ) เสียงท่ีเปลงออกมาจะตองสรางความประทับใจใหกับ
ผูฟง ผูชม ซ่ึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเสียงท่ีเปลงออกมา    

9. การออกเสียง ( Television Performance)  ผูประกาศจะตองเรียนรู และจําเปนตองทราบ
องคประกอบของภาพตางๆ ตองรูวากลองตัวใดจับภาพตัวเอง กลองกําลังจับภาพมุมใกล                  
(Close Up ) หรือมุมกวาง  ( Long Short )  (อางใน สนมพร ฉิมเฉลิม ,2541:31)    
  

Ray White, (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541 )ไดกลาวถึงคุณสมบัติของการทํางานดาน
ขาวโทรทัศน  โดยเฉพาะผูท่ีทําหนาท่ีผูประกาศขาว ดังนี้  

1. รูปรางหนาตา  (Look)  ไมจําเปนตองเปนคนสวยหรือหลอแบบดาราหนัง เพราะส่ิงเหลานี้
สามารถปรุงแตงข้ึนมาได คนไมสวยก็อาจทําใหดูดีข้ึนมาได เพียงแตใชการเสริมแตงเขาชวย                
อําพรางท่ีมีอยูไมใหเปนท่ีสังเกตเห็น  เพราะโทรทัศนเปนส่ือท่ีเรามองเห็นภาพได รูปรางหนาตาท่ี
ปรากฏ (Appearrance) จึงเปนปจจัยสําคัญมากสําหรับอาชีพผูประกาศขาว    

2. น้ําเสียง (Vioce)  การมีน้ําเสียงท่ีพูดชัดเจน ถูกตองอักขระ มีจังหวะวรรคตอนท่ีถูกตอง  
ส่ิงเหลานี้จะชวยใหการอานขาวนาฟง นาสนใจ ชวนติดตามยิ่งข้ึน    
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3.  ความนาเช่ือถือ  (Credibility)  ถึงแมวารูปรางหนาตาและน้ําเสียงจะเปนส่ิงแรกท่ีดึงดูด
ความสนใจจากผูชมรายการขาว แตท้ังรูปรางหนาตา น้ําเสียงนั้นอาจมีขอยกเวน เพราะหากเขามี
คุณสมบัติ และความนาเช่ือถือ ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่ง ถึงแมผูประกาศขาวไมได
เปนคนสวย ไมมีน้ําเสียงชวนฟง แตน้ําเสียงท่ีอานขาวนั้นออกมาชัดเจน กลมกลืนไปกับเหตุการณท่ี
กําลังอานอยูเพื่อใหการส่ือสารกับผูชมประสบความสําเร็จ      

4.  ภาพทีปรากฎบนหนาจอโทรทัศน ของผูประกาศขาวจะตองออกมาดูดี เม่ือทํา ทรงผม 
(Hair  Style) การแตงหนา (Make up) การแตงกาย (Dress) ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบอยางมากตอการ
ปรากฏตัวตอหนาสาธารณชนของผูประกาศขาว    

5.  ประสบการณ (Experience) ผูประกาศขาวโทรทัศนท่ียังไมมีประสบการณมักกังวลใจใน
เร่ืองรูปรางหนาตามากกวาจะเปนอยางไรเม่ืออยูหนาจอโทรทัศน  บางคนมีพรสวรรคในการพูดตอ
หนาสาธารณะ บางคนมีอากาส่ันประหมา แตส่ิงเหลานี้คอยๆดีข้ึน เม่ือมีประสบการณมากข้ึน               
ไดออกอากาศบอยข้ึน ดังเชน ผูประกาศช้ันนําของอเมริกา Walter Gronkite, Dan Rather,  Tom 
Brakaw, Peter Jenning  ดังนั้นประสบการณจึงเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีชวยสงเสริมใหการ
ทํางานของผูประกาศขาวดีข้ึน  

6.  การเปนผูมีอารมณขัน สนุกสนาน (Sense of Humor ) ผูประกาศขาวท่ีมีอารมณขัน              
จะทําหนาท่ีใหการทํางานไมเครงเครียดจนเกินไป  ถึงแมวางานท่ีรับผิดชอบอาจดูนาเบ่ือสําหรับ                  
ผูประกาศขาวท่ีตองทํางานเพ่ือสาธารณชนก็ควรปรับอารมณไดดี มองทุกส่ิงทุกอยางใหสนุกสนาน  

7.  การทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม (Teamwork ) ผูประกาศขาวท่ีดีจะตองฝกหัดใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน จะทําใหงานสําเร็จไปอยางรวดเร็ว ราบร่ืน การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ก็จะทําใหงานดูงายข้ึน   

I. E. Fang , (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541 )ไดกลาวถึงวิธีการปฏิบัติหนาท่ีผูประกาศ
ขาวโทรทัศนท่ีถูกตอง  ดังนี้   

1.  ผูประกาศขาวตองพูดจาไดชัดเจน (Speaking Clearly)  เพราะตองอานขาวใหผูชมเขาใจ
และเพ่ือเปนการปองกันความผิดพลาดเม่ือออกอากาศ ผูประกาศขาวควรตรวจดูขาวกอนเวลา
ออกอากาศจริง เพราะอาจพบกับคําหรือช่ือยากๆที่ไมเคยเห็นมากอน     

2.  ผูประกาศขาวควรมีความเขาใจในขาว (Sense of News)  เพราะในการอานขาวควรใช
ภาษาท่ีแสดงถึงความรูสึกกับเหตุการณในขาวบาง เชน การแสดงความรูสึกเสียใจตอการสูญเสีย
เร่ืองเศรา หรือเร่ืองของความทารุณโหดราย     
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3.  ผูประกาศขาวตองใจเขาเนื้อหา (Knows  his Subject)  ตองอานขาวใหผูชมเขาใจถึงเร่ืองท่ี
กําลังอานอยู ไมวาจะเปนเนื้อหา การอานช่ือหรือคําไดอยางถูกตอง   

4.  ผูประกาศตองทํางานรวมกับผูอ่ืนได (Smooth Flow) เพื่อใหการอานขาวออกอากาศ
เปนไปไดดวยความราบร่ืน ผูประกาศขาวตองทํางานประสานกับฝายอ่ืนๆไดอยางดี เชน ผูกํากับให
เวลาการบรรยายภาพ 5 วินาที ผูประกาศขาวก็จะตองอานตามเวลา ถาอานไมทัน หรืออานผิด                 
ผูประกาศตองแกปญหาเฉพาะหนาได โดยตองตัดสินใจวาควรกลาวคําขอโทษทันที หรืออานขาม
ไปเลย เพราะปกติแลวการกลาวคําขอโทษส้ันๆ ก็ไมไดทําใหผูประกาศขาวเกิดความอับอายอะไร  
เพราะผูชมก็ตองเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางอาจเกิดความผิดพลาดได  ในกรณีนี้ผูประกาศขาวก็อาจจะ
ใชอารมณขันเขาชวยทําใหบรรยากาศดีข้ึน  

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ 

เสรี  วงษมณฑา  (2540 : 41)  ใหความหมายวา  ภาพลักษณ  คือองคประกอบระหวาง
ขอเท็จจริงกับการประเมินสวนตัวของคนใดคนหนึ่งกลายเปนความจริงแหงการรับรูของบุคคล
ไมใชขอเท็จจริงท่ีปราศจากอคติใดๆ 

Daniel J.Boorstin (1981 : 52)   กลาววา  ภาพลักษณเปนภาพท่ีมนุษยรับรูดวยการสราง
เหตุการณเทียม  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําลองเหตุการณท่ีไมไดเกิดตามธรรมชาติ  เปนการสรางใหเขาใจงาย  
และสามารถเขาใจไดในหลายความหมาย  และตองมีความนาเช่ือถือในสายตาของผูรับสาร                  
ซ่ึงแดเนียลกลาวถึงภาพลักษณในแงตางๆ ดังนี้ 

1. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกจําลองข้ึนมา  หรือสังเคราะหข้ึนมา  มิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  
เพ่ือการสนองวัถตุประสงคบางอยางภายใตการวางแผนที่กําหนดไวเปนแบบแผน  เชน  แผนงาน
ประชาสัมพันธ 

2. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเช่ือถือได  เพราะความเช่ือถือได คือ  หัวใจของการสรางภาพลักษณ 

3. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีอยูนิ่งและรับรูได  และตองไมขัดแยงกับความเปนจริง  แมในบางคร้ัง
จะเปนภาพท่ีสรางข้ึนก็ตาม  แตตองถูกนําเสนอใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  จึงจะไดรับความเช่ือถือ 

4. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน  คือ  การพยายามสรางการรับรูจากนามธรรมใหเปน
รูปธรรม  เพื่อผลทางดานอารมณ  ความสนใจ  ความนานับถือ 
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5. ภาพลักษณตองเปนส่ิงท่ีงายแกการเขาใจ  ตองชัดเจน  งายแกการทําความเขาใจและจดจํา  
รวมท้ังตองมีความแตกตางท่ีโดดเดน  และส่ือความหมายไดครบถวนตามตองการ 

6. ภาพลักษณในบางคร้ังก็มีความหมายท่ีสามารถตีความไดหลายแง  เพราะเปนส่ิงท่ีมี
ลักษณะก้ํากึ่งระหวางความคาดหวังในใจ  หรือความอยากใหเปนกับความเปนจริง  ดังนั้นการสราง
ภาพลักษณท่ีดีตองสามารถหาจุดรวมระหวางความจริงและความคาดหวังใหไดสมดุลยกัน 

แดเนียล  สรุปวา  ภาพลักษณจะเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนมาอยางมีวัตถุประสงค  เพื่อสราง
ความประทับใจ  เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน  ซ่ึงภาพลักษณจะมี
สวนผสมท้ังมิติสวนตัว  และมิติสาธารณะ  เพื่อใหเกิดภาพลักษณเฉพาะตัว  โดยท่ีมีสวนรวมกันใน
แงของความเปนภาพลักษณสาธารณะ 

Kenneth E Boulding (1975 : 91) กลาวไววา  การสรางภาพลักษณเปนเร่ืองของความรูสึก
และอารมณท่ีเรามีตอส่ิงตางๆ  เปนความรูในเชิงอัตวิสัย  อันเนื่องมาจากประสบการณของตัวเอง  
แตขอจํากัดคือ  เราไมสามารถรับรูและทําความเขาใจกับทุกส่ิงท่ีไดเสมอไป  ดังนั้นเราจะไดเพียง 
“ภาพ”  ซ่ึงเราจะตองมาตีความโดยตัวเราเอง  ซ่ึงตองใชคานิยม  ความเช่ือ  ทัศนคติของเราในการ
ตีความนั้นๆ  ดังนั้นภาพลักษณจึงเปนเร่ืองของการตีความโดยผานประสบการณตรงและ
ประสบการณโดยออมแทนความหมายเชิงอัตวิสัยของส่ิงตางๆ  ท่ีเรารับรูมาเปนการตีความหรือส่ิง
ประทับใจ  ภาพท่ีปรากฎจะเปนตัวแทนของการรับรูในเชิงความหมายท่ีผานกระบวนการรับรูอยา
เลือกสรร  และกอใหเกิดการใหความหมายตอส่ิงตางๆ  ซ่ึงกระบวนการนี้คือ  กระบวนการ
ภาพลักษณ 

ภาพลักษณประกอบดวย  4 สวน  ซ่ึงตางก็มีปฏิสัมพันธตอกันไป  สามารถจะแยกจากกันได
อยางเด็ดขาด  คือ 

1. องคประกอบเชิงการรับรู  ซ่ึงบุคคลจะไดจากการสังเกตุโดยตรง  อันจะนําไปสูการรับรู  
หรือมีส่ิงท่ีถูกรับรูนั่นเอง  โดยจะเปนบุคคล  สถานท่ี  เหตุการณ  หรือความคิดตางๆ  ก็ได 

2. องคประกอบเชิงความรูสึก  อันไดแก  ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิง
ตางๆ  อันเปนความรูสึกที่มีไดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

3. องคประกอบเชิงการเรียนรู  ไดแก  ภาพลักษณท่ีเปนความรูเกี่ยวกับประเภท  คุณสมบัติ  
ความแตกตางของส่ิงตางๆ  ท่ีไดจากการเรียนรู 
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4. องคประกอบเชิงการกระทํา  เปนองคประกอบของภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับเจตนาหรือความ
มุงหมาย ซ่ึงเปนแนวทางของการปฏิบัติตอบโตตอส่ิงเรา  เปนผลพวงตอการปฏิสัมพันธของ
องคประกอบเชิงความรูสึกและเชิงการเรียนรู 

องคประกอบท้ัง 4  ประการ  จะผสมผสานเขากับประสบการณของบุคคล  ทําใหเกิด
ภาพลักษณเชิงการส่ือสารตามแนวคิดของ เคนเนซ  โดยจะมีส่ิงท่ีถูกสังเกต  ส่ิงท่ีผานเขามาทางการ
รับรูของบุคคล  โดยชองทางการสัมผัสท้ัง 5  อันเปนผลจากประสบการณตรงและประสบการณ
ออม  นั่นคือ  ผานการปฏิสัมพันธส่ือสารท้ังระดับบุคคล  และส่ือมวลชนซ่ึงจะใหความหมายตอส่ิง
ตางๆ  ในระดับท่ีแตกตางกัน  โดยมีกระบวนการเรียนรู  มีการแยกประเภทลักษณะ  และความ
แตกตางของส่ิงตางๆ  อันเปนความรูสึกของการใหคุณคา  และการตีความหมายโดยตัวเราเองผาน
ทางทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  ท่ีอยูบนพื้นฐานดั้งเดิมของเขา  พัฒนามาเปนการยอมรับหรือไม
ยอมรับ  การใหความหมายตอส่ิงตางๆ บุคคล  เหตุการณ  แตกตางกันไป  ซ่ึงความรูสึกท่ีพรอม
แสดงออกอยางมีทิศทางดวย 

วิรัช  ลภิรัตนกุล  (2546 : 81 - 83)  ไดจําแนกประเภทของภาพลักษณของเปน 4 ประเภท  
ดังนี้ 

1. ภาพลักษณของบริษัท  คือ  ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนที่มีตอบริษัท                       
หรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง  ซ่ึงหมายรวมถึงดานการบริหาร  สินคา  และบริการท่ีบริษัท
นั้นจําหนาย 

2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ  คือ  ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีตอ
สถาบันหรือองคการ  ซ่ึงโดยมากจะเนนไปทางดานตัวสถาบันหรือองคการเพียงอยางเดียว                   
ไมรวมถึงสินคาและบริการท่ีจําหนาย 

3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ  คือ ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีตอสินคา  
และบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว  โดยไมรวมถึงตัวองคการหรือบริษัท 

4. ภาพลักษณท่ีมีตอสินคาตราใดตราหน่ึง  คือ  ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีตอ
สินคาตราใดตราหน่ึง  หรือเคร่ืองหมายการคาใดเคร่ืองหมายหน่ึง  สวนมากมักจะใชในดานการ
โฆษณา  และการสงเสริมการขาย  เปนภาพในจิตใจของผูบริโภคท่ีไดรับการปลูกฝงอยางม่ันคงใน
ดานความรูสึกนึกคิด  และส่ิงสําคัญภาพลักษณของตรายี่หอนั้นควรจะมีความเดนเปนพิเศษ                  
และจะตองมีเอกลักษณของตัวเองท่ีไมเหมือนใคร  จึงจะทําใหสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นอยูเหนือ
คูแขง  และสามารถประทับอยูในความทรงจําของประชาชนผูบริโภคอยางยาวนาน 
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5. ภาพลักษณเปนเร่ืองท่ีเกือบทุกวงการกลาวถึงและใหความสําคัญอยางมากในปจจุบัน  
โดยเฉพาะในวงการธรกิจการตลาด  การโฆษณา  และการประชาสัมพันธ  โดยท่ัวไปภาพลักษณ
สามารถมองไดใน 2 มุมมอง คือ  

1. มุมมองท่ีบุคคลในองคกรมองภาพลักษณของตนเอง 

การมองภาพลักษณตนเองเปนการรับรูภาพโดยรวมของบุคคลที่มีตอตนเอง  ซ่ึงอาจตรง
หรือไมตรงกับความจริง 

การมองภาพลักษณขององคกรจากบุคคลในองคกรหรือภาพลักษณกระจกเงาเปรียบไดกับ
เวลาเราสองกระจกจะเห็นภาพตนเองในกระจก  ภาพนั้นอาจสวยสงาตามความนึกคิดของเรา  
เชนเดียวกับบุคคลในองคกรหรือผูบริหารมองวาองคกรไดกระทําส่ิงท่ีดีตอสังคม  ดังนั้นองคกรของ
ตนนาจะมีภาพลักษณท่ีดี  แตประชาชนกลุมเปาหมาย  ผูบริโภค  ผูรับบริการ  อาจมองแตกตางจาก
บุคคลในองคกรหรือผูบริหารได 

2. มุมมองท่ีบุคคลมองภาพลักษณของผูอ่ืนหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

ภาพลักษณจากมุมมองน้ี  เปนส่ิงท่ีวงการธุรกิจการตลาด  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  
ใหความสนใจอยางมาก  เพราะเปนภาพท่ีเกิดจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอองคกรในการประเมินสถานภาพของตนเองไดถูกตองวา  ปจจุบันภาพลักษณของ
องคกรเปนไปในทิศทางใด  เพราะการมีภาพลักษณท่ีดียอมทําใหประชาชนเช่ือถือไววางใจ  ในทาง
ตรงขามหากองคกรใดมีภาพลักษณท่ีไมดีแลว  ยอมไมเปนท่ีศรัทธาและนาเชื่อถือ 

พรทิพย  พิมลสินธุ  (2540)  ไดกลาววา  การเกิดภาพลักษณในปจเจกบุคคล  สามารถเกิดข้ึน
ไดดังน้ี   

1. เหตุการณและส่ิงแวดลอม  คนเรานั้นเปนสมาชิกของสังคม  ซ่ึงในสังคมนี้มักจะมี
เหตุการณทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และอื่นๆ  เกิดข้ึนมากมาย                
มีแตเพียงบางสวนของเหตุการณเทานั้นท่ีคนเราจะรับมายังตัวเราได  และในบรรดาเหตุการณตางๆ  
ท่ีเกิดข้ึน  จะสําคัญหรือไมคงจะไมเกิดข้ึนจากตัวเราเพียงอยางเดียว  แตสภาพแวดลอมท่ีอยูกับ
เหตุการณหรืออยูโดยรอบตัวเรา  กลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลานั้นท้ังกอนและหลังการ
รับรู  ตลอดจนมีอิทธิพลตอความสมบูรณหรือการหดหาย   และระยะเวลาของความจําเปนใน
เหตุการณนั้นๆ ดวย 
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2. ชองทางการส่ือสาร  ในบรรดาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหลาย  จะสามารถเขามาสูตัวเราได
โดยอาศัยทางการส่ือสาร  ไดแก  การไดยิน  ไดเห็น  ไดสัมผัส  ไดล้ิมรส  และไดกล่ิน  ซ่ึงแตละ
ชองทางเหลานี้ยังมีประสิทธิภาพทางดานการรับรูความสมบูรณของเหตุการณแตกตางกัน   

3. องคประกอบเฉพาะบุคคล  เปนสวนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการส่ือสาร  
คือ  ทักษะของการส่ือสาร  ทัศนคติ  ความรู  ระบบสังคมและวัฒนธรรม  ตางก็มีอิทธิพลตอการ
ส่ือสาร  

4. การรับรูและการประทับใจ  ภาพลักษณจะไมสามารถเกิดข้ึนไดทันที  เม่ือเหตุการณได
ผานเขามาชองทางการส่ือสารและองคประกอบเฉพาะบุคคลทั้งหา  จะเปนตัวที่พินิจพิจารณา
เหตุการณนั้นกอน  โดยการรับรูซ่ึงเปนตัวแปลงเหตุการณใหเปนไปใน “ความหายตามความคิดของ
บุคคลนั้น”  สวนความประทับใจมีความสําคัญในการรับรูอีกลักษณะหน่ึง  โดยจะเกี่ยวพันกับ
คุณภาพและปริมาณของความทรงจํา  ถาประทับใจมากก็จะมีความทรงจําจดจําไดมากและนาน  
และเม่ือสรางเปนภาพลักษณอะไรแลวก็จะเปนภาพลักษณท่ีเจือจางไดชากวาท่ีมีความประทับใจ
นอย  หรือไมมีความประทับใจเลย 

ภาพลักษณ ท่ี เกิด ข้ึนจากกระบวนการท่ีกลาวมานี้   จะมีการผันแปรอยูตลอดเวลา                       
ท้ังนี้เนื่องมาจากการไดขอมูลใหมๆ  เกี่ยวกับองคกรน้ันๆ  หรือไมไดรับขอมูลขาวสารเลย 

นอกจากนี้ท้ังกระบวนการ  อันไดแก  ชองทางการส่ือสาร  องคประกอบเฉพาะบุคคล               
การรับรู  และความประทับใจ  และสภาพส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรท่ีสําคัญของการปรับเปล่ียน  และ
ปรุงแตงภาพลักษณในอนาคตตอไปเร่ือยๆ 

 
2.3  แนวคิดความนาเชื่อถือของผูสงสาร    

Aristotle, 1449 (อางถึงใน McCroskey, 1978) กลาวถึงความนาเช่ือถือวาเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการโนมนาว เพลโต (Plato) ไอโซเครทิส (Isocrates)  ชิเซโร (Cicero)  
และควินทิเลียน (Quintilian) ก็กลาวในทํานองคลายกัน      

ความนาเช่ือถือ เปนทัศนคติท่ีผูรับสารมีตอแหลงสารในระยะเวลาหน่ึง  ความนาเช่ือถือ
ข้ันตนเปนความนาเช่ือถือของแหลงสารกอนเร่ิมการส่ือสาร  นั่นคือกอนท่ีผูสงสารจะเร่ิมพูด และ
กอนท่ีผูรับสารจะรับเนื้อหา   ความนาเช่ือถือข้ันท่ีสองเปนความนาเช่ือถือของผูสงสารในระหวาง
กระทําการส่ือสาร วิธีการส่ือสาร รวมถึงผลกระทบจากสาร และผลจากส่ิงแวดลอมโดยรอบท่ีมีการ
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ผูสงสารไมจําเปนตองมีความนาเช่ือถือ แตผูรับสารจําเปน  ความนาเช่ือถืออยูในใจของผูรับ
สารคลายทัศนคติ  ความนาเช่ือถือในใจของผูรับสารแตกตางกันในกลุมผูรับสารดวยกัน  แมในตัว
ผู รับสารคนเดียวกัน  ความนาเ ช่ือถือท่ีมีก็ยังแตกตางตามระยะเวลา  โดยเปล่ียนแปลตาม
ประสบการณของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร คลายทัศนคติ และมักจะเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดถามี
การส่ือสารเพียงคร้ังเดียว 

ผูสงสารในการส่ือสารสาธารณะอาจเปนบุคคล กลุม หนวยงาน องคการ รัฐบาล แมแต
ประเทศ  ใครก็ตามท่ีเปนผูสงสารขององคการจะเปนผูสงสารในนามขององคการ  สารที่บุคคลนั้น
สงตองสอดคลองกับนโยบายขององคการ  แมวาความนาเช่ือถือของบุคคลท่ีสงสารอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสารท่ีสงออกไป  ความนาเช่ือถือหลักจะเปนความนาเช่ือถือขององคการ  โฆษก
รัฐบาลพูดในนามรัฐบาล ไมใชสวนตัวโฆษก  ความนาเช่ือถือจึงเปนของรัฐบาล ไมใชโฆษก 
ฉะนั้นความนาเช่ือถือเปนโครงสรางท่ีเปนพลวัต แตก็เปล่ียนแปลงได และไมคงอยู  แมเร่ืองเพียง
เล็กนอยก็สามารถเปล่ียนแปลงความนาเช่ือถือของผูสงสารได 

   Shimp, 1979 : 169 (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541) ไดกลาววา  ความนาเช่ือถือของ       
ผูสงสาร (Source Credibility) คือชุดของการรับรู (An Entire Set of Perception)  ท่ีผูรับสารมีตอ                
ผูสงสาร  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 4 มิติ ดังนี้   

1.  ความเช่ียวชาญ (Expertise) หมายถึง การที่ผูรับสารประเมินวาผูสงสารมีความรู                       
มีประสบการณ มีทักษะและมีความชํานาญท้ังยังมีความสามารถในการส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

2.  ความนาไววางใจ (Trust worthiness ) หมายถึง การท่ีผูรับสารประเมินวาผูสงสาร                    
มีความซ่ือตรง อบอุนเม่ือไดใกลชิดหรือส่ือสารดวย      

3.  ความคลองแคลว (Dynamic) หมายถึง การที่ผูรับสารประเมินวาผูสงสารมีลักษณะ
กระตือรือรน มีการตื่นตัว รวดเร็ว เปนตน       

4. ความมีศักยภาพ (Potential) ในท่ีนี้หมายรวมไปถึงปจจัยอ่ืนๆไมวาจะเปนในดานรูปรางท่ี
สงาผาเผย น้ําเสียง ตลอดจนการท่ีมีหนาตาดี เปนตน 
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นอกจากนั้นนักวิจัยดานความนาเช่ือถือของผูสงสารท่ีพัฒนาโดย   เบอรโล ( Berlo ) และ
คณะ ซ่ึงวิเคราะหออกมาจนเปนขอสรุปวามีปจจัย 3 ประการ ท่ีผูรับสารมักจะใชในการตัดสินความ
นาเช่ือถือของผูสงสาร (Berlo, อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 : 37 ) ไดแก   

1.  ปจจัยท่ีสรางความอบอุน (Safety Factors ) ผูสงสารท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ ใจดี 
(Kind)  เขากับผูอ่ืนไดงาย (Congenial) ความเปนเพื่อน (Friendly) ไมขัดคอใคร (Agreeable)                
นาคบ (Pleasant) สุภาพ (Gentle) ไมเห็นแกตัว (Unselfish) ยุติธรรม (Justice) รูจักใหอภัย 
(Forgiving) เอ้ือเฟอ (Hospitable) ราเริง (Cheerful) มีศีลธรรม (Ethical) อดทน (Patien) และสงบ
เยือกเย็น (Calm)   

2.  ปจจัยท่ีเปนคุณสมบัติของผูสงสาร (Qualification Factors)โดยเนนท่ีความรู ความ
ชํานาญ ประสบการณของผูสงสาร คุณสมบัติเหลานี้ เชนมีประสบการณดานในดานหนึ่ง                     
(Experience) ไดรับการฝกฝน (Trained) มีความชํานาญ (Skilled) มีอํานาจในหนาท่ีหนึ่ง 
(Authoritative) มีความสามรถ (Able) และมีเชาวปญญา (Intelligent )   

3.  ปจจัยดานพลวัตของผูสงสาร (Dynamism Factors) เปนปจจัยท่ีแสดงความคลองแคลว 
กระตือรือรน ความไมเฉ่ือยชาของผูสงสาร ลักษณะเหลานี้ ไดแก มุทะลุ (Aggressive) รูจักเอาใจเขา
มาใสใจเรา (Empathic) ตรงไปตรงมา (Frank) กลาหาญ (Courage) กระตือรือรน (Active) รวดเร็ว 
(Fast) และคลองแคลว (Energetic)        

จากคุณสมบัติของผูประกาศขาวและปจจัยท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา คุณสมบัติของ                  
ผูประกาศขาวของรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไมวาจะ
เปนผูประกาศขาวหลักและผูประกาศขาวรวม ตองมีสมาธิความเปนตัวของตัวเองสามารถควบคุม
และกํากับตัวเองไปในตัว  ท้ังการเลาขาวไดเปนธรรมชาติโดยไมตองมีสคริปต  มีจินตนาการท่ีจะ
อธิบายขาวออกมาใหนาสนใจ กระชับ และชัดเจน  ทําใหเขาใจไดงายรวมท้ังขาวท่ีนํามาเสนอมี
ความหลากหลายและนาสนใจทําใหดึงดูดความสนใจของผูชม รวมท้ังรูปรางหนาตา น้ําเสียง   
ความนาเช่ือถือ และประสบการณของผูประกาศท่ีมีความนาเช่ือถือและมีการทํางานรวมกันเปนทีม
ไดอยางเหมาะสมและลงตัว    
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มิติของความนาเชื่อถือ 

ความนาเช่ือถือคลายทัศนคติ  นักจิตวิทยาเช่ือวาทัศนคติมีมิติเดียว เปนมิติดานการประเมิน  
มีความหมายเชนเดียวกับทิศทางของทัศนคติ  การประเมินส่ิงตางๆของคนมีชวงจากดีถึงเลว เต็มไป
ดวยอันตรายและผลประโยชน ฉลาดและโง  ถาทัศนคติของคนเปนความนิยมชมชอบ คนจะคิดวา
ส่ิงนั้นดี เปนประโยชน และฉลาด  ในทางตรงขาม ถาทัศนคติของคนเปนความไมนิยมชมชอบ               
คนจะคิดวาส่ิงนั้นไมดี ไมเปนเปนประโยชน และโง  ทัศนคติของคนจึงเปนการประเมินส่ิงตางๆ 

ความนาเช่ือถือของแหลงสาร แยกแยะมิติความนาเช่ือถือเปนความชํานาญ (expertise)   
ความนาไววางใจ  (trustworthyness) และความต้ังใจ (intention) ของผูสงสารตอผูรับสาร  แนวคิด
ท้ังสองมีความคลายกัน ตางระบุวาผูรับสารเปนผูตัดสินผูสงสารในดานความรู ความซ่ือตรง 
(veracity) และทัศนคติตอผูรับสารในทางปรารถนาดี 

เบอรโล และเลเมอรต (Berlo and Lemert) ศึกษามิติของความนาเช่ือถือโดยใชการวิเคราะห
องคประกอบ พบวา มิติหรือองคประกอบของความนาเช่ือถือประกอบดวยความสามารถ 
(competence)  ความนาไววางใจ (trustworthyness) และความมีพลวัต (dynamic)  องคประกอบสอง
ตัวแรกสอดคลองกับมิติความเฉลียวฉลาดและลักษณะทาทางตามแนวคิดของอริสโตเติล และ
สอดคลองกับความชํานาญ และความนาไววางใจ ตามแนวคิดของโฮฟแลนด แจนิส และเคลลี                
แตองคประกอบตัวท่ีสามแตกตางจากความปรารถนาดีตามแนวคิดของอริสโตเติล หรือความต้ังใจ
ตามแนวคิดของโฮฟแลนดและคณะ  ความมีพลวัตตามแนวคิดของ เบอรโลและเลเมอรต เกี่ยวของ
กับกิจกรรมหรือความมีชีวิตชีวาของผูสงสาร (McCroskey, 1978) สรุปวา องคประกอบความ
ปรารถนาดีหรือความต้ังใจเปนองคประกอบสําคัญของความนาเช่ือถือ แตองคประกอบนี้ไมเปน
อิสระจากองคประกอบท่ีเหลือ 

ความนาเช่ือถือสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติในทันใด แตไมกอใหเกิดผลใน                 
การเปล่ียนแปลงระยะยาว  การทดลองของโฮฟแลนดและไวส (Hovland and Weiss) ระบุวาความ
นาเช่ือถือสูงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติโดยทันทีในระดับมาก แตไมเกิดผลในระยะยาว 
เพราะเม่ือท้ังสองวัดทัศนคติของผูรับสารส่ีสัปดาหตอมา พบวา ผูรับสารมีทัศนคติไมตางกันตอผูสง
สารท่ีมีความนาเช่ือถือตางกัน  ผูสงสารท่ีมีความนาเช่ือถือสูงสงผลกระทบตอผูรับสารในทันใด              
แตผลจะลดนอยลงเมื่อเวลาผานไป ในขณะท่ีผูสงสารท่ีมีความนาเช่ือถือตํ่ากอใหเกิดประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน  โฮฟแลนดและไวส  เรียกผลกระทบนี้วา “ผลกระทบหลับไหล (sleeper effect)”  ท้ังสอง
อธิบายวาเม่ือความนาเช่ือถือของผูสงสารไมกระตุนผูรับสารอีกหลังจากผานพนไประยะหน่ึง                
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แนวคิดท่ีกลาวขางตนบงบอกประสิทธิผลการส่ือสารสาธารณะในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ของผูรับสารใหคงอยูยาวนานวาจําเปนตองตอกย้ําความนาเช่ือถือของผูสงสาร หลังจากสงสารไป
แลว เพื่อใหผลการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูรับสารคงอยูยาวนานการส่ือสารสาธารณะควรเนนให
ผูรับสารเปนศูนยกลาง  ผูสงสารจึงควรปรับเนื้อหาท่ีสอดคลองกับผูรับสาร  ผูสงสารจึงตองรูจัก
ผูรับสารอยางดีพอ ตองคํานึงถึงผูรับสารในทุกข้ันตอนของกระบวนการส่ือสาร  กระบวนการ
วิเคราะหผูรับสารตองสมํ่าเสมอโดยตลอด ไมมีจุดเร่ิมตนและยุติ  การเลือกหัวขอและจุดประสงค
ในการส่ือสารก็เชนเดียวกัน ตองคํานึงถึงผูรับสารเสมอ 

ในการเขารหัสสาร ผูสงสารตองวิเคราะหผูรับสารในลักษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เพื่อให
สัมพันธกับแนวคิดหรือบางสวนของแนวคิดท่ีผูสงสารตองการใหอยูในสาร    ผูรับสารมักมีความ
แตกตาง ผูสงสารตองศึกษาความแตกตางของผูรับสารเพื่อสรางเนื้อสารท่ีเหมาะสม  ลักษณะ
บางอยางของผูรับสารรับรูได แตบางอยางรับรูไมได 

 ลักษณะแรกของผูรับสารท่ีสังเกตไดงายคือเพศ   ผูสงสารตองทราบวาผูรับสารเปนหญิง ชาย 
หรือท้ังสองกลุม  หญิงและชายมักมีความสนใจและมีทัศนคติตอแนวคิดตางกัน  ผูสงสารตองศึกษา
วาเพศของผูรับสารสัมพันธกับหัวขอและจุดประสงคของผูสงสารหรือไม  ถาสัมพันธ ผูสงสารตอง
พัฒนาสารใหเหมาะสม  ชายและหญิงยังมีความแตกตางในเชิงการโนมนาว หญิงจะถูกโนมนาวได
งายกวาชายวัยหรืออายุของผูรับสารก็จะสัมพันธกับทัศนคติและจุดยืนตอทัศนะตางๆ  หนุมสาวมัก
มีอิสระทางความคิดมากกวาผูสูงวัยกวา  ผูสูงวัยจะถูกโนมนาวยากกวาผู เยาววัย เนื่องจาก
ประสบการณชีวิตท่ีผานมา ทําใหผูสูงวัยเช่ือม่ันในตนเองมากกวา  การจะทําใหบุคคลเหลานี้เปล่ียน
ความเชื่อของตนเปนเร่ืองท่ีทําไดยาก  ผูสูงวัยยังยึดม่ันในประเพณีมากกวาเนื่องจากมีสวนรวมใน
การสรางและดํารงประเพณีเหลานั้น  แตก็มีผูสูงวัยจํานวนมากมีแนวโนมลดความหุนหันพลันแลน
ลง ลดการยึดอารมณของตนเปนท่ีตั้ง ยึดอุดมการณนอยลง เช่ือในการปฏิบัติไดมากกวา ดูแคลน
ผูอ่ืน และชางสงสัยมากข้ึน  ดังนั้น ถาผูสงสารทราบวาผูรับสารอยูในวัยใด ผูสงสารควรคํานึงถึง
ลักษณะเหลานี้  

กลาวโดยสรุป ผูสงสารในการส่ือสารสาธารณะตองทราบวาจุดประสงคของการส่ือสารคือ
อะไร เปนจุดประสงคดานทัศนคติของผูรับสาร หรือการแจงใหผูรับสารทราบ หรือเพียงเพื่อให
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McCroskey (1978)  กลาววา จริยธรรมในการส่ือสารสาธารณะของผูสงสารท่ีมีตอผูรับสาร  
ก็เปนหนาท่ีสําคัญท่ีควรคํานึงไดแก การพูด การพูดดี การไมพูด และการฟง  คนท่ีสามารถทําหนาท่ี
เหลานี้ไดครบถวนจะไดรับการยกยองสรรเสริญวามีจริยธรรม  

1.การพูด  สมาชิกทุกคนในสังคมมีหนาท่ีในการพูด  ถาคนเราเช่ือโดยสัตยวารูในส่ิงท่ีถูกตอง 
คนน้ันมีหนาท่ีในการยืนหยัดเร่ืองนั้น  ถาคนเราเห็นความไมยุติธรรมหรือความไมถูกตองของผูอ่ืน 
เปนหนาท่ีของคนน้ันในการพูดตอตานเร่ืองนั้น  คนเราควรพูดสนับสนุนส่ิงท่ีเราเช่ือวาเปนความ
จริงและความถูกตอง 
 2.การพูดดี  คนเรามีหนาท่ีใชอํานาจท้ังหมดท่ีมีในการโนมนาวใหความจริงและความ
ยุติธรรมอยูเหนือฝายตรงขาม  นอกจากการพูดยืนหยัดในเร่ืองดังกลาว 
 3.การไมพูด  คนเราไมควรพูดถาไมมั่นใจวาเราเปนฝายถูกตอง หรือเมื่อเรารูแนวาเราผิด  
ในหลายสถานการณ ความเงียบเปนการส่ือสารท่ีมีจริยธรรมท่ีสุด  ส่ิงท่ีผูสงสารตองการใหผูรับสาร
ยอมรับควรเปนส่ิงท่ีผูรับสารสนใจท่ีสุด  ถาไมแนใจ ควรเงียบมากกวาพูด 

 4. การฟง  การเรียนรูของคนเราสวนใหญมาจากการพูดและการเขียนของผูอ่ืน  ถาคนเราไม
อานและไมฟง จะไมสามารถตัดสินใจไดถูกตอง  คนท่ีฟงมากจะทําหนาท่ีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  
แตกระบวนการเลือกเปดรับของคนเราอาจทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติจริยธรรมขอนี้ 

ศิลปะในการส่ือสารวาทศิลปซ่ึงเปนแนวคิดหลักของการส่ือสารสาธารณะเปนศิลปะในการ
ควบคุมตนเอง  ผูสงสารอาจทําใหผูรับสารยอมรับในเร่ืองท่ีตนส่ือสารดวยการโกหก บิดเบือน 
หรือไมเสนอในส่ิงท่ีถูกตอง  แตในระยะยาว เม่ือผูรับสารทราบความจริง ผูสงสารน้ันจะสูญเสีย
ความนาเช่ือถือ กลายเปนผูส่ือสารท่ีไมประสบความสําเร็จ และไรประสิทธิผล  ผูรับสารมัก
ประเมินจริยธรรมในความต้ังใจของผูสงสารจากเทคนิคท่ีผูสงสารใช  ผูรับสารจะไมใหความสนใจ
ผูสงสารอยางแทจริงถาผูสงสารพูดปดเสมอ และจะประเมินคุณคาของผูสงสารตํ่า 
 
2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากส่ือ      

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใหความสนใจท่ีตัวผูรับสาร (Audience) กลาวคือ ผูรับสาร
เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน (Active) ในการเลือกเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนดวยตนเอง  ในสวน
ของทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือก็เชนเดียวกันมุมมองจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
กลาวคือ การท่ีผูรับสารจะใชส่ืออะไรก็ตามผูรับสารจะเลือกสรรและแสวงหาขาวสารตามความ
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พีระ จิรโสภณ (2540) กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters)  การรับรู
ขาวสารของมนุษยมี  3  ข้ันตอนดังนี้  

1. การเลือกเปดรับ         
2. การเลือกรับรู          
3. การเลือกจดจํา          

1.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure Attention) เปนแนวทางโนมนาวท่ี
ผูรับสารจะเลือกสนใจ   หรือเปดรับขาวสารจากแหลงสารแหลงใดแหลงหนึ่งท่ีอยูดวยกันหลาย
แหลง  โดยท่ัวไปผูรับสารท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับความเช่ือทัศนคติ ความสนใจและส่ิงสนับสนุน
ความคิดเดิมของตน      

2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)                            
เปนกระบวนการ กล่ันกรองข้ันตอมาเม่ือบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจาแหลงหนึ่งแหลงใดแลวผูรับ
สารจะเลือกรับรู  เลือกตีความหมายตามความเขาใจทัศนคติประสบการณความเชื่อ ความตองการ   
ความคาดหวังตามแรงจูงใจของตนเองและตามสภาวะรางกายทางอารมณ เปนตน   

3.   การเลือกจดจํา (Selective Retention ) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสารที่
มีเนื้อหาตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเอง  การเลือกจดจํานี้เปรียบเสมือนเคร่ือง
กรองข้ันสุดทายท่ีมีผลตอการสงสารไปยังผู รับสาร   ซ่ึงในบางครั้ง ผู รับสารก็ ลืมเนื้อหา                         
ของสาร ในสวนไมตรงกับความสนใจของตน       

Wilbur Schramm (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 2542 : 21) ยังช้ีใหเห็นองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกรับขาวดังนี ้ 

1. ประสบการณผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณของตน  
2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสารผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อตอบสนอง

จุดประสงคของตน          
3. ภูมิหลังผูรับสารท่ีมีภูมิหลังแตกตางกันจะใหความสนใจตอเน้ือหาขาวสารตางกัน  
4. การศึกษาและสภาพแวดลอม  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเน้ือหาขาวสาร                  

ท่ีตางกัน 

DPU



 31 
 

5. ความสามารถในการรับส่ือเปนเร่ืองเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจของผูรับสารท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการเปดรับท่ีแตกตางกัน       

6. บุคลิกภาพมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโนมนาวใจและพฤติกรรมของผูรับสาร 
7. อารมณ สถานภาพทางอารมณอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของสาร 

  
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากส่ือนี้  ผูวิจัยไดนําเปนกรอบแนวคิด

ในการศึกษาวิจัยเพ่ือช้ีใหเห็นวา  พฤติกรรมการเลือกเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของผูชมรายการ
ขาวในรูปแบบการเลาขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3  มีการเลือกเปดรับขาวสารจาก
ทางวิทยุและโทรทัศน การเลือกรับรูและตีความตามความเขาใจและตามทัศนคติ ประสบการณ 
ความเชื่อ และอารมณของผูชมแตละบุคคล และเลือกจดจําขาวสารที่มีเนื้อหาสาระตรงกับความ
สนใจและความตองการของตนเอง  ซ่ึงใชประสบการณ ประโยชนจากขาว ภูมิหลังการศึกษา 
สภาพแวดลอม ความสามารถในการรับส่ือบุคลิกภาพ   อารมณ และทัศนคติเปนองคประกอบการ
เปดรับสารจากส่ือนั่นเอง   

DeFleur (1966 อางถึงใน พีระ จิรโสภณ (2540) ไดเสนอทฤษฎีท่ีกลาวถึงตัวแปรแทรก 
(intervening variables) ท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการส่ือสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร  
ทฤษฎีของเดเฟลอรไดขยายแนวความคิดเดิมของหลักการส่ิงเรา-การตอบสนอง โดยเนนใหเห็นวา
ขาวสารไมไดไหลผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางท่ี
เกี่ยวของกับผูรับสารแตละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร
นั้น ทําใหเกิดผลไมเหมือนกันหรือไมเปนไปตามเจตจํานงของผูรับสาร 
  

ทฤษฎีท่ีสําคัญของเดเฟลอรเกี่ยวกับตัวแปรแทรกมี 3 ทฤษฎีดวยกันคือ  
2.1  ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล   
2.2  ทฤษฎีจําแนกกลุมสังคม  
2.3  ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงทําใหเกิดทฤษฎีการไหลสองทอด 
2.1  ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differenes Theory) เดเฟลอร            

ไดดัดแปลงหลักการเชิงกลไกของส่ิงเรา- การตอบสนอง  โดยเล็งเห็นวา สมาชิกผูรับสารส่ือมวลชน
แตละคนน้ันมีความแตกตางในทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือทําใหความสนใจใน
การเปดรับขาวสารหรือตีความหมายขาวสารจากส่ือมวลชนแตกตางกัน ไมมีความสอดคลองกัน  

เดเฟลอรไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลดังนี้ 
มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคล 
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 ความแตกตางนี้  บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของแตละ
บุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางท่ีเกิดจากการเรียนรู 
 มนุษยซ่ึงถูกชุบเล้ียงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง
กวางขวาง จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยมและความเช่ือท่ีรวมเปนลักษณะทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไป  
 ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเง่ือนไขท่ีกําหนดการเรียนรูขาวสารส่ือมวลชน 
กระบวนการเลือกสรรในการเปดรับส่ือมวลชนหรือการเลือกจดจําขาวสารมีบทบาทอยางสําคัญตอ
การรับรูขาวสาร ดังนั้นขาวสารจากส่ือมวลชนจึงมิไดมีลักษณะเหมือนกันการฉีดยา เพราะผูรับสาร
มีภูมิคุมกันหรือมีเคร่ืองกล่ันกรองขาวสารตางๆ ทําใหผลหรือการตอบสนองอาจจะไมสอดคลอง
กับเปาหมายของขาวสารเสมอไป 
 โครงสรางเชิงเหตุผลของทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลอาจจะแสดงใหเห็นได
ในลักษณะดังนี้ 
  เหตุ   ………… ( กระบวนการที่แทรกตรงกลาง)…………………. ผล 
   
 นั่นคือ กระบวนการท่ีแทรกตรงหรือตัวแปรแทรก   อันไดแกลักษณะทางจิตวิทยาของ
ปจเจกบุคคลจะมีอิทธิผลตอการส่ือขาวสาร ( เหตุ) 
 2.2  ทฤษฎีแบงหรือจําแนกกลุมสังคม ( Social Categories Theory ) เดเฟลอรไดกําหนดให
ปจจัยทางดานสังคมเปนตัวแปรแทรก  ซ่ึงแตกตางกันไปจากทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกชน
ท่ีกําหนดใหลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลเปนตัวแปรแทรก 

ทฤษฎีกลุมสังคมไดกลาววา  ประชาชนท่ีมีลักษณะทางสังคมคลายกันจะแสดงพฤติกรรม
การส่ือสารมวลชนคลายคลึงกัน พฤติกรรมการสื่อสารมวลชนนี้ เชน การเปดรับส่ือมวลชน หรือ
ความชอบตอส่ือประเภทตางๆเปนตน 

สําหรับลักษณะทางสังคมที่สําคัญนั้น เชน ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ชาติพันธุ ศาสนา 
อายุ เพศ และภูมิลําเนา เปนตน ซ่ึงตามสมมติฐานนั้น ประชาชนท่ีมีลักษณะทางสังอยูในกลุม
เดียวกันมักจะมีความสนใจหรือมีพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน 

ปจจุบันนี้จะเห็นวา ทฤษฎีกลุมสังคมไดมีการนําไปใชในการวางแผนการตลาดอยาง
กวางขวาง  เพื่อเผยแพรสินคาหรือผลิตภัณฑเขาสูกลุมผูบริโภคตามเปาหมายที่ไดกําหนดลักษณะ
ตามกลุมสังคมไวแลว เชน กลุมวัยรุน กลุมแมบาน กลุมนักธุรกิจ ฯลฯ นอกจากน้ีจะสังเกตเห็นวา 
วารสารหรือนิตยสารในยุคนี้จะมีลักษณะมุงเฉพาะกลุมผูอานท่ีมีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน
มากข้ึน เชน นิตยสารสําหรับนักธุรกิจ นิตยสารวัยรุน นิตยสารผูหญิง เปนตน 
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2.3  ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม ( The Social Relation Theory ) เปนทฤษฎีหนึ่งของเด
เฟลอรท่ีแสดงใหเห็นวา ขาวสารส่ือมวลมิไดเขาถึงผูรับสารในลักษณะความสัมพันธแบบส่ิงเรา-
การตอบสนอง แตมีตัวแปรแทรกอีกประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากความสัมพันธทางสังคมระหวางผูรับ
สารกับบุคคลอื่นในสังคม  ความสัมพันธทางสังคมน้ีก็คือ  การมีความสัมพันธกันในลักษณะกลุม
ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แตละกลุมปฐมภูมิซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิดในหมูเพื่อนสนิท เพ่ือนรวมงาน  
หรือในครอบครัวและวงศาคณาญาตินี้ จะมีอิทธิพลในการเปนตัวแทรกมากกวากลุมทุติยภูมิ ซ่ึงเปน
กลุมท่ีมีความใกลชิดนอยกวา ขาวสารตางๆท่ีไดรับจากส่ือมวลชนมักจะถูกรับรูหรือตีความโดยมีอิ
ทิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อขาวสารจาก
โฆษณาใดๆ หรือไมนั้นมักจะไดรับอิทธิพลจากการปรึกษาหารือไตถามเพื่อนฝุงหรือผูใกลชิด 
อิทธิพลที่ มีผลตอการรับรูขาวสารในลักษณะนี้ เราเรียกวา “ อิทธิพลของบุคคล” (personal 
influence) 
           
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด  ( MARKETING COMMUNICATIONS)   

การส่ือสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือความหมาย 
สรางความเขาใจ สรางการยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังท่ีจะใหเกิดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น (สุวัฒนา วงษกระพันธ, 2539) 

การส่ือความหมาย  เปนความพยายามของธุรกิจในอันท่ีจะถายทอดความคิดเกี่ยวกับสินคา
และบริการที่ตนเสนอออกไปขายอยูในตลาด เพื่อวัตถุประสงคในการสรางความเขาใจและกระตุน
ใหผูบริโภคยอมรับในสินคาและบริการนั้น ๆ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด 

สําหรับธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดก็ตาม  เม่ือพิจารณาความหมายของ  “การส่ือสารการตลาด”               
ในทัศนะของนักบริหารแลว  สามารถใหคําจํากัดความดังนี้ 

การส่ือสารการตลาด (MARKETING COMMUNICATIONS) หมายถึง 
1) กระบวนการนําเสนอขาวสารในรูปของการกระตุน เรงเรา ดวยวิธีการตาง ๆ ไปสูผูบริโภค

ซ่ึงเปนเปาหมายทางการตลาด (Target market) ในลักษณะท่ีคาดหมายหรือกําหนดเอาไวลวงหนา
แลว (Desire response) 

ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีคาดหมายน้ัน สามารถจําแนกไดเปน 6 ลักษณะคือ  
1.1 ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจสินคานั้น 
1.2 ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูสินคานั้นดวยความรูสึกในดานดี เกิดความช่ืนชมหรือพอใจ

ไมรูสึกขัดแยงหรือตอตาน 
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 1.3 ชวยใหผูบริโภคเกิดความจดจําสินคาไดแมนยํา 
 1.4  ชวยย้ําความเช่ือม่ันท่ีมีตอสินคานั้น ทําใหเพิ่มพูนความรูสึกช่ืนชมและพึงพอใจมาก
ข้ึนมากกวาเดิมและตลอดไป 
 1.5 กระตุนใหผูบริโภคมีปฏิกิริยาอยางหนึ่งอยางใดในดานดีตอสินคา เชน ทําใหตองออก
แสวงหาสินคานั้น หรือไปซ้ือสินคานั้นมาใช 
 1.6 ชวยใหผูบริโภคซ้ือสินคานั้นเปนประจํา โดยไมเปล่ียนไปซ้ือสินคายี่หออ่ืน ๆ อีก 
 2) การกําหนดชองทางการส่ือสาร (Channel)  ไปยังตลาดเพ่ือจะไดรวบรวมขอมูลขาวสาร
จากผูบริโภคตลาดน้ัน ๆ เพื่อนํามาตีความประกอบในการดําเนินงานตอไปและเพื่อหาชองทางใหม 
ๆ หรือโอกาสในการส่ือสารคราวตอไปใหดีกวาเดิม 
 Terence A. Simp (1979) ไดอธิบายความหมายของ  “การส่ือสารการตลาด” วาหมายถึง 
กระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดขององคกร บริษัท หางราน ซ่ึงกอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนโดยการสรางความหมายรวมกันระหวางองคกรกับลูกคา ซ่ึงการส่ือสารการตลาด
สามารถเกิดข้ึนท้ังในลักษณะท่ีตั้งใจ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯลฯ หรือบางกรณี
อาจจะเกิดข้ึนโดยไมตั้งใจก็ได เชน ลักษณะของตัวสินคา หีบหอ หรือ ราคา และบางคร้ังอาจเปน
สัญลักษณท่ีบอกอะไรบางอยางแกลูกคาไดโดยท่ีนักส่ือสารการตลาดเองก็ไมไดตั้งใจใหเกิดข้ึน
       

สวนผสมใหมของการตลาดสมัยใหม 4 Cs      

ปจจุบันนักการตลาดช้ันนําท้ังในประเทศและตางประเทศมีขอคิดเห็นหรือขอสรุปท่ีคลายๆ 
กันวา 4’Ps (Product, Price, Place, Promotion) ไมเพียงพอท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือทางธุรกิจหรือนําไป
กําหนดกลยุทธทางการตลาด หากธุรกิจโดยเฉพาะผูบริหารธุรกิจระดับสูงหรือ ผูบริหารฝาย
การตลาดท่ีกําหนดกลยุทธการตลาดโดยเฉพาะ กลยุทธของผลิตภัณฑ (Products Strategy) ในแตละ
ผลิตภัณฑใชเพียง 4’Ps เพื่อจัดการกลยุทธทางการตลาด การวัดความสําเร็จทางการตลาด 
(Marketing KPIs) ก็จะวัดความสําเร็จในมิติเดิมของการตลาด  แตในมิติใหมของการตลาดสมัยใหม
แนวคิดท่ีมอง 4’Ps หรือสวนผสมทางการตลาดวาไมเพียงพอที่จะใชเปนเครื่องมือทางธุรกิจ                 
การเพ่ิม “P” ตัวใหมทางการตลาดในอดีตมีนักการตลาดหลายๆ ทานพยายามคิดหรือสราง P                    
ตัวใหมทางการตลาดออกมา เชน People (คน) Packing (บรรจุภัณฑ) P.R. (Public Relations-
ประชาสัมพันธ) และอีกสารพัด P ท่ีจะทยอยตามออกมาอยางมากมาย แตก็ยังไมเปนท่ียอมรับ              
มากนัก   

DPU



 35 
 

Seth Godin (2003 อางถึงในดนัย เทียนพุฒ, 2549 ) พูดถึง “วัวสีมวง” (Purple Cow) ซ่ึงมี
แนวคิดมาจากการมองตลาดในปจจุบันวา ทําไมวัวจะตองเปนสีขาวหรือสีน้ําตาลเทานั้น ถาววัเปนสี
มวงจะทําใหคนจดจําไดมากนอยแคไหน นั่นจึงเปนท่ีมาของ Purple Cow ท่ีอธิบายกลยุทธทาง
การตลาดสมัยใหมไดดีวา ควรสรางใหเกิด “การจดจําทางการตลาด” หรือ “Remarkable 
Marketing” เพราะเม่ือใดก็ตามท่ี นักการตลาดสามารถสรางผลิตภัณฑใหเปนท่ีจดจําได ความสําเร็จ
ในผลิตภัณฑนั้นก็จะเกิดข้ึนทันที และเม่ือความนิยมในผลิตภัณฑลดลง ก็หมายความวานักการ
ตลาดจะตองสราง “วัวสีมวง” ตัวใหมออกมา     

ประเด็นท่ีสอง คิดใหมเลยวาถาไมเปน 4”Psแนวคิดเคร่ืองมือทางกลยุทธการตลาดใหม 
เรียกวาไมชอบ 4’Ps อยากเสนอเปนอักษรตัวอ่ืนใหนักการตลาดท่ัวโลกยอมรับหรืออาจจะยอมรับ
โดยนักการตลาดของบริษัทประเทศนั้นๆ ก็ได  การวางแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะดาน 
“e-Business” ซ่ึงในแนวคิดของธุรกิจ e-Business จะบอกย้ํากันอยูเสมอวา ธุรกิจ e-Business ท่ีจะ
ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะเปน “Convergence” การรวมเขามาของธุรกิจในหลายๆ ผลิตภัณฑ
หรือในหลายๆ ธุรกิจเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Value to Customer) ดังนั้นนักทฤษฎีหรือ                 
นักปฏิวัติดานการตลาดเสนอสวนผสมใหมทางการตลาดท่ีไมใช 4’Ps แตควรมีการตอยอด 4’Ps 
ข้ึนมาเปน 4’Cs ซ่ึงมีรายละเอียดของตัว  C ดังนี้  (ดนัย เทียนพุฒ, 2549 )    

C ตัวแรกคือ Convergence การรวมเขาดวยกัน ท้ังนี้เพราะวา ความสําเร็จของกลยุทธทาง
การตลาดสมัยใหม ผลิตภัณฑโดดๆ หรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑนั้นมีโอกาสที่จะประสบ
ความสําเร็จ  C ตัวท่ีสองคือ Customer Value-คุณคาสูลูกคาการตลาดสมัยใหมจะเปนอะไรที่มาก
กวาเดิม อาทิ ในอดีตหรือปจจุบัน นักการตลาดจะพูดถึงการทําอยางไรใหลูกคาพึงพอใจ แตนับจาก
นี้ไปจะตองสรางคุณคาสูลูกคาโดยท่ีกระบวนทัศนในการสรางคุณคาใหลูกคาจะมีอยู 5 ข้ันตอน คือ 

1. มีความรูหรือเขาใจผูบริโภคอยางถองแท เชน สถานการณแวดลอมท้ังดานเศรษฐกิจ-
สังคม-การเมือง-เทคโนโลยี-วัฒนธรรมและการแขงขัน เปนตน    

2. มุงม่ันผูกพัน เปนการกําหนดกลยุทธท่ีจะทําใหชนะการแขงขัน จะพัฒนาเสนอส่ิงอะไรทีด่ี
ท่ีสุด การจัดองคกรท่ีเหมาะสม มีการส่ือสารท่ีดีท้ังภายในและภายนอก และนิยามการวัดดวย KPI 

3. การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีจะทําใหมุงม่ันนําคุณคาสูลูกคา     
4. การประเมินทางการตลาดวามีส่ิงใดท่ีจะทําใหเสียลูกคา การจัดการอยางรวดเร็วในขอมูล

ยอนกลับของลูกคา การตอวาและประเมินผลส่ิงท่ีทํากับส่ิงท่ีลูกคาคาดหวัง รวมถึงการวิเคราะหเพื่อ
การปรับปรุง          
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5. การปรับปรุง เชน ลดชองวางท่ีเกิดปญหา ความเขาใจลูกคาท่ีทาทาย การนิยามการมุงม่ัน
ในคุณคาสูลูกคา การปรับปรุงคุณคาสูลูกคาและคาดการณการเปล่ียนแปลง   
  

C ตัวท่ีสามคือ Channels หมายถึง ชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงแตเดิมจะพูดถึง สถานท่ี 
(Place) แตในการตลาดสมัยใหมเปนเร่ืองการบริหารชองทาง (Channel Management) ท้ังนี้เพราะวา
ปจจุบันมีชองทางการจัดจําหนายเกิดข้ึนมากมาย และบางครั้งผลิตภัณฑหนึ่งๆ สามารถท่ีจะนําให
ถึงลูกคาเปาหมายไดหลายชองทาง อาทิ ชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม ชองทางจําหนายผาน
โมเดิรนเทรด ชองทางดานขายตรง ชองทางอีคอมเมอรซ ชองทางดานโรดโชวหรือการแสดงสินคา 
ฯลฯ C ตัวสุดทาย คือ Communication หรือ Integrated Marketing Communication (IMC) เปน
การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง จะใชเคร่ืองมือทางการตลาด
ท้ังหมด เชน โฆษณา ประชาสัมพันธ พนักงานขาย หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ โบรชัวร 
บิลบอรด ฯลฯ เพื่อส่ือสารท้ัง 4’Ps ใหลูกคาไดรับรู  ซ่ึงในปจจุบันจะใชเทคโนโลยีผสมกับ
ฐานขอมูลมาชวยในการจัดทํา IMC ใหมีประสิทธิภาพ อาทิ CRM (การจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา) Call Center (ท่ีใหบริการได 24 ชั่วโมง 7 วัน) การมีเวบไซทท่ีลูกคาจะศึกษาขอมูลของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ และติดตอบริษัทไดทางอีเมลการมีโปรแกรมสมาชิก หรือโปรแกรมท่ีจะให
ลูกคาจงรักภักดี โดยการทําใหเกิดการส่ือสารถึงลูกคาอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง   

ในหลักการเดียวกันกับการส่ือสารท่ัว ๆ ไป ขาวสารทางการตลาดท่ีสงผานชองทางตางๆ ไป
ยังผูรับนั้น จะตองมีลักษณะนาสนใจจึงจะสามารถผานกระบวนการกล่ันกรองแยกแยะขาวสาร 
(Selective filler ) ของผูรับขาวสารและเรียกรองใหผูรับขาวสารมีความสนใจท่ีจะติดตามขาวสาร
นั้นตอไป ผูรับขาวสารจะมีความเขาใจหรือรับรูขาวสารไดมากนอยเพียงใด ในลักษณะท่ีถูกตอง
ตามความจริงหรือผิดพลาดคลาดเคล่ือนมากแคไหนก็ยอมจะข้ึนอยูกับองคประกอบสําคัญในตัว
ผูรับขาวสาร  คือ ความรูความสามารถในการส่ือสารทัศนคติ วัฒนธรรมในสังคม กลุมนั้น และอ่ืน 
ๆ ดังนั้นกอนท่ีนักการตลาดจะเร่ิมทําการส่ือสารเขาตองกําหนดตัวผูบริโภคท่ีเปนเปาหมายทาง
การตลาดของเขาใหแนนอน และถูกตองเสียกอนเพื่อจะไดศึกษาไดวาผูบริโภคเหลานั้นมี
คุณลักษณะ (Characteristic) อยางใดบาง มีความตองการสินคาท่ีมีลักษณะอยางไร มีทัศนคติ ระดับ
การศึกษา มีความรอบรู ความเขาใจในเร่ืองราวของสินคาเหลานี้มากนอยประการใด เพื่อท่ีจะได
จัดเตรียมขาวสารของเขาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูบริโภคเหลานั้นได 

สําหรับปฏิกิริยาตอบสนองท่ีผูบริโภคแสดงออก หลังจากไดรับขาวสารทางการตลาดไปบาง
แลว จะถูกรวบรวมเพ่ือนํากลับไปยังผูสงขาวสารในฐานะเปนขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีประโยชนแก
การส่ือสารในการประเมินผลของการส่ือสารเพ่ือใหไดรูถึงความรูสึก ความตองการของผูบริโภค
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 จากแนวคิดในเร่ืองการสงเสริมการตลาดน้ี ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาถึง
รูปแบบการสงเสริมรายการโทรทัศนโดยผานส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญจะเนนในดาน
การโฆษณา  (Advertising) และการประชาสัมพันธหรือเผยแพร (Publicity) เปนหลัก นอกจากน้ี 
ผูวิจัยยังใชแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดเปนกรอบในการอธิบายถึงการดําเนินงานสงเสริม
รายการโทรทัศนของสถานีโทรทัศนและผูผลิตรายการอีกดวย ท้ังนี้  เนื่องจากการสงเสริมรายการ
โทรทัศนดังกลาวนับเปนสวนผสมอยางหนึ่งของการส่ือสารการตลาดโดยเปนลักษณะของการ
ส่ือสารรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารและโนมนาวใจผูรับสารใหเกิดความคลอย
ตามและแสดงพฤติกรรมท่ีผูสงสารตองการ โดยการส่ือสารดังกลาวจะเกี่ยวของกับการใหขอมูล
ตาง ๆ ทางดานการตลาด เชน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของรายการ วันและเวลาการ
ออกอากาศ เปนตน  
 
2.6 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ         

การใชประโยชนและความพึงพอใจจากการใชส่ือมวลชนของผูรับสาร  เกิดจากความเช่ือท่ีวา
ผูรับสารจะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคลองกับความสนใจ  และความตองการของตนเอง การศึกษา
ในเร่ืองนี้สวนใหญจะเนนการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเนื้อหาสารของผูชมรายการ
โทรทัศน  

แคทช  (Katz)  บลูมเลอร (Blumler) และ เกอรวิทซ (Gurvitch) (อางถึงใน พีระ จิรโภณ, 
2540) ไดอธิบายเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจในการส่ือสารของผูรับสารดังนี้     
แนวทางศึกษาการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจ คือ การศึกษาผูรับสารเก่ียวกับ   
 1.   สภาวะทางสังคมและจิตใจซ่ึงกอใหเกิด      

2.   ความตองการจําเปนของบุคคลและเกิดมี      
3.   ความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแสวงขาวสารอ่ืนๆ แลวนําไปสู    
4.   การเปดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ อันกอใหเกิดผลคือ    
5.   การไดรับความพึงพอใจตามความตองการและ      
6.   ผลอ่ืนๆ ท่ีตามมาซ่ึงอาจจะไมใชผลท่ีตั้งเจตนาไวก็ได      
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องคประกอบตางๆ เกี่ยวกับแนวความคิดในเร่ืองการใชประโยชนและการไดรับความพึง
พอใจจากส่ือมวลชนตามท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นรูปแบบจําลองได ดังน้ี  

 

สภาวะ 
ทางจิตและ
สังคม  

(ซ่ึงกอใหเกิด) 

ความคาดหวัง 
จากสื่อมวลชน 
หรือแหลง 
ขาวสารอื่นๆ 
(แลวนําไปสู) 

 

ผลอ่ืนๆ 
ท่ีตามมา 
(ท่ีไมได

คาดหวังไว) 

การเปดรับ
สื่อมวลชนใน 
รูปแบบตางๆ 
อันกอใหเกิดผล

คือ 

        
 การไดรับ 

ความพึงพอใจ 
(ท่ีตองการ) 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แบบจําลองการสื่อสารของ Katz  และคณะ 

 
แบบจําลองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจนี้  ไดอธิบายกระบวนการรับสาร

ในการส่ือสารมวลชนและการใชส่ือมวลชนโดยปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคล ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การเลือกบริโภคส่ือข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง  แตละคนยอมมี
วัตถุประสงค  มีความต้ังใจ และความตองการ การใชประโยชนจากส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึง
พอใจของแตละคนดวยเหตุผลตางๆ กัน   

แคทซ บลูมเลอรและเกอรวิทช, 1974 :21 (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 2542) ไดสรุป
ขอตกลงพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ไว 5 ขอดวยกันไดแก  

1.  ผูรับสารมีลักษณะเปนผูกระทํา การใชส่ือสวนใหญทําไปโดยมีจุดมุงหมายแลวแต
สภาพแวดลอมหรือโอกาสอาจมีสวนใหเกิดการใชส่ือ  แตก็ปฏิเสธไมไดวาการใชส่ือนั้นมักจะตอง
มีการคาดหวังไวมากหรือนอย  

2.   ยึดถือผูรับสารเปนหลักคือ มองวาผูรับสารใชส่ืออยางไรโดยเจตนาอยางไรมองวาเส่ือม
อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารแตฝายเดียว   

ความตองการ
จําเปนของ
บุคคล  

(และเกิดม)ี 
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3.   เปนการมองอยางเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจท่ีไดรับจากส่ือกับแหลงขาว  
ดังนั้นเม่ือศึกษาจึงตองเปรียบเทียบถึงวิธีอ่ืนๆ ท่ีสามรถตอบสนองความตองการไดดวย  
 4.   อาจกลาววาบุคคลสามรถอธิบายความสนใจหรือแรงจูงใจของตนเองในเร่ืองตางๆ ได 

5.   ตองพิจารณาถึงความเกี่ยวของและความแตกตางระหวางทฤษฎีนี้กับ Process Culture
  

Katz ,1992 : 364-365 (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 2542) อธิบายแนวคิดเร่ิมตนของทฤษฎี
การใชประโยชนและความพึงพอใจจะใหความสนใจกับผูบริโภคสมาชิก   ผูรับสารมากกวาท่ีจะ
เนนในเร่ืองสาร (Messages) ทฤษฎีนี้เร่ิมตนท่ีบุคคลเปนผูเลือก (Active Selector) ในการใชส่ือซ่ึง
เปนมุมมองท่ีแตกตางจากมุมมองท่ีส่ือมวลชนท่ีมีอํานาจตอผูรับสาร   เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา 
Classical Effect  แลวทฤษฎี Uses and Gratification   จะศึกษาท่ีผูบริโภคส่ือเปนจุดเร่ิมตนมากกวา
สารจากส่ือและจะศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารในแงของประสบการณตรงกับส่ือนั้นๆ ทฤษฎีนี้จะ
มองวาสมาชิกผูรับสารเปนผูกระทําการไดประโยชนจากเนื้อหาของส่ือมวลชนมากกวาเปนฝายถูก
กระทําจากส่ือ   ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงไมไดตั้งขอสมมติฐานในเร่ืองความสัมพันธระหวางสาร 
(Messages) กับผลกระทบ (Effects) แตจะมองวาสมาชิกรับสารเปนผูนําสารมาใชและการใชนั้นจะ
ทําหนาท่ีเปนตัวแปรแทรกในกระบวนการของผลกระทบ (The Press of Effects)   

Palmgreen และคณะ,1985 : 14 (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 2542) ไดสรุปสมมุติฐานการใช
ประโยชนและความพึงพอใจไวอยางรวบรัดดังนี้    

1.   ผูรับสารมีความกระตือรือรน (Active)       
2.   การใชส่ือของผูรับสารสวนใหญจะถูกมองวาผูรับสารมีเปาหมาย (Goal Directed )   
3.   จะมีการแขงขันกับแหลงอ่ืนๆ ในการไดมาซ่ึงการตอบสนองความพึงพอใจ 
4.    ผูรับสารเช่ือมโยงความตองการ (Needs) ของตนในการเลือกใชส่ือ  
5.   การบริโภคส่ืออาจบรรลุความพึงพอใจไดแตกตางกันถึงแมวา    
6.   เนื้อหาส่ือเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถใชในการพยากรณความพึงพอใจอยางถูกตอง 
7.   คุณลักษณะของส่ือ (Media Charactenstics ) จะเปนตัวกําหนดระดับความพึงพอใจท่ี

ไดรับการตอบสนองความตองการ (Needs)  ในแตละคร้ังแตกตางกัน    
8.   ความพึงพอใจท่ีไดรับการตอบสนองนั้นมีจุดเร่ิมตนท่ีเนื้อหาส่ือการเปดรับหรือไมเปดรับ 

หรือสถานการณทางสังคมท่ีมีการเปดรับส่ือเกิดข้ึน      
แนวทฤษฎีการใชส่ือและความพึงพอใจจะเนนทีการอธิบายเชิงเหตุผลตอเนื่องความตองการ 

และท่ีมาของความตองการ แรงจูงใจพฤติกรรมและความพึงพอใจที่ติดตามมาซ่ึงจะเช่ือมโยง
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สําหรับประเทศไทย ( กาญจนา แกวเทพ (2540 : 110-112) ไดศึกษาชุดตัวแปรความ
ตองการที่ผูรับสารตองการจากส่ือมวลชน    ซ่ึง Mc Quail และคณะไดสรางไวแลวใชปรับปรุงข้ึน
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการใชส่ือมวลชนโดยผูรับสารดังนี้    

1.  ความตองการสารสนเทศ       
  1.1  ทราบเหตุการณท่ีเกี่ยวกับตนเองสภาพปจจุบันท่ีอยูรอบตัวและสภาพสังคม
ปจจุบันและสังคมโลก          

1.2  เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาขอแนะนําในการปฏิบัติความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจ  

1.3  สนองความยากรู อยากเห็น และสนองความสนใจ 
  1.4  ใหการเรียนรูเปนการศึกษาดวยตนเอง      

1.5   สรางความรูสึกมั่นคงโดยใชความรูท่ีไดจากส่ือมวลชน   
 

2.  ความตองการสรางเอกลักษณใหแกบุคคล      
2.1  ใหแรงเสริมคานิยมสวนบุคคล     

 2.2  ใหตัวแบบทางพฤติกรรม      
 2.3  แสดงออกรวมกับคานิยมของบุคคลอ่ืนๆในส่ือมวลชน 

  2.4  มองทะลุเขาไปในตนเอง      
  

3.  ความตองการรวมตัวและปฎิสัมพันธทางสังคม      
3.1  มองทะลุเขาไปในสภาพแวดลอมของบุคคลอ่ืน     
3.2  แสดงออกรวมกับผูอ่ืนและเกิดความรูสึกในลักษณะท่ีเปนเจาของ  
3.3  นําไปใชในการสนทนาและปฏิสัมพันธทางสังคม    
3.4  ใชแทนเพื่อน       

 3.5  ชวยในการดําเนินตามบทบาทสังคม      
3.6  สรางสายสัมพันธกับครอบครัวเพื่อนและสังคม  
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4.  ความตองการความบันเทิง        
4.1  หลีกหนีหรือหลีกเล่ียงจากปญหาตางๆ      
4.2  ผอนคลาย          
4.3  ไดวัฒนธรรมท่ีเปนของแทไดความสนุกสนานทางสุนทรียะ   

  4.4  ไดมีอะไรทําเพื่อใชเวลาใหหมดไป      
4.5  ปลดปลอยอารมณ         
4.6   เปนการกระตุนทางเพศ       

  
จะเห็นไดวาการท่ีผูรับสารเลือกใชส่ือตามแนวทฤษฎี (Use and Gratifications) นี้ ผูรับสารจะ

มีแรงจูงใจท่ีมาจากทางกายภาพ  และปจจัยทางจิตวิทยาที่แตกตางกันจึงทําใหมีเหตุผลหรือมีความ
คาดหวังในการใชส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจแตกตางกัน (Mc Quail และคณะ,  อางถึงใน 
อนุชิต มุรธาทิพย, 2542) จากตัวแปรของนักวิจัยหลายทานท่ีไดศึกษาไว  ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนตัว
แปรความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว ท่ีใชในการวิจัย
โดยแบงออกเปน 4 กลุมดังนี้   

 
1.  ความตองการสารสนเทศ       

  1.1  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวทําใหทราบเหตุการณในปจจุบันท่ีอยู
รอบๆ ตัวท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน         
     1.2  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวเปนเคร่ืองมือในการแสวงหา
ขอแนะนําและความคิดเห็นและการตัดสินใจในการนํามาใชในชีวิตประจําวัน    

  1.3  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว เปนการสนองความอยากรูอยากเห็น
ขาวสารที่ตองการทราบทันเหตุการณ        

  1.4  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวใหการเรียนรูดวยตนเอง  
  1.5 การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวทําใหผูชมรูสึกม่ันคงท่ีไดความรูจาก

ส่ือมวลชน    
        

2.  ความตองการสรางเอกลักษณใหแกบุคคล      
  2.1  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวใหแรงเสริมคานิยมสวนบุคคล 
  2.2  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวใหตัวแบบทางพฤติกรรม  
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  2.3  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถรวมแสดงออกกับคานิยม
ของบุคคลอ่ืนๆ (ในส่ือมวลชน)  

     
 3.  ความตองการรวมตัวและปฏิสัมพันธทางสังคม      

3.1 การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถเขาใจถึงสภาพแวดลอมของ
คนอ่ืนๆ                                      
3.2   การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถรวมแสดงออกและเปนสวน
หนึ่งของรายการ         

  3.3  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถนําไปสนทนากับเพื่อน
รวมงานไดหรือกับครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ       

      3.4  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว     สามารถปรึกษาใหกําลังแทน
เพื่อนได    

3.5  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถใชในการดําเนินหนาท่ีใน
สังคมไดอยางถูกตอง         
  

3.6  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถสรางความสัมพันธกับ
ครอบครัว เพื่อนฝูงและสังคมได                
 4.   ความตองการความบันเทิง       
  4.1  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว สามารถหลีกหนีปญหาตางๆ ของ
ตนไดในขณะหนึ่ง   

4.2  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถผอนคลายได  
  

4.3  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถไดรับความสนุกสนานทาง    
สุนทรียะ           

  4.4  การชมรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวสามารถใชเวลาทีมีใหเกิดประโยชน
ในความรูและความคิดในการรับขาวสาร       
  

จะเห็นไดวาผูรับสารของรายการขาวในรูปแบบการเลาขาว  เลือกใชส่ือตามทฤษฎีการใช
ประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสารจะมีแรงจูงใจท่ีมาจากทางกายาภาพตางๆ และปจจัยทาง
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ          

สุภาภรณ  ร้ิวเลิศธรรม (2544) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการการนําเสนอรายการขาวโทรทัศน
ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท.(2529-2542) ผลวิจัยพบวา การนําเสนอขาวของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ตั้งแตป 2539-2540 ไมมีการพัฒนาในการนําเสนอซ่ึงปจจัยท่ีมี
ผลกระทบทําใหการนําเสนอขาวไมมีพัฒนาการ  มี 3 ปจจัยดวยกันคือ  
 1. สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนสถานีท่ีมีแนวโนมในเชิงธุรกิจ   
 2. กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลและผูมีอํานาจทางการเมือง  

 3. การเปล่ียนแปลงผูบริหารในฝายขาว    

 ดังนั้นจึงตองพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายการขาวใหถูกใจของผูชม  นอกจากนี้จาก
ปจจัยดานการเมืองชอง 3 หลีกเหลี่ยงการนําเสนอขาวการเมืองโดยหันไปใหความสนใจตอขาว
ประเภทอ่ืนๆมากข้ึน   

กิติภัส แสงงามปล่ัง (2548) ไดสรุปผลการวิจัยไววา  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการเร่ือง
เลาเชานี้  กลุมตัวอยางสวนมากเลือกชมรายการเร่ือเลาเชานี้ มักจะตั้งใจชมท่ีบาน ไมเปล่ียนชอง 
เหตุผลท่ีเลือกชมเพื่อทันตอเหตุการณ ทันโลก  โดยพึงพอใจตอการนําเสนอของคุณสรยุทธ                      
สุทัศนะจินดา มากท่ีสุด  รองลงมาพอใจการวิเคราะหเนื้อหาการนําเสนอขาว ไดนาสนใจ ทันตอ
เหตุการณ มีสาระ มีประโยชน เขาใจงาย  กระชับ และมีสีสันหลากหลายไมนาเบ่ือ   

มาฆฤกษ  ยิ่งเจริญ (2543) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็นของผูชม
โทรทัศนท่ีมีตอรายการเหตุบานการเมือง ผลวิจัยสรุปไววา ผูชมรายการเหตุบานการเมืองมีลักษณะ
ทางประชากรดังนี้ เปนชายรอยละ 51 และ หญิงรอยละ 48.7  มีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 33.8       
มีสถานภาพโสดรอยละ 50.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 53 มีอาชีพบริษัทเอกชนรอยละ 
43 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-10,000 และ 10,001-15,000 รอยละ 22.5  

พินทุสุดา  ยุทธบรรดา (2541) ศึกษาเร่ือง กระบวนการผลิตและนําเสนอขาวบันเทิงทาง
โทรทัศน  โดยศึกษานโยบายในการดําเนินงานการผลิตรายการขาวบันเทิง ผลวิจัยพบวา
สถานีโทรทัศนชอง 3 เปน   องคกรธุรกิจท่ีดําเนินการรวมมือทางธุรกิจผูผลิตรายการโทรทัศน                 
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 เพชรรัตน เวสสวัฒน (2551) ไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูชมรายการสารคดี   

“คนคนคน”  เพื่อเขาใจถึงลักษณะการมีสวนรวมของผูชมรายการ รวมท้ังปจจัยท่ีทําใหผูชมเกิด

พฤติกรรมการเขามีสวนรวมกับรายการ “คนคนคน” พบวา การมีสวนรวมของผูชมรายการสารคดี 

“คนคนคน” นั้น มีลักษณะการมีสวนรวมของผูชมรายการแบงได 8 ระดับ คือ  

1. การมีสวนรวมรับชมรายการเทานั้น   

2. การรวมรับชมรายการและรวมแสดงความคิดเห็นดวย  

3. การรวมรับชมรายการแลวรวมแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมกับทางรายการ  

4. การรวมรับชมรายการและรวมกิจกรรมกับทางรายการ  

5. การรวมรับชมรายและรวมบริจาค  

6. การรวมรับชมรายการแลวรวมแสดงความคิดเห็นและรวมบริจาค  

7. การรวมรับชมรายการแลวรวมกิจกรรมและรวมบริจาค  

8. การรวมรับชมรายการแลวรวมแสดงความคิดเห็น รวมกิจกรรมและรวมบริจาค ซ่ึงจาก
การวิจัยแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของผูชมรายการคนคนคนน้ัน อยูในระดับการมีสวนรวมใน
ฐานะผูชมหรือผูรับสารเทานั้น 

ศิวพงศ  เหมือนพะวงศ (2551) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาวชวย
ชาวบานสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  การวิจัยพบวา เนื้อหาของรายการขาว                       
“ชวยชาวบาน”  เปนเร่ืองการแสดงขาวขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับชีวิต
ชาวบานท่ัวไป ซ่ึงความถ่ีของเนื้อหารายการที่มีมากท่ีสุด 4  อันดับแรก คือ การรณรงค
ประชาสัมพันธ การรองเรียนปญหาสาธารณูปโภด การรองเรียนปญหาการบริการของภาครัฐ และ
การเรียนปญหาส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวบาน
โดยตรง  รูปแบบของรายการ มีการแบงลําดับนําเสนอเนื้อหาของรายการออกเปน 4 ชวง                    
โดยชวงแรกเปนไตเต้ิลรายการ ชวงท่ีสองเปนการนําเสนอปญหาความเดือดรอนและเร่ืองรองเรียน
ของประชาชนตอนที่หนึ่ง ชวงท่ีสามเปนการนําเสนอปญหาความเดือนรอนและเร่ืองรองเรียนของ
ประชาชนตอนท่ีสอง และชวงที่ส่ีเปนชวงการนําเสนอแนะทางออก โดยรายการมีองคประกอบท่ี
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ดังนั้นในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ขางตนมาเปนแนวทางคือ  แนวคิดเกี่ยวกับรายการขาวโทรทัศนและการนําเสนอขาวทางโทรทัศน 
แนวคิดเกี่ยวกับผูประกาศขาว  แนวคิดความนาเช่ือถือของผูสงสาร  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การเปดรับสารจากส่ือ  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด ทฤษฎีการใชประโยชนและตอบสนอง
ความพึงพอใจจากส่ือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ อีก มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการ

เชิงเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดกําหนดดังตอไปนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย          

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยประยุกตวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจกลุมผูเคยชมรายการขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร                          
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   เพ่ือนํามาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics ) และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน( Inferential Statistics) นอกจากนี้ยังประยุกต
งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณผูรับผิดชอบและเกี่ยวของกับรายการขาวแบบการเลา
ขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รวมท้ังนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสังเคราะห ตีความ  เพื่อตอบคําถามวิจัยในสวน
ของผูสงสารหรือผูผลิตรายการและสะทอนความเห็นผูทรงคุณวุฒิ  

3.2 ประชากรตัวอยางท่ีศึกษา         

กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัยคร้ัง คือ  กลุมประชากรที่เคยรับชมรายการขาวแบบเลาขาวใน
รายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 โดยไมจํากัดวาชมมาแลวบอยแคไหน 
กําหนดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  ซ่ึงมีท้ังหมด 50 เขต จํานวนประชากร รวมท้ังส้ิน 
5,710,883 คน  ประกอบดวยเพศชายจํานวน 2,722,313 คน  เพศหญิง จํานวน 2,988,570 คน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551 )  สําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้
อาศัยตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)   โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นเทากับรอย
ละ 95 คาระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5 %  จากตารางสําเร็จรูปสามารถกําหนดขนาด
ตัวอยางได 400 คน (ประคอง กรรณสูตร, 2534 : 139) 
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3.3 วิธีการสุมตัวอยาง          

การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบแบงช้ันภูมิ (Multistage Stratified Cluster 
Samplimg )ชนิดแบงกลุมหลายข้ันตอน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling ) โดยแบงประชากรออกตามเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงเขตการปกครองไวท้ังหมด 50 เขต  

2. ใชการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบงเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขตออกเปน 3 กลุม ตามหลักเกณฑการแบงของกรมการปกครองในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ไดแก กลุมเขตเมือง กลุมเขตตอเมือง กลุมชานเมือง   
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเขตยอยในกรุงเทพมหานครตามหลักการแบงเขตการปกครอง 3                            
กลุมเขตของกรมการปกครอง  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กลุมเขตเมือง กลุมเขตตอเมือง กลุมเขตชานเมือง 

เขตพระนคร 

เขตปอมปราบศัตรูพาย 

เขตสัมพันธวงศ 

เขตปทุมวัน 

เขตราชเทวี 

เขตบางรัก 

เขตดุสิต 

เขตพญาไท 

เขตบางพลัด 

เขตบางกอกนอย 

เขตบางกอกใหญ 

เขตสาทร 

เขตยานนาวา 

เขตดอนเมือง 

เขตหลักส่ี 

เขตบางเขน 

เขตสายไหม 

เขตลาดพราว 

เขตบางกะป 

เขตบึงกุม 

เขตวังทองหลาง 

เขตคันนายาว 

เขตสะพานสูง 

เขตพระโขนง 

เขตบางนา 

เขตประเวศ 

เขตมีนบุรี 

เขตคลองสามวา 

เขตลาดกระบัง 

เขตหนองจอก 

เขตบางบอน 

เขตบางขุนเทียน 
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ตารางท่ี  3.1 (ตอ)แสดงเขตยอยในกรุงเทพมหานครตามหลักการแบงเขตการปกครอง  3                            
กลุมเขตของกรมการปกครอง  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   

กลุมเขตเมือง กลุมเขตตอเมือง กลุมเขตชานเมือง 

เขตบางคอแหลม เขตสวนหลวง  

เขตบางซ่ือ เขตตล่ิงชัน 

เขตคลองสาน เขตทวีวัฒนา 

เขตธนบุรี เขตภาษีเจริญ 

เขตจตุจักร เขตบางแค 

เขตหวยขวาง เขตหนองแขม 

เขตดินแดง เขตราษฎรบูรณะ 

เขตคลองเตย เขตทุงครุ 

เขตวัฒนา เขตจอมทอง 

รวม 22 เขต รวม 22 เขต รวม 6 เขต 
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จากตารางพบวามีเขตการปกครองท่ีอยูใน  กลุมเขตเมืองท้ังส้ิน 22 เขต  กลุมเขตตอเมือง              
22  เขต  และกลุมเขตชานเมือง 6 เขต  แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวิจัยเพียง  10  เขต  
จากท้ังหมด  50  เขต  ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนเขตตามสัดสวนของแตละกลุมเขตดังนี้   

 2.1 สัดสวนจากกลุมเขตเมือง  มีคาเทากับ  ( 10 x 22 )  /  50  =  4.4   เขต  ดังนั้นสุมกลุมนี้            
4 เขต  

2.2 สัดสวนจากกลุมเขตตอเมือง  มีคาเทากับ  (10 x 22)  / 50  = 4.4  เขต  ดังนั้นสุมกลุมนี้             
4 เขต 

2.3 สัดสวนจากกลุมเขตชานเมือง  มีคาเทากับ (10 x 6 ) / 50  = 1.2  เขต  ดังนั้นกลุมนี้ 1 เขต
          

สําหรับการกําหนดจํานวนเขตตามสัดสวนของแตละกลุมเขตขางตน  จะไดเขตท่ีตองสุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 9 เขต ฉะนั้นเพื่อใหครบ 10 เขต ตามที่ตองการผูวิจัยจึงไดเพ่ิมการสุมตัวอยางจาก  
กลุมเขตเมือง  โดยสุมเพ่ิมจาก 4 เขตเปน 5 เขต เนื่องจากกลุมเขตเมืองมีความหนาแนนของ
ประชากรท่ีมากกวา   

3.  ใชการสุมตัวอยางแบบงาย  ( Simple Random  Sampling  )  โดยวิธีจับฉลากเพื่อเลือก
ตัวแทนแตละกลุมเขต  โดยใชสัดสวนดังกลาวดังกลาวขางตน  ผลการจับฉลากเปนดังนี้  

3.1  กลุมเขตเมือง  5 เขต ไดเขตตัวแทน  คือ เขตพระนคร  เขตบางรัก  เขตบางซ่ือ                  
เขตหวยขวาง เขตพญาไท          

3.2  กลุมเขตตอเมือง  4 เขต ไดเขตตัวแทน  คือ  เขตบางกะป  เขตดอนเมือง เขตบางนา  
เขตตล่ิงชัน 

3.3  กลุมเขตชานเมือง 1 เขตไดเขตตัวแทน คือ เขตหนองจอก    

4.  ใชการเจาะจงลักษณะตัวอยางและสุมแบบบังเอิญ ( Purposive  and Accidental 
Sampling)  กําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะสัมภาษณจะตองเปนผูท่ีเคยชมรายการขาวแบบการเลาขาวใน
รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มาแลว ทําการเลือกมาจากเขตตางๆ 10 
เขตๆละ 40 คน รวม 400 คนโดยสุมเลือกแบบบังเอิญตามบริเวณชุมชนในเขตนั้นๆ กําหนดให
ลักษณะกลุมตัวอยางคละกันโดยท่ีเลือกสํารวจใหมีการกระจายตามเพศ วัย ระดับการศึกษาและ
อาชีพกลุมตางๆ 
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย          

ตัวแปรท่ีใชสําหรับการศึกษาคร้ังนี้  ทางผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ซ่ึง
สามารถจําแนกประเภทของตัวแปรไดดังนี้       

ตัวแปรอิสระ  คือ  ลักษณะทางประชากร  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน 
ระดับการศึกษา          

ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดน
เย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และความพึงพอใจในการรับชม การรับรูตอภาพลักษณ
ของรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

3.4 เคร่ืองมือในการวิจัย            

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ  ( Primary  data)  จากผูชม
รายการ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนแบบสอบถาม
ปลายปด (close - ended questionnaires ) โดยทําการแจกแบบสอบถามกลุมประชากรท่ีเคยรับชม
รายการขาวแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3    เทานั้น 
ซ่ึงขอมูลในแบบสอบถามมีดังน้ี 

สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา   อาชีพ และรายได       

สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวเลาขาว    

สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูชม  

สวนท่ี 4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณและความนาเช่ือถือของแหลงสาร 
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3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ         

1.ทดสอบความตรง (validity) ใชผูทรงวุฒิประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาและผูประกอบ
วิชาชีพ พิจารณาขอบเขตเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถามวา ไดครอบคลุมและถูกตองตรง
ประเด็น (content validity) ตามเปาหมายของการศึกษา หรือไม  

2.ทดสอบความเท่ียงภายใน (Internal consistenecy Reliability )โดยทํา pilot study กับกลุม
ผูชมโทรทัศนชอง 3 ท่ีไมไดอยูในกลุมตัวอยางโดยเก็บขอมูลจํานวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงผูเคย
ชมรายการเร่ืองเดนเย็นนี้มากอน ท้ังนี้เพื่อนําผลการศึกษามาทําการทดสอบความเท่ียงภายในของ
ชุดคําถาม  ท่ีวัดตัวแปรตามของงานวิจัยโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ  แอลฟาตามสูตรของ Conbach  ( 
Conbach, Lee, 1960 อางใน วิเชียร เกตุสิงห 2530)  

ผลจากการทดสอบพบวา เคร่ืองมือท่ีใชมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันหรือคา Alphaจาก
การทดสอบความสอดคลองภายในดังนี ้

พฤติกรรมการเปดรับมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน .70 
ความพึงพอใจมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน .86 
ภาพลักษณของรายการ มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน .73   

 3.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล        
 1. ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุม
ประชากรในชวงเวลาประมาณ 3 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2551  โดยการแจก
แบบสอบถาม 400 ชุด ตามท่ีแบงเขตท่ีเลือกไว 10 เขต ๆ ละ 40 ชุด เนนแจกแบบสอบถามเฉพาะผู
ท่ีรับชมรายการขาวรูปแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
เทานั้น แบงแจกแบบสอบโดยแบงแจกใหกระจายตามกลุมอาชีพตางๆ เพศ วัย รายได การศึกษา
ระดับตางๆ   

2.  การสัมภาษณบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการขาว  พิธีกรขาว ท่ี
นําเสนอขาวในรูปแบบการเลาขาวซ่ึงการสัมภาษณนั้นมีท้ังแบบเปนทางการ (Formal Interview ) 
และไมเปนทางการ (Informal Interview ) โดยบุคคลท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก (Key  informants) ไดแก 
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1. นายสําราญ ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   
2. นายวิบูลย ลีรัตนขจร   โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    
3. นางสาวเบญจวรรณ  สมสิน  นักวิชาการนิเทศศาสตร อาจารยพิเศษคณะนิเทศศาสตร  
    มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา   โปรดิวเซอรรายการเร่ืองเลาเชานี้ และ ชวงสรยุทธเจาะ  
    ขาวเดนเย็นนี้  
4. นายธีระ ธัญญไพบูลย ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    
5. นางสาววราภรณ สมพงษ ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    
6. รศ.จุมพล  รอดคําดี  นักวิชาการนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
7. ดร.ธิตินัน บุญภาพ หัวหนาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน คณะนิเทศศาสตร      
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ท้ังนี้เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสังเคราะห ตีความ  เพ่ือนําเสนอในผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ  

 การวัดคาตัวแปร การวิเคราะหเชิงสถิติ      

เกณฑการใหคะแนนตัวแปร การวิเคราะหตัวแปร   และการประมวลผลในงานวิจัยมีดังนี้  

 1   ขอมูลตามลักษณะทางประชากร วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติความถ่ีรอยละ 
 2  ขอมูลพฤติกรรมการเปดรับชม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย (X) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 
 3  ขอมูลความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการ กําหนดเปน 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด-

มาก-ปานกลาง-นอย-นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉล่ีย (X) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
4. ขอมูลการรับรูภาพลักษณของรายการและความนาเช่ือถือของแหลงสาร โดยกําหนดเปน 

5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด-มาก-ปานกลาง-นอย-นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉล่ีย (X) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  
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สําหรับเกณฑการตีความของผลจากการวิเคราะหขอมูลตัวแปรท่ีศึกษากําหนดดังนี้ 

3.84 – 4.54 มากท่ีสุด 
3.13 – 3.83 มาก 
2.42 – 3.12 ปานกลาง 
1.71 – 2.41 นอย        
1.00 – 1.70 นอยท่ีสุด 

 DPU



  

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการเชิงเลาขาวในรายการ 

เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3”  ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการท้ังการเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  ผูผลิตรายการ  ผูประกาศขาว  รวมถึงนักวิชาการ  

และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามสํารวจผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร               

โดยหัวขอท่ีศึกษามุงเจาะลึกเฉพาะรายการขาวในรูปแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ของ

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ในระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2551 โดยแบงการทําวิจัยเปน 

2 ตอน  ดังนี้ 

 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ  มุงตอบปญหานําวิจัย  ดังนี้ 

นโยบาย  กลยุทธการตลาด รูปแบบ เนื้อหา การนําเสนอรายการขาวแบบการเลาขาวใน

รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  เปนอยางไร? 

 

 4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ   

การวิจัยเชิงปริมาณมีจุดมุงหมาย เพื่อตอบปญหานําวิจัย  ดังนี้ 

1. ผูชมมีพฤติกรรมการเปดรับ และมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการขาวแบบการเลา

ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนอยางไร?  

2. การรับรูภาพลักษณ และความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาวในรายการ

เร่ืองเดนเย็นนี้ของผูชมท่ีมีตอสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนอยางไร?   
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4.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เนนสรางสรรค-ใกลชิด  สําหรับในสวนแรกนี้  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยการ

สัมภาษณบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร การผลิตรายการขาว  ผูประกาศขาว              

ท่ีนําเสนอขาวในรูปแบบการเลาขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เพื่อศึกษาดานนโยบาย  กลยุทธ

การตลาด รูปแบบ เนื้อหา การนําเสนอรายการขาวแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้                

ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  รวมท้ังผูทรงวุฒิดานนิเทศศาสตรสาขาวิทยุโทรทัศนโดยบุคคล

ท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก (Key  informants) ไดแก   

1. นายสําราญ ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

2. นายวิบูลย ลีรัตนขจร โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    

3. นางสาวเบญจวรรณ  สมสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต โปรดิวเซอรรายการ                

เร่ืองเลาเชานี้ และ ชวงสรยุทธเจาะขาวเดน  

4. นายธีระ ธัญญไพบูลย ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    

5. นางสาววราภรณ สมพงษ ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    

6. รศ.จุมพล  รอดคําดี  นักวิชาการนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

7. ดร.ธิตินัน บุญภาพ หัวหนาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน คณะนิเทศศาสตร      

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

4.1.1 ดานนโยบายขาว 

เนนสะทอนปญหาระดับลาง สรางกระบวนการมีสวนรวม  จากการสัมภาษณนายสําราญ 

ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานขาวและการผลิตขาวในภาพรวมของ

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เพื่อทราบขอมูลในมุมมองของผูบริหาร  พบวานโยบายการนําเสนอ

ขาวของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  มีการกําหนดแนวทางไปตามนโยบายของแตละป  สําหรับ

ในปนี้เปนในเชิงขาวสรางสรรค   เชิงใกลชิดท่ีมีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ   ตามเหตุการณ 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขาวเจาะลึกเชิงสืบสวนสอบสวน เนนความเปนกลาง ถูกตอง รวดเร็วกระชับ

ฉับไว โดยทุกขาวใชฐานขอมูลของฝายขาวเปนหลัก   
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การนําเสนอขาวจะเนนการขาวสะทอนปญหาจากระดับลางจากประชาชน มากกวาการเสนอ

ขาวในเชิงนโยบายของภาครัฐ โดยทุกขาวจะเขาใจโครงสรางปญหาในขาวนั้นอยางแทจริง  ดวย

การศึกษาขอมูลเจาะลึกรอบดาน  ลงพื้นท่ีจริงนํามาเสนอขาว  เพ่ือผลักดันใหผูชมมีจิตนาการรวม

ในการรับรู สรางกระบวนการมีสวนรวม  และเปนนโยบายของภาครัฐในการเขาไปแกไขปญหา

นั้นๆ ขาวดีๆ เปนประโยชในเชิงสรรค ขาวไหนที่สรางความขัดแยง หรือมีผลกระทบตอบุคคลท่ี

สาม หรือกระทบตอความม่ันคงอยางรุนแรง ใหหลีกเหล่ียงและ มีการหามออกอากาศ  ขาวเชิง

สืบสวนสอบสวนคนหาความจริงขอกังขาในเร่ืองตางๆ ท่ีผูชมสนใจ  กระทบตอสังคมอยางมีมิติ   

โดยมีจุดยืนในการรายงานขาวของชอง 3  เปนการนําเสนอขาวเปนเชิงเลาขาว เพราะเล็งเห็นวาการ

ยอยขาวใหผูชมดูจะเขาถึงประชาชน ใกลชิดประชาชนไดมากกวา และสรางกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนตามแนวคิด  (concept) ของครอบครัวขาว   เขาถึงทุกขาว  เขาถึงทุกคน   

นอกจากนี้ผูประกาศขาว จะตองมีบุคลิกท่ีดี  นาเช่ือถือ  มีเอกลักษณของตนเอง  เปนคนมีความรูทํา

ความเขาใจในเร่ืองท่ีจะเลาจริงๆ  จึงจะเลาไดอยางมีอรรถรส  เลาใหผูชมสามารถมีอารมณรวมได                   

ที่สําคัญตองเลาขาวอยูบนพื้นท่ีฐานของขอเท็จจริง   ตามบทขาว   เปนกลาง  ตองไมมีอคติกับขาว 

หรือบุคคลในขาว ไมเติมแตงจนผิดประเด็นขาว   (สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2551) 

ทําขาวสาระให เปนเ ร่ืองงายใกลตัว  และสนุก  ในการสัมภาษณนางสาวเบญวรรณ                

สมสิน  โปรดิวเซอรเร่ืองเลาเชานี้และชวงสรยุทธเจาะขาวเดน  และเปนอาจารยพิเศษคณะนิเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดใหความเห็นวา   ชอง 3 มีนโยบายเนนขอเท็จจริง ปญหา

เชิงสังคมที่มีผลกระทบใกลตัวตอผูชม  สวนขอหามคือ หามนําเสนอขาวท่ีนําไปสูความแตกแยก

และความรุนแรง ตลอดจนประเด็นขาวท่ีหม่ินเหมตอศีลธรรมอันดีของสังคม และมีจุดยืนท่ีแตกตาง

จากชองอ่ืน คือ นําเสนอขาวอยาง เขาถึง เขาใจ ใกลชิด โดยพิธีกรและบุคคลากรดานขาวมืออาชีพ 

และมองวาขอดีของรายการการเลา    ทําใหขาวท่ีมีสาระเปนเร่ืองงาย ใกลชิด  สนุก นาติดตาม              

สวนขอเสีย คือ หากมีการใสความคิดเห็นของพิธีกร หรือ  การตีความจากความไมรูจริง หรือ                

การบิดเบือน ผิดเพ้ียนจากการใชภาษา จะทําใหเปนการช้ีนํา  การใหขอมูลท่ีผิดพลาด  หรือพิธีกร

สามารถใชรูปแบบเลาขาว โนมนาว โฆษณาชวนเช่ือใหผูชมหลงเช่ือ หรือ   ปลุกระดมใหเกิดความ

แตกแยกทางการเมืองได  ฯลฯ  ซ่ึงเห็นดวยวาหากการเลาขาวเติมสีสัน ใสความเห็นช้ีนํา ทําใหคนดู

สับสน และทําใหคนเลาขาว มีอิทธิพลช้ีนํา หรือ ชักจูงผูชมใหหลงเชื่อได เพราะปจจุบันแตละ
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณนางสาววราภรณ สมพงษ ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  

ในดานนโยบายในมุมมองของผูประกาศขาว  ไดใหทัศนะดังนี้ 

 เหมือนคนในครอบครัวเลาใหฟง  ขาวของชอง 3 เนนถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ  รูปแบบ

การนําเสนอเนนการนําเสนอขาวใกลตัว เพื่อทําใหดูวาใกลชิดกับคนดูยิ่งข้ึน  เปนการเลาขาวเหมือน

คนในครอบครัวเลาใหฟง  สําหรับการรายงานขาวจะคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

รับผิดชอบตอสังคม  อะไรที่พูดใหเกิดประโยชนก็จะพูด  พูดแลวเกิดความ ขัดแยงก็ไมพูด                

(วราภรณ สมพงษ, สัมภาษณ, 9 สิงหาคม  2551)   

สําหรับนโยบายดานขาวโดยสรุปพบวาผูผลิตขาวมีมุมมองคลายกัน คือการเลาขาวสามารถ

เขาถึงผูชม  ดึงดูใจผูชมไดมากกวาการอานตามบทขาว หรือ Scipt ขาว ความเปนกลาง ถูกตอง

แมนยํา ความรวดเร็ว  ฉับไว  ทันตอเหตุการณ เปนส่ิงจําเปน เพราะจะนําไปสูภาพลักษณท่ีดีและ

ความนาเช่ือถือของรายการ พิธีกรขาว  ขาวเชิงสืบสวนสอบสวนดวยการลงพื้นท่ีคนหาความจริง  

สามารถดึงดูความสนใจผูชมไดมาก และขาวสรางสรรคสังคมสามารถเขาถึงประชาชนและ                   

ใหประชาชนมีสวนรวมได    ตามแนวคิด (concept) ของครอบครัวขาว  เขาถึงทุกขาว เขาถึงทุกคน   

แตก็เปนเพียงมุมมองของบุคคลท่ีทํางานดานขาวเทานั้น  ในดานนักวิชาการจากการสัมภาษณ               

รศ.จุมพล  รอดคําดี   นักวิชาการนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดใหมุมมองดังนี้  

คุยขาวสนุก แตอาจปนอคติ  การรายงานขาว  ส่ือมวลชนตองกล่ันกรองโดยดูตามคุณคาของ

ขาว  อะไรท่ีมีคุณคามากคนสนใจมากก็นํามาเสนอ  ตองอยูในความสนใจของประชาชน  และความ

ใกลชิดดานขาวของประชาชน  สําหรับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  โดยสวนตัวมองวาการเลาขาวจะ

ไมไดอยูในบนพ้ืนฐานของการรายงานขาว  แตจะปนความคิดเห็นสวนตัว  มีอคติ ซ่ึงการรายงาน

ขาวตองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง  ความเปนธรรม  และมองขอมูลรอบดาน  ดังนั้นตองเลาขาว

ใหอยูบนพื้นฐานของการรายงานขาว  ซ่ึงการรายงานขาวถาพิธีกรมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง                 

คนดูก็เขาใจวาพูดเร่ืองจริง  นาเช่ือถือ  การเลาขาวในทางทฤษฎีทําใหคุณคาของขาวลดลง                         

แตในเชิงปฏิบัติ คนดูคิดวานาเช่ือถือ  ไวใจได  ขอดีของการเลาขาว คือ สนุกสนาน เฮฮา  แตขอเสีย 
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จากขอมูลการสัมภาษณข างตนสรุปไดว า   นโยบายของรายการ เรื่ อง เดน เย็นนี้                            

ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  คือ  การเสนอขาวในรูปแบบของการเลาขาวแบบวิเคราะห  

เจาะลึกจากผูประกาศขาวท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  ซ่ึงขาวท่ีนํามาเสนอตอสาธารรณชนตอง

เปนความจริง  มีความรวดเร็ว  ฉับไว   ทันเหตุการณ  ถูกตองแมนยํา โดยการเลาขาวลักษณะนี้ทํา

ให มีความใกล ชิดกับประชาชน   เกิดการเข า ถึงและมีสวนรวมกับทางรายการได ง าย                            

แตขณะเดียวกันการเลาขาวบางคร้ังเปนการ  สุมเส่ียงตออารมณ เอนเอียงตามผูเลาขาวไดมาก 

ดังนั้นการเลาขาวตองอยูในพื้นฐานของขอเท็จจริง  ตองไมเติมแตงขาวท่ีทําใหคนดูเกิดความสับสน  

ตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอผูชมตอสังคม  ซ่ึงท้ังหมดนั้น

ข้ึนอยูกับมุมมองและวิจารณญาณของผูชม    

 

4.1.2 ดานกลยุทธการตลาด 

นายวิบูลย ลีรัตนขจร  โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ

ดานการตลาด ดังนี้ 

สาระผสมบันเทิง ส่ือสาร 2 ทาง มีสวนรวม  ชอง 3 จะใหน้ําหนักขาวในทุกๆดาน ท่ีเล็งเห็น

วาเปนขาวท่ีคนดูไดรับประโยชน ตองไมลืมวา คนดูทีวี สวนใหญแลวดูเพ่ือความบันเทิง แตเราก็มี

ขาวบันเทิงอยางเดียวก็ไมได จะใหขอมูลสาระอยางเดียวก็  นาเบ่ือ ทําในเชิงการตลาดมากไปก็ไมดี 

เพราะรายการขาวไมไดขายสินคา ฉะนั้นตองผสมผสานส่ิงเหลานี้เขาดวยกัน เพื่อใหเขาถึงคนดูมาก

ท่ีสุด ท้ังดูขาวเร่ืองเดนเย็นนี้แลวไดท้ังสาระขอมูลความรู ความบันเทิง หรือบางทีก็มีเกร็ดเล็กๆใน

การดูขาวแลวใหผูชมตอบคําถาม โดยมีรางวัล หรือใหผูชมสงขอความ สงภาพกลับเขามา เพื่อให

เห็นวาเราไมไดส่ือสารดานเดียว แตใหประชาชนไดมีสวนรวม เปนท้ังคนดู ผูรวมรายการ                   
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จากบทสัมภาษณขางตน  จะเห็นไดวาโปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  ตองการทํากล

ยุทธดานการตลาดใหมีลักษณะรายการมีสาระ และบันเทิงควบคูกันไป เพื่อลดความนาเบ่ือหากเปน

สาระหรือวิชาการอยางเดียว  และการนําเสนอเกล็ดเล็กเกล็ดนอยโดยการใชผูชมทํากิจกรรมรวมกับ

รายการการแลวมีของแจก  เหมือนเปนการตอบแทนน้ําใจ  ทําใหรูสึกมีความผูกพัน  ทําใหเกิดความ

นาสนใจมากยิ่งข้ึน และการใหผูชมมีกิจกรรมรวมในการสงขอความ SMS สงภาพ แลวมีรางวัลให 

จะไดประโยชนไดผูชม ไดคนทํางานขาวเพิ่ม ไดขอมูล ไดขาวเพิ่มไปในตัวดวย    

พรอมกันนี้จากการสัมภาษณนายนายสําราญ ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศน

ไทยทีวีสีชอง 3 ไดกลาวถึงกลยุทธการตลาดท่ีคลายคลึงกัน  ดังนี้ 

ส่ือสารหลายทาง การตลาดเชิงบูรณาการ  สําหรับเร่ืองเดนเย็นนี้  ส่ิงท่ีพิเศษ คือ โปรดิวเซอร  

มีการใชโปรดิวเซอรอยางจริงจังเหมือนรูปแบบรายการ กอนหนานั้นรายการขาวช่ือ ชีพจรขาว  

news on 3 มีอะไรก็นําเสนอ  โดยไมไดวางแผนลักษณะการนําเสนอ แมกระท่ังพิธีกร  การแตงหนา 

การแตงกาย  แสงไฟ  ฯลฯ  แตเม่ือมีส่ิงนี้เขามาเร่ิมประสบความสําเร็จ  คนใหความสนใจ  โดยคน

ทําขาวตองทําตัวเปนคนดูวาตองการอะไร  จะไมเพียงเปนแคคนขาว  ตองเขาใจคนดู และยังสราง

การมีสวนรวมจากผูชมดวยการสงขอความส้ัน (SMS) มายังรายการ และไดมีการนําขาวไปข้ึนไวใน

เว็บไซดของชอง 3  ดวย  เพื่อใหผูชมไดมีโอกาสดูขาวผานอินเตอรเน็ตไดท้ังปจจุบันและการดูขาว

ยอนหลัง  และในอนาคตก็จะพัฒนาใหสามารถดูผานเว็บไซดเปนเรียลไทมไดดวย (สําราญ ฉัตรโท, 

สัมภาษณ,  20 มิถุนายน 2551) 

นอกจากนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดเพิ่มชองทางการถายทอดขาวผานคลื่นวิทยุ 

FM106 MHz และใชช่ือวา “วิทยุครอบครัวขาว”  ซ่ึงคล่ืนวิทยุขาวนี้ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญ                

เพราะถือเปนการเพิ่มชองทางการสงสารเปนยังผูบริโภคไดอีกดวย  จากการสัมภาษณนายวิบูลย                

ลีรัตนขจร  โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เกี่ยวกับความคิดเห็นดานกลยุทธการเพิ่มชองทาง

ทางวิทยุ   มีดังนี้ 
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สาเหตุท่ีถายทอดผานวิทยุนั้น ก็เพื่อใหผูชมท่ีไมไดชมทีวีไดมีโอกาส  มีชองทางในการรับฟง

ขาวสาร  เรามองวาเราไมไดแขงขันกับใคร เพราะทุกสถานีก็มีแนวคิด หรือแนวทางของแตละ

สถานี เพียงแตเราก็มีแนวทางของเราท่ีจะเพิ่มชองทางใหผูชม  สรางสรรคใหผูชมไดรับประโยชน

สูงสุด เม่ือคนมาดูเราๆก็ตองเคารพผูชมดวยการสรางสรรคผลงานใหดีท่ีสุดและเขาถึงผูชมให               

มากท่ีสุด  (วิบูลย ลีรัตนขจร, สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2551) 

จากกลยุทธขางตน ไดสัมภาษณนายธีระ ธัญญไพบูลย ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้   

ซ่ึงไดใหความเห็นคลายคลึงกัน  ดังนี้ 

กลยุทธหลัก คือ เร่ืองของเวลา จะเห็นไดวาเร่ืองเดนเย็นนี้ เปนรายการขาวท่ีมากอนชองอ่ืน 

แมวาชองอ่ืนจะมีเหมือนกันแตจะเปนขาวส้ัน ไมเต็มรูปแบบเหมือนรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ตรงนี้จะ

ไดความสดเปนผูนําในการรายงานขาว  พรอมกันนั้นเรามีการถายทอดออกทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 

106  ดวย เพื่อใหคนท่ีไมมีเวลาไดดูทีวีก็ฟงวิทยุได และในฐานะท่ีเราเปนครอบครัวขาว เราจึงเปด

กวางใหผูชม ผูฟงทุกคน ทําหนาท่ีรายงานขาว แจงขาวเขามาได ทาง SMS ทางโทรศัพท  ถาขาว

หรือภาพขาวไดออกอากาศก็จะมีของรางวัลให เปนเส้ือเจกเก็ต หรือ รางวัลอ่ืนให ซ่ึงตรงนี้เราจะได

แนวรวมมากท่ีเดียว  และยังมีการตอบคําถามขาวท่ีออกอากาศไป ชิงรางวัลในแตละวันดวย                 

(ธีระ ธัญญไพบูลย, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2551)  

โดยสรุปจะเห็นไดวา  รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ใชกลยุทธดานการตลาดเกือบทุกรูปแบบ                  

เรียกไดวาบูรณาการการตลาด  เพราะนอกจากนําเสนอผานหนาจอชอง 3 แลวยังมีการถายทอดออก

ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 106 ทางเว็บไซดในอินเตอรเน็ต มีการโปรโมทประชาสัมพันธผานขาวตน

ช่ัวโมง  มีการตอบคําถามเพ่ือแจกของรางวัล  การสงขอความส้ันทางโทรศัพท (SMS) สงภาพภาพ 

การใชโปรดิวเซอรวางแผนการนําเสนอท้ัง         พิธีกร  การแตงหนา  การแตงกาย  แสงไฟ ฯลฯ  

เพ่ือการเขาถึงและใหคนดูมีสวนรวม  รวมถึงการใชกลยุทธดานเวลาในการนําเสนอขาวท่ีรวดเร็ว

กวาชองอ่ืน  เพื่อใหคนดูเกิดความรูสึกสด  ใหม  เปนผูนําในการเสนอขาว   
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1.3 ดานรูปแบบรายการ  เนื้อหา  การนําเสนอรายการขาว 

จากการสัมภาษณนายวิบูลย ลีรัตนขจร  โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ซ่ึงได

ผลการวิจัยเกี่ยวกับดานรูปแบบรายการ  เนื้อหา  และการนําเสนอรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ท่ีมีรูปแบบ

การนําเสนอขาวครบทุกดาน ตั้งแตขาวเหตุการณสําคัญประจําวันวัน ขาวการเมือง ขาวสังคม                 

ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ  และขาวกีฬา  การสัมภาษณเจาะลึกเร่ืองท่ีเปนขาวเดนของวัน                

ผานพิธีกรขาวคุณภาพ ดังนี้ 

ยึดหยุน หลากหลาย เจาะลึก  ชอง 3 จะไมติดยึดกับรูปแบบท่ีตายตัว แตการนําเสนอขาวจะ

ข้ึนอยูกับสถานการณขาวในแตละวัน โดยผานการคัดกรองจากกองบรรณาธิการฝายขาวชอง 3                 

วาจะเลือกประเด็นใดท่ีประชาชน ผูชมสนใจท่ีจะหยิบยกขาวไหนขึ้นมากอน-หลัง อยูท่ีความ

นาสนใจของขาวนั้นๆ  ท่ีสําคัญเปนการประมวลขาวนาสนใจท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังวัน โดยเปดรายการ

ดวยโปรยหัวขาว หรือเฮดไลน จะมีการคัดเลือกขาวท่ีเดนจริงๆ สรุปประเด็นส้ันๆ ท่ีนาสนใจ คลาย

การพาดหัวขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ เพียงส้ันและกระชับกวา แลวคอยเปดดวยผูประกาศขาว 

คุณวราภรณ  สมพงษ  คุณธีระ  ธัญไพบูลย ในการเลาขาวในรายละเอียดในเร่ืองนั้นๆ รูปแบบ

รายการจะแบงเปนชวงๆ ชวงแรกไดคุณธีระ   คุณวราภรณ  เปนรายงานขาวเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ประจําวันท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก  เบรคท่ี คุณบัญชา ชุมชัยเวทย จะเปนจอโลกเศรษฐกิจ จะ

ขาวเศรษฐกิจตั้งแตระดับจุลภาคและมหาภาค จะเนนเร่ืองขาวปากทองชาวบาน  เบรคท่ี 3                       

จะกลับมาที่คุณธีระและคุณวราภรณอีกคร้ังดวย ขาวการเมือง ขาวเจาะลึกเชิงสืบสวนสอบสวน              

ตอดวยขาวกีฬากับบ๊ิกจะ-สาธิต กรีกุล  จะมาเจาะลึกในเกมกีฬาและเบ้ืองหลังเกมสกีฬาท้ังในและ

ตางประเทศท่ีนาสนใจ กอนท่ีจะสงหนาท่ีใหกับ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา มารับชวงตอในเบรคที ่4 

เจาะขาว จะเปนการเจาะลึกในประเด็นขาวท่ีอยูในกระแส ขาวท่ีอยูในความสนใจ โดยจะมีการ

สัมภาษณบุคคลในขาวอยางเจาะลึก รอบดาน จากนั้นคุณธีระและคุณวราภรณก็จะกลับมาปดเบรค

สุดทาย ดวยขาวดวน ความคืบหนาของประเด็นขาวท่ีจะไมจบสถานการณลาสุด   เรียกไดวาเร่ือง

เดนเย็นนี้มีผูประกาศมือฉมัง และครอบคลุมประเด็นขาวไดครบทุกดานเพื่อคืนกําไรใหกับทาน

ผูชมเลยทีเดียว และในสวนของเนื้อหารายการก็มีการเพ่ิมในเร่ืองของเนื้อหาขาวขอมูลเชิงลึก ท้ัง

ขาวการมือง เศรษฐกิจ หุน ขาวตางประเทศ ขาวเหตุการณและขาวกีฬาใหมีความเขมขนมากยิ่งข้ึน 

(วิบูลย ลีรัตนขจร, สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2551) 
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ดานนายสําราญ ฉัตรโท รองผูจัดการฝายขาว สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดใหสัมภาษณ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ันตอนและระบบการทํางานของรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  ในมุมมองของผูบริหาร

สถานี  ดังนี้ 

รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เปนการหยิบเร่ืองราวเดนๆ ของแตละวันมานําเสนอ สรุปในชวงเย็น 

กอนสงตอไปชวงกลางคืน โดยมีกระบวนการผลิตขาวจะเร่ิมจากการประชุมกองบรรณาธิการ เวลา 

14.00 น. เพื่อกําหนดประเด็นขาวท่ีจะเสนอในชวงเร่ืองเดนเย็นนี้ ซ่ึงจะเปนการคัดเลือกประเดน็ขาว

เด็นของท้ังวันในทุกๆขาว จากโตะขาวตางๆ มานั่งถกกันเพื่อตรวจสอบ ตรวจเช็ความีประเด็นไหน

ตกหลน หรือ มีประเด็นใดในขาวใดยังมีเนื้อหาไมครบสมบูรณก็จะมีการใหคนหาขอมูลเชิงลึกมา

ประกอบในบทขาว หรือ เปนขอมูลเคียงขาว  จากน้ันทีมโปรดิวสเซอรจะคัดเลือกประเด็นขาวเดน

สุดในวันนั้น  ไปทําโปรโมทในชวงขาวเบรคเวลา 15.00 น. เพื่อดึงดูดใจผูชมใหติดตามดู  สําหรับ

การวางประเด็นขาวนั้น  เบรคแรกจะเนนขาวอาชญากรรม สังคมในภูมิภาค ตอดวยในกรุงเทพฯ 

เพราะชวงเวลาดังกลาวคนกรุงเทพยังไมกลับบาน แตเปนชวงเวลาท่ีคนตางจังหวัดอยูบาน จากน้ันก็

คอยตอดวยเรื่องราวในกรุงเทพฯ การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา เจาะประเด็นขาวเดน  และอัทเดทขาว

กอนจบรายการ   จากนั้นเวลา 18.00 น. จะมีการประชุม เพ่ือสรุปภาพรวมในการนําเสนอขาวเร่ือง

เดนเย็นนี้วาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม และจะนําคิวขาวของชองอ่ืนๆ ท่ีนําเสนอขาวใน

ชวงเวลาเดียวกันมาพิจารณา เพ่ือเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอย มีอะไรท่ีลํ้าหนาหรือตกหลนประเด็น

ใดท่ีชองอ่ืนนําเสนอ แลวทางรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ไมไดนําเสนอ  จากน้ันก็จะมีการเสนอวาระ

ประเด็นขาวในวันตอไปของแตละโตะขาว  เพ่ือวางเปาหมายในการทํางานรองรับเบรคขาวตอไป

เนื่องท้ังชวงกลางคืน ชวงเชา ตอเนื่องไปเท่ียง และเย็น อีกวัน เพื่อใหการทํางานมีแนวทางชัดเจน 

สามารถนําเสนอขาวไดอยางตอเนื่อง  ทําใหผูชมไดประโยชนจากการติดตามขาวอยางเน่ืองทาง

ชอง 3 ” (สําราญ ฉัตรโท, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2551) 

สวนนายธีระ ธัญญไพบูลย ผูประกาศขาวรายการเรื่องเดนเย็นนี้   ไดใหความเห็นในมุมมอง

ของผูประกาศขาว  ดังนี้ 

ชอง 3 ใหความสําคัญกับทุกขาว ไมวาจะเปนขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม 

กีฬา บันเทิง หรือแมแตขาวพระราชสํานัก ข้ึนอยูวาในชวงเวลานั้นขาวอะไรอยูในความสนใจของ

สังคม  ใหประโยชนตอสังคม จะเห็นไดวาเราไดแบงเซ็คช่ันขาวคอนขางชัดเจน คือจะมีชวงขาว
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นอกจากมุมมองของคนทํางานวงในดังกลาวแลว  มุมมองของนักวิชาการ จากการสัมภาษณ  

ดร . ธิตินัน  บุญภาพ  หัวหนาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน  คณะนิ เทศศาสตร     

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในประเด็นการนําเสนอใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันและสอดคลองกบั

หลักทฤษฏีดวย  ดังน้ี 

พัฒนาตามยุคตามสมัยเทคโนโลยีสมัยใหม  ตองมองวาส่ือโทรทัศนเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือความ

พยามยามในการสงภาพระยะไกล  แรกๆโทรทัศนจะหยิบเอารายการท่ีมีอยูแลวมาพัฒนา  เม่ือเวลา

ผานไปรายการโทรทัศนไดรับการพัฒนาเร่ือยๆ  เชนเดียวกับการรายงานขาว ท่ีแรกๆเปนเพียงแค

การนั่งอานขาวเฉยๆ  ตอมามีการพัฒนาเร่ือยๆ  เชนเดียวกับเร่ืองเดนเย็นนี้มีการพัฒนาตามยุดสมัย 

และตามเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด  ตามความตองการของผูชม  

ดังนั้นการนําเสนอขาวเ ร่ืองเดนเย็นนี้   ความคิดเห็นท่ีมีอยู ในรายการ   เปนไปตามหลัก

ส่ือสารมวลชนหรือไม  ข้ึนอยูกับวาเอาไมบรรทัดของใครมาวัด  ถาเอาของนักขาวมาวัดวาขาว

จะตองเปนแบบนี้แสดงวารายการนี้ไมเปนไปตามนั้น  แตถาเอาไมบรรทัดของนักผลิตรายการ

โทรทัศน  ท่ีมองในแงของการเปล่ียนตลอดเวลา มันก็ไมผิด  อยูท่ีมุมแบบไหน  ซ่ึงทุกวันนี้จะเห็น

ไดวาแตละรายการมีการผสมผสานกัน  ในการนํามาความคิดสรางสรรคมาพัฒนา  ข้ึนอยู ท่ี                 

โปรดิวเซอรวางตําแหนงรายการแบบใด  คือ  ถาวางตําแหนงใหเปนรายการขาวตองยึดหลักคุณคา

ขาว   แตถาเปนวาไรตี้ขาว จะเบนเข็มใหสามารถนําส่ิงตางๆมาเลนได  โดยขอดีรายการเลาขาว  คือ 

ผูเลาขาวนําขาวมายอยให เขาใจงาย ไมนาเบ่ือเหมือนสภากาแฟ  ซ่ึงจุดสําคัญโปรดิวเซอรตองวาง

ตําแหนงชัดเจนวาใหเปอรเซ็นตของขาวเทาไหร  วาไรต้ีเทาไหร ทําใหคนดูเลือกไดวาเปดรับและ

เช่ือมากนอยเพียงใด การเลาขาวจะแขงกันท่ีความสดของขาว  ตัวพิธีกรนั้นบุคลิกตองมีความ

DPU



 65 

นอกจากนี้ยังพบวา สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ยังนําเทคโนโลยีมาชวยในการทําขาว  

โดยการติดต้ังเซฟเวอร ในการเก็บขอมูล ตัดตอภาพ และออกอากาศดวยระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 

มีการนําวีดิโอวอล มาใชเปนชองแรก ในการใชนําเสนอขาว ทําใหการรูปแบบการนําเสนอขาวมีมิติ 

นาชมมากยิ่งข้ึน และในอนาคตจะมีรถดาวเทียมในการรายงานขาวในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน และมีฝูงบิน

ครอบครัวขาวโดยรายงานขาวจากเคร่ืองเฮลิคอปเตอร  เพื่อใหการรายงานขาวไดรวดเร็ว                     

ทันสถานการณ มีความสดเขาถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุไดมากกวาชองอ่ืนๆ ซ่ึงก็จะทําใหการรายงานขาวได

ครอบคลุม เปนประโยชนสําหรับผูชมมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้การแขงขันดานขาวในอนาคตจะแขงขันใน

ดานของความเร็วมากท่ีสุด  รองลงมาคือขาวเจาะลึก  ซ่ึงท้ังหมดท้ังปวงข้ึนอยูกับทิศทางและสภาพ

ของสังคม  ตองพัฒนาไปตามสภาวะสังคม  ซ่ึงไมมีรูปแบบตายตัว  

จากการสัมภาษณนายวิบูลย ลีรัตนขจร  โปรดิวสเซอรรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ถึงมุมขาวทีวีใน

อนาคต ไดกลาวไวดังนี้ 

รายการขาวทีวีในอนาคตคงแขงขันกันรุนแรงมากข้ึน เพราะความตองการในการเสพขาวมี

สูง ดวยเหตุผลปจจัยทางการเมืองและสังคม ฉะนั้นความเปนมืออาชีพ คนขาวตัวจริงของทีมงาน

เปนเร่ืองจําเปน เพราะเราจะเห็นไดวากอนหนานี้ ชอง 3 จะเปดพื้นท่ีขาวในชวงท่ีชองอ่ืนไมมี  เชน 

เร่ืองเลาเชานี้ พอตอนหลังก็มีชองอ่ืนตามมาจนกลายเปนทําเลทอง พอมาเร่ืองเดนเย็นนี้เรามากอน

ชองอ่ืนเขา ก็มีชองอ่ืนตามมาอีก ซ่ึงจะเห็นการแขงขันมีสูงจริงๆ และเม่ือเราเปนผูนํามาแลวก็ตองมี

การพัฒนาตอไป เพราะถาเราหยุดนิ่งเม่ือไรเทากับเราแพทันที และคิดวาในอนาคตการแขงขันท่ี

ความรวดเร็วในการนําเสนอขาว ความชัดเจนในประเด็นขาว  การเปดประเด็นขาวใหมๆ ท่ีอยูใน

ความสนใจเปนเร่ืองจําเปน และทุกเร่ืองท่ีเกิดจะเปนเรียลิตี้มากข้ึน 

สวนคุณเบญจวรรณ  สมสิน  โปรดิวเซอรรายการเร่ืองเลาเชานี้ และชวงคุณสรยุทธเจาะขาว

เดน ยังเสริมในดานการนําเทคโนโลยีของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ดวยดังนี้ 

กระบวนการผลิตขาวของชอง 3 ใชเทคโนโลยีการตัดตอ  กราฟฟก  video wall  map                

การนํา เสนอภาพสดจากทุกจุดของประเทศ    หรือการนํา เสนอจราจรสดจากทุกจุด ท่ัว
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สวนมุมมองดานนักวิชาการถึงอนาคตของการเลาขาว  ดังนี้การเลาขาวจะเติบโตไดตอไป  

คนดูทีวีเพราะตองการความบันเทิง  อะไรท่ีมีความบันเทิงมาผสมคนจะชอบ  ไมเครียด  ทําให

รายการลักษณะน้ีเกิดมาไดรับความนิยม  เพราะคนสวนมากตองการความบันเทิงมากกวามีแต

เนื้อหาสาระอยางเดียว  ซ่ึงรายการลักษณะนี้ในตางประเทศ  เรียกวา breakfast Program จะสลับไป

มาระหวางการรายงานขาวกับการพูดคุยกันในเนื้อหาขาว  การเลาขาว  ดังนั้นเราตองวางตําแหนง

ของรายการขาวไดอยางชัดเจน  โดยในอนาคตตองมองการดูทีวีผานอินเตอรเน็ต  และใครก็รายงาน

ขาวได เปนลักษณะของบล็อก  ของเว็บ  ซ่ึงมีชองทางใหเสนอขาวไดมาก และตลอด 24 ช่ัวโมง” 

(ฐิตินัน บุญภาพ, สัมภาษณ, 17 กรกฎาคม 2551) 

จากขางตนสรุปไดวา สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  มุงการจัดรูปแบบรายการและเน้ือหาท่ี

ใหเหมาะสมกับคนดู เนนท่ีสถานการณขาว ประเด็นขาวท่ีนาสนใจในวันนั้น ขาวเชิงสืบสวน

สอบสวน การเจาะขาว  และการกําหนดวาระขาวสารเปนประเด็นข้ึนเองแลวคนหาขอมูลเชิงลึกใน

รอบดานอยางมีมิติ ขาวชาวบานท่ีรองเรียนมายังชอง 3 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม   โดยการ

นําเสนอรายการขาวไดชัดเจนวาชวงนี้คนดูเปนกลุมใด  ตองเสนอขาวประเภทใด  และกําหนดผู

ประกาศขาวท่ีมีความรูในดานนั้นๆ ใหเหมาะสม  โดยใชการนําเสนอรูปแบบการเลาขาว  เพราะ

เล็งเห็นวาการนําเสนอขาวแบบผสมผสานมีท้ังสาระและความบันเทิง ทําใหขาวนาสนใจไมนาเบ่ือ  

การยอยขาวสามารถเขาถึงผูชมไดมากกวา  รวมท้ังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชท้ังเร่ือง

เซฟเวอร  เทคนิคการออกกากาศดวยคอมพิวเตอร  การใชภาพกราฟค นําวิโอวอลเขามาใช ในการ
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 4.2  การวิจัยเชิงปริมาณ 

สําหรับตอนท่ี 2  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับและความพึง

พอใจ รวมถึงการรับรูภาพลักษณ และความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาวของผูชม

ในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ซ่ึงผูวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 

ชุด ในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมประชากร  ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2551   โดยการ

แจกแบบสอบถาม ตามท่ีแบงเขตท่ีเลือกไว 10 เขต ๆ ละ 40 ชุด เนนแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี

รับชมรายการขาวรูปแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

เทานั้น แบงแจกแบบสอบถาม โดยกระจายตามกลุมอาชีพตางๆ เพศ วัย รายได การศึกษาระดับ

ตางๆ  ซ่ึงสามารถแบงประเด็นเพื่อ ตอบปญหานําวิจัยออกเปน 5  สวนดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูชมรายการขาวเชิงเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางชอง 3 

สวนท่ี  2  พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจจากการรับชมรายการขาวแบบการเลา

ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของผูชมรายการทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

สวนท่ี 3 การรับรูภาพลักษณรายการ และความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลา

ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ของผูชมรายการท่ีมีตอสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

สวนท่ี 4  ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการชมรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้   ทางสถานีโทรทัศนไทย

ทีวีสีชอง 3 

สวนท่ี 5 การรับรูภาพลักษณของรายการเร่ืองเดนเย็นนี้และความนาเช่ือถือของแหลงสาร 

(พิธีกร) 
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สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูชมรายการขาวเชิงเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ทางชอง 3  

 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ือง

เดนเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 220 55.0 

หญิง 180 45.0 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูชมขาวโทรทัศนชอง 3 ท่ีสํารวจจากการวิจัย

คร้ังน้ี สวนใหญเปนเพศชายมีจํานวนรอยละ 55 และเปนเพศหญิงรอยละ 45 

 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 18  ป 42 10.5 

18-25  ป 84 21.0 

26-35  ป 85 21.25 

36-45  ป 68 17.0 

46-60 ป 76 19.0 

60 ปข้ึนไป 45 11.25 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.2  พบวากลุมตัวอยางมีการกระจายทุกชวงอายุ  โดยสวนใหญมีชวงอายุ

ระหวาง 26-35  ป  คิดเปนรอยละ 21.25  รองลงมามีชวงอายุ 18-25  ป คิดเปนรอยละ 21 ชวงอายุ 

46-60 ป  คิดเปนรอยละ 19 ชวงอายุ 36-45  ป   คิดเปนรอยละ 17 ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป  คิดเปนรอย

ละ 11.25  และชวงอายุต่ํากวา 18  ป  คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 115 28.75 

สมรส 221 55.25 

หยา/มาย 64 16.0 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.3  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 55.25  

รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 28.75  และสถานภาพหยา/มาย คิดเปนรอยละ 16 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาประถม - - 

ประถมศึกษา - - 

มัธยมศึกษา 33 8.25 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 96 24.0 

ปริญญาตรี 188 47.0 
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ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

สูงกวาปริญญาตรี 83 20.75 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.4  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปน

รอยละ 47 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 24  ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 20.75 และมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/นักศกึษา 89 22.25 

ธุรกิจสวนตัว 155 38.75 

ขาราชการรัฐ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 47 11.75 

รับจาง/งานบริการ - - 

พนักงานบริษทัเอกชน 101 25.25 

แมบาน - - 

อ่ืนๆ (เกษยีณ) 8 2.0 

รวม 400 100 

 จากตารางท่ี  4.5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 38.75 

รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ 25.25  นักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละ 22.25  

ขาราชการรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 11.75  และอ่ืนๆ (เกษียณ) คิดเปนรอยละ 2  

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับรายได 

 

รายได จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท 23 5.75 

5,001–10,000  บาท 82 20.5 

10,001–20,000  บาท 76 19.0 

20,001–30,000  บาท 94 23.5 

30,001 -50,000 บาท 65 16.25 

50,001 บาท ข้ึนไป 60 15.0 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.6  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายได  20,001–30,000  บาทตอเดือน  

คิดเปนรอยละ  23.5 รองลงมามีระดับรายได 5,001–10,000  บาท  คิดเปนรอยละ 20.5 ระดับรายได 

10,001–20,000  บาท  คิดเปนรอยละ 19  ระดับรายได 30,001 -50,000  บาท  คิดเปนรอยละ  16.25  

รายได  50,001 บาท ข้ึนไป   คิดเปนรอยละ 15 และรายไดต่ํากวา 5,000 บาท  คิดเปนรอยละ  5.75  

ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 :  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ เร่ืองเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ขอมูล

ดานพฤติกรรมการรับชมรายการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.7   จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถ่ีในการชมรายการ ในชวง 1 เดือน

ท่ีผานมา 

 

ความถ่ีในการชมรายการ จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 279 69.75 

สัปดาหละ 5-6 วัน (เกือบทุกวัน) 101 25.25 

สัปดาหละ 3-4 วัน  12 3.0 

สัปดาหละ 1-2 วัน 8 2.0 

นอยกวาสัปดาหละวัน - - 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการทุกวัน  คิดเปนรอยละ 69.75ชม

รายการสัปดาหละ 5-6 วัน (เกือบทุกวัน)  คิดเปนรอยละ 25.25  ชมรายการสัปดาหละ 3-4 วัน คิด

เปนรอยละ 3 และชมรายการสัปดาหละ 1-2 วัน คิดเปนรอยละ 2  นอย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8   จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการ 

 

ระยะเวลาท่ีติดตามชมรายการ จํานวน รอยละ 

เพิ่งชมไมเกิน 3 เดือน - - 

มากกวา 3 เดือน 17 4.25 

มากกวา 6 เดือน 43 10.75 

มากกวา 1 ป 105 26.25 

มากกวา 3 ป 235 58.75 

รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนแฟนเกาแกของชอง 3 คือชมรายการ

มากกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 58.75  ชมรายการมากกวา 1 ป  คิดเปนรอยละ 26.25  ชมรายการ

มากกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 10.75 และชมรายการมากกวา 3 เดือน คิดเปนรอยละ 4.25 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.9 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการประเมินตนเองในฐานะผูชม 

การประเมินตนเองในฐานะผูชม จํานวน รอยละ 

แฟนพันธุแท 143 35.75 

แฟนประจํา 173 43.25 

ผูชมปกติ 84 21 

ไมใชแฟนรายการนี้ - - 

ไมชอบรายการนี้ - - 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 4.9  เมื่อใหประเมินตนเองในฐานะผูชมรายการโทรทัศนชอง 3 พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนระบุวาแฟนประจําของรายการ  คิดเปนรอยละ 43.25 เปนแฟนพันธุแท  คิด

เปนรอยละ 35.75 และเปนผูชมปกติ  คิดเปนรอยละ 21 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.10  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความชอบในการชมแตละชวงของ

รายการ 

 

ความชอบในการชมแตละชวงรายการ จํานวน รอยละ 

ชมตลอดทุกชวงรายการ 48 12.0 

ชมชวงเปดรายการ (ขาวสังคม/ชาวบาน) 96 24.0 

ชมชวงท่ี 2 ของรายการ (ขาวการเมือง/เศรษฐกิจ) 64 16.0 

ชมชวงท่ี 3 ของรายการ(สรยุทธ เจาะขาวเดน) 127 31.75 

ชมชวงทายรายการ( ขาวกีฬา) 65 16.25 

ไมแนนอน (ไมชอบชวงไหนเปนพิเศษ) - - 

รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญชมชวงท่ี 3 ของรายการ(สรยุทธ เจาะขาว

เดน)    คิดเปนรอยละ 31.75 ชมชวงเปดรายการ (ขาวสังคม/ชาวบาน)  คิดเปนรอยละ 24 ชมชวง

ทายรายการ (ขาวกีฬา) คิดเปนรอยละ 16.25 ชมชวงท่ี 2 ของรายการ (ขาวการเมือง/เศรษฐกิจ) คิด

เปนรอยละ 16 และชมตลอดทุกชวงรายการ คิดเปนรอยละ 12  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความชอบพิธีกร 

 

ความชอบพิธีกร จํานวน รอยละ 

สรยุทธ สุทัศนะจินดา (จันทร-ศุกร) 78 19.5 

ธีระ ธัญญไพบูลย (จันทร-ศุกร) 55 13.75 

วราภรณ สมพงศ (จันทร-ศุกร) 62 15.5 

สาธิต กรีกุล (จันทร-เสาร) 54 13.5 

บัญชา ชุมชัยเวทิ (จันทร-อาทิตย) 58 14.5 

ณัฎฐกร เทวกุล (เสาร-อาทิตย) 41 10.25 

สายสวรรค ขยันยิ่ง (เสาร) 32 8.0 

นิธินาถ ราชนิยม (อาทิตย) 11 2.75 

พลวรรธณ บุญละออ (อาทิตย) 9 2.25 

รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาชอบสรยุทธ สุทัศนะจินดา  คิดเปน

รอยละ 19.5 ชอบวราภรณ สมพงศ คิดเปนรอยละ 15.5  ชอบบัญชา ชุมชัยเวทิ คิดเปนรอยละ 14.5  

ชอบธีระ ธัญญไพบูลย  คิดเปนรอยละ 13.75  ชอบสาธิต กรีกุล คิดเปนรอยละ 13.5  ชอบณัฎฐกร 

เทวกุล คิดเปนรอยละ 10.25 สายสวรรค ขยันยิ่ง คิดเปนรอยละ 8 นิธินาถ ราชนิยม คิดเปนรอยละ 

2.75 และพลวรรธณ บุญละออคิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสื่อท่ีรับชม/ฟงรายการเรื่องเดนเย็นนี้ 

 

ส่ือ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 375 93.75 

วิทย ุ 13 3.25 

ท้ังโทรทัศนและวิทย ุ 12 3.0 

รวม 400 100 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการเร่ืองเดนเย็นนี้จากส่ือโทรทัศน  

คิดเปนรอยละ 93.75 และทางวิทยุ  คิดเปนรอยละ 3.25 และท้ังโทรทัศนและวิทยุ  คิดเปนรอยละ 3 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.13  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสถานท่ีท่ีรับชม/ฟงรายการเร่ืองเดนเย็น

นี้ 

 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

บาน 325 81.25 

ท่ีทํางาน 42 10.5 

ในรถ 8 2.0 

ท่ีสาธารณะ 25 6.25 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.13 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการท่ีบาน  คิดเปนรอยละ 81.25 ท่ี

ทํางาน  คิดเปนรอยละ 10.5  ท่ีสาธารณะ  คิดเปนรอยละ 6.25  และในรถ  คิดเปนรอยละ  2 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการมีสวนรวมกับทางรายการเร่ืองเดน

เย็นนี้ 

 

การมีสวนรวมกับรายการ จํานวน รอยละ 

เคย 223 55.75 

ไมเคย 177 44.25 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.14 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยมีสวนรวมกับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  คิด

เปน               รอยละ 55.75 และไมเคยมีสวนรวม  คิดเปนรอยละ 44.25  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.15  จํานวนของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการชองทางของการมีสวนรวมกับทางรายการ

เร่ืองเดนเย็นนี้ (เฉพาะผูชมท่ีเคยมีสวนรวมกับรายการ ซ่ึงตอบไดหลายขอ) 

ชองทาง จํานวน 

โทรศัพท 107 

SMS 213 

E-MAIL - 

FAX - 

จดหมาย - 

ติดตอดวยตัวเองโดยตรง - 

รวม 320 

จากตารางท่ี 4.15 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยมีสวนรวมกับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ผาน

ทาง SMS   จํานวน 213 คน และทางโทรศัพท จํานวน 107 คน  
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ตารางท่ี 4.16  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการประเด็นของการมีสวนรวมกับทาง

รายการเรื่องเดนเย็นนี้ (เฉพาะผูชมท่ีเคยมีสวนรวมกับรายการ ซ่ึงตอบไดหลายขอ) 

 

ประเด็นของการมีสวนรวม จํานวน 

แสดงความเห็น การบาน การเมือง 114 

แสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ  165 

ตองการไดเส้ือเร่ืองเดนเย็นนี้ 168 

รวมทายผลชิงรางวัล 172 

บอกเลาเร่ืองราวท่ัวไป 86 

รวม 705 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เพื่อรวม

ทายผลชิงรางวัล  จํานวน 172  คน  ตองการไดเส้ือเร่ืองเดนเย็นนี้  จํานวน 168 คน   แสดงความรูสึก

ในโอกาสตางๆ  จํานวน 165 คน   แสดงความเห็นการบานการเมือง จํานวน  144 คน และบอกเลา

เร่ืองราวท่ัวไป จํานวน 86 คน  ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 :  ความพึงพอใจจากการชมเนื้อหารายการ    

ตารางท่ี 4.17   จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสาเหตุท่ีเปนการตอบสนองความพึง

พอใจจากการติดตามชมรายการ 

ระดับของความสําคัญ 

ความพึงพอใจ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

S.D. 

 

X 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทําใหไดรูขาวฉับไวทันสมัย  

ทันเหตุการณจากรายการนี้ 

216 

(54.0) 

152 

(38.0) 

21 

(5.25) 

11 

(2.75) 

0.98 3.88 มากท่ีสุด 

2. ทําใหไดความรูใหม นาสนใจ

จากรายการนี้ 

170 

(42.5) 

134 

(33.5) 

96 

(24.0) 

- 1.03 3.85 มากท่ีสุด 

3. ทําใหไดสาระนําไปใช

ประโยชนไดจากรายการนี้ 

11 

(2.75) 

103 

(25.75) 

185 

(46.25) 

101 

(25.25) 

1.06 3.76 มาก 

4. ทําใหไดรูจักคนในสังคม

เดียวกัน  มีความเห็นใจเพื่อน

มนุษยมากข้ึนจากรายการนี้ 

13 

(3.25) 

88 

(22.0) 

213 

(53.25) 

86 

(21.5) 

0.91 3.48 มาก 

5. ทําใหไดความคิดเห็นท่ีเปน

แนวทางสรางสรรคจากรายการ

นี้ 

- 33 

(8.25) 

314 

(78.5) 

53 

(13.25) 

0.94 2.98 ปานกลาง 

6. ทําใหไดผอนคลายหายเครียด

จากการชมรายการนี้ 

- 6 

(1.5) 

355 

(88.75) 

39 

(9.75) 

0.96 3.02 ปานกลาง 

7. ทําใหไดรวมลุน รวมผลักดัน

ส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสังคม

รวมกับคนอ่ืนๆโดยทางออมจาก

รายการนี้ 

9 

(2.25) 

248 

(62.0) 

143 

(35.75) 

- 1.03 3.14 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.44 มาก 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวาการตอบสนองความพึงพอใจ จากการชมรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X=3.44) และ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจาก

มากถึงปานกลาง ดังนี้ ทําใหไดรูขาวฉับไวทันสมัย ทันเหตุการณจากรายการน้ี (X=3.88)  ทําใหได

ความรูใหม นาสนใจจากรายการนี้ (X=3.85)  ทําใหไดสาระนําไปใชประโยชนไดจากรายการนี้ 

(X=3.76)  ทําใหไดรูจักคนในสังคมเดียวกัน  มีความเห็นใจเพื่อนมนุษยมากข้ึนจากรายการนี้ 

(X=3.48)  ทําใหไดรวมลุน รวมผลักดันส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสังคมรวมกับคนอ่ืนๆโดย

ทางออมจากรายการนี้ (X=3.14)  ทําใหไดผอนคลายหายเครียดจากการชมรายการนี้จากรายการน้ี 

(X=3.02)  ทําใหไดความคิดเห็นที่เปนแนวทางสรางสรรคจากรายการนี้ (X=2.98)   

 

ตารางท่ี 4.18   จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ 

 

ระดับของความสําคัญ ความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ

ดานตางๆ 

 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย S.D. 

 

X 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ไดรับความพึงพอใจดานเนื้อหา

คุณภาพขาว 

1 

(0.25) 

201 

(50.25) 

198 

(49.5) 

- 0.87 3.95 มากท่ีสุด 

2. ไดรับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสม ลีลาการเลาขาว 

12 

(3) 

193 

(48.25) 

195 

(48.75) 

- 0.93 3.38 มาก 

3.ได รับความพึงพอใจดานการ

วิเคราะหแสดงความคิดเห็น 

- 196 

(49.0) 

199 

(49.75) 

5 

(1.25) 

1.01 3.76 มาก 

4. ไดรับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสมในการทําหนา ท่ีของ

พิธีกรโดยรวม 

- 104 

(26.0) 

296 

(74.0) 

- 1.12 3.17 มาก 

5. ไดรับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสมของปริมาณโฆษณา 

- 112 

(28.0) 

255 

(63.75) 

33 

(8.25) 

0.89 2.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ)  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ 

ระดับของความสําคัญ ความพึงพอใจตอรูปแบบรายการ

ดานตางๆ 

 

ม า ก

ท่ีสุด 

มาก ป า น

กลาง 

นอย S.D. 

 

X 
ระดับความ

พึงพอใจ 

6. ไดรับความพึงพอใจดานความ

เหมาะสมของชวงเวลาของรายการ

นี้ 

- 128 

(32) 

266 

(66.5) 

6 

(1.5) 

1.13 3.08 ปานกลาง 

7. ดานการแจกรางวัลในรายการ

ขาวในรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ 

198 

(49.5) 

113 

(28.25) 

58 

(14.5) 

31 

(7.75) 

1.16 3.02 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 2.91 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวาความพึงพอใจตอรายการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X=2.91) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย ดังนี้ ไดรับความพึงพอใจดานเนื้อหาคุณภาพ

ขาวในรายการน้ี (X=3.95)  ไดรับความพึงพอใจดานการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นในรายการนี้ 

(X=3.76) ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสม ลีลาการเลาขาวในรายการน้ี (X=3.38) ไดรับ

ความพึงพอใจดานความเหมาะสมในการทําหนาท่ีของพิธีกรโดยรวมในรายการน้ี (X=3.17) ไดรับ

ความพึงพอใจดานความเหมาะสมของชวงเวลาของรายการนี้ (X=3.08) ดานการแจกรางวัลใน

รายการขาวในรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ (X=3.02) ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมของ

ปริมาณโฆษณาในรายการนี้ (X=2.97) 
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สวนท่ี 4 :  การรับรูภาพลักษณของรายการ  และความนาเชื่อถือของแหลงสาร (ผูดําเนินรายการ) 

ตารางท่ี 4.19  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการรับรูภาพลักษณของรายการ 

 

การรับรูของผูชม 
ภาพลักษณในมิติดานตางๆ 

ของรายการเรือ่งเดนเย็นนี ้
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
S.D. 

 

X ระดับ 

การรับรู 

1. เปนแบบอยางรายการขาวท่ีดี 168 

(42.0) 

157 

(39.25) 

75 

(18.75) 

-  1.13 3.97 มากท่ีสุด 

2. มีความเปนกลางทางการ

เมือง 

- 12 

(3.0) 

251 

(62.75) 

137 

(34.25) 

 
 

0.92 2.98 ปานกลาง 

3. มุงเนนการแขงขันทาง

การตลาดมากเกินไป (แขงขัน

กับรายการชองอ่ืน) 

 23 

(5.75) 

362 

(90.5) 

17 

(4.25) 

8 

(2.0) 

0.86 3.05 ปานกลาง 

4. เปนรายการที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

- 116 

(29.0) 

207 

(51.75) 

77 

(19.25) 

- 

 

0.95 3.01 ปานกลาง 

5. เลาขาวแบบชี้นําใส

ความรูสึกของพิธีกรมากเกินไป 

- 31 

(7.75) 

285 

(71.25) 

84 

(21.0) 

 
- 

0.97 2.82 ปานกลาง 

6. เปนรายการบันเทิงมากกวา

รายการขาว 

- 13 

(3.25) 

354 

(88.25) 

34 

(8.5) 

 
- 

0.84 3.01 ปานกลาง 

7. เปนรายการความคิดเห็นของ

พิธีกรมากกวาขอเท็จจริง 

- 4 

(1.0) 

347 

(86.75) 

28       

21 

(7.0)     

(5.25) 

 1.09 2.87 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ) จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการรับรูภาพลักษณของรายการ 
 

การรับรูของผูชม 
ภาพลักษณในมิติดานตางๆ 

ของรายการเรือ่งเดนเย็นนี ้
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
S.D. 

 
   

  X 
ระดับ 

การรับรู 

8. รายการสนุกสนานนาติดตาม 14 

(3.5) 

244 

(61.0) 

142 

(35.5) 

-  1.12 3.91 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 3.20 มาก       

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวาการรับรูภาพลักษณของรายการในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามอยู

ในระดับมาก ( X=3.20) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามตอบวาเปนแบบอยางรายการ

ขาวท่ีดีมากท่ีสุด (X=3.97) ระดับการรับรูมากท่ีสุด รองลงมาคือรายการสนุกและนาติดตาม

(X=3.91) ระดับการรับรูมากท่ีสุด รองลงมาคือรายการมุงเนนการแขงขันการตลาดมากเกินไป 

(X=3.05) อยูในระดับปานกลาง สวนภาพลักษณในเร่ืองเปนรายการบันเทิงมากกวารายการขาว และ

เนนรายการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมีคาเฉลี่ยเทากัน (X=301) สวนภาพลักษณความเปนกลาง

ทางการเมืองมีคาเฉล่ียตํ่า มุงเนนความคิดเห็นของพิธีกรมากกวาขอเท็จจริง และเปนรายการเลาขาว

แบบช้ีนําใสความรูสึกของพิธีกรมากเกินไป โดยมีคาเฉลี่ยดังนี้ ตามลําดับ (X=2.98),(X=2.87)และ 

(X=2.82) 

จากแบบสอบถามขอนี้แสดงใหเห็นวารายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนนี้ เปน

รายการขาวท่ีดีท่ีสุด ท้ังตัวพิธีกรผูเลาขาวดําเนินรายการขาวอยางสนุกติดตาม มีความเปนกลางและ

รับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะปญหาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับสังคม รายการขาวเร่ืองเดยเย็นนี้ จะเชิญ

ผูมีสวนเกี่ยวของมาออกรายการชี้แจงไดอยางรวดเร็ว และตรงประเด็นมีการเชิญ 2 ฝายท้ัคูกรณีมา

ช้ีแจงทําใหผูรับชมรายการมีความเปนกลางอยางแทจริง 
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สวนท่ี 5 :  การับรูความนาเชื่อถือของแหลงสาร( ผูดําเนินการรายการ) 

ตารางท่ี 4.20  คาเฉล่ียการรับรูตามความนาเชื่อถือของแหลงสาร(พิธีกรชาย) 

คาเฉล่ียการรับรู 

สรยุทธ ธีระ บัญชา ม.ล.ณัฎฐกร คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1.มีความรูมาก

เพียงพอ 

3.89 มาก 3.67 ปาน

กลาง 

3.89 มาก 3.73 มาก 

2.มีประสบการณ

มากเพียงพอ 

3.84 มาก 3.59 ปาน

กลาง 

3.54 ปาน

กลาง 

3.02 มาก 

3. เปนนัก

ส่ือสารมวลชนท่ีมี

ความรับผิดชอบตอ

สังคม 

3.72 มาก 3.21 ปาน

กลาง 

3.16 ปาน

กลาง 

3.10 ปานกลาง 

4.  เปนนัก

ส่ือสารมวลชนท่ีมี

จริยธรรม 

3.25 ปาน

กลาง 

3.11 ปาน

กลาง 

3.09 ปาน

กลาง 

2.98 ปานกลาง 

5.  มีลักษณะเปน

พิธีกรท่ีผาน

การศึกษาเรียนรู

เกี่ยวกับนิเทศหรือ

การส่ือมวลชนมา

กอน 

3.32 ปาน

กลาง 

3.15  3.12 ปาน

กลาง 

2.96 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ)  คาเฉล่ียการรับรูตามความนาเชื่อถือของแหลงสาร  (พิธีกรชาย) 

คาเฉล่ียการรับรู 

สรยุทธ ธีระ บัญชา ม.ล.ณัฎฐกร คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

6.  เปนคนท่ี

นาเช่ือถือ 

3.91 มาก 3.28 ป า น

กลาง 

3.29 ป า น

กลาง 

2.93 ปานกลาง 

7.  เปนคนเจาเลห 

เหล่ียมจดัไมนา

ไววางใจ 

3.13 ป า น

กลาง 

2.98 ป า น

กลาง 

2.87 ป า น

กลาง 

3.13 ปานกลาง 

8.  เปนคนดูไมเปน

มิตรนัก 

3.16 ป า น

กลาง 

3.01 ป า น

กลาง 

2.91 ป า น

กลาง 

3.14 ปานกลาง 

9.  เปนคนใจกับปาก

ไมตรงกัน 

3.20 ป า น

กลาง 

3.10 ป า น

กลาง 

3.04 ป า น

กลาง 

3.01 ปานกลาง 

10. เปนคนคงเสนคง

วาเสมอตนเสมอ

ปลาย 

3.18 ป า น

กลาง 

3.12 ป า น

กลาง 

3.15 ป า น

กลาง 

3.08 ปานกลาง 

11.  เปนคนมีบุคลิก

ดี 

3.71 ป า น

กลาง 

3.77 ป า น

กลาง 

3.08 ป า น

กลาง 

3.76 มาก 

12.  เปนคนพดูจา

คลองแคลวฉะฉาน 

3.79 มาก 3.79 มาก 3.72 มาก 2.99 ปานกลาง 

 

DPU



 86 

ตารางท่ี 4.20  (ตอ)  คาเฉล่ียการรับรูตามความนาเชื่อถือของแหลงสาร  (พิธีกรชาย) 

คาเฉล่ียการรับรู 

สรยุทธ ธีระ บัญชา ม.ล.ณัฎฐกร คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

13.  เปนคนดแูลวมี

ชีวิตชีวาไมนาเบ่ือ 

3.15 ป า น

กลาง 

3.16 ป า น

กลาง 

3.11 ป า น

กลาง 

3.11 ปานกลาง 

14.  เปนคนฉลาด

เฉียบแหลมมีไหว

พริบ 

3.85 มาก 3.63 ป า น

กลาง 

3.76 มาก 3.79 มาก 

รวม 3.89 มาก 3.61 ปาน

กลาง 

3.58 ปาน

กลาง 

3.11 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4.20 คาเฉลี่ยการรับรูระดับความนาเช่ือถือของแหลงสารท่ีเปนพิธีกรชาย พบวา

ผูตอบแบบสอบถามตอบวา นายสรยุทธ  สุทัศนะจินดา   มีความนาเชื่อถือดีท่ีสุด  ภาพรวมมีคาเฉล่ีย  

3.89  ระดับมาก  รองลงมาคือ นายธีระ  ธัญญไพบูลย  นายบัญชา   ชุมชัยเวทิ  ม.ล. ณัฏฐกร เทวกุล   

มีภาพรวมของ  คาเฉล่ีย 3.61, 3.58, 3.11  ตามลําดับ ประเด็นรายละเอียดท่ีนายสรยุทธ  สุทัศนะ

จินดา มีความนาเชื่อถือมากท่ีสุดคือเร่ือง  เปนบุคคลท่ีนาเช่ือถือ คาเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือเปนคนมี

ความรูมากเพียงพอ   และมีฉลาดเฉียบแหลมมีไหวพริบ มีคาเฉล่ีย  3.89  3.85 ตามลําดับ นายธีระ  

ธัญญไพบูลย  มีประเด็นรายละเอียด เปนคนพูดจาคลองแคลว และเปนคนบุคลิกดี  มีคาเฉล่ีย  3.79,   

3.77  ตามลําดับ   และนายบัญชา   ชุมชัยเวท  มีความนาเช่ือถือในรายละเอียด เปนคนมีความรูมาก

เพียงพอและ เปนคนพูดจาคลองแคลวฉะฉาน มีคาเฉล่ีย   3.89 และ  3.72 ตามลําดับ สวน 

ม.ล.ณัฏฐกร  เทวกุล   มีภาพลักษณ  เปนคนฉลาดเฉียบแหลมมีไหวพริบ และ มีความรูเพียงพอ                

มีคาเฉล่ีย 3.79 
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ตารางท่ี 4.21  คาเฉล่ียการรับรูความนาเชื่อถือของแหลงสาร  (พิธีกรหญิง) 

คาเฉล่ียการรับรู 

วราภรณ สายสวรรค นิธินาถ คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1.มีความรูมากเพียงพอ 3.73 มาก 3.82 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

2.มีประสบการณมากเพียงพอ 3.64 ปานกลาง 3.61 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 

3.  เปนนักส่ือสารมวลชนที่ มี

ความรับผิดชอบตอสังคม 

3.01 มาก 3.12 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 

4.  เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมี

จริยธรรม 

2.99 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

5.  มีลักษณะเปนพิธีกรท่ีผาน

การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับนิเทศ

หรือการส่ือมวลชนมากอน 

3.45 ปานกลาง 3.56 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 

6.  เปนคนท่ีนาเช่ือถือ 3.11 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 

7.  เปนคนเจาเลห เหล่ียมจัดไม

นาไววางใจ 

2.88 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 

8.  เปนคนดูไมเปนมิตรนัก 3.10 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ)  คาเฉล่ียการรับรูความนาเชื่อถือของแหลงสาร  (พิธีกรหญิง) 

คาเฉล่ียการรับรู 

วราภรณ สายสวรรค นิธินาถ คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

9.  เปนคนใจกับปากไมตรงกัน 3.04 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 

10. เปนคนคงเสนคงวาเสมอตน

เสมอปลาย 

3.18 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 

11.  เปนคนมีบุคลิกดี 3.81 มาก 3.13 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

12.  เปนคนพูดจาคลองแคลว

ฉะฉาน 

3.85 มาก 3.76 มาก 3.13 มาก 

13.  เปนคนดูแลวมีชีวิตชีวาไม

นาเบ่ือ 

3.87 มาก 3.19 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 

14.  เปนคนฉลาดเฉียบแหลมมี

ไหวพริบ 

3.80 มาก 3.08 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 

รวม 3.78 มาก 3.58 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.21 คาเฉล่ียการรับรูระดับความนาเช่ือถือของแหลงสารท่ีเปนพิธีกรหญิงพบวา

ผูตอบแบบสอบถามตอบวานางสาว วราภรณ    สมพงษ   มีความนาเช่ือถือท่ีดีท่ีสุด   ภาพรวมมี

คาเฉล่ีย  3.78  ระดับมาก  รองลงมาคือ นางสาว สายสวรรค  ขยันยิ่ง  และ นางสาวนิธินาถ           

ราชนิยม   มีคาเฉล่ีย  3.58 และ 3.02 ตามลําดับ  ประเด็นท่ีนางสาววราภรณ    สมพงษ    มีความ

นาเช่ือถือไดรับรูมากท่ีสุดคือเร่ือง  เปนบุคคลท่ีมีชีวิตชีวาดูแลวไมนาเบ่ือ   และเปนคนคลองแคลว
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ตารางท่ี 4.22  คาเฉล่ียการรับรูความนาเชื่อถือของแหลงสาร (พิธีกรขาวกีฬา) 

คาเฉล่ียการรับรู 

สาธิต พลวรรธณ คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

1.มีความรูมากเพียงพอ 3.78 มาก 2.78 ปานกลาง 

2.มีประสบการณมากเพียงพอ 3.76 มาก 2.76 ปานกลาง 

3. เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สังคม 

3.11 ปานกลาง 2.81 ปานกลาง 

4.  เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม 3.02 ปานกลาง 2.73 ปานกลาง 

5.  มีลักษณะเปนพิธีกรท่ีผานการศึกษาเรียนรู

เกี่ยวกับนิเทศหรือการส่ือมวลชนมากอน 

3.06 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

6.  เปนคนท่ีนาเช่ือถือ 3.14 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ) คาเฉล่ียการรับรูความนาเชื่อถือของแหลงสาร (พิธีกรขาวกีฬา) 

คาเฉล่ียการรับรู 

สาธิต พลวรรธณ คุณสมบัติแตละดาน 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

7. เปนคนเจาเลห เหล่ียมจัดไมนาไววางใจ 2.92 ปานกลาง 2.84 ปานกลาง 

8.  เปนคนดูไมเปนมิตรนัก 2.87 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 

9.  เปนคนปากกับใจไมตรงกัน 2.91 ปานกลาง 2.66 ปานกลาง 

10. เปนคนคงเสนคงวาเสมอตนเสมอปลาย 3.05 ปานกลาง 2.79 ปานกลาง 

11.  เปนคนมีบุคลิกดี 3.08 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 

12.  เปนคนพูดจาคลองแคลวฉะฉาน 3.09 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 

13.  เปนคนดูแลวมีชีวิตชีวาไมนาเบ่ือ 3.03 ปานกลาง 2.93 ปานกลาง 

14.  เปนคนฉลาดเฉียบแหลมมีไหวพริบ. 3.10 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 

รวม 3.11 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

ตารางท่ี 4.22 คาเฉลี่ยการรับรูระดับความนาเช่ือถือของแหลงสารท่ีเปนพิธีกรขาวกีฬา              

นายสาธิต  กรีกุล   พบวาผูตอบแบบสอบถามตอบวา    มีภาพลักษณ    ภาพรวมมีคาเฉล่ีย  3.11  

ระดับปานกลาง   ประเด็นท่ีนาย  สาธิต  กรีกุล  ไดรับรูความนาเช่ือถือมากท่ีสุดคือเร่ือง  เปนบุคคล

มีความรูมากพอ   คาเฉล่ีย 3.78   และมีประสบการณ   มีคาเฉล่ีย  3.76   สวนนายพลวรรธณ                   

บุญลออ    มีภาพรวมของ  คาเฉล่ีย  2.99 พิจารณาในประเด็น เร่ือง เปนคนมีบุคลิกภาพดี  เปนคน

พูดจาคลองแคลว และมีลักษณะเปนพิธีกรท่ีผานการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับนิเทศหรือการส่ือมวลชน

มากอน  มีคาเฉล่ีย  ในระดับปานกลาง ท้ังหมด3.05, 3.03, และ 3.01  เรียงตามลําดับ 
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4.3 การทดสอบสมมติฐาน 

 ในงานวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจ
จําแนกตามคุณลักษณะประชากร   โดยใชสถิติ t-test และ ANOVA สําหรับเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเปดรับจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได   ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 
การทดสอบสมมุติฐาน 1 
             สมมติฐานท่ี 1 วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผูชมกับพฤติกรรมการ
เปดรับและความพึงพอใจ โดยจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยดังนี้คือ 

สมมติฐานยอย 1.1 ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน มีพฤติกรรมความถ่ีการเปดรับชม
รายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกันจําแนกตามคุณลักษณะประชากร   

ตาราง 4.23  พฤติกรรมความถ่ีการเปดรับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกันจําแนกตาม
คุณลักษณะประชาชากร   
     

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ประชากร 

 คาเฉล่ีย t/F Sig level 
( prob.) 

เพศ ชาย 
หญิง 

3.36 
3.38 

.60 
(t-test) 

0.55 

อายุ ต่ํากวา 18 ป 
18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-60 ป 
มากกวา 60 ปข้ึนไป 

3.31 
3.39 
3.46 
3.34 
3.31 
3.36 

1.25 
(F-test) 

0.29 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
อาชีวศึกษา./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.48 
3.50 
3.33 
3.29 

4.49 
(F-test) 

0.00* 
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ตาราง 4.23  (ตอ) พฤติกรรมความถ่ีการเปดรับชมรายการขาวเรื่องเดนเย็นนี้แตกตางกันจําแนกตาม
คุณลักษณะประชากร   
 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ประชากร 

 คาเฉล่ีย t/F Sig level 
( prob.) 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ (เกษียณ) 

3.46 
3.38 
3.30 
3.33 
3.27 

1.33 
(F-test) 

0.26 

รายได ต่ํากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,001-10,000 บาท 
ระหวาง 10,001-20,000 บาท 
ระหวาง 20,001-30,000 บาท 
ระหวาง30,001-50,000  บาท 
ตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป 

3.28 
3.28 
3.46 
3.48 
3.35 
3.45 

1.74 
(F-test) 

0.12 

* P < 0.05 
 จากตารางท่ี   4.23    ผูชมรายการท่ีมีลักษณะทางประชากรตางกันในดาน  เพศ   อายุ 
อาชีพ  รายได  มีพฤติกรรมความถ่ีการเปดรับชมรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนลักษณะประชากรดานระดับการศึกษา พบวา ผูชมท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ีการเปดรับชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดน
เย็นนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงไดทําการเปรียบเทียบรายคูตอไป ดังใน
ตาราง 4.24 
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ตารางท่ี 4.24 คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในการเปรียบเทียบรายคูพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ
ขาวเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

 
คาเฉล่ีย
การเปด
รับชม 

มัธยมตน/
ปลาย 
3.48 

อาชีวะ
ศึกษา 
3.50 

ปริญญาตรี 
3.33 

สูงกวาปริญญา
ตรี 

3.29 

มัธยมตน/ปลาย 
อาชีวะศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.48 
3.50 
3.33 
3.29 

- 
.999 
.387 
.236 

-999 
- 
.040* 
.025* 

0.387 
0.040 
- 
.912 

0.236 
0.025 
0.912 
- 

* Sig. < 0.05 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา ผูชมท่ีมีระดับการศึกษา ระดับอาชีวะศึกษามีพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้  สูงกวาระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0 
             สมมติฐานยอย 1.2 ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน มีความพึงตอการรับชมรายการขาว
เร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.25  ความพึงพอใจของผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตาม
คุณลักษณะประชากร     

คุณลักษณะ
ประชากร 

 คาเฉล่ีย 

คา
สัมประสิทธ์ิ
ของการ
ทดสอบ 

t/F 

Sig.level 
(prob.) 

เพศ ชาย 
หญิง 

3.59 
3.47 

3.09 
(t-test) 

0.00* 
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ตารางท่ี  4.25  (ตอ) ความพึงพอใจของผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้
จําแนกตามคุณลักษณะประชากร     
 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ประชากร 

 คาเฉล่ีย ค า
สัมประสิทธ์ิ
ข อ ง ก า ร
ทดสอบ 
t/F 

Sig.level 
(prob.) 

อายุ ต่ํากวา 18 ป 
18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-60 ป 
มากกวา 60 ปข้ึนไป 

3.57 
3.65 
3.56 
3.38 
3.48 
3.55 

4.10 
(F-test) 

0.00* 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
อาชีวศึกษา./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.52 
3.39 
3.59 
3.59 

6.80 
(F-test) 

0.00* 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ (เกษียณ) 

3.46 
3.51 
3.71 
3.62 
3.03 

9.45 
(F-test) 

0.00* 
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ตารางท่ี  4.25  (ตอ) ความพึงพอใจของผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้
จําแนกตามคุณลักษณะประชากร     
 

คุณลักษณะ
ประชากร 

 คาเฉล่ีย 

คา
สัมประสิทธ์ิ
ของการ
ทดสอบ 

t/F 

Sig.level 
(prob.) 

รายได ต่ํากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,001-10,000 บาท 
ระหวาง 10,001-20,000 บาท 
ระหวาง 20,001-30,000 บาท 
ระหวาง30,001-50,000  บาท 
ตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป 

3.28 
3.28 
3.46 
3.48 
3.35 
3.45 

1.34 
(F-test) 

0.25 

 
* P < 0.05 

                       จากตารางท่ี  4.25  ผูชมรายการท่ีมีลักษณะทางประชากรตางกันในดาน  เพศ   อายุ 
อาชีพ  รายได  มีความพึงพอใจตอรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ยกเวนลักษณะประชกรดานรายไดเทานั้นท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
รับชมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวไดวา ผูชมท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมี
ความพึงพอใจตอการรับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน โดยเพศชายมีพฤติกรรมดังกลาว
สูงกวาเพศหญิง สวนตัวแปรดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพนั้น  ผูวิจัยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
รายคูตัวแปรดังกลาวตอไป  
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ตารางท่ี 4.26 คานัยสําคัญทางสถิติจากผลการเปรียบเทียบรายคู ความพึงพอใจของผูชมรายการ
รายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ จําแนกตามอายุ 
อายุ  

คาเฉล่ีย 
<18 ป 
3.57 

18-25 ป 
3.65 

26-35 ป 
3.56 

36-45 ป 
3.38 

46-60 ป 
3.48 

> 60 ป 
3.55 

< 18 ป 
18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-60 ป 
> 60 ป 

3.57 
3.65 
3.56 
3.38 
3.48 
3.55 

- 
.930 
1.00 
.276 
.947 
1.00 

.930 
- 
.787 
.003* 
.241 
.855 

1.00 
.787 
- 
.087 
.888 
1.00 

.276 
0.003* 
.087 
- 
.753 
.390 

.947 

.241 

.888 

.753 
- 
981             

1.00 
.855 
1.00 
.390 
.981 

* Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา ผูชมท่ีมีชวงอายุ 18-25 ปเทานั้น มีความพึงพอใจตอรายการ
ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้สูงกวาผูชมชวงอายุ 36-45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.27   คานัยสําคัญทางสถิติ จากผลการเปรียบเทียบรายคู ความพึงพอใจของผูชมรายการ
ขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
การศึกษา  

คาเฉล่ีย 
มั ธ ย ม ต น /
ปลาย 
3.52 

อ า ชี ว ะ
ศึกษา 
3.39 

ปริญญาตรี 
3.59 

สูงกว าปริญญา
ตรี 
3.59 

มัธยมตน/ปลาย 
อาชีวะศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.52 
3.39 
3.59 
3.59 

- 
.446 
.743 
.835 

.446 
- 
.000* 
.008* 

.743 

.000* 
- 
.999 

.835 

.008* 

.999 

* Sig. < 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ผูชมท่ีมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมี
ความความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวแบบเลาเร่ืองในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  สูงกวาผูชมท่ีมี
ระดับการศึกษาอาชีวะศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.28 คานัยสําคัญทางสถิติความพึงพอใจของผูชมรายการรายการขาวแบบเลาขาวใน
รายการเรื่องเดนเย็นนี้ จําแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ  

คาเฉล่ีย 
ราชการ 
3.46 

บริษัทเอกชน 
3.51 

รับจาง 
3.71 

ธุ ร กิ จ
สวนตัว 
3.62 

ราชการ 
บริษัทเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
 

3.46 
3.51 
3.71 
3.62 
 

- 
.913 
.005* 
.049* 
 

.913 
- 
.019* 
.183 
 

.005* 

.019* 
- 
.722 
 

.049* 

.183 

.722 
- 
 

* Sig. < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ผูชมท่ีมีอาชีพรับจางมีความพึงพอใจในการชมรายการรายการขาว
แบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้สูงกวาผูชมท่ีมีอาชีพรับราชการ บริษัทเอกชน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนกลุมผูชมท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความพึงพอใจมากกวาผูชมที่
มีอาชีพรับราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
การทดสอบสมมุติฐาน 2 
                    ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน     มีการรับรูตอภาพลักษณของรายการขาวแบบเลา
ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน  
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ตารางท่ี  4.29  การรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตาม
คุณลักษณะประชากร     
ลั ก ษ ณ ะ
ประชากร     

 คาเฉล่ีย ค า
สัมประสิทธ์ิ
การทดสอบ
t/F 

Sig.level 
(prob.) 

เพศ ชาย 
หญิง 

3.46 
3.20 

6.37 
(t-test) 

0.00* 

อายุ ต่ํากวา 18 ป 
18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-60 ป 
มากกวา 60 ปข้ึนไป 

3.41 
3.58 
3.30 
3.22 
3.31 
3.20 

7.53 
(F-test) 

0.00* 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
อาชีวศึกษา./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.50 
3.28 
3.38 
3.27 

3.53 
(F-test) 

0.01* 

อาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ (เกษียณ) 

3.38 
3.31 
3.51 
3.33 
2.95 

3.79 
(F-test) 

0.00* 

รายได ต่ํากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,001-10,000 บาท 
ระหวาง 10,001-20,000 บาท 
ระหวาง 20,001-30,000 บาท 
ระหวาง30,001-50,000  บาท 
ตั้งแต 50,001 บาทข้ึนไป 

3.10 
3.34 
3.46 
3.40 
3.14 
3.39 

6.12 
(F-test) 

0.00* 

* P < 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.29 ผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได     มีการรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ือง
เดนเย็นนี้แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวไดวา ผูชมท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีการรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลา
ขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้แตกตางกัน โดยเพศชายมีการรับรูสูงกวาเพศหญิง สวนอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ผูวิจัยทําการศึกษาเปรียบเทียบรายคูตัวแปรดังกลาวตอไป  
 
ตารางท่ี 4.30 คานัยสําคัญทางสถิติผลการเปรียบเทียบรายคู การรับรูภาพลักษณของรายการตอการ
ชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตามอายุ 
 
อายุ คาเฉล่ีย <18 ป 

3.41 
18-25 ป 
3.58 

26-35 ป 
3.30 

36-45 ป 
3.22 

46-60 ป 
3.31 

> 60 ป 
3.20 

< 18 ป 
18-25 ป 
26-35 ป 
36-45 ป 
46-60 ป 
> 60 ป 

3.41 
3.58 
3.30 
3.22 
3.31 
3.20 

- 
.518 
.801 
.349 
.904 
.400 

.518 
- 
.001* 
.000* 
.013* 
.001* 

.801 

.001* 
- 
.916 
1.00 
.921 

.349 

.000* 

.916 
- 
.902 
1.00 

904 
.013* 
1.00 
.902 
- 
.905 

.400 

.001* 

.921 
1.00 
.905 
- 

* Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา ผูชมท่ีมีอายุ 18-25 ปมีการรับรูภาพลักษณของรายการตอการ
ชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้สูงกวาผูชมท่ีมีอายุ ต่ํากวา 18 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  สวนผูชมท่ีมีอายุ 26-35 ป มีการรับรูภาพลักษณของรายการสูงกวาอายุ 36-
45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี  4.31  คานัยสําคัญทางสถิติ จากการเปรียบเทียบรายคูการรับรูภาพลักษณของรายการตอ
การชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
การศึกษา  

คาเฉล่ีย 
มั ธ ย ม ต น /
ปลาย 
3.50 

อ า ชี ว ะ
ศึกษา 
3.28 

ปริญญาตรี 
3.38 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 
3.27 

มัธยมตน/ปลาย 
อาชีวะศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.50 
3.28 
3.38 
3.27 

- 
.081 
.514 
.076 

.081 
- 
.306 
1.00 

.514 

.306 
- 
.291 

.076 
1.00 
.291 

* Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวาผูชมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมตน/ปลาย มีการรับรูภาพลักษณ
ของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้สูงกวาผูชมท่ีมีระดับ
การศึกษา อาชีวะศึกษา และสูงกวาปริญญาตรี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.32 คานัยสําคัญทางสถิติการรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลา
ขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตามอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 
คาเฉล่ีย 

ราชการ 
3.38 

บริษัทเอกชน 
3.31 

รับจาง 
3.51 

ธุรกิจ
สวนตัว 

3.33 

อ่ืนๆ 
2.95 

ราชการ 
บริษัทเอกชน 
รับจาง 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ  

3.38 
3.31 
3.51 
3.33 
2.95 

- 
.812 
.612 
.962 
.127 

.812 
- 
.104 
.996 
.272 

.612 

.104 
- 
.024* 
.254 

.960 

.996 

.254 
- 
.223 

.127 

.272 

.024* 

.223 
- 

* Sig. < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.32 พบวาผูชมท่ีมีอาชีพรับจางมีการรับรูภาพลักษณของรายการขาวแบบ
เลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้สูงกวาอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ตารางท่ี 4.33  คานัยสําคัญทางสถิติการรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลา
ขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้จําแนกตามรายได 
 

รายได 

 <5,000 
บาท 
3.10 

5 , 0 0 1 -
10,000  
3.34 

1 0 , 0 0 1 -
20,000  
3.46 

2 0 , 0 0 1 -
30,000  
3.40 

30,001
-
50,000  
3.14 

> 
50,001 
บาท 
3.39 

<5,000 บาท 
 5,001-10,000  
 10,001-20,000  
 20,001-30,000  
30,001-50,000  
> 50,001 บาท 

3.10 
3.34 
3.46 
3.40 
3.14 
3.39 

- 
.317 
.026* 
.084 
.999 
.169 

.317 
- 
.684 
.960 
.174 
.994 

.026* 

.648 
- 
.984 
.002* 
.965 

.084 

.960 

.984 
- 
.013* 
1.00 

.999 

.174 

.002* 

.013* 
- 
.069 

.169 

.994 

.965 
1.00 
.069 

* Sig. < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33  พบวา ผูชมท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาทและผูชมท่ีมี 30,000-50,000 
บาท การรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ สูง
กวาผูชมท่ีมีรายได ระดับ 20,000-30,000 บาท และมากกวา 50,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการเชิงเลาขาวใน 

รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีเปาหมาย วิธีการดําเนินการวิจัย  

สรุปผล และการอภิปรายผลวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

5.1 เปาหมายการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีเปาหมายเพื่อตอบวัตถุประสงคตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษานโยบาย กลยุทธการตลาดและรูปแบบ เนื้อหาและการนําเสนอรายการขาว

แบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมขาวแบบเลาขาวในรายการ 

เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   

3. เพื่อศึกษาผูชมวารับรูตอภาพลักษณรายการและ ความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาว

แบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อยางไร  

วิธีการดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการ

โดยการสัมภาษณบุคคลที่มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร การผลิตรายการขาว  รวมท้ัง                   

ผูประกาศขาวรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ เพื่อศึกษาดานนโยบาย  กลยุทธการตลาด รูปแบบ เนื้อหา การ

นําเสนอรายการขาวแบบการเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

รวมท้ังการสัมภาษณนักวิชาการนิเทศศาสตร เพื่อทราบถึงมุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ 
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สวนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)  ประยุกตวิธีการวิจัยเชิงสํารวจกลุม ผูเคยชมรายการขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล                

เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน               

( Inferential Statistics) 

5.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเปดรับ และความพึงพอใจของผูชมรายการ    เชิงเลาขาวใน รายการ

เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ปรากฎผลโดยสรุปดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรผูชม   พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55 และเปนเพศ

หญิงรอยละ 45 สวนใหญชวงอายุระหวาง 26-35  ป  คิดเปนรอยละ 21.25  รองลงมามีชวงอายุ               

18-25  ป คิดเปนรอยละ 21 ชวงอายุ 46-60 ป  คิดเปนรอยละ 19 ชวงอายุ 36-45  ป  คิดเปนรอยละ 

17 ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 11.25  และชวงอายุต่ํากวา 18  ป  คิดเปนรอยละ 10.5                   

มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 55.25  รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 28.75  และ

สถานภาพหยา/มาย  คิดเปนรอยละ 16   มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  เปนสวนใหญ คิดเปน

รอยละ 47 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 24  ระดับสูงกวาปริญญาตรี  

คิดเปนรอยละ 20.75 และมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 8.25   มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 

38.75 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ 25.25  นักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละ 

22.25  ขาราชการรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 11.75  และอ่ืนๆ (เกษียณ) คิดเปนรอยละ 

2  มีระดับรายได  20,001–30,000  บาท  คิดเปนรอยละ  23.5 รองลงมามีระดับรายได 5,001–10,000  

บาท  คิดเปนรอยละ 20.5 ระดับรายได 10,001–20,000  บาท  คิดเปนรอยละ 19  ระดับรายได 

30,001 -50,000  บาท  คิดเปนรอยละ  16.25  รายได  50,001 บาท ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 15 และ

รายไดต่ํากวา 5,000 บาท  คิดเปนรอยละ  5.75 
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สําหรับการสรุปผลการวิจัยสวนอ่ืนๆ มีดังนี้ 

1.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  

1. นโยบาย กลยุทธการตลาดและรูปแบบ เนื้อหาและการนําเสนอรายการขาวแบบเลาขาวในรายการ 

เร่ืองเดนเย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

ผลการวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณเ ชิงลึกพบวานโยบายของรายการเ ร่ืองเดนเย็นนี้                    

ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  มีเสนอขาวในรูปแบบของการเลาขาวแบบวิเคราะหเจาะลึกจาก

ผูประกาศขาวท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  มีความเปนกลาง ถูกตองแมนยํา ความรวดเร็ว  ฉับไว  

ทันตอเหตุการณ และสรางสรรค สังคม  โดยใหความสําคัญกับทุกขาว  ท้ังสถานการณประจําวัน 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา  หรือแมแตขาวพระราชสํานัก ข้ึนอยูวาประเด็นขาวในวันนั้น 

ชวงเวลานั้นผูชมใหความสนใจ  ขาวเชิงสืบสวนสอบสวนเชิงลึกคนหาความจริงในส่ิงท่ีเปน                

ขอกังขา ขอสงสัยท่ียังไมไดคล่ีคลายใหกระจาง  และการกําหนดวาระขาวในประเด็นขาวท่ีใกลชิด

ประชาชน ขาวชาวบาน มีการลงพื้นท่ีนําปญหามาตีแผและแนวทางแกไขจากผูท่ีเกี่ยวของ                        

ซ่ึงขาวเหลานี้สามารถเขาถึงผูชมและสรางการมีสวนรวมได   ตามแนวคิด (concept) ของครอบครัว

ขาว  เขาถึงทุกขาว เขาถึงทุกคน   แตขณะเดียวกันการเลาขาวบางคร้ังเปนการสุมเส่ียงตออารมณ 

เอนเอียงตามผูเลาขาวไดมาก ดังนั้นการเลาขาวตองอยูในพื้นฐานของขอเท็จจริง  ตองไมเติมแตง

ขาวท่ีทําใหคนดูเกิดความสับสน  ซ่ึงท้ังหมดนั้นข้ึนอยูกับมุมมองและวิจารณญาณของผูชม    

แนวการเสนอขาวดังกลาวเปนไปตามแนวทางท่ี พิศิษฐ ชวาลาธวัช   ไดกลาวไววา                    

ขาว  คือความจริงท่ีสมบูรณเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากอดีตสูปจจุบันอยางมีความสัมพันธตอเนื่องจะ

สมมติใหอะไรตางๆเกิดข้ึนเองไมไดและความเปนจริงนั้นมีผลมาจากพฤติกรรมของมนุษยในสังคม  

และมีผลกระทบตอคนหมูมากต้ังแตระดับทองถ่ิน ประเทศและมวลมนุษยโลก  

ตรงกับท่ี Ralph  S. Izard (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541 ) กลาวไววา  ขาว    คือ  

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง หรือกําลังจะเกิด และมีความสําคัญท่ีสรางความสนใจแกผูอานเปนจํานวน

มาก และขาวท่ีสําคัญท่ีสุดคือขาวท่ีสรางความพอใจแกคนจํานวนมาก  ในประเด็นประเภทของขาว

นั้น 
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  Ahillip H. Auit  ศาสตราจารยทางวารสารศาสตรของมหาวิทยาลัยมินเนโคตา                          

ในสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของคําวา “ขาว”  ไว 4 ลักษณะคือ  1.ขาวเปนรายงานของ

เหตุการณหนึ่ง กระชับ ชัดเจน จัดเสนอไดในระยะเวลาอันเหมาะสม   2.กอนท่ีจะเปนขาว จะตองมี

การรวบรวมขอมูลประกอบเหตุการณในขาวนั้นอยางถูกตองและสมบูรณ   3. การรายงานขาวให

เหมาะสมกับระยะเวลาการนําเสนอไดกระชับ และชัดเจนเปนผลเน่ืองมาจากความสามารถของ               

ผูเรียบเรียง ผูเขียน ผูรายงานขาวนั้น   4. เนื้อเร่ืองของขาวตลอดจนแงมุมท่ีนํามาเสนอนั้น เปนท่ี

นาสนใจของผูอาน ผูฟงและผูชม    

สวนผูทําหนาท่ีเลาขาว หรือ ผูประกาศขาวโทรทัศนท่ีถูกตอง  I. E. Fang, 1972 : 113-117 

(อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2541 ) ไดกลาวถึงวิธีการปฏิบัติดังนี้ ผูประกาศขาวตองพูดจาได

ชัดเจน (Speaking Clearly   ผูประกาศขาวควรมีความเขาใจในขาว (Sense of News)  เพราะในการ

อานขาวควรใชภาษาท่ีแสดงถึงความรูสึกกับเหตุการณในขาวบาง เชน การแสดงความรูสึกเสียใจ

ตอการสูญเสียเร่ืองเศรา หรือเร่ืองของความทารุณโหดราย   ผูประกาศขาวตองใจเขาเนื้อหา (Knows  

his Subject)  ตองอานขาวใหผูชมเขาใจถึงเร่ืองท่ีกําลังอานอยู ไมวาจะเปนเนื้อหา การอานช่ือหรือ

คําไดอยางถูกตอง  ผูประกาศตองทํางานรวมกับผูอ่ืนได (Smooth Flow) เพื่อใหการอานขาว

ออกอากาศเปนไปไดดวยความราบร่ืน ผูประกาศขาวตองทํางานประสานกับฝายอ่ืนๆไดอยางดี เชน 

ผูกํากับใหเวลาการบรรยายภาพ 5 วินาที ผูประกาศขาวก็จะตองอานตามเวลา ถาอานไมทัน หรือ

อานผิด   ผูประกาศตองแกปญหาเฉพาะหนาได โดยตองตัดสินใจวาควรกลาวคําขอโทษทันที หรือ

อานขามไปเลย เพราะปกติแลวการกลาวคําขอโทษส้ันๆ ก็ไมไดทําใหผูประกาศขาวเกิดความอับ

อายอะไร  เพราะผูชมก็ตองเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางอาจเกิดความผิดพลาดได  ในกรณีนี้ผูประกาศ

ขาวก็อาจจะใชอารมณขันเขาชวยทําใหบรรยากาศดีข้ึน 

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวารายการเร่ืองเดนเย็นนี้ใชกลยุทธดานการตลาดเชิงบูรณาการทุก

รูปแบบ  ท้ังการโฆษณาและประชาสัมพันธ    โดยใหผูประกาศขาวในชวงบายพูดโยงใหติดตามชม

ขาวในชวงเย็น  การตอบคําถามเพ่ือแจกของรางวัล  เชน  แจกเส้ือของรายการ  นอกจากนี้ยังมีการ

สงขอความส้ันทางโทรศัพท (SMS) การใชโปรดิวเซอรวางแผนการนําเสนอท้ังพิธีกร  การแตงหนา  

การแตงกาย  แสงไฟ ฯลฯ  เพื่อการเขาถึง  การจดจํา และใหคนดูมีสวนรวม  ซ่ึง(ดนัย เทียนพุฒ,  

2550)  เขียนไวในบทความ “ 4’Cs สวนผสมใหมของการตลาดสมัยใหม  ท่ีเปนConvergence 
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นอกจากนี้ยังมีการใชกลยุทธดานเวลาในการนําเสนอขาวท่ีรวดเร็วกวาชองอ่ืน  เพื่อชวงชิง

การนําเสนอใหคนดูเกิดความรูสึกสด  ใหม  เปนผูนําในการเสนอขาว  นอกจากนี้ยังใชวิทยุคล่ืน 

106 สถานีครอบครัวขาวเปนอีกหนึ่งชองทาง  เพื่อใหเขาถึงคนดูมากยิ่งข้ึนดวย  ตรงกับแนวคิดของ

ดนัย เทียนพุฒ ท่ีกลาวไวในเร่ืองของ “Convergence” การรวมเขาดวยกัน ท้ังนี้เพราะวา ความสําเร็จ

ของกลยุทธทางการตลาดสมัยใหม ผลิตภัณฑโดดๆ หรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑนั้นไมมี

โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ  และตรงกับคําวา  “Channels” หมายถึง ชองทางการจัดจําหนาย              

ซ่ึงแตเดิมจะพูดถึง สถานท่ี (Place) แตในการตลาดสมัยใหมเปนเร่ืองการบริหารชองทาง (Channel 

Management) ท้ังนี้เพราะวาปจจุบันมีชองทางการจัดจําหนายเกิดข้ึนมากมาย และบางคร้ัง

ผลิตภัณฑหนึ่งๆ สามารถท่ีจะนําใหถึงลูกคาเปาหมายไดหลายชองทาง  ซ่ึงรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ได

ใชกลยุทธทางการตลาดสมัยใหมใชชองทางในการส่ือสารกับผูชมหลายๆชองทาง ใชส่ือท้ังทาง

โทรทัศนหนาจอชอง 3 ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ  ถายทอดทางสถานวิทยุเอฟเอ็ม 106 

อินเตอรเน็ตในเว็ปไซดของชอง 3 ทํากิจกรรมกับผูชมในรูปแบบการสง SMS แจกรางวัล รวมแสดง

ความคิดเห็น รวมท้ังการทํากิจกรรมนอกสถานท่ีใหพิธีกรขาวรวมเวทีคอนเสิรต รวมเวทีสัมมนา  

ส่ือส่ิงพิมพในนิตยสารรายปกษของชอง 3 และคาดวาในอนาคตจะมีการพัฒนาสามารถดูขาวเร่ือง

เด็นเย็นนี้แบบเรียลไทมในเว็ปไซดของชอง 3 ไดดวย เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายขยายฐานเพิ่ม

จํานวนผูชม 
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รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ มีการจัดรูปแบบรายการและเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับคนดู ใหความสําคัญ

กับทุกขาว   สถานการณประจําวัน  ขาวเศรษฐกิจ   ขาวการเมือง   ขาวสืบสวนสอบเชิงลึก                       

ขาวชาวบาน ขาวกีฬา หรือแมแตขาวพระราชสํานัก  ขาวภัยพิบัติท่ัวไป  ข้ึนอยูวาในหวงเวลานั้น

ประชาชนใหความสนใจในประเด็นใดในขณะเดียวกันก็มีขาวเบาแทรกอยูดวย  เพื่อทําใหผูชมรูสึก

คลายเครียด  เชน  ขาวสังคม ในชวงรอบวันทันขาว และรายการขาว เปนตน  โดยการนําเสนอได

กําหนดไวชัดเจนวาชวงนี้คนดูเปนกลุมใด  ตองเสนอขาวประเภทใด  และกําหนดผูประกาศขาวท่ีมี

ความรูในดานนั้นๆ อยางเหมาะสม  รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการ

นําเสนอ  และนําเฮลิคอปเตอรมาใชรายงานขาว  ทําใหเกิดความรวดเร็ว  นาสนใจไดเปนอยางดี   

ซ่ึงตรงกับลักษณะการนําเสนอขาวในรูปแบบโทรทัศน  คือ  สามารถกระตุนและดึงดูดความสนใจ

ของผูรับสารไดเปนอยางดี  นอกจากภาพและเสียงจะเปนตัวโดดเดนในการนําเสนอเนื้อหาเขามา

สรางความประทับใจ ความสนใจซ่ึงประกอบดวย สาระ (Messages)  ท่ีเปนความจริงใหม สด                

นาสนใจ และมีผลกระทบโดยมีเปาหมายตอบสนอง ผูรับสาร (Source)  และอาศัย ส่ือ (Channel)            

โทรทัศน ท่ีนําเสนอโดยการใชภาพเหตุการณประกอบเน้ือหา เปนวิธีการหน่ึงในการถายทอด

ขาวสาร (Information),  ทัศนคติ (Attitude) และอารมณ (Emotion) ขาวเปนเนื้อหาของส่ือมวลชนท่ี

มีความสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวโทรทัศน  ซ่ึงเปนรายการที่ตอบสนองตอบทบาท

ของโทรทัศนในการเผยแพรขาวสารสูสังคมโดยตรง (สายสม วงศาสุลักษณ,2535) รายการขาว

โทรทัศนมีความสด ทันตอเหตุการณบอกเลาขาวสารตางๆ  ตลอดจนเร่ืองราวของสังคมไทย                  

ท่ีสามารถตอบสนองความสนใจใครรูของประชาชนอยางมาก  ปจจุบันสถานีโทรทัศนให

ความสําคัญกับรายการดังกลาวสูง   มีการแขงขันท้ังดานรูปแบบรายการ การนําเสนอเนื้อหา และ

เทคโนโลยีมาใชในการผลิตรายการ   ท้ังนี้เพราะทุกสถานีถือวารายการขาว คือ  ภาพพจนและ

หนาตาของสถานี   ส่ิงสําคัญของขาวโทรทัศน คือ ตองมี เนื้อหาโดยรวมเหตุการณสรุป เหตุการณท่ี

เกิดข้ึน วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม ซ่ึงเม่ือรวมกับลักษณะของสื่อโทรทัศน

แลว ขาวโทรทัศนควรมีความหมายคือ  ขาวสารท่ีเกิดข้ึนใหม นาสนใจ มีผลกระทบตอสาธารณชน  

ซ่ึงบันทึกภาพได เพื่อจัดทํารายการของขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวกีฬา และการวิเคราะห

ขาว  

DPU



 108 

2. พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมขาวแบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของ

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

ผลการวิจัยสรุปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการชมรายการทุกวัน  คิดเปนรอยละ 

69.75 ชมรายการสัปดาหละ 5-6 วัน (เกือบทุกวัน)  คิดเปนรอยละ 25.25  ชมรายการสัปดาหละ 3-4 

วัน คิดเปน    รอยละ 3 และชมรายการสัปดาหละ 1-2 วัน คิดเปนรอยละ 2 โดยระยะเวลาในการชม

รายการมานานมากกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 58.75ชมรายการมากกวา 1 ป  คิดเปนรอยละ 26.25  ชม

รายการมากกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 10.75 และชมรายการมากกวา 3 เดือน คิดเปนรอยละ 4.25 

อีกทั้งยังประเมินตนเองในฐานะผูชมรายการโดยรับรูตนเองวาเปนแฟนประจําของรายการ   คิดเปน

รอยละ 43.25 เปนแฟนพันธุแท  คิดเปนรอยละ 35.75 และเปนผูชมปกติ   คิดเปนรอยละ 21 

พฤติกรรมการชมพบวาชมชวงท่ี 3 ของรายการ(สรยุทธ เจาะขาวเดน)  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 

31.75 ชมชวงเปดรายการ  (ขาวสังคม/ชาวบาน)  คิดเปนรอยละ 24 ชมชวงทายรายการ (ขาวกีฬา) 

คิดเปนรอยละ 16.25  ชมชวงท่ี 2  ของรายการ (ขาวการเมือง/เศรษฐกิจ) คิดเปนรอยละ 16 และชม

ตลอดทุกชวงรายการ คิดเปนรอยละ 12   

นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีความชอบสรยุทธ สุทัศนะจินดา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.5 

ชอบวราภรณ สมพงศ คิดเปนรอยละ 15.5  ชอบบัญชา ชุมชัยเวทิ คิดเปนรอยละ 14.5  ชอบธีระ 

ธัญญไพบูลย  คิดเปนรอยละ 13.75  ชอบสาธิต กรีกุล คิดเปนรอยละ 13.5  ชอบณัฎฐกร เทวกุล คิด

เปนรอยละ 10.25 สายสวรรค ขยันยิ่ง คิดเปนรอยละ 8 นิธินาถ ราชนิยม คิดเปนรอยละ 2.75 และ

พลวรรธณ บุญละออคิดเปนรอยละ 2.25  และชมรายการเร่ืองเดนเย็นนี้จากส่ือโทรทัศน  คิดเปน

รอยละ 93.75 ทางวิทยุ  คิดเปนรอยละ 3.25 และท้ังโทรทัศนและวิทยุ  คิดเปนรอยละ 3 โดยรับชม

รายการที่บาน  คิดเปนรอยละ 81.25 ท่ีทํางาน  คิดเปนรอยละ 10.5  ท่ีสาธารณะ  คิดเปนรอยละ 6.25  

และในรถ  คิดเปนรอยละ  2  ท้ังยังเคยมีสวนรวมกับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  คิดเปนรอยละ 55.75 

และไมเคยมีสวนรวม  คิดเปนรอยละ 44.25 เคยมีสวนรวมกับรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ผานทาง SMS   

คิดเปนรอยละ 53.25 และทางโทรศัพท  คิดเปนรอยละ 26.75  ซ่ึงมีสวนรวมในประเด็นรวมทายผล

ชิงรายวัล  คิดเปนรอยละ 43 ตองการไดเส้ือเร่ืองเดนเย็นนี้  คิดเปนรอยละ 42  แสดงความรูสึกใน
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ผลการวิจัยดังกลาวอธิบายไดตามแนวคิดทฤษฎีการเปดรับขาววาการท่ีผูรับสารจะใชส่ือ

อะไรก็ตามผูรับสารจะเลือกสรรและแสวงหาขาวสารตามความตองการ หรือความคาดหวังท่ี

แตกตางกันไปในแตละคน (Selective Processes)  (อนุชิต มุรธาทิพย, 2542 : 20) กระบวนการ

เลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) ในการรับรูขาวสารของมนุษย โดยการเลือกเปดรับหรือ

เลือกสนใจ (Selective Exposure Attention) เปดรับขาวสารจากแหลงสารแหลงใดแหลงหนึ่งท่ีมีอยู

ดวยกันหลายแหลง  โดยท่ัวไปผูรับสารจะเลือกรับรูขาวสารที่มีเนื้อหาสอดคลองกับความเช่ือ

ทัศนคติ ความสนใจ เพื่อสนับสนุนความคิดเดิมของตน สวนในการเลือกรับรูหรือตีความ (Selective 

Perception or Selective Interpretation) เปนกระบวนการ กล่ันกรองข้ันตอมาเม่ือบุคคลเลือกเปดรับ

ขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดแลวผูรับสารจะเลือกรับรู  เลือกตีความหมายตามความเขาใจ

ทัศนคติประสบการณความเช่ือ ความตองการความคาดหวังตามแรงจูงใจของตนเองและตามสภาวะ

รางกายทางอารมณ เปนตน และสุดทายการเลือกจดจํา (Selective Retention ) เปนแนวโนมในการ

เลือกจดจําขาวสารเฉพาะสารที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเอง  การ

เลือกจดจํานี้เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข้ันสุดทายท่ีมีผลตอการสงสารไปยังผูรับสาร  ซ่ึงในบางครั้ง

ผูรับสารก็ลืมเนื้อหาของสาร ในสวนไมตรงกับความสนใจของตน (พีระ จิรโสภณ, 2535) 

นอกจากนี้ยังอธิบายไดตาม วิลเบอร ชแรมม  (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 2542 : 21)                       

ยังช้ีใหเห็นองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวเชน (1) ประสบการณผูรับสาร

แสวงหาขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณของตน  (2)  การประเมินสาระประโยชนของ

ขาวสารผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพ่ือตอบสนองจุดประสงคของตน  (3)   ภูมิหลังผูรับสารท่ีมีภูมิ

หลังแตกตางกันจะใหความสนใจตอเนื้อหาขาวสารตางกัน  (4)  การศึกษาและสภาพแวดลอมมีผล

ตอพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเนื้อหาขาวสารท่ีตางกัน (5) ความสามารถในการรับส่ือเปนเร่ือง

เกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจของผูรับสารท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับท่ีแตกตางกัน (6) 

บุคลิกภาพมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโนมนาวใจและพฤติกรรมของผูรับสาร (7) อารมณ 

สถานภาพทางอารมณอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของสาร   ดังนั้นพฤติกรรมการ
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สําหรับผลการวิจัยดาน การตอบสนองความพึงพอใจจากการชมรายการเรื่องเดนเย็นนี้ใน

ภาพรวมอยูระดับมาก   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาระดับความพึงพอใจท่ีอยูในระดับมากท่ีสุดคือ 

ทําใหไดรูขาวฉับไวทันสมัย ทันเหตุการณจากรายการนี้  และทําใหไดความรูใหม นาสนใจจาก

รายการนี้  นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้ (1)ทําใหไดสาระนําไปใช

ประโยชนไดจากรายการนี้  (2) ทําใหไดรูจักคนในสังคมเดียวกัน  มีความเห็นใจเพื่อนมนุษยมากข้ึน

จากรายการนี้  (3) ทําใหไดรวมลุน รวมผลักดันส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสังคมรวมกับ คนอ่ืนๆโดย

ทางออมจากรายการนี้   

จากขางตนอิงกับแนวทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) 

ของ Mc Quail และคณะในดานของความตองการสารสนเทศ คือ ทราบเหตุการณท่ีเกี่ยวกับตนเอง

สภาพปจจุบันท่ีอยูรอบตัวและสภาพสังคมปจจุบันและสังคมโลก เปนเคร่ืองมือในการแสวงหา

ขอแนะนําในการปฏิบัติความคิดเห็นและการตัดสินใจ สนองความยากรู อยากเห็น และสนองความ

สนใจ ใหการเรียนรูเปนการศึกษาดวยตนเอง และสรางความรูสึกม่ันคงโดยใชความรูท่ีไดจาก

ส่ือมวลชน   การใชประโยชนและความพึงพอใจจากการใชส่ือมวลชนของผูรับสาร  เกิดจากความ

เชื่อท่ีวาผูรับสารจะเลือกรับสารท่ีมีความสอดคลองกับความสนใจ  และความตองการของตนเอง 

การศึกษาในเร่ืองนี้สวนใหญจะเนนการใชประโยชนและความพึงพอใจตอเนื้อหาสารของผูชม

รายการโทรทัศน  

แคทช  (Katz)  บลูมเลอร (Blumler) และ เกอรวิทซ (Gurvitch) (อางถึงใน พีระ จิรโภณ, 

2540) ไดอธิบายเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจในการส่ือสารของผูรับสารดังนี้                   

คือ การศึกษาผูรับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจซ่ึงกอใหเกิด   ความตองการจําเปนของ

บุคคลและเกิดมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแสวงขาวสารอ่ืนๆ แลวนําไปสูการเปดรับ

ส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ อันกอใหเกิดผลคือการไดรับความพึงพอใจตามความตองการและผล

อ่ืนๆ ท่ีตามมาซ่ึงอาจจะไมใชผลท่ีตั้งเจตนาไวก็ได    ดังนั้นการท่ีรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้จะไดรับ
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ความพึงพอใจตอรูปแบบรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา เรียงลําดับ ดังนี้ ไดรับความพึงพอใจดานเนื้อหาคุณภาพขาว  ไดรับความ

พึงพอใจดานการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสม ลีลาการเลา

ขาวในรายการนี้ ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมในการทําหนาท่ีของพิธีกร  ไดรับความพึง

พอใจดานความเหมาะสมของชวงเวลาของรายการนี้ ดานการแจกรางวัลในรายการขาวในรายการ

ขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมของปริมาณโฆษณาในรายการนี้  

อธิบายไดตามทฤษฎีของ Palmgreen และคณะ, 1985 :14 (อางถึงใน อนุชิต มุรธาทิพย, 

2542) ไดสรุปสมมุติฐานการใชประโยชนและความพึงพอใจไวอยางรวบรัดดังนี้ 1. ผูรับสารมีความ

กระตือรือรน (Active) 2.การใชส่ือของผูรับสารสวนใหญจะถูกมองวาผูรับสารมีเปาหมาย (Goal 

Directed ) 3.จะมีการแขงขันกับแหลงอ่ืนๆ ในการไดมาซ่ึงการตอบสนองความพึงพอใจ 4.ผูรับสาร

เช่ือมโยงความตองการ (Needs) ของตนในการเลือกใชส่ือ 5.การบริโภคส่ืออาจบรรลุความพึงพอใจ

ไดแตกตางกันถึงแมวา 6.เนื้อหาส่ือเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถใชในการพยากรณความพึงพอใจ

อยางถูกตอง 7. คุณลักษณะของส่ือ (Media Charactenstics ) จะเปนตัวกําหนดระดับความพึงพอใจ

ท่ีไดรับการตอบสนองความตองการ (Needs)  ในแตละคร้ังแตกตางกัน 8.ความพึงพอใจที่ไดรับการ

ตอบสนองน้ันมีจุดเร่ิมตนท่ีเนื้อหาส่ือการเปดรับหรือไมเปดรับ หรือสถานการณทางสังคมท่ีมีการ

เปดรับส่ือเกิดข้ึน  รายการเร่ืองเดนเย็นจะไดรับความพึงใจตอรูปแบบรายการหรือไม  จุดเร่ิมตน

ตองเนนเนื้อหาคุณภาพขาว พิธีกรขาวในการเลาขาวและ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห

เจาะลึก  

3. การรับรูภาพลักษณและความนาเชื่อถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาวในรายการ เร่ืองเดน

เย็นนี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณของรายการเร่ืองเดนเย็นนี้พบวา ในภาพรวมอยู

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน รายขอพบวาระดับการรับรูท่ีอยูในระดับมากท่ีสุดคือ เปน

แบบอยางรายการขาวท่ีดี  และเปนรายการสนุกสนานนาติดตาม  สวนการรับรูภาพลักษณดานอ่ืนๆ 
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ซ่ึงผลการวิจัยภาพลักษณดังกลาวอธิบบายไดตาม แพทริเซีย  แอนเดอรสัน  และเลียวนารด  

รูบิน  (Patricia M. Anderson and Leonard g. Rubin, 1986 : 53)  อธิบายวา ภาพลักษณเปนการรับรู

ของผูบริโภคเกี่ยวกับองคกรท้ังหมด  โดยองคกรเปรียบเสมือนคน  ซ่ึงยอมจะมีบุคลิกภาพและ

ภาพลักษณท่ีตางกัน รายการเร่ืองเดนเย็นนี้จึงถูกรับรูท้ังในมิติท่ีดีและไมดี ซ่ึงสะทอนถึงบุคลิกภาพ

ของรายการในสายตาผูชมภาพลักษณจากมุมมองนี้  เปนส่ิงท่ีวงการธุรกิจการตลาด  การโฆษณา  

การประชาสัมพันธ  ใหความสนใจอยางมาก  เพราะเปนภาพท่ีเกิดจากความรูสึกนึกคิดของบุคคล

อื่น  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคกรในการประเมินสถานภาพของตนเองไดถูกตองวา  ปจจุบัน

ภาพลักษณขององคกรเปนไปในทิศทางใด  เพราะการมีภาพลักษณท่ีดียอมทําใหประชาชนเช่ือถือ

ไววางใจ  ในทางตรงขามหากองคกรใดมีภาพลักษณท่ีไมดีแลว  ยอมไมเปนท่ีศรัทธาและนาเชื่อถือ   

เคนเนธ  อี โบลดิ้ง  (Kenneth E Boulding)  กลาวไววา  การสรางภาพลักษณเปนเร่ืองของ

ความรูสึกและอารมณท่ีเรามีตอส่ิงตางๆ  เปนความรูในเชิงอัตวิสัย  อันเนื่องมาจากประสบการณ

ของตัวเอง  แตขอจํากัดคือ  เราไมสามารถรับรูและทําความเขาใจกับทุกส่ิงท่ีไดเสมอไป  ดังนั้นเรา

จะไดเพียง “ภาพ”  ซ่ึงเราจะตองมาตีความโดยตัวเราเอง  ซ่ึงตองใชคานิยม  ความเช่ือ  ทัศนคติของ

เราในการตีความนั้นๆ ดังนั้นภาพลักษณจึงเปนเร่ืองของการตีความโดยผานประสบการณตรงและ

ประสบการณโดยออมแทนความหมายเชิงอัตวิสัยของส่ิงตางๆ  ท่ีเรารับรูมาเปนการตีความหรือส่ิง

ประทับใจ  ภาพที่ปรากฎจะเปนตัวแทนของการรับรูในเชิงความหมายท่ีผานกระบวนการรับรูอยา

เลือกสรร  และกอใหเกิดการใหความหมายตอส่ิงตางๆ  ซ่ึงกระบวนการนี้คือ  กระบวนการ

ภาพลักษณ ประกอบดวย  4 สวน  ซ่ึงตางก็มีปฏิสัมพันธตอกันไป  สามารถจะแยกจากกันไดอยาง

เด็ดขาด  คือ (1.)องคประกอบเชิงการรับรู  ซ่ึงบุคคลจะไดจากการสังเกตุโดยตรง  อันจะนําไปสูการ

รับรู  หรือมีส่ิงท่ีถูกรับรูนั่นเอง  โดยจะเปนบุคคล  สถานท่ี  เหตุการณ  หรือความคิดตางๆ  ก็ได   

(2). องคประกอบเชิงความรูสึก  อันไดแก  ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ  

DPU



 113 

ดานความนาเช่ือถือของแหลงสาร (พิธีกร) อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ระดับความพึงพอใจที่อยูในระดับมากมี 2 ขอ  ดังนี้ พิธีกรชายบุคลิกภาพดี พิธีกรหญิงสวยนารัก  

ระดับปานกลาง 1 ขอ  ดังนี้ พิธีกรขาวทําตัวเปนดารานักแสดงมากเกินไป เม่ือจําแนกตามความ

นาเช่ือถือในตัวพิธีกรท้ังหมด 9 คน  สามารถเรียงลําดับได ดังนี้  คุณสรยุทธ   สุทัศนะจินดา                 

คุณวราภรณ  สมพงศ  คุณธีระ  ธัญญะไพบูลย  คุณบัญชา  ชุมชัยเวท  คุณสายสวรรค  ขยันยิ่ง               

คุณสาธิต  กรีกุล  คุณนิธินาถ  ราชนิยม คุณณัฐฎกร  เทวกุล  คุณพลวรรธณ  บุญละออ   

นอกจากนี้ยังจําแนกคุณสมบัติในแตละบุคคล ดังนี้  ความเช่ือถือในการเปนพิธีกรของ             

คุณสรยุทธ   สุทัศนะจินดา  ในภาพรวมอยูระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับ

ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด มี  4 ขอ  ดังนี้ เปนคนท่ีนาเช่ือถือ  มีความรูมากเพียงพอ               

เปนคนฉลาดเฉลียบแหลม  มีไหวพริบ  มีประสบการณมากเพียงพอ  ระดับมาก มี 5 ขอ  ดังนี้  เปน

คนพูดจาคลองแคลวฉะฉาน  เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  เปนคนมี

บุคลิกภาพดี   มีลักษณะเปนพิธีกรท่ีผานการศึกษา  เ รียนรู เกี่ยวกับนิ เทศศาสตร  หรือการ

ส่ือสารมวลชนมากอน  เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม ระดับปานกลาง 5 ขอ  ดังนี้  เปนคนใจ

กับปากไมตรงกัน เปนคนคงเสนคงวา เสมอตนเสมอปลาย เปนคนดูไมเปนมิตรนัก  เปนคนดูแลวมี

ชีวิตชีวาไมนาเบ่ือ  เปนคนเจาเลห เหล่ียมจัดไมนาไววางใจ 
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จากบทสรุปขางตนเกี่ยวกับความเช่ือถือในการเปนพิธีกรของท้ัง 9 คนนั้น  สามารถอิงกับ

ทฤษฎีของชิมป  (Shimp , 1979 ) (อางถึงใน สนมพร ฉิมเฉลิม, 2542 ) ไดกลาววา  ความนาเช่ือถือ

ของ ผูสงสาร (Source Credibility) คือชุดของการรับรู (An Entire Set of Perception) ท่ีผูรับสารมีตอ

ผูสงสาร   ซ่ึงประกอบดวย ความเช่ียวชาญ (Expertise) หมายถึง การที่ผูรับสารประเมินวาผูสงสารมี

ความรู   มีประสบการณ มีทักษะและมีความชํานาญท้ังยังมีความสามารถในการส่ือสารเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง   ความนาไววางใจ (Trust worthiness ) หมายถึง การที่ผูรับสารประเมินวาผูสงสาร   มีความ

ซ่ือตรง อบอุนเม่ือไดใกลชิดหรือส่ือสารดวย ความคลองแคลว (Dynamic) หมายถึง การที่ผูรับสาร

ประเมินวาผูสงสารมีลักษณะกระตือรือรน มีการตื่นตัว รวดเร็ว เปนตน และความมีศักยภาพ 

(Potential) ในท่ีนี้หมายรวมไปถึงปจจัยอ่ืนๆไมวาจะเปนในดานรูปรางท่ีสงาผาเผย น้ําเสียง 

ตลอดจนการท่ีมีหนาตาดี เปนตน   

นอกจากนี้ยังอิงไดกับเบอรโล และเลเมอรต (Berlo and Lemert อางถึงใน อรวรรณ 

ปลันธนโอวาท, 2537 : 37 )  ในดานการศึกษามิติของความนาเช่ือถือโดยใชการวิเคราะห

องคประกอบ พบวา มิติหรือองคประกอบของความนาเช่ือถือประกอบดวยความสามารถ 

(competence)  ความนาไววางใจ (trustworthyness) และความมีพลวัต (dynamic)  องคประกอบสอง

ตัวแรกสอดคลองกับมิติความเฉลียวฉลาดและลักษณะทาทางตามแนวคิดของอริสโตเติล และ

สอดคลองกับความชํานาญ และความนาไววางใจ ตามแนวคิดของโฮฟแลนด แจนิส และเคลลี  แต

องคประกอบตัวท่ีสามแตกตางจากความปรารถนาดีตามแนวคิดของอริสโตเติล หรือความตั้งใจตาม

แนวคิดของโฮฟแลนดและคณะ  ความมีพลวัตตามแนวคิดของ เบอรโลและเลเมอรต เกี่ยวของกับ

กิจกรรมหรือความมีชีวิตชีวาของผูสงสาร (McCroskey, 1978) สรุปวาไดวาการท่ีผูชมจะใหความ

เช่ือถือแหลงสาร (พิธีกร) ในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้  พิธีกรขาวตองมีกับความรูความสามารถ                   

มีประสบการณ  มีไหวพริบปฎิพานและเปนส่ือมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถเลา

ขาวไดคลองแคลว ผูชมรูสึกอบอุนรวมท้ังรูปรางหนาตาท่ีดี    มีบุคลิกภาพท่ีดีนาไววางใจ   
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1.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวิจัยในสวนของการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

 สมมติฐาน 1.1 ผลการวิจัยผูชมสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยูระหวาง  26-35  โดยพบวา

การศึกษาของผูชมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความถ่ีในการรับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ กลุม

ผูชมระดับอาชีวะศึกษามีพฤติกรรมความถ่ีในการรับชมโดยเฉล่ียมากกวากลุมผูชมท่ีมีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอนี้   อธิบายไดตามทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจก

บุคคล ( Individual Differences Theory)  ไดวาผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน โดยเฉพาะใน

ความแตกตางดานการศึกษานั้นพบวากลุมผูชมท่ีมีการศึกษาดอยกวามีความถ่ีในการรับชมรายการ

ขาวเร่ืองเดนเย็นนี้มากกวากลุมผูชมท่ีมีการศึกษาสูง 

 สมมติฐาน 1.2  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะทางประชากรของผูชมท่ีแตกตาง มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ยกเวนลักษณะประชากรดานรายไดเทานั้นท่ีไมมีความสัมพันธกับการเปดรับชมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท้ังนี้พบวากลุมเพศชายมีความพึงพอใจตอการรับชมมากกวาผูหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 ซ่ึงสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล  ( Individual 

Differences Theory) ไดเชนกันวากลุมผูชมท่ีมีลักษณะประชากรตางกัน  มีความพึงใจในการรับชม

รายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้ตางกัน โดยเฉพาะ ผูชมท่ีมีอายุ 18-25 ป จะมีความพึงพอใจในการเปอ

รับชมรายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้สูงกวาชวงอายุอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และผูชมท่ีมีอาชีพ

รับจางจะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวเร่ืองเดนนี้สูงกวาอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชน และ ธุรกิจสวนตัว  

  สวนสมมุติฐานที่ 2  พบวาลักษณะประชากรตางกันทุกดานของผูชมมีความสัมพันธกัน

กับการรับรูภาพลักษณของรายการตอการชมรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้    

ท้ังนี้สวนใหญรับรูภาพลักษณของรายการในเชิงบวก ตั้งแต ระดับปานจนถึงระดับดี โดยกลุมเพศ
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ผลทดสอบสมมติฐานนี้สามารถอธิบายไดทฤษฎีการรับรู ซ่ึงการรับรูภาพลักษณในดาน

ตางๆตอรายการของผูชมมีความแตกตางกันไปตามประสบการณ  ตามรสนิยม  ตามทัศนคติและ

ความพึงพอใจของแตละคน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีแบงหรือจําแนกกลุมสังคม (Social 

Categories Theory)และทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม ( The Social Relations Theory ) ผูชมท่ีมา

จากกลุมสังคมตางกันจะมีความสัมพันธกับกลุมปฐมภูมิ เชน กลุมครอบครัว กลุมเพื่อนตางกันก็จะ

มีผลตอการรับรูตางกัน 

5.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

5.3.1 ขอเสนอแนะในเชิงประยุกตเพื่อการปฎิบัติ 

(1) จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบวารายการเลาขาวอาจมีการชี้นําของพิธีกร ทําใหขาว

ขาดความเปนภาววิสัย ( Objectivity ) จึงมีขอเสนอแนะวา การจัดทํารายการประเภทเลาขาว ควร

ระมัดระวังการใสความคิดเห็น หรือ ความรูสึกปนเปขอเท็จจริงในขาว  ส่ิงท่ีจะเพ่ิมเติมโดยพิธีกร

ขาวได ควรจํากัดขอบเขตเฉพาะแคการอธิบายตามขอเท็จจริง  โดยตองไมใสความรูสึกลงไปในขาว 

(2) ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา กลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการชวยใหรายการขาวประเภทเลา

ขาวเพิ่มความไดเปรียบในเชิงการแขงขันสามารถเพิ่มยอดผูติดตามชมรายการ  แตก็ควรมีขอบเขตท่ี

พอเหมาะและคํานึงถึงหัวใจของรายการขาวท่ีเนนสาระขอเท็จจริง ความเท่ียงตรงมากกวาความ

สนุกสนามบันเทิง นอกจากน้ีการสรางการมีสวนรวมกับผูชมก็ตองเนนสาระในเชิงประเด็นขาว

มากกวาแครวมชิงรางวัล หรือของชํารวย ซ่ึงไมเปนประโยชนเชิงขาวและทําใหรายการขาวไม

แตกตางไปจากการโปรโมทสินคาแบบลดแลกแจกแถมชิงรางวัล 

(3) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบวาผูชมติดตามชม

รายการขาวเร่ืองเดนเย็นนี้เพราะสนุกไมนาเบ่ือ  แตอยางไรก็ตามผูชมไมอยากใหพิธีกรขาวทําตัว
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(4) ผลการวิจัยพบวารายการขาวชวงวิเคราะหเจาะขาวของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา            

ได รับความสนใจจากผูชมสูง   ดังนั้นรายการขาวประเภทวิ เคราะห เจาะลึกหรือสืบสวน 

(investigative reporting) จึงควรสงเสริมมากข้ึน   

5.3.2 ขอเสนอเพื่อประยุกตในเชิงวิชาการ 

(1) การวิจัยคร้ังตอไปควรมุงศึกษาเจาะลึกกลุมเปาหมายในภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบความ

ตองการในการรับชมท่ีอาจจะแตกตางกันในแตละภูมิภาค 

 (2) ควรเนนทําการวิจัยเปรียบเทียบรายการขาว และผูดําเนินรายการขาวกับสถานีโทรทัศน

ชองอ่ืนๆในประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

 (3) มุงสนใจทําการวิจัยวิเคราะหการเลาขาวของผูดําเนินการในการรายงานขาวชวงภาวะ

วิกฤต หรือชวงที่มีเหตุการณท่ีเปนท่ีสนใจในสังคม 

(4) ควรใหความสําคัญกับการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมของผูรับสาร เกี่ยวกับการชมรายการ

ขาวโทรทัศน เปรียบเทียบกับการติดตามขาวสารในสวนอ่ืนๆ 
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 แบบสอบถาม          
            
เร่ือง :   พฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการเชิงเลาขาวในรายการขาว เร่ือง
เดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   
คําชี้แจง :  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     

คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยคร้ังนี้ จึงขอความกรุณาทานตอบคําถามตาม
ความคิดท่ีแทจริง  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้     
คําแนะนํา  :  กรุณาทําเคร่ืองหมาย /  ลงในชอง      หรือเติมขอความในชองวางท่ีเวนไวให 
  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูชมรายการขาวเชิงเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ทางชอง 3   
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1) เพศ       
                         

 1. ชาย  2. หญิง   

2)   อายุ             1. ต่ํากวา 18  ป                 2.  18-25  ป  3. 26-35  ป 
  4. 36-45  ป  5.  46-60 ป    6. 60 ปข้ึนไป 
3)  สถานภาพ    1.โสด  2. สมรส  3. หมาย/หยา/แยกกัน

อยู                                 
4)  การศึกษา     1. ต่ํากวาประถม  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมศึกษา 
  4. อ า ชี ว ศึ ก ษ า /

อนุปริญญา 
 5. ปริญญาตรี    6.สูงกวาปริญาตรี 

5)  อาชีพ           1. นักเรียน/นักศึกษา  2.  ธุรกิจสวนตัว 3.ข า ร า ช ก า ร รั ฐ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ     

  4. รับจาง/งานบริการ  5.พนักงานบริษัทเอกชน        6. แมบาน 
7. อ่ืนๆ............. 

6) รายได  1. ต่ํากวา 5,000 บาท  2. 5,001–10,000  บาท  3. 10,001–20,000  
บาท 

  4.20,001–30,000  บาท  5. 30,001 -50,000บาท  6.   50,001 

 

บาท ข้ึน
ไป 

 
สวนท่ี 2 :  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ เร่ืองเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
           

1. ความถ่ีโดยเฉล่ียในการชมรายการ  เร่ืองเดนเย็นนี้  ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา  (ชมบางสวนของรายการหรือท้ังหมดรายการก็ได) 

ทุกวัน 
สัปดาหละ 5-6 วัน (  เกือบทุกวัน ) 
สัปดาหละ 3-4 วัน   
สัปดาหละ 1-2 วัน  
นอยกวาสัปดาหละวัน  
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2. ทานชมรายการ  เร่ืองเดนเย็นนี้  มานานเทาไหร  
เพิ่งเร่ิมชมมาไมเกิน 3 เดือน 
ชมมากวา 3 เดือนแลว 
ชมมากวา  6 เดือนแลว 
ชมมากวา 1 ปแลว 
ชมมากวา 3 ปแลว 
    

3. ทานคิดวาทานเปนแฟนประจําของรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ หรือไม 
เปนแฟนพันธแทเลยขาดไมได 
เปนแฟนประจํา (ดูรายการนี้ประจํา) 
เปนผูชมปกติ  (ดูรายการไหนก็ได) 
ไมใชเปนแฟนรายการนี้( สวนใหญไมไดดูรายการ) 
ไมชอบรายการนี้ ( ดูเหมือนกัน แตดูนอยไมชอบเลย)   
 

4.  ทานมักชอบชมชวงไหนของรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้     
ชมตลอดทุกชวงรายการ 
ชมชวงเปดรายการ (ขาวสังคม/ชาวบาน) 
ชมชวงท่ี 2 ของรายการ (ขาวการเมือง/เศรษฐกิจ)  
ชมชวงท่ี 3 ของรายการ(สรยุทธ  เจาะขาวเดน) 
ชมชวงทายรายการ( ขาวกีฬา)  
ไมแนนอน (ไมชอบชวงไหนเปนพิเศษ)  
 

5.  ทานชอบพิธีกรคนไหนมากที่สุด                             
         สรยุทธ สุทัศนะจินดา(จันทร-ศุกร) 

ธีระ ธัญญไพบูลย(จันทร-ศุกร) 
วราภรณ สมพงศ (จันทร-ศุกร) 
สาธิต กรีกุล (จันทร-เสาร) 
บัญชา ชุมชัยเวทิ (จันทร-อาทิตย) 
ณัฎฐกร เทวกุล (เสาร-อาทิตย) 
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สายสวรรค ขยันยิ่ง (เสาร)           
นิธินาถ ราชนิยม (อาทิตย)        
พลวรรธณ บุญละออ (อาทิตย) 

 

6. ทานรับชม/รับฟง รายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางส่ือใด 
โทรทัศน 
วิทยุ 
โทรทัศนและวิทยุ   

 

7.ทานรับชม/รับฟง รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ท่ีใด      
ท่ีบาน             
ท่ีทํางาน          
ในรถ           
ท่ีสาธารณะ           
อ่ืนๆ ระบุ......     

 
8. ทานเคยรวมแสดงความคิดเห็นในรายการขาว เร่ืองเดนเย็นนี้หรือไม (ถาเคยใหตอบขอ 

14,15  ถาไมเคยขามไปตอบขอ 16       
เคย 
ไมเคย          

9. ทานรวมแสดงความคิดเห็นผานวิธีใด(ตอบไดหลายขอ)   
ทางโทรศัพท  
ทาง SMS  
ทาง E-mail 
ทาง Fax   
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10. เร่ืองท่ีทานรวมแสดงความคิดเห็นไปยังรายการเปนเร่ืองใด  (ตอบไดหลายขอ)  
การบาน การเมือง 
แสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ 
รวมทายผลชิงรางวัลตางๆ 
บอกเลาเร่ืองท่ัวๆไป 
อ่ืน ๆ ระบุ................... 

  
สวนท่ี 3   ความพึงพอใจจากการชมรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้    

12. ทานไดชมรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 แลวมีความรูสึก
ไดรับการตอบสนองความพึงพอใจในดานตางๆ ตอไปน้ี มากนอยเพียงใด   
   

ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจดานตางๆ 
 มากท่ีสุด 

  

  

มาก 
 

ป า น
กลาง 

นอย 

 

น อ ย
ท่ี สุ ด /
ไ ม มี
เลย 

การตอบสนองความพึงพอใจจากการชมรายการ       

1. ทําใหไดรูขาวฉับไวทันสมัย ทันเหตุการณจาก
รายการนี้ 

     

2. ทําใหไดความรูใหม นาสนใจจากรายการนี้      
3. ทําใหไดสาระนําไปใชประโยชนไดจากรายการนี้      
4. ทําใหไดรูจักคนในสังคมเดียวกัน มีความเห็นใจ
เพื่อนมนุษยมากข้ึนจากรายการนี้ 

     

5. ทําใหไดความคิดเห็นท่ีเปนแนวทางสรางสรรคจาก
รายการนี้ 

     

6. ทําใหไดผอนคลายหายเครียดจากการชมรายการน้ี
จากรายการนี้ 

     

7. ทําใหไดรวมลุน รวมผลักดันส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึน
ในสังคมรวมกับคนอ่ืนๆโดยทางออมจากรายการนี้ 
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ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจดานตางๆ 
 มากท่ีสุด 

  
มาก 
 

ป า น
กลาง 
 

นอย น อ ย
ท่ี สุ ด /
ไ ม มี
เลย 

8. ไดรับความพึงพอใจดานเนื้อหาคุณภาพขาวใน
รายการนี้ 

     

9. ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสม ลีลาการเลา
ขาวในรายการนี้ 

     

10.ไดรับความพึงพอใจดานการวิเคราะหแสดงความ
คิดเห็นในรายการนี้ 

     

11. ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมในการทํา
หนาท่ีของพิธีกรโดยรวมในรายการนี้ 

     

12 ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมของ
ปริมาณโฆษณาในรายการนี้ 

     

13. ไดรับความพึงพอใจดานความเหมาะสมของ
ชวงเวลาของรายการนี้ 

     

14. ดานการแจกรางวัลในรายการขาวในรายการขาว
เร่ืองเดนเย็นนี้ 

     

15. อ่ืน ๆ ระบุ..................      
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สวนท่ี 4  การรับรูภาพลักษณของรายการ  ความนาเชื่อถือของผูดําเนินรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ของ
แหลงสาร(พิธีกร)  
13.  เม่ือนึกถึงรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ ทานมีภาพในใจของทานอยางไรในมิติตางๆ ตอไปน้ี 
     

ความรูสึกในใจของทานท่ีรับรู มิติดานตางๆของรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้ 
 มากท่ีสุด มาก ป า น

กลาง 
นอย น อ ย

ท่ีสุด 
1. สนุกสนานนาติดตาม      
2. พิธีกรชายบุคลิกภาพดี      
3. พิธีกรหญิงสวยนารัก      
4.เปนแบบอยางรายการขาวท่ีดี      
5. มีความเปนกลางทางการเมือง      
6. มุงเนนการแขงขันทางการตลาดมากเกินไป (แขงขัน
กับรายการชองอ่ืน) 

     

7. เปนรายการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม      
8. เลาขาวแบบชี้นําใสความรูสึกของพิธีกรมากเกินไป      
9. เปนรายการบันเทิงมากกวารายการขาว      
10. เปนรายการความคิดเห็นของพิธีกรมากกวา
ขอเท็จจริง 

     

11. พิธีกรขาวทําตัวเปนดารานักแสดงมากเกินไป      
 
 
14. ทานคิดวาพิธีกรของรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ แตละคนมีความนาเช่ือถือในฐานะผูสงขาว  ผูอาน
ขาวหรือเปนแหลงขาวใหทานไดรับรูขาวประจําวันไดดีเพียงใด  ในดานตางๆตอไปนี้   
 (วิธีการตอบ ในแตละดานถามีความคิดเห็นไปในดานบวกมากท่ีสุดใหใสหมายเลข 5 ดาน
ลบมากท่ีสุดใหใสหมายเลข 1 สวนมีความเห็นอยูระหวางกลางใหใสหมายเลข 3 ถามีความเห็น
คอนขางไปทางบวกใหใสหมายเลข 4 และคอนไปทางลบใหใสหมายเลข 2) 
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โปรดประเมินคุณสมบัติของแตละดานของแตละคนโดยใสเลข 5 หรือ 4 หรือ 3 หรือ 2 หรือ 1 ตาม
ความเชื่อของแตละคน          

คุณสมบัติดานตางๆของพิธีกร สรยุทธ ธีระ วราภรณ สาธิต บัญชา ณัฎฐกร สายสวรรค นิธินาฎ พลวรรธณ 

1. มีความรูมากเพียงพอ          
2. มีประสบการณมากเพียงพอ          
3. เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

         

4. เปนนักส่ือสารมวลชนท่ีมี
จริยธรรม 

         

5. มีลักษณะเปนพิธีกรท่ีผาน
การศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับนิเทศ
ศาสตร หรือ การส่ือสารมวลชน
มากอน 

         

6. เปนคนท่ีนาเช่ือถือ          
7. เปนคนเจาเลห เหล่ียมจัดไมนา
ไววางใจ 

         

8. เปนคนดูไมเปนมิตรนัก
  

         

9. เปนคนใจกับปากไมตรงกัน          
10. เปนคนคงเสนคงวา เสมอตน
เสมอปลาย 

         

11. เปนคนมีบุคลิกภาพดี          
12. เปนคนพูดจาคลองแคลว
ฉะฉาน 

         

13.เปนคนดูแลวมีชีวิตชีวาไมนา
เบ่ือ 

         

14. เปนคนฉลาดเฉลียบแหลม  มี
ไหวพริบ  
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 แบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณผูบริหารและผูผลิตรายการ ประกอบดวยคําถามหลักๆดังตอไปนี้   
            

1. ชอง 3 มีนโยบายดานการนําเสนอขาวอยางไร? 
2. ชอง 3 มีจุดยืนในดานรายงานขาวแตกตางจากชองอ่ืนหรือไม อยางไร? 
3. ชอง 3 ใหน้ําหนักความสําคัญกับประเด็นตอไปนี้อยางไรในการนําเสนอขาว เพราะ

อะไร?  
1. ใหขาวสารที่เปนสาระความรู 
2. ใหขาวสารสนองความบันเทิง ความอยากรูอยากเห็น 
3. ใหขาวสารเพ่ือการแขงขันเชิงการตลาด 

4. ชอง 3 มีกลยุทธในการวางตําแหนงรายการ เร่ืองเดนเย็นนี้อยางไร เพ่ือแขงขันกับชอง
อ่ืนๆ?  

5.   คิดวาการเลาขาว หรือ รายการเชิงเลาขาวนี้มีขอดีขอเสียอยางไร เหมาะสมกับการ
นํามาใชในการรายงานขาวหรือ? 

6.   คิดอยางไรกับขอวิจารณท่ีวา การเลาขาวเปนการแตงเติมสีสันขาวจนเกินเลย ใสความ
คิดเห็น ช้ีนําจากคนอาน จนผูชมสับสนวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความเห็น ทําใหคนดูขาว
ปจจุบันตกอยูกับอิทธิพลของคนเลาขาวมากเกินไป? 

7.   คิดวาทําไมคนจงชอบดูขาวชอง 3 โดยเฉพาะเร่ืองเดนเย็นนี้ มากกวาชองอ่ืน? 
8.   การใชพิธีกรหรือคนอานขาวมากเกินไปมีขอดี ขอเสียอยางไร? 
9.   ชอง 3 วางรูปแบบขาวในเร่ืองเดนเย็นนี้อยางไร? 
10. ชอง 3  วางเนื้อหาขาวในเร่ืองเดนเย็นนี้ไวแตกตางจากชองอ่ืนอยาง? 
11. ชอง 3 มีกระบวนการผลิตรายการขาว และเทคโนโลยีท่ีไดเปรียบชองอ่ืนอยางไรบาง? 
12. รายการขาวทีวีท่ีดีในความเห็นของทานควรเปนอยางไร และอนาคตรายการขาวทีวีจะมี

ลักษณะแบบใด?         
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แบบคําถามสัมภาษณนักวิชาการ ประกอบดวยประเด็นตอไปนี้    
 1. การรายงานขาวตามหลักแนวคิด  หรือทฤษฎีส่ือสารมวลชนควรเปนอยางไร  

2. ทานคิดวาการนําเสนอขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้ทางชอง 3 เปนไปตามหลัก
ส่ือสารมวลชนหรือไม          

3. รูปแบบการรายงานขาวเชิงเลาขาวตามหลักแลวมีแนวคิดหรือทฤษฎีหรือไม  
4. มองรูปแบบการรายงานขาวเชิงเลาขาวเปนอยางไร     
5. คิดวาการเลาขาวทําใหคุณคาของขาว ประเด็นขาว เปนไปตามหลักส่ือสารมวลชน

หรือไม   
6. ทานคิดวาการเลาขาว เนื้อหาขาว บทขาว พิธีกร มีความสําคัญมากนอย แตกตางกัน

อยางไร   
7. การรายงานขาวเชิงเลาขาวมีขอดีขอเสียอยางไร      
8. การอานขาว การเลาขาว มีความเหมือน และแตกตางกันอยางไร    
9. การรายงานขาวท่ีดีควรเปนอยางไร       
10.คิดอยางไรกับการรายงานขาวท่ีติดยึดกับการตลาดเปนตัวช้ีนํา    
11.ในอนาคตมองการรายงานขาวเชิงเลาเปนอยางไร     
12.คิดวาการรายงานขาวในอนาคตเปนไปในทิศทางไหน    
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ประวัติการศึกษา 
 
 ช่ือ - สกุล  สหภพ โสตทิพย 
 ประวัติการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตรธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปริญญาตรี รัฐประศานศาสตร คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวัติการทํางาน ฝายขาวไทยทีวีสีชอง 3  ช้ัน 6 อาคารมาลีนนททาวเวอร (2)  
ถ.พระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 
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