
การเปิดรับ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจของผู้รับสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ผู้หญงิถงึผู้หญงิ” 

 
 

 

 

 

 

 

ชมพูนุช  นาคสุกปาน 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

พ.ศ. 2557 

DPU



Exposure, Perception, User and Gratifications towords  
“WOMEN AND WOMEN” TV Program  

of the Audience in Bangkok  
 

 

 

 

 

 

ChompunuchNaksukpan 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degreeof Master of Communication Arts 

Department of Communication Arts 
Faculty of Communuication Arts, Dhurakij Pundit University 

2014 

DPU



ค 

 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์  การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของ 
ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ช่ือผูเ้ขียน   ชมพนุูช นาคสุกปาน  
อาจารยท่ี์ปรึกษา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์ ล้ิม 
สาขาวชิา   นิเทศศาสตร์  
ปีการศึกษา   2556  

 
บทคัดย่อ 

 
การวจิยัเร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสารใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”มีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร(4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Group Interview)  ผูรั้บชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง คือ กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา กลุ่มแม่บา้น กลุ่มวยัท างาน วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) แบบวดัผลเพียงคร้ังเดียว (One -Shot Case Study) โดยใชก้ารสุ่มแบบ
หลายขั้นตอนแบบแบ่งชั้นภูมิ (Multi-stage Stratified Cluster Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดยสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแ้ก่ T – test  One -Way ANOVA และสถิติไคสแควร์ 
(Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี อาชีพแม่บา้น มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายได ้5,000 - 15,000 บาทพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 1 วนัต่อสัปดาห์ ติดตามรับชมรายการมาเป็นเวลามากกวา่ 1 ปี ลกัษณะการรับชม
รายการ คือ รับชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย และรับชมรายการเพื่อความรู้ ขณะเดียวกนัการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบวา่ มีการรับรู้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจากรายการ 

ฆ 
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มีการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ เพื่อการผอ่นคลายความเครียด ความพึงพอใจของผูรั้บสาร
ท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” คือ พิธีกรรายการเก่ียวกบั ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของคุณพชัรศรี 
เบญจมาศ  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน
ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจจากการรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนัขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตรายการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” หรือรายการประเภทผูห้ญิง ควรพิจารณาดา้นเน้ือหารายการท่ีมีความ
ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั รูปแบบรายการท่ีน่าสนใจ และเลือกพิธีกรท่ีมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั
ท่ีโดดเด่นเหมาะสมกบัประเภทของรายการ  
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    ABATRACT 

 
The purposes of this research, “Exposure Perception Utilization and Satisfaction of 

Audience in Bangkok Metropolitan towards “Women to women” Television Program were to  
study(1)the exposure of audience in Bangkok Metropolitan towards “Women to women” 
Television Program (2) the perception of information of Audience in Bangkok Metropolitan 
towards “Women to women” Television Program (3) the Utilization of Audience in Bangkok 
Metropolitan towards “Women to women” Television Program(4) the Satisfaction of Audience in 
Bangkok Metropolitan towards “Women to women” Television Program.  

Student/student group, working age group were selected as sample of Qualitative 
Research who exposure of “Women to women” Television Program continuously through group 
interview. Questionnaires were used to collect data by using Multi-stage Stratified Cluster 
Sampling of One -Shot Case Study to survey for Quantitative Research. The samples were 400 
audiences in Bangkok Metropolitan viewing “Women to women” Television Program. 
Descriptive Statistics of percentage, mean and standard deviation were used to analyze data. 
Inferential Statistics ofT – test, One -Way ANOVA and Chi-Squarewere used at the significant 
level of 0.05.  

The results revealed that most were housewives, aged 31-40 years with Bachelor's 
degree earning 5,000-15,000 baht. The exposure of audience in Bangkok Metropolitan towards 
“Women to women” Television Program was once a week for more than 1 year. They viewed for 
knowledge while doing some other activities.Meanwhile it was revealed that the perception of 
current interesting and the utilization of audience in viewing “women to women” Television 
Program were to alleviate their stress. The audience in viewing “Women to women” Television 
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Program was satisfactory with styles and cadence in news story by Patcharasri Benjamas, a host 
of the program. 

 It was revealed from the hypothesis testing that audience in Bangkok Metropolitan 
with differences in ages, education, occupation, income per month correlated with the exposure of 
audience in viewing “Women to women” Television Program The exposure of audience with 
differences in viewing “Women to Women” Television Program affected the perception of 
information differently. The audience with differences in ages, education, occupation, income per 
month affected the exposure of audience in viewing “women to women” Television Program 
differently. The audience with differences in ages, education, occupation, income per month 
affected the satisfaction of audience in viewing “Women to Women” Television Program with no 
differences. Suggestions for the producer of the program similar to“Woman to Woman” 
Television Program or programs about women should be considered about the current and up-to-
date contents, interesting types of programs and a distinguished host suitable for the program. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์เป็น
อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์ ล้ิม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารยไ์ด้
กรุณาสละเวลาในการใหค้  าปรึกษา และแนะแนวทางแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่อง ให้มีความสอดคลอ้ง
และถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บความรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรอนงค ์เดชมณี ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ กรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าช้ีแนะและให้
ค  าแนะน าทางวชิาการ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ผู ้วิจ ัย รู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

อน่ึง หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจ 
ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรม
สั่งสอนใหก้ารศึกษาแก่ผูว้จิยัดว้ยดีมาตลอด ผูว้จิยัขอมอบความดีน้ีใหก้บัผูมี้พระคุณทุกท่าน  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมไทยเป็นสังคมของยุคโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีวิวฒันาการและความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ท าให้สังคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมท่ีทนัสมยั ท าให้ส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทส าคญัในฐานะสถาบนัหน่ึงใน
สังคมปัจจุบนั และเป็นแรงผลกัดนัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ท าให้บุคคลหลากหลาย
กลุ่มมุ่งหวงัท่ีจะใช้ส่ือมวลชน เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโนม้น าความคิด ปลูกฝัง
ค่านิยม และอุดมการณ์ต่างๆ ทางสังคม 

ส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อผูรั้บสารทุกคน ทั้งยงัมีอิทธิพลต่อการสร้างกระแส
ความเปล่ียนแปลง ทศันคติ วิถีด าเนินชีวิต พฤติกรรมของผูค้น รวมทั้งวิธีคิดและส านึกรวมของ
ผูค้นในสังคมจนกลายเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมอีกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน้ีสังคม
เปล่ียนแปลงจากอุตสาหกรรมเขา้สู่ยคุสังคมข่าวสารมากข้ึน ซ่ึงเป็นยคุท่ีผูรั้บสารในสังคมต่างต่ืนตวั
ท่ีจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว ในเร่ืองการด าเนินชีวิต และติดตามความ
เคล่ือนไหวของคนในสังคมจากส่ือมวลชนตลอดเวลา เพื่อน าขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บจากการรับรู้
และเกิดความพึงพอใจ ท าให้เกิดการส่ือสารในสังคมนั้นอีกด้วย ความก้าวทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในปัจจุบนั ท่ีมีการพฒันารูปแบบและช่องทางการส่ือสาร ท าให้การไหลของขอ้มูลมีความ
คล่องตวัและรวดเร็ว เกิดการถ่ายเทความรู้ ข่าวสาร  เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน  

ในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นสูงสุด ส่ือมวลชนประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจ 
คือ ส่ือโทรทศัน์ เน่ืองจากส่ือโทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดส่ิงต่าง ๆ จากทัว่ทุกมุมโลกให้
ประชาชนไดรั้บทราบไม่ว่าประชาชนจะอยู่ท่ีใดของโลกก็ชมรายการเดียวกนัได ้ส่ือโทรทศัน์เป็น
ส่ือท่ีมีความสามารถในการน าสารไปสู่ผูรั้บสารไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยคุณสมบติัของโทรทศัน์นั้น 
มีความสามารถน าสารไปสู่ผูช้มทางการเห็นและการได้ยิน ผูรั้บสารไม่จ  าเป็นต้องรู้หนังสือก็
สามารถเขา้ใจสารจากโทรทศัน์ได ้ดงันั้นจ านวนผูรั้บสารจึงไม่จ ากดั มองในแง่ความสามารถใน
การน าสารไปสู่ผูรั้บสารแลว้ โทรทศัน์จึงเขา้ถึงผูรั้บสารไดก้วา้งขวางท่ีสุดดว้ยความดึงดูดไดม้าก 
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เพราะมีทั้งภาพ เสียง มีสีสัน มีการเคล่ือนไหว มีความหลากหลายของรายการ มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
และดาราเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของโทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีเน้ือหาดา้นบนัเทิงเป็นส่วน
ส าคญัหลกั จึงไดรั้บความสนใจจากผูรั้บสารจ านวนมาก (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 95) รูปแบบ
การน าเสนอในส่ือโทรทัศน์แต่ละช่องก็มักจะแตกต่างกันออกไป เพื่อดึงดูดความสนใจและ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยูห่ลากหลาย 

นิชิโมโต (2538, น. 5) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิผลของส่ือโทรทศัน์ต่อผูช้มไว ้3 ดา้น คือ 
1. ประสบการณ์ในมิติแห่งความเป็นจริง (reality) ซ่ึงโทรทศัน์สามารถน าเสนอรายการ 

สาระ ความรู้ ความบันเทิงแทนความคิดของผูช้ม ซ่ึงรับชมอยู่ท่ีบ้านได้เห็นภาพ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่างๆ ประหน่ึงเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์นั้นจริงๆ ดว้ย 

2. ประสบการณ์ในมิติแห่งกาลเวลา (time) โทรทศัน์ยงัช่วยน าภาพเหตุการณ์ในอดีต
ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาศึกษา ทบทวน และวเิคราะห์ไดใ้หม่ผา่นเทคโนโลยีท่ีน าเสนอเป็น
เหมือนเคร่ืองเตือนความทรงจ าท่ีท าใหเ้ร่ืองราวในอดีตท่ีผา่นไปแลว้ ไดก้ลบัมาเล่าใหม่อีกคร้ังอยา่ง
เป็นระบบ และหาขอ้ยติุใหก้บัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย 

3. ประสบการณ์ในมิติของสถานท่ี (space) แมใ้นบางสถานท่ี บางบริเวณยากท่ีจะเดิน
ทางเขา้ไปถึงได ้แต่รายการโทรทศัน์สามารถถ่ายทอดภาพให้ผูช้มไดช้ม แมไ้ม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย
ตนเอง แต่ก็สามารถคุน้เคยสถานท่ีต่างๆ ไดผ้า่นส่ือโทรทศัน์  

ส่ือโทรทศัน์ไดส้ร้างไวส้ าหรับผูช้ม ไม่วา่จะเป็นในดา้นมิติความเป็นจริง ดา้นกาลเวลา 
และด้านสถานท่ี ท าให้ ส่ือโทรทัศน์สามารถสร้างมิติ อีกด้านหน่ึงให้กับผู ้ชมได้ด้วย คือ 
ประสบการณ์การสนทนาในชีวิตประจ าวนัผ่านกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทต่างๆ 
ข้ึน เช่น รายการบนัเทิง วาไรต้ีโชว ์รายการสนทนาข่าว หรือรายการประเภทให้สาระความรู้ ไดรั้บ
ความนิยมจากผูช้มชาวไทยเพิ่มมากข้ึนดว้ย  

คนไทยในปัจจุบนัจึงเลือกใชส่ื้อเพื่อผอ่นคลายความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้ม
และภาระท่ีต้องแบกรับอยู่ วิธีท่ีง่ายและสะดวกสบายเสียค่าใช้จ่ายน้อย วิธีหน่ึงคือ การรับชม
รายการสาระบนัเทิงท่ีน าเสนอผา่นส่ือมวลชน ดงันั้น การส่ือสารมวลชนในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึง
ในกระบวนการส่ือสาร จึงตอ้งท าหน้าท่ีในการให้สาระและความบนัเทิง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  

จาการส ารวจของ ส านกังานสถิติแห่งชาติ เร่ืองการส ารวจส่ือมวลชน (หนงัสือพิมพ์) 
พ.ศ.2546  ในหัวข้อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชน 6 ประเภท ของครัวเรือนทั่ว
ราชอาณาจกัรพบวา่ รับรู้ส่ือหนงัสือพิมพ ์ในอตัราร้อยละ 21.01 ซ่ึงอยูใ่นอนัดบั 3  รองจากส่ือวิทยุ
โทรทศัน์  ท่ีอยู่ในอตัราร้อยละ 38.94  และส่ือวิทยุกระจายเสียง ในอตัราร้อยละ 25.55  ส่วนส่ือ
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นิตยสาร  ส่ือภาพยนตร์  และส่ืออินเตอร์เน็ต  อยูใ่นอตัราร้อยละ 8.21,  3.73  และ  2.57 ตามล าดบั 
สามารถแสดงเป็นกราฟได ้ดงัน้ี 

 

 
                                  โทรทศัน์    วทิย ุ   นสพ.   นิตยสาร  ภาพยนตร์  อินเตอร์เน็ต 
 
ภาพที ่1.1 แสดงอตัราการรับรู้ของกลุ่มประชากรต่อส่ือมวลชนแขนงต่างๆ 
 

คนไทยกบัรายการโทรทศัน์  
ส าหรับประเทศไทยโทรทัศน์เป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

กล่าวคือ กิจกรรมท่ีคนในครอบครัวท าร่วมกันมากท่ีสุด ร้อยละ 97.5 คือ การดูโทรทศัน์ โดย
ประเภทรายการท่ีคนส่วนใหญ่เลือกดูมากท่ีสุด ร้อยละ 51.6 คือ รายการบนัเทิง เช่น เกมโชว ์ละคร 
และรายการเพลง เป็นตน้ 

 
 
ภาพที ่1.2 คนไทยกบัการรับชมรายการโทรทศัน์ 

 
ที่มา: รายงานผลเบ้ืองตน้การส ารวจส่ือมวลชน พ.ศ. 2546 (โทรทศัน์) ส านกังานสถิติแห่งชาติ   
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ในปัจจุบนัช่องทางและช่วงเวลาในการน าเสนอรายการผา่นทางส่ือโทรทศัน์ยิ่งเพิ่มมาก
ข้ึน ประชาชนมีทางเลือกชมรายการท่ีตวัเองช่ืนชอบและมีคุณภาพไดม้ากข้ึน ดงันั้น สถานีโทรทศัน์
ต่างๆ จึงตอ้งแข่งขนักนั ในการท่ีจะพฒันาการน าเสนอรายการและการให้บริการประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นในดา้นเน้ือหา รูปแบบ เพื่อจะให้ส่ิงท่ีจะน าเสนอไปสู่ประชาชนนั้นมีคุณภาพมากข้ึนและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม อนัจะส่งผลให้รายการไดรั้บความนิยมยิ่งข้ึน (“ส่ือโทรทศัน์กบั
การเลือกชมรายการ”, 2548) 

ผูห้ญิงเป็นกลุ่มท่ีชอบดูโทรทศัน์และติดรายการง่าย อยา่งในสหรัฐอเมริกาผูห้ญิงจะชม
โทรทศัน์มากกวา่ผูช้าย อาจเน่ืองมาจากสิทธิทางสังคมท่ีดอ้ยกวา่ผูช้ายมาก จึงแสดงออกถึงเสรีภาพ
โดยไม่จ  ากดัสิทธิ นั่นคือ การดูรายการโทรทศัน์นั่นเอง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้กลุ่มผูห้ญิงเป็นฐาน   
ผูช้มขนาดใหญ่และให้เห็นถึงการมองตลาดผู ้หญิง และรายการสไตล์ผูห้ญิง ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 พบวา่ กลุ่มคนดูแม่บา้น คนท างานนิยมดูโทรทศัน์ช่วงเชา้เป็นจ านวนมาก 
เพราะฉะนั้นจึงเลือกท ารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เป็นลกัษณะแบบวาไรต้ี นบัตั้งแต่การออกอากาศ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เรตต้ิงความนิยมเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง วดัไดจ้ากจดหมายส่งเขา้มาใน
รายการเดือนละไม่ต ่ากวา่ 1,000 ฉบบั มี SMS เขา้มาวนัละ 2,000 – 3,000 ขอ้ความ จนวนัน้ีทุกวนัน้ี
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ก็ยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง (อรรถกานท ์พิมพว์งศ,์ การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2550)  

ใน 4 – 5 ปีท่ีผา่นมา ไดมี้การขยายตวัของรายการผูห้ญิงในโทรทศัน์เพิ่มข้ึนอยา่งมาก 
ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองกระแสความต่ืนตวัของผูห้ญิงไทย จากการส ารวจเบ้ืองตน้ได้มีการน าเสนอ
รายการโทรทศัน์ท่ีมีผูด้  าเนินรายการท่ีเป็นผูห้ญิงเกิดข้ึนมากมายหลายรายการ เช่น เมนูลูกรัก ครบ
เคร่ืองเร่ืองผูห้ญิง เป็นตน้ ซ่ึงรายการเหล่าน้ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มเป็นอย่าง
มาก 

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมองตลาดผูห้ญิง และรายการสไตล์
ผูห้ญิง และจากการส ารวจ พบว่า กลุ่มผูห้ญิงเป็นฐานของผูช้มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในช่วงเช้า 
(www.positioningmag.com, 6 มกราคม 2549) ซ่ึงทางรายการพบว่ากลุ่มผูช้มประเภทแม่บ้าน 
คนท างาน นิยมดูโทรทศัน์ช่วงเชา้เป็นจ านวนมาก รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จึงเป็นอีกรายการหน่ึง
ท่ีมีฐานของผู ้ชมขนาดใหญ่ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ งในรูปแบบของรายการ         
(News Talk) แบบวาไรต้ี และตวัผูด้  าเนินรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีไดรั้บอิทธิพลในการท าหนา้ท่ี
ส่ือมวลชนจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก โดยปัจจัยแวดล้อมภายนอกนั้ นคือ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ท าให้ประชาชนต้องมีการ
ติดต่อส่ือสารกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั แต่บางคร้ังการติดต่อส่ือสารกนัเอง ก็อาจจะท าให้เกิด
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ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั ตรงจุดน้ีเองท่ีท าให้รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เขา้มาท าหน้าท่ีประสาน
ความเขา้ใจ บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ให้ประชาชนมีความเขา้ใจร่วมกนั ส่วนปัจจยัแวดลอ้มภายใน
นั้น รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดรั้บอิทธิพลโดยตรงมาจากองคก์ร ก็คือ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 และสปอนเซอร์ท่ีให้การสนบัสนุนดว้ยดีมาโดยตลอด และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการพฒันาให้
สอดคล้องกบันโยบายของชาติ โดยเป็นรายการท่ีเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2547 เป็นรายการ
ถ่ายทอดสด ลกัษณะ News Talk แบบวาไรต้ี จะออกอากาศทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -10.30 น. 
โดยมีการวางตวัผูด้  าเนินรายการ 4 คน 4 สไตล์ คือ พิมลวรรณ ศุภยางค์ , พชัรศรี เบญจมาศ, มีสุข 
แจง้มีสุข และกุลนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ ซ่ึงแต่ละคนจะมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนั ท าให้จุดน้ีถือเป็นจุดขาย
ของรายการท่ีมีสีสันและมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของรายการท่ีได้
ถูกก าหนดข้ึนมาในการวเิคราะห์ สรุป เน้ือหาและความเป็นจริงของข่าวสารต่อผูช้มรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง”  (www.positioningmag.com, 6 มกราคม 2549)  

คุณพิมลวรรณ ศุภยางค ์รับหนา้ท่ีเล่าข่าวท่ีเก่ียวกบัครอบครัว ในฐานะตวัแทนแม่บา้น
ยุคใหม่ และเร่ืองภยัของผูห้ญิง ดว้ยบุคลิกท่ีเรียบร้อย เป็นแม่บา้นแสนดี ขยนั และอดทน แต่ยงั
ทนัสมยั ติดตามข่าวสารขอ้มูล และดูแลตวัเองใหส้วยสดใสตลอดเวลา 

คุณพชัรศรี เบญจมาศ รับหนา้ท่ีเล่าข่าวแนวสนุกสนาน ข่าวท่ีเสียดสีสังคม และเกาะติด
กระแสข่าว Talk of the town ท่ีผูห้ญิงควรรู้ ดว้ยบุคลิกท่ีมาดมัน่ และสนุกสนาน เป็นตวัของตวัเอง 
และท่ีโดดเด่นก็คือ น ้าเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมาพร้อมดว้ยฝีปากอนัจดัจา้น อารมณ์ขนัปนทะล่ึง 

คุณมีสุข แจ้งมีสุข รับหน้าท่ีเล่าข่าว ข้อมูล สาระข่าวสารเชิงวิชาการท่ีผูห้ญิงควรรู้ 
ขอ้มูลและสถิติท่ีผูห้ญิงไม่ควรพลาด พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผูห้ญิง 
ดว้ยบุคลิกท่ีน่ารัก เป่ียมดว้ยรอยยิ้มท่ีสดใสจนเป็นโลโก ้“มีสุข” มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และเป็น
กนัเอง 

คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวสัด์ิ รับหน้าท่ีเล่าข่าวสีสัน เทคโนโลยีและความเคล่ือนไหวท่ี
น่าสนใจทัว่ทุกมุมโลก เพื่อเปิดโลกทศัน์ท่ีกา้วไกลให้ผูห้ญิงยุคไฮเทคไดรั้บรู้ ดว้ยบุคลิกสาวไฮโซ
แสนหวาน ชาติตระกลูดี เจา้เสน่ห์ เป็นกนัเอง และเก็บอารมณ์ไดดี้ 

จะเห็นไดว้่าผูด้  าเนินรายการทั้ง 4 คน เป็นตวัแทนของส่ือมวลชนท่ีท าหน้าท่ีน าเสนอ
ข่าวสาร สาระและความเป็นจริงเก่ียวกบัประเด็นข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง ท าให้ผูรั้บชมรายการ
เกิดความเข้าใจในตัวเอง สามารถสร้างประสบการณ์ และมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองราว ข่าวสาร 
เหตุการณ์ในปัจจุบนั 
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ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจตอ้งการศึกษาถึงการเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ "ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง " วา่เป็นอยา่งไร 
ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการออกแบบเน้ือหา และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของรายการ
โทรทศัน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือผูช้มอยา่งแทจ้ริง 
 
1.2 ปัญหาน าวจัิย 
      1. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อยา่งไร 
      2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อยา่งไร  
      3.การใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง” ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร  
      4. ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์   
      1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ  “ผู ้หญิงถึงผู ้หญิง” ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
      2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง” ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร  
      3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
      4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมุติฐานงานวจัิย 
      1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
      2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีความแตกต่าง จะมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
      3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน จะได้
ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
      4. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึง
พอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
 
1.5 ขอบเขตการวจัิย 
      1. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณโดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม  
      2. ศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
      3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนมกราคม 2557 
 
1.6 นิยามศัพท์ 
      รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง   หมายถึง    รายการโทรทศัน์เก่ียวกบัผูห้ญิง ซ่ึงออกอากาศทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.10 – 09.35 น.         
      รูปแบบของรายการ หมายถึง  การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงมาบอกเล่าผ่าน
มุมมองของพิธีกร            
      ผูรั้บสาร  หมายถึง   ประชาชนท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร           
      ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้                              
      พฤติกรรมการเปิดรับ หมายถึง  พฤติกรรมการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  ได้แก่ 1. ความถ่ีในการรับชม 2. ระยะเวลาในการรับชม  3. 
ลกัษณะในการรับชม 4. สาเหตุการรับชม  
       การรับรู้ หมายถึง   ความรู้และความเขา้ใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของ
ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. แบ่งเป็น  3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 2. 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 3.ดา้นการด าเนินรายการ 
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       การใช้ประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดรั้บและการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการรับชมรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ไปใชป้ระโยชน์ แบ่งเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นเน้ือหารายการ 2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 3. ดา้นความบนัเทิง 
       ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจของผูรั้บสารจากการรับชมรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. 
ดา้นเน้ือหารายการ 2. ดา้นรูปแบบรายการ 3. ดา้นพิธีกรรายการ 
       พิธีกร  หมายถึง  ผูท้  าหน้าท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่  คุณ
พิมลวรรณ หุ่นทองค า (ปุ้ย)  คุณมีสุข แจง้มีสุข (ไก่)  คุณกุลนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ (นีน่า) คุณพชัรศรี 
เบญจมาศ (กาละแมร์)      

                                               
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1. การวจิยัในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับชม การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของพิธีกร  และ
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.  
      2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาวิธีการน าเสนอของพิธีกร และรูปแบบของรายการท่ี
เก่ียวกบัผูห้ญิงทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไดต้รงกบัทุกกลุ่มเป้าหมาย  และเกิดประโยชน์แก่รายการ
ประเภทเดียวกนัต่อไป 
      3. ผลการวิจยัจะสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทศัน์ในอนาคต ท่ี
น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเพศหญิง ท่ีมีรูปแบบ เน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูช้มเพศหญิงได ้
      4. ผลการวจิยัสามารถน ามาวางแผนในการท าธุรกิจเชิงสปอนเซอร์ชิพได ้
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พฤติกรรมการเปิดรับ 

-     ความถ่ีในการรับชม   

-     ระยะเวลาในการรับชม 

-     ลกัษณะในการรับชม  

-     สาเหตุการรับชม 

 

 

 

 

  

 

                                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.3  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

การใช้ประโยชน์ 

-      ดา้นเน้ือหารายการ  

-      ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

-      ดา้นความบนัเทิง 

 

ความพงึพอใจ 

-     ดา้นเน้ือหารายการ  

-     ดา้นรูปแบบรายการ  

-     ดา้นพิธีกรรายการ 

การรับรู้ 

-    ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

-    ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  

-    ดา้นประโยชน์ 

รายการ  

“ผู้หญงิถงึผู้หญงิ” 
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  บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการเปิดรับ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ

ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง “โดยท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา 
แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และน ามาเป็นกรอบในการวิจยั 
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ 
2.5 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
แนวคิดด้านประชากรน้ีเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเช่ือในหลักการความเป็นเหตุเป็นผล 

กล่าวคือ เช่ือวา่คนเราท าพฤติกรรมต่างๆ ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) และ
พฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของคนเราจะเป็นไปตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้เช่น คนรุ่นไหนควรท า
พฤติกรรมอยา่งไร และสังคมทัว่ ๆ ไป มกัจะก าหนดใหบุ้คคลมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั 
มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั (กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 302) โดย ปรมะ สตะเวทิน (2546, 
น. 112-117) กล่าวถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์ และสังคมเศรษฐกิจ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. อายุ (Age) มีผลต่อพฤติกรรมแสดงออกและพฤติกรรมการตดัสินใจ อายุนบัเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิดและพฤติกรรม และเป็นส่ิงก าหนดความ
แตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ย ดงัท่ี วิลเลียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) 
กล่าวว่า คนท่ีมีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม (Liberal) ยึดถืออุดมการณ์ (Idealistic) ใจร้อน 
(Impatient) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) มากกวา่คนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากจะมี
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ความคิดอนุรักษนิ์ยม (Conservative) ยึดถือการปฏิบติั (Pragmatic) มีความระมดัระวงั (Cautious) 
และมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) มากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย นอกจากน้ี คนท่ีมีอายุมาก มกัจะ
เปิดรับส่ือมวลชน เพื่อเปิดรับข่าวสารหนกั ๆ มากกว่าเพื่อความบนัเทิง อาทิ การอ่านจด หมายถึง 
บรรณาธิการ ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง หรือบทบรรณาธิการ มากกว่าอ่านเร่ืองตลกหรือข่าวกีฬา ใน
การฟังวิทยุและดูโทรทศัน์ก็เช่นกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะฟังหรือรับชมรายการหนกั ๆ อาทิ ข่าว
อภิปรายปัญหาสังคม เศรษฐกิจ รายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษามากกวา่รายการเพื่อความบนัเทิง 

2. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางดา้นเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารท่ี
แตกต่างกนั วิลเลียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) กล่าววา่ ผูห้ญิงและผูช้ายมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ี เน่ืองจากวฒันธรรมและสังคม ไดก้  าหนด
บทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั ผูห้ญิงจึงมกัเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์ 
(Emotion) โอนอ่อนผอ่นตาม (Submissive) เป็นแม่บา้นแม่เรือน (Home-oriented) และมกัจะถูกชกั
จูงได้ง่ายกว่าผูช้าย นอกจากน้ียงัพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโดยใช้เวลาในการดู
โทรทศัน์ และฟังวทิยมุากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมการอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ 

3. การศึกษา (Education) เป็นลกัษณะส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร โดยคนท่ีไดรั้บ
การศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูง มกัจะเป็นผูรั้บสารท่ีดีและมีโอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาก ท าให้
มีความรู้กวา้งขวาง และมีความเขา้ใจสารมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า รวมทั้งมกัจะไม่ค่อยเช่ืออะไร
ง่าย ๆ โดยตอ้งมีหลกัฐานหรือเหตุผลสนบัสนุนท่ีเพียงพอจึงจะเช่ือ นอกจากน้ีผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะ
ตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งระเอียดรอบคอบมาก จึงจะท าให้การโนม้นา้วใจเกิดข้ึนยาก ทั้งน้ี 
ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมกัใชส่ื้อมวลชนมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า และมกัใชส่ื้อประเภทส่ิงพิมพ ์ในขณะ
ท่ีผูท่ี้มีการศึกษาต ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวทิยแุละโทรทศัน์ 

4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Status) ไดแ้ก่ รายได ้(Income) 
อาชีพ (Occupation) ภูมิหลงัครอบครัว (Family Background) ลว้นมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผูรั้บ
สารท่ีมีต่อผูส่้งสารและสาร เพราะคนท่ีมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน จะมี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั โดยทฤษฎีทางสังคมนิยม
วิทยายอมรับว่า ครอบครัวมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป และถือว่า
ครอบครัวเป็นสังคมแรกของบุคคล ในท านองเดียวกนั ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.115) กล่าววา่ คน
ท่ีมีอาชีพต่างกนั ยอ่มมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั คนท่ีรับ
ราชการมกัค านึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ี
คนท างานธุรกิจเอกชน อาจค านึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีของตนดว้ยเงินทองท่ีสามารถจะซ้ือหา
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หรือจบัจ่ายใช้สอยส่ิงท่ีตนตอ้งการ เพื่อรักษาสถานภาพให้สังคมของตน แมแ้ต่คนท่ีรับราชการ
ดว้ยกนั ยงัมีความคิดเห็น ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั นอกจากครอบครัวและอาชีพแลว้ 
รายได้ย่อมเป็นเคร่ืองก าหนดความตอ้งการ ความคิดเห็น และพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
เช่นเดียวกนักบัท่ี ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, น. 70-71) กล่าวว่า ผูท่ี้มีรายได้สูงมกัจะเป็นคนท่ีมี
การศึกษาสูง และต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จึงมกัถูกผลกัดนัให้จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้ และหาขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

5. สถานภาพสมรส ถือว่ามีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล โดยคนโสดมกัจะมีอิสระ
ทางดา้นความคิดมากกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะใชเ้วลานอ้ยกวา่คนท่ี
แต่งงานแลว้ เน่ืองจากไม่มีภาระผูกพนั หรือตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ น้อยกว่าคนท่ี
แต่งงานแลว้ 

นอกจากน้ี ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการเปิดรับ
ส่ือมวลชน  เช่นกนั คือ 

1. ปัจจยัด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล กล่าวคือ แต่ละคนมีความแตกต่าง
เฉพาะตวับุคคลอยา่งมากในดา้นโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรม
เล้ียงดู และการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีแตกต่างกนั อาทิ คนท่ีเป็นโสดกบัคนท่ี
แต่งงานแลว้ ซ่ึงจะส่งผลถึงระดบัสติปัญญา ความคิด บุคลิกภาพ ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการ
ของการรับรู้ การเรียนรู้ และการจูงใจ 

2. ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม กล่าวคือ คนเราจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ีตน
สังกดัอยูเ่ป็นกลุ่ม และอา้งอิงในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมใด ๆ นัน่คือ มกัจะคลอ้ย
ตามกลุ่มในดา้นความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกระบบการส่ือสาร ไดแ้ก่ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้
ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร และการตอบสนองต่อเน้ือหา
ดงักล่าว 

ดังนั้ น ผูศึ้กษาได้น าแนวคิดเร่ืองลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีพยายามช้ีให้เห็น
ประเด็นความแตกต่างในดา้นคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป นัน่คือ มองวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็
จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกตวัแปรท่ีเป็นลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีน ามาศึกษา คือ เพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อไป 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
คนทัว่ไปชอบชมโทรทศัน์ และคนจ านวนมากใชเ้วลาพกัผอ่นหลงัจากการท างานดว้ย

การชมโทรทศัน์ เพราะถือเป็นส่ือท่ีใกล้ตวัเรามากท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรับข่าวสาร ความ
บนัเทิง การพกัผอ่น หรือการติดตามความคืบหนา้ต่าง ๆ จากโทรทศัน์ เพราะเหตุน้ีโทรทศัน์จึงเป็น
เสมือนปัจจยัท่ี 5 ท่ีไม่ขาดหายไปจากชีวิตคน และเหตุผลน้ีเองจึงท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีจะน าเสนอ
รูปแบบรายการโทรทศัน์ออกมาในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ก็เป็นอีก
รูปแบบการน าเสนอของรายการโทรทศัน์ เพราะฉะนั้นผูว้ิจยัจึงจ าเป็นต้องหยิบยกเอาแนวคิด
เก่ียวกบัประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์มาอา้งถึงในงานวจิยัน้ี 
ประเภทรายการโทรทศัน์ 

การจ าแนกประเภทรายการโทรทศัน์สามารถท าได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับผูจ้  าแนกและ
หลักเกณฑ์ในการแยกประเภท ในทางหลักสากลนิยม ได้จัดแบ่งรายการเป็นประเภทความรู้ 
ประเภทข่าว และประเภทบนัเทิง ตามแนวทางของประเทศตน้ฉบบัในการจดัรายการวิทยุ โทรทศัน์ 
และใชก้นัแพร่หลายในประเทศต่างๆ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531: 45) 

การจัดแบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ตามวตัถุประสงค์ของลักษณะรายการเป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการความรู้ (Information) 
2. รายการข่าว (News) 
3. รายการบนัเทิง (Entertainment) 
4. รายการโฆษณา (Advertising) 
เช่นเดียวกบัท่ี ณรงค์ สมพงษ์ (2543, น.12) ได้จ  าแนกประเภทรายการโทรทศัน์โดย

พิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการจดัรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
1. รายการประเภทความรู้ (Educational Program) เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีเนน้การให้ 

ความรู้และประสบการณ์แก่ผูช้ม 
2. รายการทางการสอน (Instructional Programs) เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีมี 

วตัถุประสงคใ์นการสอนโดยตรง โดยยดึตามหลกัสูตรการศึกษา 
3. รายการข่าว (News Programs) เป็นรายการท่ีเสนอเหตุการณ์ท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนและอยู ่

ในความสนใจของคนทัว่ไปตามความเป็นจริง 
4. รายการบนัเทิง (Entertainment Programs) เป็นรายการท่ีเนน้ความสนุกสนาน  

เพลิดเพลินเป็นหลกั 
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5. รายการโฆษณา (Advertising Programs) เป็นรายการชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้และ 
บริการต่าง ๆ ของผูอุ้ปถมัภร์ายการในรูปแบบของสปอตโฆษณาหรือแทรกอยูใ่นรายการอ่ืน 
รูปแบบรายการโทรทศัน์ 

รูปแบบ (Format) หมายถึง วิธีการและเทคนิคในการน าเสนอเน้ือหาสาระและส่ิงท่ีอยู่
ในรายการไปสู่กลุ่มผูช้มเป้าหมาย รูปแบบรายการโทรทศัน์แบ่งไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบการพูดคนเดียว (Talking Program) เป็นรายการท่ีมีผูน้  าเสนอสาระหรือส่ิงท่ี
ตอ้งการน าเสนอเพียงคนเดียว โดยอาจจะอยูใ่นรูปแบบพูดคุยกบัผูช้ม บรรยายสาระหรือคุยกบัผูช้ม
ทางบา้นผา่นทางโทรทศัน์ 

2. รูปแบบสนทนา (Dialogue Program) เป็นรายการท่ีมีผูอ้อกรายการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
มาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน หรือพูดคุยกันในประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่เน้ือหาสาระ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไปในขณะนั้น 
                 3. รูปแบบอภิปราย (Discussion Program) เป็นรายการท่ีมีผูร่้วมรายการตั้งแต่ 3 คนข้ึน
ไป โดยมีผูด้  าเนินการอภิปราย 1 คน ท าหนา้ท่ีน าผูช้มเขา้สู่รายการและสาระท่ีจะอภิปราย ซ่ึงการ
อภิปรายน้ีอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัหรือขดัแยง้กันก็ได ้
ประเด็นท่ีน ามาอภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีประชาชนก าลงัสนใจในช่วง
ระยะเวลานั้น เช่น รายการถึงลูกถึงคน 

4. รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการท่ีมีผูส้ัมภาษณ์ ท าหน้าท่ีซักถามผูถู้ก
สัมภาษณ์ ซ่ึงค าตอบท่ีไดอ้าจจะเป็นความคิดเห็น หรือขอ้เท็จจริงก็ได ้การสัมภาษณ์อาจจะมีผูถู้ก
สัมภาษณ์มากกวา่ 1 คนก็ได ้
                 5. รูปแบบรายการเกมโชว ์(Game Show) ส่วนใหญ่อาจจะเป็นรายการเพื่อความบนัเทิง 
ซ่ึงบางรายการก็อาจสอดแทรกความรู้เขา้ไปด้วย เช่น รายการเกมโชวท่ี์มีการเล่นเกมและตอบ
ปัญหา หรือ มีการเล่นเกมแต่เพียงอยา่งเดียว เช่น รายการเวทีทอง 

6. รูปแบบตอบปัญหา (Quiz Program) เป็นรายการท่ีมุ่งให้ความรู้เป็นหลกัและส่วน
ใหญ่ของผูร่้วมรายการจะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา การด าเนินรายการจะมีผูด้  าเนินรายการและผูช่้วย มี
การถามปัญหาและใหผู้ร่้วมรายการตอบ 

7. รูปแบบสารคดี (Documentary) เป็นรายการท่ีน าเสนอทั้งสาระและความบนัเทิง
ควบคู่กนัไป ซ่ึงอาจจะน าเสนอโดยภาพและเสียงตลอดรายการ หรือการน าเสนอสลบักบัมีผูด้  าเนิน
รายการคอยช้ีประเด็น ขยายความของสารคดีนั้น ๆ เช่น รายการส่องโลก 
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8. รูปแบบละคร (Drama) เป็นรายการท่ีใชผู้แ้สดงเป็นหลกั รูปแบบละครมีทั้งเพื่อความ
บนัเทิงและให้ความรู้ควบคู่กนัไปดว้ย การน าเสนอจะมีการจดัฉากและส่ิงแวดลอ้มในฉาก ๆ นั้น 
ใหเ้หมือนจริงมากท่ีสุดตามยคุสมยัของเน้ือหาละคร ทั้งน้ีเพื่อใหส้มจริงและใหผู้ช้มคลอ้ยตาม 

9. รูปแบบสาธิต (Demonstration) เป็นรายการท่ีน าเสนอขั้นตอนการกระท ากิจกรรม
บางอยา่ง เพื่อใหผู้ช้มเลียนแบบหรือน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เช่น รายการสาธิตการท าอาหาร 

10. รูปแบบเพลงและสารคดี (Music) รายการแบบน้ีมีทั้งใหค้วามบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว 
เช่น รายการ 7 สีคอนเสิร์ต บางรายการก็ใหท้ั้งความบนัเทิงและสาระ 

การผลิตวีดิทศัน์เพื่อการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนั้น เน้ือหาสาระจะ
ได้รับการคดัสรรมาแล้วเป็นอย่างดีว่าเหมาะสมกับส่ือประเภทน้ี ผลิตแล้วคุ้มค่ากับการลงทุน 
โดยทัว่ไปจะผลิตวดิีทศัน์เพื่อการศึกษาใน 3 ลกัษณะ คือ 

1. วดิีทศัน์ส าหรับสอน (Instructional Video Program) เป็นรายการท่ีมีขั้นน า ขั้นสอน 
และขั้นสรุปสมบูรณ์ในตวัเอง การผลิตจะตอ้งเตรียมการอย่างดี เน่ืองจากการใชว้ีดิทศัน์แบบน้ีจะ
เป็นการใชเ้พื่อสอนแทนครูหรือครูอาจจะเกร่ินน าแลว้ให้ชมวีดิทศัน์ เม่ือชมจบแลว้ครูอาจจะสรุป
ประเด็นและมอบหมายงาน 

2. วดิีทศัน์ส าหรับเสริม (Enrichment Video Pragram) มกัจะเป็นรายการสั้น ๆ จบลง 
ในตวัเอง แต่ละเร่ืองจะมีแนวคิดเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้คัน่การสอนของครู ใช้เสริมใน
รายละเอียดหรือส่ิงท่ีครูไม่สามารถแสดงให้ผู ้เัรียนเห็นเป็นรูปธรรมไดห้รืออาจจะใชเ้ป็นการสรุป
ประเด็นการสอนของครูก็ได ้

3. วดิีทศัน์ท่ีใชเ้ป็นส่ือ (Teaching Media Video) เป็นรายการท่ีครูจะใช ้  ประกอบการ 
สอนซ่ึงผูใ้ช้ คือ ครู เพราะวีดิทศัน์ประเภทน้ีจะไม่สมบูรณ์ในตวัเอง ตอ้งอาศยัการอธิบาย ขยาย
ความของครูผูส้อนประกอบดว้ย ดงันั้นการใชว้ดิีทศัน์แบบน้ีครูตอ้งเตรียมการสอนอยา่งดี 

นอกจากน้ี อ.สุรพล บุญลือ (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551) ยงัได้จ  าแนก
รูปแบบรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 

1. รายการสดในสตูดิโอ/ห้องส่ง (Live Program in Studio) เป็นรายการท่ีจดัท าข้ึนสด ๆ 
ในห้องส่ง และออกอากาศพร้อมกนัไปทนัที จะตอ้งมีการซ้อมการออกอากาศล่วงหน้า และมีการ
นดัหมายกนัระหว่างผูผ้ลิต ผูก้  ากบัรายการ และผูร่้วมงานอ่ืน ๆ เพื่อป้องกนัการผิดพลาด ขอ้ดี คือ
ประหยดัเงิน และเวลา แต่เป็นการเส่ียงถา้เจออุปสรรคใด ๆ ระหวา่งออกอากาศ ก็อาจจะแกไ้ขไม่ได้
ทนัท่วงที 
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2. รายการสดนอกห้องสถานท่ี เป็นรายการท่ีจดัท าข้ึนนอกห้องส่ง หรือเป็นการ
ถ่ายทอดโดยใชร้ถถ่ายทอดซ่ึงมีอุปกรณ์ครบครัน (Outside Broadcasting Van) รายการประเภทน้ี 
จะจดัท าข้ึนในกรณีพิเศษ เช่น การถ่ายทอดพระราชพิธีต่าง ๆ กีฬานดัส าคญั ฯลฯ รายการดงักล่าว
ไม่สามารถจดัท าในหอ้งส่งได ้

3. รายการท่ีมีการบนัทึกเทปไวล่้วงหนา้ (Video Tape Recording) หรือรายการแห้ง เป็น
รายการท่ีไดจ้ดัท าไวล่้วงหนา้โดยบนัทึกรายการลงในเทปโทรทศัน์ แลว้น าเทปโทรทศัน์ท่ีบนัทึก
รายการลงไวแ้ลว้มาแพร่ภาพออกอากาศจริง ๆ อีกทีหน่ึง รายการแบบน้ีนบัวา่เป็นรายการท่ีผลิตได้
ถูกตอ้ง เพราะมีปัญหาใด ๆ สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดด้ว้ยการบนัทึกและตดัต่อเทป ในบางคร้ัง
ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพื่อท าใหร้ายการมีคุณภาพ 

ปัจจุบนัน้ี มีพฒันาการรูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจจ าแนกแยกยอ่ย
ไดอี้กแบบหน่ึง คือ 

1. รายการพูดคนเดียว (straight talk program) ด าเนินการผลิตทั้งในสตูดิโอและนอก
สถานท่ี ผู ้ด า เนินรายการจะด าเนินเ ร่ืองตั้ งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีผู ้ร่วมรายการ ศิลปะใน 
การพูดและการแสดงออกจึงเป็นส่ิงส าคญัของนกัจดัรายการประเภทน้ี ตอ้งมีบุคลิกเป็นกนัเอง ใช้
ถอ้ยค าง่ายต่อการเขา้ใจเสมือนการพดูคุยมากกวา่การอ่านบท หรือท่ีเรียกวา่ Talk to friend การสร้าง
ความสนใจในเร่ืองราวท่ีน ามาเล่าสู่กนัฟังนั้น อาจจะมีการน าอุปกรณ์ และวสัดุต่างๆมาประกอบ 
หรือการตดัภาพท่ีมีการบนัทึกไวก่้อนแทรกลงในรายการ(insert shot) ก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศท่ี
หลากหลายใหแ้ก่รายการ ลกัษณะเด่นของรายการน้ี ก็คือ ตวัผูด้  าเนินรายการและสาระท่ีจะเสนอ 

2. รายการสนทนาและสัมภาษณ์(forum and interview program) การสนทนาจะเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีผูด้  าเนินรายการสองคนร่วมสนทนาในประเด็นนั้นร่วมกนั ส าหรับ
ประเด็นท่ีน าเสนอควรอยูใ่นความสนใจ ส าหรับรายการสัมภาษณ์จะประกอบดว้ยผูด้  าเนินรายการ
และผูร่้วมรายการมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ลกัษณะเด่นของ
รายการน้ี ก็คือ ตวัผูด้  าเนินรายการและสาระท่ีจะเสนอในบทสัมภาษณ์ควรประกอบดว้ย กล่าวน า
รายการใหน่้าสนใจ แนะน าผูใ้หส้ัมภาษณ์วา่เป็นใครและส าคญัอยา่งไรจึงไดรั้บเชิญมาให้สัมภาษณ์ 
เร่ิมด้วยค าถามท่ีน่าสนใจและไม่ยากเกินท่ีจะตอบด าเนินรายการให้มีลักษณะการสนทนา การ
สัมภาษณ์ ก็คือ การสนทนาพฒันาขอ้สนทนาใหน่้าสนใจเพิ่มมากข้ึนโดยระลึกอยูเ่สมอวา่ค าถามนั้น
อยูใ่นขอบเขตความรู้ ความสามารถของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไม่ถามนอกเร่ืองเนน้ย  ้าค  าตอบท่ีตอ้งการเนน้ 
ไม่ควรถามค าถามท่ีตอบเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ ยกเวน้การตอบใช่หรือไม่ใช่เป็นจุดส าคัญท่ีผู ้
สัมภาษณ์ตอ้งการเนน้ย  ้า 
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3. รายการอภิปราย (Panel discussion) รายการท่ีมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกนั
พิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือปรึกษาหารือกนั โดยมีผูด้  าเนินรายการ ท่ีท าหน้าท่ีในการเชิญชวน
ให้ผูเ้ขา้ร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาท่ีมีอยู่ ในลกัษณะการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีไดรั้บให้ทราบกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปหา
ขอ้ยุติ และการตดัสินใจ ตลอดจนน าไปสู่แนวทางการแก้ไข ส าหรับการตั้งประเด็นปัญหาและ
บรรยากาศการแกปั้ญหานั้น ผูด้  าเนินรายการควรก าหนดรูปแบบการแกปั้ญหาให้ชดัเจน เช่นการ
อภิปรายพูดในหัวขอ้ต่างกนัหรือหากตอ้งพูดในประเด็นเดียวกนัก็ควรพูดในหัวขอ้หรือมุมมองท่ี
ต่างกนั    

4. เกมโชว ์และการแข่งขนัตอบปัญหา (Games show and Quiz show) เป็นความรู้สึก
พอใจของผูช้มท่ีไดรั้บชมการแข่งขนัไม่วา่จะเป็นการแข่งขนักีฬาหรือการแข่งขนัดา้นเชาวน์ปัญญา 
รายการหลายรายการซ่ึงไม่ไดจ้ดัเขา้อยู่ในรายการประเภทไหนมกัจะจดัข้ึนตามความสามารถของ
คนท่ีจะบ่งบอกถึงความสามารถของตวัเองดว้ยการแข่งขนั เพื่อจะไดรู้้สึกวา่ไดเ้ล่นเกมอยูใ่นบา้นกบั
คนในห้องส่ง การตั้ งปัญหาให้ผู ้แข่งขันตอบในปัจจุบัน เป็นการท้าทายในเร่ืองของความรู้
ความสามารถดา้นต่างๆของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูช้มเกิดการประเทืองปัญญาไปดว้ย 
เช่น เกมเศรษฐี เกมแฟนพนัธ์แท ้เกมคุณพระช่วย เป็นตน้ 

5. รายการสารคดี (Documentary/Feature) รายการสารคดีเป็นรายการท่ีมุ่งเนน้เสนอ
ขอ้เทจ็จริง ใหค้วามรู้  ขอ้มูล  และเหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม เร่ืองราวท่ีเสนอเป็นเร่ืองจริง ท่ี
มีการน าเสนอในลกัษณะ one topic and one presentation ซ่ึงผูเ้ขียนบทตอ้งมีการคน้ควา้ขอ้มูล และ
รายละเอียดประกอบการเขียนบทให้ท่ีมีความถูกต้อง แม่นย  า โดยการศึกษาจากต ารา เอกสาร 
ตลอดจนสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น เป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เน้ือหา
ท่ีน ามาเขียนมกัมาจากข่าวสารท่ีปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพ ์ประวติัศาสตร์ ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง ชีวประวติั สถานท่ีท่องเท่ียว วทิยาการแขนงต่าง ๆ วฒันธรรม ประเพณี และอ่ืน ๆ  

6. รายการปกิณกะและดนตรี (variety show and music program) มีวตัถุประสงคห์ลกั 
คือ การให้ความบนัเทิงกบัผูช้ม แต่อาจจะจดัในรูปท่ีให้ความรู้ และความบนัเทิงพร้อมกนัได้ ท่ี
เรียกว่าสาระบนัเทิง รายการประเภทน้ีจะประกอบดว้ย ดนตรี ละคร ตลก กายกรรม แข่งขนั ตอบ
ปัญหา พดูคุย สัมภาษณ์ และการแสดงต่าง ๆ มีหลากหลายรูปแบบผสมกนั เน้ือหาก็แตกต่างกนัไป 
ผูเ้ขียนบทรายการประเภทน้ีมกัจะเขียนในรูปของ บทบอกเฉพาะรูปแบบและเขียนบทเช่ือมโยง
รายการแบบต่างๆคือผูเ้ขียนบทตอ้งสร้างความต่อเน่ือง(continuity) เช่ือมโยงรายการซ่ึงอาจจะ
เช่ือมโยงดว้ยภาพ เพลง หรือบทเช่ือมก็ได ้รายการเพื่อการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้ ให้
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การศึกษา ทกัษะใหม่ ๆ ความคิดหรือหลกัให้ถือปฏิบติั เพื่อให้บุคคลด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุขใน
สังคม เกิดผลดา้นการพฒันาตนเอง  

7. รายการเพื่อการสอน (Instructional Programs) หมายถึงรายการท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
สอนวิชาความรู้ในหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยชัดแจง้ ซ่ึง
จะตอ้งมีการวดัผลการเรียนของผูช้มหรือผูเ้รียนเพื่อผา่นมาตรฐานการเรียนในระดบัหน่ึง ระดบัใด 
รายการสอนประเภทน้ีมกัควบคู่ไปกบัการศึกษาในระบบ (formal education) 

8. รายการสอนเพื่อความรู้ (Education Program) หมายถึง รายการท่ีมิไดมุ้่งหมายเพื่อ
การสอนโดยตรง แต่เป็นรายการท่ีมุ่งให้ความรู้ ความกระจ่างในบางเร่ือง หรือหลาย ๆ เร่ือง เป็น
รายการซ่ึงผูช้มจะได้รับความรู้ ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตในส่วนตวัและ
ส่วนรวม ความรู้ต่อวทิยาการกา้วหนา้ ส่งเสริมให้รู้จกัคิด รู้จกัเตรียมรับการเปล่ียนแปลง มองการณ์
ไกล  

9. รายการข่าว (Newscast) เป็นการเสนอรายงานเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั
โดยอยู่ในความสนใจของประชาชน และเกิดผลกระทบในวงกวา้ง ข่าวจะตอ้งมีความสดใหม่ ทนั
ต่อเหตุการณ์ และสามารถตอบค าถาม 6 ประการ คือใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าไม และอยา่งไร 
การเสนอรายการข่าวทางโทรทศัน์ จะแตกต่างจากการรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เพราะ
ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการเสนอข่าว และผูช้มไม่สามารถน ากลบัมาอ่านทบทวนใหม่ไม่ได ้จึงตอ้งใช้
ภาษาท่ีมีความกระชบั และเขา้ใจง่าย โดยสามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดจ้ากการเห็นภาพเหตุการณ์
และเสียงพร้อมกนั รายการข่าวท่ีด าเนินการจดัทุกวนัน้ีมีหลายประเภท คือ 

การรายงานข่าว เป็นการเสนอข่าวท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนัให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็น
การสอดส่อง และเตือนภยั 

9.1 การวเิคราะห์ข่าว การน าประเด็นข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชนมาวิเคราะห์
แยกแยะใหเ้ห็นมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อใหป้ระชาชนน าไปพิจารณาหรือวนิิจฉยัเอง 

9.2 การวิจารณ์ข่าว เป็นการเสนอขอ้คิดเห็นของผูด้  าเนินรายการเก่ียวกบัประเด็นข่าวท่ี
เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนั้น โดยส่ือประกอบข่าว อาจจะได้แก่ ภาพน่ิง เช่น กราฟฟิก 
แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถ่าย หรือภาพเคล่ือนไหว เช่น ภาพยนตร์ ภาพท่ีมีการบนัทึกเทปไวล่้วงหนา้ 
หรือภาพแอนนิเมชัน่ (Animation) เพื่อเพิ่มสีสันและความสมจริงในการเหตุการณ์ข่าว    
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10. รายการสาธิต (Demonstration program) คือ รายการท่ีแสดงถึงขั้นตอนหรือ
กรรมวิธีในการด าเนินการบางอย่างตามล าดบัขั้น เช่น สาธิตการท าอาหาร การซ่อมเคร่ืองมือ การ
ประดิษฐเ์คร่ืองใช ้เป็นตน้ กล่าวไดว้า่โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัการสาธิตอยา่งมาก เพราะผูช้ม
สามารถเห็นภาพและไดย้ินเสียง โดยเฉพาะภาพท่ีน าเสนอสามารถสร้างเทคนิคการจดัภาพให้เกิด
ความชดัเจนในการชมได ้

11. รายการละคร (Drama program) เป็นการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆผา่นตวัแสดง ซ่ึง
จะตอ้งเกิดจาการผสมผสานเน้ือ หาในบทกบัศิลปะการจดัฉาก แสง เสียง ต าแหน่งภาพ การล าดบั
ภาพ ละคร (Drama) มีรากของศพัทม์าจากภาษากรีก หมายถึง ท า (to do) แสดง (to act) ส าหรับค า
จ ากดัความของรูปแบบละคร มีหลากหลาย เช่น Something act on the stage by living people, 
presentation of action เป็นตน้ 

12. รายการผูห้ญิง (Lady program) เป็นรายการท่ีน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
ผูห้ญิงไม่วา่จะเป็นเร่ืองสุขภาพ แฟชัน่ ความสวยความงาม โดยเนน้การน าเสนอเร่ืองราวของแฟชัน่
สมยัใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัการเสริมบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพ และภยัส าหรับผูห้ญิง เป็นตน้ 

13. รายการเด็ก (Chidren program) เป็นการน าเสนอเร่ืองราวท่ีจดัข้ึนส าหรับเด็ก
โดยตรงซ่ึงใหท้ั้งความรู้และบนัเทิง 

ซ่ึง “รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จดัอยูใ่นรายการโทรทศัน์ประเภท รายการผูห้ญิง ท่ีมีการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางรายการในรูปแบบของการเล่าข่าว ท่ีเน้นการน าเสนอเก่ียวกบัขอ้มูล
ข่าวสาร การให้ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เก่ียวกับสุขภาพและเร่ืองทั่วไปท่ีเก่ียวกับผู ้หญิง ใน
ขณะเดียวกนัยงัให้มุมมองการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ท่ีผูส่้งสารได้น าเสนอเก่ียวกบัข่าวสารใน
แง่มุมต่าง ๆ ให้แก่ผูรั้บสาร ซ่ึงผูรั้บสารสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการรับชมรายการน าไปใช้
ประโยชน์ไดอี้กดว้ย 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือ 
ความหมายการเปิดรับส่ือ 
เบคเกอร์ (พรกมล รัตนาภรณ์, 2542, น. 24: อา้งถึงใน Beaker, 1971, p. 133) ไดใ้ห้

ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โยงจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ดงัน้ี 
1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูล เม่ือ

ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร            

เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจอยากจะรู้ เช่น เปิดดูโทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีตนเองสนใจ 
หรือมีผูแ้นะน า หรือขณะอ่านหนังสือพิมพ์ หรือชมรายการโทรทศัน์ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ความส าคญัเก่ียวกบัตนเอง ก็จะใหค้วามเอาใจใส่อ่านหรือเปิดดูเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร 
เพราะตอ้งการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 

แม็คลอดร์ ( Mcleod, 1972, p. 123) กล่าวว่าตวัช้ีวดั (Index) ท่ีใช้วดัพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ (Media  Exposure) ส่วนใหญ่ใชก้นั 2 อยา่ง  ดงัน้ี 

1. วดัจากเวลาท่ีใชส่ื้อ 
2. วดัจากความถ่ีของการใช้ส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกต่างกัน           

     แม็คลอดร์ กล่าวว่า การวดัในเร่ืองเวลาท่ีใช้กบัส่ือ มีขอ้เสียตรงท่ีว่า ค  าตอบข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความสนใจของผูฟั้ง เวลาวา่งท่ีคนมีอยู ่และการมีส่ือใกลต้วั (Availability of 
Medium) ด้วยเหตุน้ี ค  าตอบท่ีเก่ียวกบัเวลาท่ีใช้ส่ือ จึงมกัไม่สามารถแปลความหมายได้ในเชิง
จิตวทิยา และมกัไม่ใหผ้ลท่ีชดัเจน เม่ือน าไปเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนและเพื่อแกปั้ญหา
ความไม่ชดัเจนในเร่ืองน้ีจึงไดมี้การวดัตวัแปรการเปิดตวัรับส่ือมวลชน โดยใชค้วามถ่ีของการอ่าน
ข่าวท่ีมีเน้ือหาหนกัในดา้นหนงัสือพิมพ ์ความถ่ีของการชมรายการโทรทศัน์ และความถ่ีของการ 
รับฟังรายการวทิย ุเป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป การเปิดรับส่ือมวลชน หมายถึง ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับ ระยะเวลา 
ช่วงเวลารวมไปถึงจ านวนส่ือมวลชนท่ีใช้ในการเปิดรับข่าวสารดว้ย โดยจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ี
ตนเองสนใจ หรือเลือกรับสารบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
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ประเภทของส่ือ 
ส่ือเป็นตัว เ ช่ือมระหว่างผู ้ส่ งสารและผู ้รับสารให้ ติดต่อกัน ดังนั้ น ส่ือจึง เป็น

องคป์ระกอบประการหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการส่ือสาร ในการส่ือสารจึง
จ าเป็นตอ้งเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม เน่ืองจากส่ือแต่ละชนิดมีความสามารถเขา้สู่ระบบของการรับรู้
ของผูรั้บสาร และการเห็นและไดย้ินจากภาพยนตร์โทรทศัน์ ซ่ึงส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี (ปรมะ  สตะเวทนิ, 2541, น 134 -135) 

1. ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีสามารถน าสารจากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยคนจ านวนมาก ไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลาเดียวกนั หรือในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั 
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ นิตยสาร และภาพยนตร์ ซ่ึงส่ือมวลชนมีคุณสมบติั
ท่ีดี กล่าวคือ สามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยงัผูรั้บสารจ านวนมากได้ในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถ       
ใหค้วามรู้ และข่าวสารแก่ผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนโดยมีเน้ือหาเฉพาะและ
จุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม เช่น หนงัสือ คู่มือ จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ภาพสไลด ์
นิทรรศการ เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบติัท่ีดีของส่ือเฉพาะกิจก็คือ ผูส่้งสารสามารถส่งข่าวเฉพาะเร่ือง
ใหก้บัผูรั้บสารเป้าหมายไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสารนั้น 
ส่ือสามารถท าให้ผูรั้บสารเป้าหมายไดรั้บทราบข่าวสาร ความรู้โดยตรงและถูกตอ้ง อนัจะส่งผลต่อ
การตดัสินใจและการลงมือปฏิบติัไปในแนวทางท่ีผูส่้งสารตอ้งการได ้

3. ส่ือบุคคล (Person Media) หมายถึง ตวัคนท่ีถูกน ามาใช้การส่ือสารกบัผูรั้บสาร
เผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซ่ึงการใช้ส่ือบุคคลในการ
ติดต่อส่ือสารก่อให้เกิดผลดีคือ สามารถน าข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะท่ี
ยดืหยุน่ ปรับใหเ้ขา้กบัผูรั้บสารเป็นรายๆ ไปได ้และยงัท าให้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บสาร
ไดท้นัที 

ศลีลา  ป่ินเพชร (2541, น 26) กล่าววา่ ในส่วนของประสิทธิภาพของส่ือมวลชน และ
ส่ือบุคคล นั้นนกัวชิาการทางการส่ือสารส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพมากกวา่
ส่ือบุคคลในการใหข้่าวสารแก่คนจ านวนมาก เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อย่างถูกตอ้ง ส่วนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการชกัจูงให้บุคคลมีทศันคติต่อเร่ืองนั้น 
ตามแนวทางท่ีมุ่งหวงั 
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ชแรม (Schramm, 1973, pp. 121 – 122) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ในการ
เลือกเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารไวด้งัน้ี 

1. ประสบการณ์จะท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
2. การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร จะท าให้ผู ้รับสารแสวงหาข่าวเพื่อสนอง

จุดประสงคข์องตนอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั 
3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัจะท าใหผู้รั้บสารมีความสนใจในส่ือท่ีแตกต่างกนั 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อม จะท าให้ผู ้รับสารมีความสนใจแตกต่างกันใน

พฤติกรรมการเลือกรับส่ือและเน้ือหาของรายการท่ีแตกต่างกนั 
5. ความสามารถในการรับข่าวสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ จะมีส่วนสัมพนัธ์กบั

ความสามารถในการรับส่ือและเน้ือหาของรายการท่ีแตกต่างกนั 
6. บุคลิกภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติการโนม้นา้วใจและพฤติกรรมการเปิดรับ

สารของผูรั้บสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารเขา้ใจความหมายของข่าวสารหรืออาจเป็น

อุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของสารก็ได ้อารมณ์ของผูรั้บสารสามารถพิจารณาความรู้สึก       
ท่ีเกิดจากตวัผูรั้บสารในขณะนั้นและความรู้สึกหรือท่าทีท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ (Predisposition) เก่ียวกบั
ข่าวสารนั้น 

8. ทศันคติจะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือข่าวสารท่ี
ไดรั้บ ข่าวสารท่ีเขา้ถึงความสนใจของผูรั้บสาร มีแนวโนม้จะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

ชแรม ได้อธิบายว่า ข่าวสารท่ีเขา้ถึงความสนใจของผูรั้บสารจะมีแนวโน้มท าให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เมอร์ริล และ โลเวนสไตน์ (Merrill & Lowenstien, 1971, pp. 134 – 135) ไดส้รุป
แรงผลกัดนัใหบุ้คลใดบุคคลหน่ึงเลือกรับส่ือวา่เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการคือ 

1. ความเหงา  เม่ือบุคคลตอ้งอยูต่ามล าพงั ไม่สามารถท่ีจะติดต่อสังสรรคก์บับุคคลอ่ืนๆ 
ในสังคมได ้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ การอยูก่บัส่ือ  ส่ือมวลชนจึงเป็นเพื่อนแกเ้หงาไดใ้นบางคร้ัง  บางคนก็
พอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมวลชนมากกวา่อยูก่บับุคคล เพราะส่ือมวลชนไม่สร้างแรงกดดนัในการสนทนา 
หรือแรงกดดนัทางสังคมใหแ้ก่ตนเอง 

2. ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงต่างๆ อยู่แล้วตาม
ธรรมชาติ ดงันั้น  ส่ือมวลชนจึงถือเอาจุดน้ีเป็นหลกัส าคญัในการเสนอข่าวสาร  โดยเร่ิมเสนอจาก
ส่ิงใกลต้วัก่อนไปจนถึงส่ิงท่ีอยูห่่างตวัออกไป 

DPU



 
 
 

23 
 

3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง  มนุษย์จะแสวงหาข่าวสารและการใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง  เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ  เพื่อให้ข่าวสารท่ีได้มาเสริมบารมี        
การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบนัเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกส่ือท่ีใช้ความพยายาม
นอ้ยท่ีสุด (Least  Effort)  และไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนดีท่ีสุด (Promise  of  Rewards)   (สุภาพงษ ์  
ระรวยทรง, 2535, น. 19) 

4.  ลกัษณะเฉพาะของส่ือแต่ละอยา่ง  มีส่วนท าให้ผูรั้บสารแสวงหา  และไดป้ระโยชน์         
ไม่เหมือนกนั  ผูรั้บสารแต่ละคนย่อมจะเขา้ใจในลกัษณะบางอย่างจากส่ือท่ีสนองความตอ้งการ 
และท าใหต้นเองเกิดความพึงพอใจ 

ลกัษณะการเปิดรับส่ือของผู้รับสาร 
พรทิพย ์วรกิจโภคาทร  (2529, น. 292) ไดส้รุปถึงการเปิดรับส่ือของผูรั้บสารว่า ผูรั้บ

สารจะเลือกเปิดรับส่ือตามลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1. เลือกส่ือท่ีสามารถจบัหามาได ้(Availability)  ธรรมชาติของมนุษยน์ั้น  จะใชค้วาม

พยายามเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น  อะไรท่ียากมากๆ มกัจะไม่ได้รับการเลือก  แต่ถ้าสามารถได้มา         
ไม่ยากนกั มกัเลือกในส่ิงนั้น  เช่นเดียวกบัส่ือ  ผูรั้บสารจะเลือกส่ือท่ีไม่ตอ้งใช้ความพยายามมาก 
เช่น ในชนบทประชาชนส่วนใหญ่จะเปิดรับวิทยุเป็นส าคญั  เพราะตนเองสามารถจดัหาวิทยุมาได้
ง่ายกวา่ส่ืออ่ืน  เป็นตน้ 

2. เลือกส่ือท่ีสอดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู้  ค่านิยม  ความเช่ือ  และทศันคติของ
ตน  เช่น นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ  มกันิยมอ่านหนังสือพิมพ์มติชนหรือสยามรัฐมากกว่า
หนงัสือพิมพอ่ื์นเพราะหนังสือพิมพด์ังกล่าวให้ข่าวสารสาระ  ความรู้  ในแง่วิชาการท่ีสอดคลอ้ง        
กบัตน 

3. เลือกส่ือท่ีตนสะดวก (Convenience) ปัจจุบนัผูรั้บสารสามารถเลือกรับส่ือไดท้ั้งทาง
วทิยโุทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง  หนงัสือพิมพ ์ นิตยสารและส่ือบุคคลแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการ
รับส่ือท่ีแตกต่างกันตามท่ีตนสะดวก  เช่น บางคนมกันิยมรับฟังข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง               
ขณะขับรถ  บางคนชอบนั่งหรือนอนชมวิทยุโทรทัศน์  บางคนชอบอ่านหนังสือในห้องสมุด             
เป็นตน้ 

4. เลือกส่ือตามความเคยชิน ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหน่ึงในทุกสังคม ท่ีจะไม่ค่อย
เป ล่ียนแปลงการรับ ส่ือท่ีตนเคย รับอยู่   ซ่ึ งมักจะพบในบุคคลท่ี มีอายุมาก   เ ช่นเคยฟัง
วทิยกุระจายเสียงเป็นประจ า  มกัไม่สนใจ  วทิยโุทรทศัน์  หรือส่ืออยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
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5. ลกัษณะเฉพาะของส่ือ จากท่ีกล่าวมาทั้งส่ีขอ้นั้น เป็นความตอ้งการส่ือของผูรั้บสาร
เป็นหลกัแต่ในขอ้น้ีกลบัเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของส่ือ  ท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือของผูรั้บสาร เช่น 
ลกัษณะเด่นของหนงัสือพิมพ ์ คือ สามารถใหข้่าวสารในรายละเอียดดีกวา่  ราคาถูกและสามารถน า
ติดตวัไปไดทุ้กหนแห่งหรือวิทยุโทรทศัน์ท าให้เห็นภาพเป็นจริงได ้ เร้าใจมีความรู้สึกเหมือนอยู่
ร่วมในเหตุการณ์มีแสงสีดึงดูดใจในขณะดูวทิยโุทรทศัน์สามารถพกัผอ่นอิริยาบทไดส้บาย เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (เร่ืองเดียวกนั) ยงัไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บ
สารต่อข่าวสารวา่มีอยู ่4 อยา่ง คือ  

1. ความตอ้งการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ (Utilization)   ผูรั้บสารจะเปิดรับข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นส าคญั   เช่น ฟังเพลงเพื่อความบนัเทิง  ฟังหรืออ่านข่าวกีฬาท่ีตนเอง
เล่นหรืออ่านข่าวท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้ง (Consistency) กบัค่านิยม ความเช่ือและทศันคติ
ของผูรั้บสาร ผูรั้บสารมกัจะเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติของตน  
ข่าวสารใดท่ีไม่สอดคลอ้งมกัไม่ไดรั้บความสนใจ หรือไดรั้บการปฏิเสธจากผูรั้บสาร 

3. ความตอ้งการข่าวสารท่ีสะดวกในการไดม้า (Availability)  ผูรั้บสารนั้นจะมีขอ้จ ากดั
ในการเปิดรับข่าวสาร  ถึงแมว้่าข่าวสารจะเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัตวัเองแต่ถ้าข่าวสาร
ไดม้าดว้ยความยากล าบากหรือไม่สะดวก ผูรั้บสารก็ไม่อาจเปิดรับข่าวสารนั้นได ้ดงันั้น พฤติกรรม
หน่ึงของผูรั้บสาร คือความสะดวกในการรับข่าวสารนั้นมา 

4. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความตอ้งการท่ีอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึง
เป็นธรรมชาติของมนุษยอ์ยา่งหน่ึง และยิง่อยูใ่นสังคมปัจจุบนัท่ีมีอะไรเปล่ียนแปลงมีประสบการณ์
ใหม่ๆ ตลอดเวลา เหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหม้นุษยรั์บข่าวสาร 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ  จะเห็นได้ว่ามนุษยมี์ความจ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อ
ข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  จะเปิดรับข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีตนเองสนใจ และเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
เป็นส าคญั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง จะเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้  ความ
เช่ือ  ค่านิยม  ทศันคติของตน  โดยจะเลือกส่ือท่ีใกลต้วั  จดัหามาไดง่้าย เพื่อความสะดวกในการรับ
ข่าวสาร 

กระบวนการในการเลอืกรับข่าวสาร 
การเลือกรับข่าวสารประกอบดว้ยกระบวนการในการเลือกรับ (Selective Processes) ซ่ึง

ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 3 ขั้น ดงัน้ี (Klapper, 1960, pp. 19-25)  
1. การเลือกเปิดรับ (Selective) แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจ  หรือเปิดรับสารท่ี

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น  ความสนใจท่ีมีอยูเ่ดิม และพยายามหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
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ทศันคติและความคิดเห็นเดิมของตน  ทั้ งน้ีเพราะการได้รับข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้    
ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยูเ่ดิม  จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจท่ีเรียกวา่ “Cognitive  
Dissonance” ซ่ึงบุคคลอาจจะเกิดภาวะความไม่สมดุลน้ีได้  โดยการเปล่ียนทัศนคติ  ความรู้              
หรือพฤติกรรมการแสดงออก หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีความคิดเห็นเดิมของตน   

2. การรับรู้ (Selective Perception) เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้  
ผูรั้บสารจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความหมายของสารนั้นตามทศันคติ  ประสบการณ์  ความเช่ือ 
ความตอ้งการ  ความคาดหวงั  แรงจูงใจ  สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น  เป็นตน้ ดงันั้น 
ผูรั้บสารจะตีความผิดพลาด หรือบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางท่ีตนเองพึงพอใจ ให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็น  ความสนใจ หรือทศันคติท่ีมีอยูเ่ดิม 

3. การเลือกจดจ า (Selective  Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าเฉพาะส่วนท่ี
ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ     
เร่ืองท่ีขดัแยง้ หรือเร่ืองท่ีคา้นกบัความคิดเห็นของตนเอง  ดงันั้น   การเลือกจดจ าเน้ือหาของสารท่ี
ได้รับ จึงเป็นการช่วยเสริมทศันคติ  หรือเสริมความเช่ือเดิมของผูรั้บสารให้มีความมัน่คงยิ่งข้ึน        
และเปล่ียนแปลงยากข้ึน กล่าวคือ  ความพร้อมท่ีจะจดจ าสารของผูรั้บสาร  จึงมกัเกิดข้ึนกบัคน          
ท่ีพร้อมจะเขา้ใจ และพร้อมท่ีจะลืม  ส าหรับคนท่ีไม่พร้อมจะเขา้ใจ ดงันั้น กระบวนการเลือกสรร
ของมนุษยจึ์งเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Fitters) 

อดุลย ์  จาตุรงคกุล (2543, น. 295) ไดใ้ห้ความหมายของการด าเนินกรรมวิธีเก่ียวกบั
ข่าวสาร คือ “กระบวนการท่ีตวักระตุน้มีการรับแปลความหมาย เก็บไวใ้นความทรงจ า และสุดทา้ยก็
น ามาใช ้อีกคร้ังหน่ึง” จากความหมายจะเห็นไดว้า่มีความส าคญัต่อการตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั
การโฆษณาเป็นอยา่งมากและไดอ้ธิบายขั้นตอนของการกรรมวธีิเก่ียวกบัข่าวสาร 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเปิดรับ (Exposure)   รับตวักระตุน้ผา่นทกัษะ 1 ใน 5 หรือมากกวา่นั้น 
2. ความตั้งใจ (Attention) จดัสรรความพยายามในการด าเนินกรรมวิธีข่าวสารแก่

ตวักระตุน้ท่ีรับมา 
3. ความเขา้ใจ (Perception / Comprehension)   ท าการแปลตวักระตุน้ 
4. การยอมรับ (Acceptance) ระดบัการก่ออิทธิพลของตวักระตุน้ท่ีมีต่อความรู้ และ/

หรือทศันคติของผูบ้ริโภค 
5. การเก็บรักษา (Retention) การยา้ยตวักระตุน้ท่ีแปลความหมายแลว้ไปยงัความทรงจ า

ระยะยาว 
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การด าเนินกรรมวิธีข่าวสาร  จะตอ้งมีตวักระตุน้เกิดข้ึน  เพื่อการการด าเนินกรรมวิธี
ตามล าดบัขั้น   เร่ิมจากขั้นแรก คือ เปิดรับ ต่อจากการเปิดรับ  ผูบ้ริโภคอาจจะมีความตั้งใจ หรือ 
“ด าเนินกรรมวิธี” กบัตวักระตุน้ ในระหว่างการด าเนินกรรมวิธีน้ี   ผูบ้ริโภคจะให้ความหมายแก่
ตวักระตุน้ ซ่ึงก็เป็นขั้นตอนในการเขา้ใจ 

ขั้นต่อไปคือ การยอมรับ เป็นขั้นตอนเก่ียวกบั การส่ือสารชักชวน ผูบ้ริโภคเขา้ใจได้
ถูกต้องแล้วว่าพนักงานขายหรือโฆษณาพูดอะไร   มนัอยู่ท่ีว่าผูบ้ริโภคเช่ือข่าวสารนั้นหรือไม่ 
ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดทา้ย คือ มีการยา้ยข่าวสารไปไวใ้นความทรงจ าถาวรหรือระยะยาว 

เป็นท่ีสังเกตวา่ ความทรงจ ามีอิทธิพลต่อขั้นตอนต่าง ๆ บางขั้นตอนดว้ย  เช่น ผูบ้ริโภค
รายหน่ึงจ าวนัเกิด (ท่ีจะมาถึง) ของสมาชิกในครอบครัวได้ จึงมีความตั้งใจต่อโฆษณาของขวญั            
ในท านองเดียวกัน  การแปลความหมายตวักระตุ้นข้ึนอยู่กับความรู้ท่ีมีอยู่ในความทรงจ าและ
ประสบการณ์ท่ีมีมาแต่ก่อน นอกจากนั้น  ตวักระตุน้ยงัตอ้งผา่นแต่ละขั้นตอน  ก่อนท่ีจะไปถึงความ
ทรงจ า นักการตลาดจะต้องมีความสามารถท่ีจะให้ข่าวสาร  “อยู่รอด” ผ่านขั้นตอนในการ              
ด าเนินกรรมวธีิข่าวสาร   

จากแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ   กระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร สามารถน ามา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เหตุผลในการเปิดรับข่าวสารของ “รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผู ้
กลุ่มเป้าหมายวา่มีลกัษณะและแนวทางการเปิดรับส่ืออยา่งไร  

 
4. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการรับรู้ 

Schiffman and Kanuk (2000) กล่าววา่ ถึงแมม้นุษยจ์ะถูกโจมตีดว้ยส่ิงกระตุน้ต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา มีส่ิงท่ีป้อนเขา้สู่การรับรู้ของมนุษยอ์ยูต่ลอด ซ่ึงส่ิงท่ีกระตุน้ต่างๆ จ านวนมากข้ึน อาจจะ
ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดต่อส่ิงแวดล้อมของเราได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มว่าจะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากการรับรู้ไม่ไดมี้หน้าท่ีของการเปิดรับขอ้มูลทางความรู้สึกทุก
อย่างท่ีผา่นเขา้มาทั้งหมดแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น มากไปกว่านั้นการรับรู้ยงัเป็นกระบวนการท่ีมี
การคดัเลือก กลัน่กรองเปิดรับเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการเท่านั้น 

กระบวนการทางการรับรู้ Solomon (1999) ไดอ้ธิบายว่า การรับรู้จะเกิดข้ึนโดยมีส่ิง
กระตุน้ทางความรู้สึกต่างๆ อนัไดแ้ก่ ภาพ เสียง กล่ิน รส ลกัษณะพื้นผิว ซ่ึงจดัว่าเป็นส่ิงกระตุน้
ภายนอก (External Stimulus) ในกรณีท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ทางการปฏิบติั จะหมายถึง นโยบาย ขอ้บงัคบั 
การส่ือสารทางการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบาย เป็นตน้ ทั้งน้ีระดบัการรับรู้จะสูงหรือต ่าข้ึนอยู่
กบัรูปแบบของส่ิงกระตุน้ และความเขม้ของส่ิงกระตุน้นั้นๆ โดยส่ิงกระตุน้ดงักล่าวจะผ่านทาง
ตวัรับความรู้สึกต่างๆ ทาง ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง ซ่ึงเรียกว่า ประสาททางการรับรู้ (Sensory 
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System) ซ่ึงกระบวนการทางการรับรู้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรก คือ การเปิดรับส่ิง
กระตุ้น (Exposure) ขั้นท่ีสอง คือ การให้ความสนใจส่ิงกระตุ้นความรู้สึก ต่อจากนั้นจะเป็นขั้น
สุดทา้ยของกระบวนการรับรู้ คือ ขั้นตีความส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางประสาทรับความรู้สึกนั้นๆ 
ดงัเห็นไดจ้ากภาพ 
 

 

- การมองเห็น                       ตา 
- การไดย้นิเสียง                    หู 
- การไดก้ล่ิน                        จมูก 
- การรู้รส                             ล้ิน 
- การสัมผสั                          ผวิหนงั 

 
ภาพที ่2.1  ภาพรวมของกระบวนการทางการรับรู้ 
 
ทีม่า: Solomon, M.R. (1999). Consumer Behavior : Buying having and Being (4th ed.) Upper  
Saddle River, NJ : Prentice – Hall. P.45 
 

ในขณะท่ี Assael (1998), Schiffman and Kanuk (2000) ไดแ้บ่งกระบวนการทางการ
รับรู้ออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ         

1. การเลือกหรือคดัสรรทางการรับรู้ (Perceptual Selection)     
2. การจดัระเบียบทางการรับรู้ (Perceptual Organization)     
3. การตีความทางการรับรู้ (Perceptual Interpretation)     
ซ่ึง Assael ไดอ้ธิบายไวใ้นโมเดลของกระบวนการทางการรับรู้จากภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

ส่ิงกระตุน้ทางการรับรู้ ตวัรับทางการรับรู้ กระบวนการทางการรับรู้ 

การ

เปิด 

รับ 

การให้

ความ

สนใจ 

การตี 

ความ 
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การเลือกหรือคดัสรรส่ิงท่ีรับรู้ 

 

 

การจดัระเบียบส่ิงท่ีไดรั้บรู้ 

 

 

การตีความส่ิงท่ีไดรั้บรู้ 

 

 

 

 
ภาพที ่2.2 โมเดลกระบวนการทางการรับรู้ 

 
ทีม่า: Assael, H. (1998) Consumer Behavior and Marketing Action (6th ed.) Cineinnati, OH :  
South – Western College Publishing. p. 218. 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าการเลือกทางการรับรู้นั้ นจะเร่ิมจากการเปิดรับข่าวสารท่ีได้
เลือกสรร (Selective Exposure)  จากนั้นบุคคลจะให้ความสนใจหรือเกิดความตั้งใจรับข่าวสาร 
(Selective Attention) ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ของผูรั้บสาร เป็นปัจจยัหน่ึง
ในการก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ข่าวสารต่างๆ แมว้า่จะ
ไดรั้บการตระเตรียมมาอยา่งดี โดยผูถ่้ายทอดท่ีมีความสามารถสูง หรือใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพมาก
เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถจะประกันความส าเร็จของการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารตามท่ีผูส่้งสาร
ตอ้งการไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี เพราะวา่ผูรั้บสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ประสบการณ์ ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ท่ีไม่เหมือนกนั 

การเปิดรับข่าวสาร                                 

ท่ีไดเ้ลือกสรร 

 

 

การใหค้วามสนใจ 

การจดัประเภท                          

ของส่ิงท่ีรับรู้ 

 

การอนุมานส่ิงท่ีรับรู้ 
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จากโมเดลกระบวนการทางการรับรู้ของ Assael, H (1998) สามารถอธิบายวา่การเลือก
ทางการรับรู้จะเร่ิมจาก 

1. การเปิดรับข่าวสารทีไ่ด้รับเลอืกสรร (Selective Exposure)   
เป็นการเปิดรับข่าวสารแบบรู้สึกตวั หรือแบบจิตใต้ส านึกของผูรั้บสารต่อส่ือ หรือ

ข่าวสารเฉพาะ กล่าวคือ บุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีตอ้งการรับรู้เท่านั้น การเปิดรับข่าวสารเป็น
การรับรู้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั (สุภาพร ปาละลกัษณ์, 2541) ซ่ึง Atkin (1973) กล่าววา่ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก 
ยอ่มมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็นคนท่ีมีความทนัสมยักวา่บุคคล
ท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย ดังนั้ น ข่าวสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และ
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ข่าวสารจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจของมนุษย ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือมนุษยเ์กิดความไม่แน่ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด ความตอ้งการข่าวสารก็
จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น (วุฒิ จ  านง, 2532) ทั้งน้ี การเปิดรับสารใดๆ นั้นยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูเ้ปิดรับสาร โดย Hunt and Ruben (1993 อา้งถึงใน สุภาพร      
ปาละลกัษณ์, 2541) ไดก้ล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 

อายุ (Age) อายุของกลุ่มผูรั้บสารเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า
บุคคลท่ีมีอายุมาก ซ่ึงมกัจะมีความคิดอนุรักษ์มากกว่า นอกจากน้ีเม่ืออายุมากข้ึนความยากง่ายใน
การเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงจะนอ้ยลง และบุคคลท่ีมีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัดว้ย 
ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็แตกต่างกนั บุคคลท่ีมีอายุมากจะใชส่ื้อมวลชน เพื่อแสวงหาข่าวสารท่ีมี
สาระมากกวา่ความบนัเทิง 

เพศ (Sex) ผูห้ญิงและผูช้ายมกัจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม 
ทศันคติ เพราะสังคมและวฒันธรรมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของทั้งสองเพศไวต่้างกนั 

สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้เช้ือชาติ และพื้นฐานครอบครัว จะมีอิทธิพลต่อค่านิยม ความคิด 
ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคล เช่น คนท่ีประกอบอาชีพต่างกนัจะมีแนวคิดการมองโลกท่ี
แตกต่างกนั เป็นตน้ 

การศึกษา (Education) River, Peter และ Jensen (1971 อา้งใน ปรมะ สตะเวทิน, 2538) 
กล่าววา่ การศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) วา่เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร 
ดังนั้น คนท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกัน ยุคสมยัท่ีแตกต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ี
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แตกต่างกนั ในสาขาท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปคนท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการท่ี
จะเป็นผูรั้บสารท่ีดี ทั้งน้ี เพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง มีความเขา้ใจสารไดดี้ แต่
คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ สารท่ีไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอ
มกัจะถูกโต้แยง้จากคนท่ีมีการศึกษาสูง คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะใช้ส่ือมวลชนมากกว่าคนท่ีมี
การศึกษาต ่า คนท่ีมีการศึกษาสูงมักใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ในการหาข้อมูลข่าวสาร ในขณะท่ีคนท่ีมี
การศึกษาต ่าจะใชส่ื้อโทรทศัน์หรือวทิยมุากกวา่ 

Klapper (1960) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการเปิดรับสารของผูรั้บสารว่า มีการเปิดรับสาร 2 
ลกัษณะ คือ การเปิดรับสารจากส่ือมวลชน และการเปิดรับสารจากส่ือบุคคล ซ่ึง Klapper ไดอ้ธิบาย
ไวด้งัน้ี 

1. การเปิดรับสารจากส่ือมวลชน ผูรั้บสารจะมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่าการ
บริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนนั้น จะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารได ้ซ่ึงจะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลักษณะนิสัย และพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยท่ีการเลือก
บริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคลแต่ละ
คนยอ่มมีเป้าหมายและความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์จากส่ือมวลชนท่ีแตกต่างกนัไป 

2. การเปิดรับสารจากส่ือบุคคล คือ การเปิดรับข่าวสาร ขอ้มูลจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงเป็นผูน้ าพาข่าวสารมาบอกกล่าว เป็นการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลท่ีจะมีปฎิกิริยาโตต้อบ
ระหวา่งกนั ซ่ึง Rogers and Shoemaker (1971)  ไดก้ล่าวเสริมวา่ การท่ีจะให้บุคคลเกิดการยอมรับ
สารท่ีไดส่้งไป กล่าวคือ ถา้ตอ้งการให้เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยผูรั้บสารมีการ
ยอมรับสารนั้นๆ ควรท่ีจะใชก้ารส่ือสารระหว่างบุคคล โดยใช้ส่ือบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือ
บุคคลน้ีจะเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม 
อีกทั้งส่ือบุคคลจะช่วยใหผู้รั้บสารมีความเขา้ใจชดัเจนมากข้ึนและสามารถตดัสินใจไดแ้น่ใจมากข้ึน
อีกดว้ย 

การตั้งใจรับข่าวสารท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีการ
รับรู้ในระดบัสูงต่อส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยากจนของตน และมีการรับรู้ในระดบัต ่าต่อส่ิง
กระตุน้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ เช่น บุคคลจะสนใจโฆษณาของผลิตภณัฑ์ท่ีสนองความ
ตอ้งการ และจะไม่สนใจโฆษณาท่ีไม่มีความตอ้งการ เป็นตน้ ทั้งน้ี บุคคลจะมีความตั้งใจรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของขอ้มูล รูปแบบข่าวสารและส่ือต่างๆ โดยบางคนสนใจราคา บางคนสนใจ
รูปร่างลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
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Schramm (1973) กล่าวเก่ียวกบัปัจจยัในการเปิดรับข่าวสารวา่ ข่าวสารท่ีสามารถสร้าง
ความสนใจแก่ผูรั้บสารไดม้ากนั้นมีแนวโนม้วา่จะเกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสารมากข้ึน อยา่งไร
ก็ตาม การเลือกเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสารแต่ละคนนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ หลายปัจจยัดว้ย 
เช่น ประสบการณ์ท าให้แสวงหาข่าวสารต่างกนั ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัท าให้มีความสนใจแตกต่าง
กนั ความสามารถในการรับสารทั้งสภาพร่างกายและจิตใจท าให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับสาร
ต่างกนั เป็นตน้ 

ในขณะท่ี  Hunt and Ruben (1993) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เลือกเปิดรับของผู ้รับสาร ได้แก่ ความต้องการ ทัศนคติและค่านิยม เป้าหมายของผู ้รับสาร 
ความสามารถในการเปิดรับสาร การใช้ประโยชน์จากการรับสาร รูปแบบการส่ือสารนั้ นๆ 
สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเปิดรับสาร ประสบการณ์และนิสัยของผูรั้บสารเอง 

2. การจัดระเบียบทางการรับรู้ (Perceptual Organization) 
Robertson and Zielinski (1984) กล่าววา่ การจดัระเบียบทางการรับรู้คือ วิธีการรวบรวม

ส่ิงกระตุน้ท่ีสนใจน าเขา้สู่กระบวนการตีความของบุคคลนั้น ซ่ึง Assael (1998) อธิบายวา่ การจดั
ระเบียบทางการรับรู้ คือ การจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดรับของผูรั้บสารจากหลายๆ แหล่งท่ีแตกต่างกนั 
เขา้สู่กระบวนการให้ความหมายโดยรวมของส่ิงกระตุน้นั้นๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจส่ิงกระตุน้มาก
ข้ึน และปฏิบติัต่อส่ิงกระตุน้ท่ีไดรั้บรู้ได ้ส่วน Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า บุคคลไม่
เพียงแต่มีประสบการณ์จากส่ิงกระตุน้มากมายท่ีไดเ้ลือกจากส่ิงแวดลอ้ม โดยการแยกและวิเคราะห์
จากระบบสัมผสัเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นคนแต่ละคนยงัสามารถ จดัระเบียบขอ้มูลออกเป็นกลุ่มและ
รับรู้ภาพรวมทั้งหมด โดยหลักการพื้นฐานของการจดัระเบียบน้ีคือ การรวมข้อมูลท่ีได้มาเพื่อ
ก าหนดความหมาย หรือกรอบในการสร้างภาพรวม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า การจดัระเบียบ การรับรู้เก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาของ 
Gestalt (Gestalt’s psychology) ซ่ึงแนวคิด Gestalt psychology น้ี กล่าววา่ บุคคลมีการรับรู้เก่ียวกบั
ส่ิงใดๆ ในลกัษณะภาพรวมมากกวา่ท่ีจะรับรู้ในรายละเอียดส่วนยอ่ย โดยภาพรวมหรือส่วนรวมนั้น
จะมีความส าคญัมากกวา่ส่วนยอ่ยท่ีจะน ามารวมกนั ( กนัยา สุวรรณแสง,2540) ทั้งน้ี Assael (1998) 
ไดอ้ธิบายถึงหลกัพื้นฐานการจดัระเบียบของ (Grouping) และหลกัการต่อเติมส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ให้
สมบูรณ์ (Closure) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 หลกัรูปร่างลกัษณะและพื้นหลงั (Figure and Ground) ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้
ส่ิงใดๆ จากสภาพแวดลอ้มของส่ิงนั้นๆ ท่ีแสดงให้เห็น ซ่ึงจะช่วยให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจดียิ่งข้ึน 
ส่ิงกระตุน้ท่ีตดักบัส่ิงแวดลอ้มจะเป็นท่ีสังเกตเห็นไดง่้าย 
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หลกัการจดักลุ่ม (Grouping) ผูรั้บสารมกัรับรู้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในลกัษณะเป็น
กลุ่มกอ้นมากกวา่แยกยอ่ยเป็นส่วนๆ Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวเสริมวา่บุคคลจะจดัส่ิง
กระตุน้โดยอตัโนมติัเพื่อก าหนดภาพหรือความประทบัใจโดยส่วนร่วม การรับรู้ของส่ิงกระตุน้จะมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มหรือ ประเภทขอ้มูลมากกวา่ท่ีจะแยกเป็นช้ินส่วน แลว้เขา้สู่ความทรงจ า และการ
ระลึกได ้

     หลักการต่อเติมส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ (Closure) ผูรั้บสารมีแนวโน้มท่ีจะเติมส่วนท่ีขาด
หายไปเม่ือส่ิงกระตุน้นั้นมีความไม่สมบูรณ์ โดยทัว่ไปคนมีธรรมชาติของความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสมบูรณ์ และมีความพึงพอใจเม่ือสามารถท าใหส่ิ้งใดๆ มีความสมบูรณ์ได ้

3. การตีความทางการรับรู้ (Interpretation) 
การตีความทางการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีหลกัการพื้นฐาน 2 หลกัการท่ีจะช่วย

ผูรั้บสารในการตีความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ หลกัการจดัประเภททางการรับรู้ (Categorization) 
และหลกัการอนุกรม (Inference) Assael (1998) ไดอ้ธิบายไว ้ดงัน้ี 

หลกัการจดัประเภททางการรับรู้ (Categorization) เป็นการจดัประเภทของขอ้มูลท่ีได้
รับรู้มาใหม่ตามประเภทของส่ิงท่ีมีอยูก่่อนแลว้ในประสาทการรับรู้ของผูรั้บสาร 

หลกัการอนุกรม (Inference) ผูรั้บสารจะอนุมานเก่ียวกบัตราสินคา้ และเช่ือมโยงเขา้กบั
ความเช่ือเดิมท่ีมีอยู ่เช่น ผูบ้ริโภคจะเช่ือมโยงเคร่ืองด่ืมสมุนไพรกบัเร่ืองของสุขภาพ ซ่ึงการอนุมาน
น้ีบนพื้นฐานของการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริโภคดว้ยกนัเอง รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการโฆษณา 

จากแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมา
เป็นกรอบในการวจิยั และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์เหตุผลในการรับรู้ข่าวสารของ 
“รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูก้ลุ่มเป้าหมายว่ามีลกัษณะและแนวทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งไร 

 
5. ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and  

Gratification  Theory) ซ่ึง  แคทซ์  บลมัเมอร์  และกรูวิทซ์  (Katz,  Blumler & Gurevitch, 1974)  
ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัสังคมท่ีมีบทบาทในการก าหนดความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลไว้
ดงัน้ี 

1.  บุคคลไดรั้บแรงกดดนั  ความตึงเครียด  ความขดัแยง้ทางสังคม  ท าให้บุคคลตอ้งการ
ผอ่นคลายแรงกดดนัต่างๆโดยการบริโภคส่ือมวลชน 
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2.  สถานการณ์ทางสังคมเป็นตวัสร้างให้ปัจเจกบุคคลตอ้งตระหนักในปัญหา  จึงมี
ความตอ้งการท่ีจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ 

3. โอกาสท่ีปัจเจกบุคคลจะไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจตามความตอ้งการจาก
สถานการณ์ทางสังคมมีน้อยมากดงันั้นส่ือมวลชนจะเป็นตวัเสริม  หรือทดแทนบริการต่างๆท่ีขาด
หายไปจากสังคม 

4.  การบริโภคข่าวสารจากส่ือท าใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยม  การเป็นสมาชิกและการเสริม
ย  ้าความเช่ือของสังคม 

ส่วนนกัวิชาการส่ือมวลชน  เช่น  แมคคอมส์และเบคเคอร์ (McCombs  and  Becker,  
1979) ไดก้ล่าววา่  บุคคลใชส่ื้อเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ดงัน้ี 

1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามและสังเกตการณ์ความ
เคล่ือนไหวต่างๆจากส่ือมวลชน  เพื่อให้รู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ให้ทนัสมยั  และรู้ว่าอะไรเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีควรรู้ 

2.  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ (Decision)  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัโดยการ
เปิดรับส่ือมวลชน  ท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์รอบ ๆ 
ตวั 

3.  เพื่อตอ้งการขอ้มูลในการพูดคุยหรือสนทนา(Discussions)  การเปิดรับส่ือมวลชน  
ท าใหบุ้คคลมีขอ้มูลน าไปใชใ้นการพดูคุยหรือสนทนากบัผูอ่ื้นในชีวติประจ าวนั 

4.  เพื่อตอ้งการมีส่วนร่วม  (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
5.  เพื่อตอ้งการข่าวสารเพื่อเสริมความคิดเห็น  หรือสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระท า

ไปแลว้  (Reinforcement) 
6.  เพื่อความบนัเทิง (Entertainment)  เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งการผ่อนคลาย

อารมณ์  (Relaxing) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุช  (Bush, 1954 อา้งถึงใน ยงยุทธ  รักษาศรี, 2530) ท่ีกล่าววา่การท่ี

ประชาชนอ่านหรือฟังข่าวนั้น  เขามีเหตุผลท่ีน่าสนใจพอสรุปไดคื้อ  ข่าวสามารถสนบัสนุนเขาทั้งท่ี
วงการสนทนาหรือการประชุมสัมมนา  รวมทั้งท าให้ผูอ่้านเป็นผูรู้้ทนัเหตุการณ์  เม่ือเขาไดติ้ดต่อ
ดา้นธุรกิจหรือสังคมภายนอก  นอกจากนั้นเขาสามารถน าไปปรับปรุงพฤติกรรม  และสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีรู้สึกว่าจ าเป็นต้องเข้าควบคุมหรืออาจเพราะท่ีประชาชนเลือกอ่านข่าว  เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมทางสังคมอนัหน่ึง  รวมทั้งอาจเป็นเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์แก่เขาเอง  
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ต่อมา แคทซ์ และคณะ (Katz, Blumer, & Gurevitcch, 1974) ไดใ้ห้ค  าอธิบายแบบแผน
ในเร่ืองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจ คือ การศึกษาผูรั้บสารเก่ียวกบัสภาวะทางจิต
และสังคม ซ่ึงมีผลต่อความตอ้งการของบุคคล และความคาดหวงัจากส่ือหรือแหล่งท่ีมาของสาร 
แลว้น าไปสู่ความแตกต่างในการใชส่ื้อ และผลอ่ืนๆ ท่ีเกิดตามาภายหลงั หลกัการในการศึกษาการ
ใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจน้ี สามารถแสดงออกเป็นแบบจ าลองได ้ดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่2.3 แสดงแบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
 
ทีม่า: Communication Models for The Study of Mass Communications (p. 134), by D.   
McQuail and  S. Windahl (1993)  
 

แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจน้ี ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ
รับสารในการส่ือสารมวลชน และใชส่ื้อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่
การเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง บุคคลแต่ละ
คนย่อมมีวตัถุประสงค์ มีความตั้ งใจ และมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชน        
เพื่อสนองความพึงพอใจของตนด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน การศึกษาตามแนวคิดน้ีมองว่าผูรั้บสาร
ต่างหากท่ีใช้ส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตน การศึกษาในลักษณะน้ีจึงตรงกับวิธี
การศึกษาในเชิงหนา้ท่ีของส่ือมวลชน (Functional Approach) ท่ีมุ่งพิจารณาวา่ ส่ือมวลชนมีหนา้ท่ี
ต่าง ๆ กนัเพื่อสนองความตอ้งการของผูรั้บสาร เช่น หน้าท่ีในการเสนอข่าวสาร หน้าท่ีในการให้
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ความบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจ หน้าท่ีในการเป็นส่ือเพื่อติดต่อกบัสังคม และหน้าท่ีในการ
เสริมสร้างลกัษณะส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูรั้บสาร เป็นตน้  

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจท่ีน่าสนใจอีกช้ินหน่ึง
คืองานของเวนเนอร์ (Wenner) (อา้งถึงใน นิลาวณัย ์พาณิชยรุ่์งเรือง, 2540, น. 26-27) ซ่ึงเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสารออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภค
ข่าวสาร (News Gratifications) โดยเฉพาะเวนเนอร์ ไดร้วบรวมวิจยัท่ีมีผูท้  าไวม้ากมายแลว้สร้าง
ออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคส่ือข่าวสาร (Media News Gratifications Map)  

สรุปจากแผนท่ีแบ่งความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสารดงักล่าว เวนเนอร์ออกเป็น 4 
กลุ่มคือ 

1. Orientation Gratifications หมายถึง การใชข้่าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้นขอ้มูลเพื่อ
การอา้งอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย  ้าในความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัสังคม รูปแบบความ
ตอ้งการท่ีแสดงออกมา ไดแ้ก่ การติดต่อข่าวสาร (Surveillance) การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ (Decisional Utility) หรือเพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote)  

2. Social Gratifications เป็นการใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบั
สังคมซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร เขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
สนทนากบัผูอ่ื้น ใชเ้ป็นขอ้มูลในการชกัจูงใจ เป็นตน้ 

3. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชข้่าวสารเพื่อด ารงเอกลกัษณ์ของ
บุคคลหรือเพื่อการอา้งอิงผ่านตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือหรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ เช่น การ
ยดึถือหรือความช่ืนชมผูอ่้านข่าวเป็นแบบอยา่งในทางพฤติกรรม เป็นตน้ 

4. Para-orientation Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ใน
การลดหย่อนเพื่อผ่อนคลายตึงเครียดทางอารมณ์หรือเพื่อปกป้องตนเอง เช่น เป็นการใช้เวลาให้
หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พอใจอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป คือ การท่ีบุคคลจะเลือกใช้ประโยชน์จากส่ือ ย่อมต้องมีเหตุผลต่างๆ 
ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ือนั้นๆ สามารถจะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลไดห้รือไม่ หมายถึง 
ผูรั้บสารมีจุดมุ่งหมายใดเม่ือถึงผลลัพธ์ก่อนท่ีจะบริโภคส่ือ และได้รับความพึงพอใจตามมา
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชส่ื้อ 
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ข้อตกลงพืน้ฐานของการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
ในงานวิจยัเร่ือง Utilization  of  Mass  Communication  by  Individual  แคทซ์         

บลมัเมอร์  และเกอร์วิทซ์ (Katz, Blumler & Gurevitch ,  1974) ไดข้อ้สรุปขอ้ตกพื้นฐานของทฤษฎี
น้ีไว ้ 5  ขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. ผูส่ื้อสารมีลักษณะเป็นผูก้ระท า  การใช้ส่ือส่วนใหญ่ท าไปโดยมีจุดมุ่งหมายแม้
สภาพแวดลอ้มหรือโอกาสอาจมีส่วนให้เกิดการใชส่ื้อแต่ปฏิเสธไม่ไดว้า่การใชส่ื้อนั้นมกัจะตอ้งมี
การคาดหวงัผลเสมอซ่ึงจะคาดหวงัไวม้ากหรือนอ้ยก็ตาม 

2. ยดึถือผูรั้บสารเป็นหลกั  คือมองวา่ผูรั้บสารใชส่ื้ออยา่งไร โดยมีเจตนาอยา่งไร ไม่ใช่
มองวา่ส่ือมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บสารแต่ฝ่ายเดียว 

3. เป็นการมองอย่างเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือกบัแหล่งอ่ืนๆ 
ดงันั้นเม่ือศึกษาจึงตอ้งเปรียบเทียบถึงวธีิอ่ืนๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ว้ย 

4.  อาจกล่าววา่บุคคลสามารถอธิบายความสนใจหรือแรงจูงใจของตนเองในเร่ืองต่างๆ
ได ้

5.  ต้องพิจารณาถึงความเก่ียวขอ้ง  และความแตกต่างระหว่างทฤษฎีน้ีกบั  Popular  
Culture โดมินิค (Dominick,1993 อา้งถึงใน อนุชิต  มธุราทิพย,์ 2542) ไดก้ล่าวถึง 

สมมติฐานของทฤษฎกีารใช้ส่ือและความพงึพอใจไว้ดังต่อไปนี้ 
1.  ผูรั้บสารแสดงบทบาทอยา่งกระตือรือร้น (Active  Role)  ในการปฎิสัมพนัธ์กบัส่ือ

ต่างๆ กล่าวคือ ความตอ้งการ (Needs)  ของแต่ละบุคคลก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีเป็นช่องทางให้เขาใช้
ส่ือ 

2.  ส่ือมวลชนต้องแข่งขนักบัวิธีการต่างๆ มากมายในการไดม้าซ่ึงความพึงพอใจของ
บุคคลยกตวัอย่างเช่น การผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxation) อาจท าไดโ้ดยวิธีการงีบสักระยะหน่ึง            
หรือการไดด่ื้มเคร่ืองด่ืมสักแกว้  เป็นตน้ 

3.  ทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึงพอใจเช่ือว่า บุคคลมีความตระหนกัในความตอ้งการ
ของตนและสามารถบอก (Verbally) ถึงความตอ้งการเหล่าน้ีได ้วิธีการน้ีตั้งอยูบ่นการส ารวจความ
ตอ้งการของผูรั้บสาร ดงันั้น   จึงเช่ือว่าค าตอบของบุคคลคนจะเป็นตวัช้ีวดั (Indicated) แรงจูงใจ
ต่างๆตามความตอ้งการบุคคลไดถู้กตอ้ง 
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นอกจากน้ีโดมินิค (Dominick, 1990, pp. 49 – 53) ไดว้ิจยัในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์
จากส่ือและความพึงพอใจไดจ้ดักลุ่มการใชป้ระโยชน์จากส่ือและความพึงพอใจไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1.เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือ ผูรั้บสารตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานของตนเอง โดยการใชป้ระโยชน์จากส่ือเพื่อให้ไดรั้บความพึงพอใจในแง่ของการ
รับรู้ 

2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) ซ่ึงแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เช่น 
         การกระตุน้อารมณ์ (Simulation) การใชป้ระโยชน์จากส่ือให้เกิดความสนุกสนาน ร่า

เริง ความต่ืนเตน้ เพอ่ลดความเบ่ือหน่ายในชีวติประจ าวนั 
         การพกัผ่อน (Relaxation) เพื่อการผ่อนคลายความเครียด การปลดปล่อยอารมณ์ 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอในแต่ละวนั 
3. เพื่อการใชป้ระโยชน์ทางสังคม (Social Utility) การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และการใช้

ประโยชน์จากส่ือ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม เช่น 
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ 

4. การผละจากสังคม (Withdrawal) การเปิดรับส่ือ การใช้ส่ือเป็นส่ิงขวางกั้นระหว่าง
ตวัเองกบัผูอ่ื้น หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น หลีกเล่ียงการท างานจนกวาจะชมรายการโทรทศัน์จนจบ 
หรือใชส่ื้อเป็นเขตกนัชน (Buffer Zone) หลีกเล่ียงการรบกวนจากผูอ่ื้น เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อ
อ่านหนงัสือพิมพบ์นเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

ในการวิจยัของปาล์มกรีน และเรยเ์บิร์น (Palmgreen A., Wenner, Rayburn, J.D.            
1981, pp. 451 - 478) ไดมี้การใช้ตวัแปรในการวดัความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีไดรั้บจาก   
รายการข่าวโทรทศัน์ ซ่ึงสามารถน ามาแบ่งความพึงพอใจได ้5 กลุ่ม คือ 

1.เพื่อแสดงหาขอ้มูลข่าวสาร (Information Seeking) 
2. เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ (Decisional Utility) 
3. เพื่อความบนัเทิง (Entertainment) 
4. เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Utility) 
5. เพื่อลดความรู้สึกโดดเด่ียว (Parasitical interaction) 
จากแนวคิดแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ การศึกษาวิจยัใน

คร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบในการวิจยั เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี ไดศึ้กษาถึงความพึง
พอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  วา่ผูรั้บสารมีความพึงพอใจต่อการให้ขอ้มูล
ข่าวสารหรือไม่ อยา่งไร และผลของการศึกษา ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
วดัความพึงพอใจต่อไป  
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2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ประภาพรรณ ป้อมหิน (2550) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ

และการใชป้ระโยชน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการตลาดสดสนามเป้า พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุด การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 5,001-15,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ ตลาดสดสนามเป้ามากท่ีสุด คือ 2คร้ังต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการชมแต่ละคร้ัง คือ 11-20 นาทีมากท่ีสุด ระยะเวลาในการติดตามชมรายการของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ 1 เดือนกวา่ – 4 เดือน และลกัษณะการเปิดรับชมจะเลือกเฉพาะช่วงท่ีสนใจ โดยมีการ
ชม ช่วงชมตลาด มากท่ีสุด ส าหรับผลการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจจากการรับชมรายการตลาด
สดสนามเป้า พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการมากในทุกดา้น กลุ่มตวัอย่างมี
การใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการตลาดสดสนามเป้าในระดบัมาก 

วิมลพกัตร์ วงศ์สวสัด์ิ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ของผูช้มต่อรายการวาไรต้ี
ทอลค์โชว ์สุริวภิา ทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี พบวา่ รายการวาไรต้ีทอล์คโชว ์สุริวิภา เป็น
รายการสาระบนัเทิงเชิงสนทนา โดยผูผ้ลิตรายการตอ้งการน าเสนอรูปแบบการสัมภาษณ์แขกรับ
เชิญเป็นหลัก โดยน าเสนอสารประโยชน์ท่ีได้จากชีวิตจริงของแขกรับเชิญ ในมุมมองท่ีไม่เคย
เปิดเผยในส่ือมวลชนมาก่อน เพื่อต้องการจุดประกายให้ผูช้มรายการด าเนินชีวิตไปในทางท่ี
เหมาะสม สามารถท าประโยชน์เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อสังคม เท่าท่ีความสามารถของแต่
ละบุคคลจะท าได ้โดยส่ือสารผา่แขกรับเชิญ ซ่ึงประสบความส าเร็จ โดยมิใช่ความส าเร็จดา้นฐานะ
ความเป็นอยู ่แต่เป็นความส าเร็จท่ีคน้พบความสุขท่ีแทจ้ริง รวมทั้งมีบทบาทในการพฒันาสังคมใน
ด้านต่างๆ ส าหรับบทบาทของรายการท่ีผูผ้ลิตรายการประสงค์จะให้ผูช้มเกิดการรับรู้ ได้แก่ 
บทบาทในการสร้างแรงบนัดาลใจ บทบาทในการเรียนรู้ชีวิต บทบาทในการคน้หาความสุขให้กบั
ตนเอง บทบาทการสร้างสถานภาพให้กับบุคคล บทบาทในเชิงประโยชน์ต่อสังคม โดยผูผ้ลิต
รายการน าเสนอเร่ืองราวของแขกรับเชิญ สู่สายตาผูช้มรายการ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาตนเอง
และสังคม น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดใ้นโอกาสต่อไป 

โฉมฉาย ฟูใจ (2550) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และ
ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อรายการ คนค้นคน ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนท่ีมีความถ่ีและระยะเวลาในการรับชมรายการคนคน้คนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพราะเน้ือหา
รายการ รูปแบบการด าเนินรายการหรือพิธีกรก็ตาม ผูช้มก็จะมีทศันคติท่ีดีของรายการคนคน้คนมาก
ข้ึนตามไปด้วย  ซ่ึ งส่งผลต่อทัศนคติท่ี ดี ข้ึนตามไปด้วย นอกจากนั้ น ย ังพบว่า  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการ คนคน้คน ทั้งเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ต่างกนั 
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แต่กลบัมีทศันคติต่อรายการคนคน้คนไม่ต่างกนั นัน่น่าจะเป็นเพราะรายการ คนคน้คน ไม่ไดเ้ป็น
รายการเฉพาะ หรือมุ่งน าเสนอแต่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากเน้ือหาท่ีให้ความรู้ และเป็น
ประโยชน์ต่อผูช้มนั้น ท าใหร้ายการ คนคน้คน เป็นรายการท่ีดี มีคุณค่าและสร้างสรรคส์ังคม ดงันั้น 
จึงเหมาะส าหรับผูช้มทุกประเภท 

นอกจากนั้นยงัพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชม คือ ความถ่ี และระยะเวลาในการเปิด
รับชมรายการยิง่มาก ก็จะยิ่งมีทศันคติท่ีดีต่อรายการมากข้ึนไปดว้ย และก็จะยอ้นกลบัไปให้ผูช้มยิ่ง
ชมรายการมากตามไปดว้ยเช่นกนั ขณะท่ีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อรายการคนคน้คนก็มี
ความสัมพนัธ์ทศันคติท่ีผูช้มมีต่อรายการ กล่าวคือ ยิ่งพอใจมาก ก็จะยิ่งมีทศันคติในทางบวกต่อ
รายการมากเช่นกนั และผูช้มก็มีทศันคติท่ีดี และพึงพอใจต่อเน้ือหารายการ รูปแบบการน าเสนอ     
ผูด้  าเนินรายการ ตารางการออกอากาศดว้ย 

ศนัศนีย์ นิธิจินดา (2552) ท าการศึกษาเร่ือง การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ของผู ้ชมรายการ คริส ดิลิ เวอร่ี  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะรายการ คริส ดิลิเวอร่ี ท่ีจดัเป็นรายการสาระบนัเทิง 
ท าให้การสอนมีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน เน้ือหาความรู้ไม่หนักเกินไป ผสมผสานความ
บนัเทิงอยา่งพอเหมาะพอดี ท าใหผู้ช้มเปิดรับความรู้ไดง่้าย ส่งผลใหผู้ช้มพอใจในระดบัสูงมาก ผูช้ม
ตั้งใจชมมาก แต่ส่วนใหญ่ชมหากมีโอกาส คือ 1-2 คร้ังต่อเดือน ด้านการใช้ประโยชน์นั้น พบว่า     
มีการใช้ประโยชน์ทางดา้นเน้ือหารายการในระดบัท่ีสูง แต่มีขอ้เสนอแนะก็คือ ควรยา้ยเวลาของ
รายการ เน่ืองจากชนกับละครหลังข่าว ท าให้ผูช้มต้องเลือกระหว่างรายการ คริส ดิลิเวอร่ี กับ
รายการช่องอ่ืน ในช่วงเวลาเดียวกนั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บ
สารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าว
มาข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้สรุปจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษา วิเคราะห์ และสามารถน าข้อสรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีมาเป็นขอ้มูลในการสร้าง
เคร่ืองมือทางการวิจยั หรือแบบสอบถาม เพื่อให้การศึกษาวิจยัด าเนินไปอยา่งมีระบบและหลกัการ
มากยิง่ข้ึน  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสารใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั         

ส่วนแรก ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กลุ่ม 
(Group Interview) คือ กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มวยัท างานท่ีรับชมรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 และวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ โดยใช้
วธีิการน าเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาเชิงวเิคราะห์ (Analytical Description)   

ส่วนท่ีสอง เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
Research) แบบวดัผลเพียงคร้ังเดียว (One -Shot  Case Study) ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 
การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
3.1 แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

ผูว้จิยัท าการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 

Interview)  ผูท่ี้รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยท าการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จ านวน 3 คน กลุ่มแม่บา้น จ านวน 3 คน กลุ่มวยัท างาน 
จ านวน 3 คน รวมทั้งส้ินจ านวนทั้งหมด 9 คน  
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หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา 
1. เป็นนกัเรียน นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาและมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ไม่จ  ากดัเพศ อาย ุรายได ้หรือระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา 
3. เป็นบุคคลท่ีเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เป็นประจ า 
กลุ่มแม่บา้นและกลุ่มวยัท างาน 
1. เป็นบุคคลท่ีอาศยัและมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ไม่จ  ากดัเพศ อาย ุรายได ้และการศึกษา 
3. เป็นบุคคลท่ีเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เป็นประจ า 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวมจ านวน 9 คน ดงัน้ี 
1. กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษาท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทย

ทีวสีี ช่อง 3 ตั้งแต่วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 09.10 - 09.35 น. รวมจ านวน 3 คน  ประกอบดว้ย   
1. คุณธนพล  เพียงงาม    อาย ุ 16  ปี  อาชีพ นกัเรียนมธัยมปลาย 
2. คุณอานนท ์ ลือนนัตะ๊ อาย ุ 20  ปี  อาชีพ นกันกัศึกษาอนุปริญญา 
3. คุณสุรินทร วิง่เดช  อาย ุ 23  ปี  อาชีพ นกัศึกษาปริญญาตรี    
2. กลุ่มแม่บา้นท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  

ตั้งแต่วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 09.10 - 09.35 น. รวมจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย   
1. คุณทวาย  ม่วงอน้   อาย ุ  72   ปี  อาชีพ แม่บา้น  
2. คุณอารดา  มีแจง้  อาย ุ  28  ปี  อาชีพ แม่บา้น 
3. คุณล าจียก  ศรีสมเช้ือ   อาย ุ  69  ปี  อาชีพ แม่บา้น  
3. กลุ่มวยัท างานท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 

ตั้งแต่วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 09.10 - 09.35 น. รวมจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  
1. คุณขนิษฐา  บุญสงเคราะห์  อาย ุ  28  ปี  อาชีพ รับราชการ 
2. คุณไพชนะ ดีประสิทธ์ อาย ุ  33  ปี  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  
3. คุณแสงหลา้ ค าสม    อาย ุ  42  ปี  อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั   
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้

ประกอบในการวิจยั ได้แก่  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ท่ีเก่ียวข้องกับรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” และจากบทสัมภาษณ์ของ คุณชวนนัท ์ประเสริฐวรรณกิจ ผูผ้ลิตรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3  
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ค าถามการสัมภาษณ์ ได้แก่ ค  าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 

Interview) โดยก าหนดค าถามแบบกวา้งๆ ไวล่้วงหน้า และมีการปรับค าถามให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีละเอียดถูกตอ้งและครอบคลุมประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการทราบ 

ซ่ึงผลการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยน้ี ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดประเด็นตามแนวทางการ
สัมภาษณ์กลุ่มออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  

1. ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอาชีพ  
2. ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่ ความถ่ีใน 

การรับชม ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และสาเหตุในการรับชม 
3. ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่ การ 

รับรู้ดา้นขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการ 
4. ค าถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่  

การใชป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ การใชป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการใชป้ระโยชน์ดา้น
ความบนัเทิง 

5. ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่ ความ 
พึงพอใจด้านเน้ือหารายการ ความพึงพอใจด้านรูปแบบรายการ และความพึงพอใจด้านพิธีกร
รายการ 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
1. ท่านเลือกชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เพราะเหตุผลใด 
2. ท่านรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” บ่อยแค่ไหน 
3. ท่านน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการรับชมรายการไปใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือไม่ 
4. ท่านไดป้ระโยชน์อยา่งไรจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
5. ท่านพึงพอใจการน าเสนอขอ้มูลของพิธีกรท่านใดมากท่ีสุด 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะน าผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) จ  านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  มาประมวลผลในประเด็น
ต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตีความ (Interpretation) และน าเสนอในรูปแบบพรรณนา
เชิงวเิคราะห์ (Analytical Description) 
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การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
3.4 ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,673,560 ลา้นคน เพศชาย 2,690,754 ลา้นคน เพศหญิงจ านวน 
2,982,806 ลา้นคน (http://www.bangkok.go.th) 

 
3.5 กลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดย
ค านวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane อา้งในวิเชียร เกตุสิงห์, 2534, น. 29) โดยผูว้ิจยั
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือน ยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 % 
หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตามสูตรต่อไปน้ี 

 
             n   =       N 

             1+Ne² 
        โดยแทนค่า    n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง                         
          N =  ขนาดของประชากร  

 e  =  ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

      แทนค่าตามสูตรไดผ้ลดงัน้ี                            
n  =    5,673,560 

                                               1 + 5,673,560 (0.05)²    =  399.99 
 
ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้เคยชมรายการ “ผูห้ญิงถึง

ผูห้ญิง” ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400  คน โดย
ในการเก็บขอ้มูลจะมีการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งก่อนวา่เคยชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” หรือไม่ 
ถา้เคยชมค่อยลงมือเก็บขอ้มูล ดงันั้นจึงเก็บขอ้มูลให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.จนครบ 400 ชุด 
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3.6 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างชนิดแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอนแบบแบ่งชั้นภูมิ (Multi-stage 

Stratified  Cluster  Sampling) (กิติภสั แสงงามปลัง่, 2548 : 40)โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. จดักลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sample) โดยแบ่งประชากรออกตามเขตการ

ปกครองของก รุ ง เทพมหานคร ซ่ึ งแบ่ ง เ ขตก ารปกครองไว้ทั้ งหมด  5 0  เ ขต  ( http:// 
www.bangkok.go.th) 

2. ใช้การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตออกเป็น 3 กลุ่มเขต ตามหลกัเกณฑ์การแบ่งของกรมการปกครองใน
สังกดักระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ กลุ่มเขตเมือง กลุ่มเขตต่อเมือง กลุ่มเขตชานเมือง ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  3.1 แสดงเขตย่อยในกรุงเทพมหานครตามหลักการแบ่งเขตการปกครอง 3 กลุ่ม              
เขตของกรมการปกครองในสังกดักระทรวงมหาดไทย 
 

กลุ่มเขตเมือง กลุ่มเขตต่อเมือง กลุ่มเขตชานเมือง 

เขตพระนคร เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตหลกัส่ี เขตคลองสามวา 

เขตสัมพนัธ์วงศ ์ เขตบางเขน เขตลาดกระบงั 

เขตปทุมวนั เขตสายไหม เขตหนองจอก 

เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตบางบอน 

เขตบางรัก เขตบางกะปิ เขตบางขนุเทียน 

เขตดุสิต เขตบึงกุ่ม   

เขตพญาไท เขตวงัทองหลาง   

เขตบางพลดั เขตคนันายาว   

เขตบางกอกนอ้ย เขตสะพานสูง   

เขตบางกอกใหญ่ เขตพระโขนง   

เขตสาธร เขตบางนา   

เขตยานนาวา เขตประเวศ   
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

กลุ่มเขตเมือง กลุ่มเขตต่อเมือง กลุ่มเขตชานเมือง 

เขตบางคอแหลม เขตสวนหลวง   

เขตบางซ่ือ เขตตล่ิงชนั   

เขตคลองสาน เขตทววีฒันา   

เขตธนบุรี เขตภาษีเจริญ  

เขตจตุจกัร เขตบางแค  

เขตหว้ยขวาง เขตหนองแขม  

เขตดินแดง เขตราษฎร์บูรณะ  

เขตคลองเตย เขตทุ่งครุ  

เขตวฒันา เขตจอมทอง  

รวม 22 เขต รวม  22 เขต รวม  6 เขต 
 
จากตารางพบว่ามีเขตการปกครองท่ีอยู่ใน  กลุ่มเขตเมืองทั้งส้ิน 22 เขต  กลุ่มเขตต่อ

เมือง 22 เขต และกลุ่มเขตชานเมืองเพียง 6 เขต อยา่งไรก็ดีในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวิจยั
เพียง 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขตย่อย  ผูว้ิจยัจึงก าหนดจ านวนเขตตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเขต
ดงัน้ี 

สัดส่วนจากกลุ่มเขตเมือง  มีค่าเท่ากบั (10× 22) /  50 = 4.4 เขต  ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 4 เขต             
สัดส่วนจากลุ่มเขตต่อเมือง  มีค่าเท่ากบั  (10× 22) /  50 = 4.4  เขต  ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 4 

เขต 
สัดส่วนจากลุ่มเขตชานเมือง  มีค่าเท่ากบั  (10× 6) /  50 = 1.2  เขต  ดงันั้นสุ่มกลุ่มน้ี 1 

เขต 
ส าหรับการก าหนดจ านวนเขตตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเขตขา้งตน้ จะไดเ้ขตท่ีตอ้ง

สุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 9 เขต  ฉะนั้นเพื่อให้ครบ 10 เขต ตามท่ีตอ้งการผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มการสุ่มตวัอย่าง
จาก “กลุ่มเขตเมือง”  โดยสุ่มเพิ่มจาก 4 เขต เป็น 5 เขต เน่ืองจากกลุ่มเขตเมืองมีความหนาแน่นของ
ประชากรท่ีมากกวา่ 
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3. ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Sampling Random) โดยวิธีจบัฉลากเพื่อเลือก
ตวัแทนแต่ละกลุ่มเขต โดยใชส้ัดส่วนดงักล่าวขา้งตน้ ผลการจบัฉลากเป็นดงัน้ี 

          3.1 กลุ่มเขตเมือง ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตบางรัก เขตดุสิต เขตดินแดง เขตบางซ่ือและ   
เขตพระนคร 
                      3.2 กลุ่มเขตต่อเมือง ไดเ้ขตตวัแทน คือ เขตดอนเมือง เขตตล่ิงชนั เขตบางกะปิ และ
เขตบางนา 
                      3.3 กลุ่มเขตชานเมือง ไดเ้ขตตวัแทน คือ  เขตลาดกระบงั  

 4. ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะแจก
แบบสอบถามสัมภาษณ์ ท าการเลือกมาจากเขตต่าง ๆ จ านวน 10 เขต ตามตวัแทนเขต เขตละ 40 คน 
รวมเป็น 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งเป็นผูท่ี้เคยรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. 

 
3.7 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตวัแปรท่ีใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ทางผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของตวัแปรไดด้งัน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

ตวัแปรตาม    คือ   พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
สมมติฐานข้อที่  2  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั 

จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัแปรอิสระ  คือ  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ตวัแปรตาม    คือ  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
สมมติฐานข้อที ่ 3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน  
ตวัแปรตาม    คือ  การใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”   
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สมมติฐานข้อที ่ 4  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

ตวัแปรตาม    คือ  ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”   
 

3.8 เคร่ืองมือในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามชนิดปลายปิด 
(close – ended questionnaires) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (open – ended questionnaires)  ซ่ึง
ในการแจกแบบสอบถามของผูว้จิยัจะท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” เท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได ้ 

ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง”  

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง”           

ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”        

ตอนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”        

ตอนท่ี 6  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผูรั้บสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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3.9 การวดัค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 
      3.9.1 ขอ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เป็นขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ค าถามในเร่ืองเก่ียวกบั 
เพศ  อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 
      3.9.2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เป็นข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง” จาก
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัการให้ความส าคญัในการเปิด
รับชมรายการ  ความถ่ีในการรับชมรายการ ระยะเวลาในการรับชมรายการ ลกัษณะในการรับชม
รายการ และสาเหตุการรับชม โดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ (Checklist) ส่วนการวดัค่าตวัแปรจะใช้
การแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
      3.9.3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เป็นข้อมูล เ ก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง”จาก
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัค่าตวัแปรออกเป็น 5 ระดบั คือ 

                มากท่ีสุด            เท่ากบั       5  คะแนน 
                มาก                   เท่ากบั      4   คะแนน 
                ปานกลาง           เท่ากบั      3   คะแนน 
                นอ้ย                   เท่ากบั      2   คะแนน 
                นอ้ยท่ีสุด            เท่ากบั      1   คะแนน 

ความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย       
                ค่าเฉล่ีย   4.21  -   5.00   ถือวา่การรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                ค่าเฉล่ีย   3.41  -   4.20   ถือวา่การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 
                ค่าเฉล่ีย   2.61  -   3.40   ถือวา่การรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                ค่าเฉล่ีย   1.81  -   2.60   ถือวา่การรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
                ค่าเฉล่ีย   1.00  -   1.80   ถือวา่การรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 

49 

 

3.9.4 การใชป้ระโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง

ผูห้ญิง” จากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. โดยก าหนดเกณฑ์การวดัค่าตวัแปรออกเป็น 5 
ระดบั คือ 

                 มากท่ีสุด            เท่ากบั       5  คะแนน 
                 มาก                   เท่ากบั      4   คะแนน 
                 ปานกลาง           เท่ากบั      3   คะแนน 
                 นอ้ย                   เท่ากบั      2   คะแนน 
                 นอ้ยท่ีสุด            เท่ากบั      1   คะแนน 

ความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย       
                ค่าเฉล่ีย   4.21  -   5.00   ถือวา่การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                ค่าเฉล่ีย   3.41  -   4.20   ถือวา่การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 
                ค่าเฉล่ีย   2.61  -   3.40   ถือวา่การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                ค่าเฉล่ีย   1.81  -   2.60   ถือวา่การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ย 
                ค่าเฉล่ีย   1.00  -   1.80   ถือวา่การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.9.5 ความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจการของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง

ผูห้ญิง” จากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. โดยก าหนดเกณฑ์การวดัค่าตวัแปรออกเป็น 5 
ระดบั คือ 
                    มากท่ีสุด            เท่ากบั       5  คะแนน 
                      มาก                   เท่ากบั      4   คะแนน 
                      ปานกลาง           เท่ากบั      3   คะแนน 
                      นอ้ย                   เท่ากบั      2   คะแนน 
                      นอ้ยท่ีสุด            เท่ากบั      1   คะแนน 

ความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย       
                 ค่าเฉล่ีย   4.21  -   5.00   ถือวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                 ค่าเฉล่ีย   3.41  -   4.20   ถือวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
                 ค่าเฉล่ีย   2.61  -   3.40   ถือวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                 ค่าเฉล่ีย   1.81  -   2.60   ถือวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
                 ค่าเฉล่ีย   1.00  -   1.80   ถือวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.9.6 ขอ้เสนอแนะ 
 เป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถาม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะหลงัจากไดรั้บชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาเทคนิคการน าเสนอใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
3.10 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การ เก็บรวบรวมข้อมู ล ในการ ศึกษาวิ จัยค ร้ั ง น้ี  ใช้ก าร เก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มประชากรเป็นเวลาประมาณ 3 
เดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนมกราคม 2557 โดยการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด แบ่ง
เขตท่ีเลือกไว ้10 เขตๆ ละ 40  ชุด โดยจะแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เท่านั้น  
 
3.11 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล       

1. แบบการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยระบุค่าของ
ขอ้มูลเป็นจ านวน ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์, 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”, การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง”, การใชป้ระโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”, ความพึงพอใจ
ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

2. แบบการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) อธิบายความสัมพนัธ์ และความแตกต่างของตวัแปรตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชส้ถิติไคสแควร์ Chi – Square   T – test  และ One –Way ANOVA ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
3.12 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม
ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาเน้ือหาแบบสอบถาม ในดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อจะไดค้  าถามท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รงกนั
ระหวา่งผูว้ิจยัและผูต้อบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กบักลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลจริง จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจความเขา้ใจประเด็นค าถามต่างๆ และ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข พร้อมท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้400 คน 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
(Pretest) แลว้นั้น มาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่า 
(Alpha) ของครอนบาซ (Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for window ช่วยในการหาค่า
ความเช่ือมัน่ ซ่ึงผลจากการทดสอบ ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี  

1. ค าถามเก่ียวกบัการการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”             
Reliability Coefficient = 0.906 

2. ค าถามเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

Reliability Coefficient = 0.903  
3. ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

Reliability Coefficient = 0.917 
จึงถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ียอมรับได ้
 

3.13 การประมวลผลข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมผลขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ท าการลง

รหสั (Coding) และน าไปประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows แปล
ความหมายของขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการประมวลผล และจดัท าตารางแสดงผลร้อยละ แสดงค่าสถิติ 
เพื่อท ารายงานการอธิบายและสรุปผลการวจิยัต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวจิยัเร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสารใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ผูว้ิจยัได้ท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ส่วนท่ี 1 คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสนทนา
หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มวยัท างาน 
และส่วนท่ี 2 คือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามส ารวจผูช้ม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการท าวิจยัออกเป็น 2 ส่วนตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  

 
4.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผู ้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนาหรือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group 
Interview)  จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1. กลุ่มนกัเรียน -นกัศึกษา 2. กลุ่มแม่บา้น 3. กลุ่มวยัท างาน ดงัน้ี 

1. กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จ านวน 3 คน  ประกอบดว้ย  
          1. คุณธนพล เพียงงาม    อาย ุ 16  ปี  อาชีพ นกัเรียนมธัยมปลาย 
          2. คุณอานนท ์ ลือนนัตะ๊ อาย ุ 20  ปี  อาชีพ นกันกัศึกษาอนุปริญญา 
          3. คุณสุรินทร วิง่เดช  อาย ุ 23  ปี  อาชีพ นกัศึกษาปริญญาตรี   

2. กลุ่มแม่บา้น จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย   
          1. คุณทวาย ม่วงอน้   อาย ุ 72   ปี  อาชีพ แม่บา้น  
          2. คุณอารดา มีแจง้  อาย ุ  28  ปี  อาชีพ แม่บา้น 
          3. คุณล าจียก ศรีสมเช้ือ   อาย ุ  69  ปี  อาชีพ แม่บา้น  

3. กลุ่มวยัท างาน จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  
          1. คุณขนิษฐา บุญสงเคราะห์  อาย ุ  28  ปี  อาชีพ รับราชการ 
          2. คุณไพชนะ ดีประสิทธ์ อาย ุ  33  ปี  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  
          3. คุณแสงหลา้ ค าสม    อาย ุ  42  ปี  อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั   
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ข้อมูลเกีย่วกบัการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
1. ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวยัท างานโดย

ภาพรวม พบวา่ มีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม พบวา่ กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมใน

การรับชมรายการในช่วงปิดเทอม เน่ืองจากรายการจะออกอากาศช่วงเช้า เวลา 09.10 – 09.35 ซ่ึง
เป็นเวลาท่ีกลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จะตอ้งไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั ซ่ึงวิเคราะห์ค าพูดจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี  

“รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” สัปดาห์ละ 1-2 วนั โดยท่ีจะชมรายการไปด้วยท า
กิจกรรมอ่ืนดว้ย สาเหตุในการรับชมเพื่อความรู้ ความบนัเทิง และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร” (ธนพล  
เพียงงาม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

“รับชมรายการบางเป็นบางวนั ดูบา้งไม่ไดดู้บา้ง เปิดดูช่องอ่ืนมีเม่ือการโฆษณา ท่ีรับชม
รายการเพราะชอบพิธีกร มีความเป็นกนัเอง สนุกสนานดี” (อานนท์ ลือนันต๊ะ, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

“รับชมรายการเป็นประจ า ตั้งใจรับชมตั้งแต่ตน้จนจบรายการ โดยท่ีติดตามรับชมมา
นานกวา่ 1 ปี เพราะเป็นรายการท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผูห้ญิงในหลาย ๆ ดา้น” (สุรินทร วิ่งเดช, 
สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มแม่บ้าน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บา้น พบวา่ ส่วนใหญ่จะรับชมรายการทุกวนั และติดตาม

ชมรายอยา่งต่อเน่ืองมามากกวา่ 1 ปี โดยตั้งใจรับชมตลอดจนจบรายการ  เพื่อท่ีจะไดรั้บความรู้ และ
ความบนัเทิงจากการรับชมรายการ ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี   

“รับชมรายการทุกวนั ตั้ งใจชมตลอดจนจบรายการ ติดตามรับชมรายการมานาน
มากกวา่ 1 ปี ชอบพิธีกรสนุกสนานดี” (ทวาย ม่วงอน้, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

“รับชมรายการทุกวนั ชมดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย เพราะช่วงเชา้จะท างานบา้นควบคู่
กบัการดูโทรทศัน์” (อารดา มีแจง้, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)  

“รับชมรายการทุกวนั ติดตามชมมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ตั้งใจชมตลอดจนจบ
รายการ เพราะเป็นรายการท่ีมีทั้งสาระความรู้ และความบนัเทิง” (ล าจียก ศรีสมเช้ือ, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 
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กลุ่มที ่3 กลุ่มวยัท างาน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน พบวา่ จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเป็นบาง

วนั และลกัษณะในการรับชมจะรับชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย แต่ก็เลือกท่ีจะรับชมรายการ
เพื่อความรู้ ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 “รายการน้ีออกอากาศมานาน มีคนติดตามรายการเยอะมาก แต่ส่วนตวัจะรับชมบา้ง
ไม่ไดรั้บชมบา้ง เพราะตอ้งท างานในช่วงเช้า” (ขนิษฐา บุญสงเคราะห์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 
2557) 

“ไม่ค่อยไดรั้บชมรายการ เพราะรายการน้ีออกอากาศในช่วงเชา้ เป็นเวลาท างาน แต่ใน
บริษทัเปิดโทรทศัน์ จึงมีโอกาสไดรั้บชมบา้ง”  (ไพชนะ ดีประสิทธ์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557 

“รายการน้ีออกอากาศในช่วงเชา้ เป็นช่วงท่ีท างาน แต่ก็สามารถท่ีจะรับชมไดเ้พราะเป็น
ช่วงท่ีจะเปิดโทรทศัน์ เพื่อดูข่าวในตอนเชา้ และก็ดูรายการน้ีดว้ย ท าให้มีโอกาสไดรั้บชมบา้ง ถึงจะ
ชมไปดว้ยท ากิจกรรมไปดว้ย แต่ก็ไดค้วามรู้จากการรับชมรายการ” (แสงหลา้ ค าสม, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

2. ค าถามเกีย่วกบัการรับรู้เกีย่วกบัการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวยัท างานโดย

ภาพรวม พบวา่ มีการรับรู้เก่ียวกบัการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา พบวา่ จะไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากรายการน้ี 

และยงัไดรั้บรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

“ไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ” (ธนพล เพียง
งาม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“รับรู้ถึงความสนุกสนาน และความเป็นกนัเองของพิธีกรทั้ง 4 คนในการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารในรายการ” (อานนท ์ลือนนัตะ๊, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)  

“ไดท้ราบเก่ียวกบัผูห้ญิง เช่น การดูแลสุขภาพ ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้กบัตวัเองและ
น าเร่ืองราวในรายการไปเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวได้” (สุรินทร วิ่งเดช, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

 
 
 

DPU



 
 
 

55 
 

กลุ่มที ่2 กลุ่มแม่บ้าน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บา้น พบว่า ท าให้ไดท้ราบเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นในด้านข่าว หรือดา้นบนัเทิง เพราะรายการน้ีมีความหลากหลายในด้านการ
น าเสนอ และน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั เพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงวิเคราะห์ค าพูดจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี  

“ได้รู้เก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ชมทางบ้านท่ีส่งมาทาง SMS” (ทวาย  ม่วงอ้น, 
สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

“น าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั เพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ” (อารดา  มีแจง้, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557)  

“ท าใหไ้ดท้ราบเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นในดา้นข่าว หรือดา้น
บนัเทิง เพราะรายการน้ีมีความหลากหลายในดา้นการน าเสนอ” (ล าจียก  ศรีสมเช้ือ, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มวยัท างาน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน พบวา่ จะรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง ไม่วา่จะ

เป็นเร่ืองของแฟชัน่ สุขภาพ ความสวยความงาม และภยัส าหรับผูห้ญิง ซ่ึงวิเคราะห์ค าพูดจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 “ชอบการน าเสนอในเร่ืองของแฟชัน่ท่ีทนัสมยั” (ขนิษฐา บุญสงเคราะห์, สัมภาษณ์            
9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

 “การน าเสนอของรายการท่ีมีความทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั” (ไพชนะ              
ดีประสิทธ์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในรายการสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เช่น 
เร่ืองภยัของผูห้ญิง การดูแลสุขภาพ เป็นตน้” (แสงหลา้  ค  าสม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

3. ค าถามเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวยัท างานโดย

ภาพรวม พบวา่ มีการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา พบวา่ ไดใ้ชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ ความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน จากการับชมรายการ เพราะรายการให้ทั้ งความรู้และความบนัเทิง ซ่ึง
วเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  
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“จากการรับชมรายการท าให้ไดใ้ช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ เพราะการรับชมรายการ
ท าใหไ้ดค้วามรู้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นข่าวสารในปัจจุบนั และความบนัเทิงจากพิธีกรทั้ง 4 คน” (ธนพล
เพียงงาม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“ได้รับความเพลิดเพลินจากการรับชมรายการ” (อานนท์  ลือนันต๊ะ, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557)  

“ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับความสนุกสนานจากการับชมรายการ 
เพราะรายการน้ีใหท้ั้งความรู้และความบนัเทิง” (สุรินทร  วิง่เดช, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มแม่บ้าน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บา้น พบวา่ ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชม

รายการ เพราะรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เป็นรายการท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะ
เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั ขอ้มูลข่าวทางดา้นความบนัเทิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟชัน่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 “ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ” (ทวาย ม่วงอน้, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

“ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ” (อารดา มีแจง้, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557)  

“ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ” (ล าจียก  ศรีสมเช้ือ, สัมภาษณ์  
9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มวยัท างาน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน พบว่า จะได้รับความรู้และความบนัเทิงจากการ

รับชมรายการ เพราะรายการเป็นรายการลกัษณะ News Talk  แบบวาไรต้ี และรายการน้ียงัให้ทั้ง
ความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ เพราะรายการมีการน าเสนอทั้งขอ้มูลข่าวสาร และ
ความบนัเทิงดา้นความสวย ความงามของผูห้ญิง ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี   

“สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการรับชมรายการไปใช้ในชีวิตประจ าวนั” (ขนิษฐา  บุญ
สงเคราะห์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“เป็นรายการท่ีใหท้ั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ เพราะรายการมีการ
น าเสนอทั้งขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงในดา้นความสวย ความงามของผูห้ญิง” (ไพชนะ  ดีประ
สิทธ์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“ได้ผ่อนคลายเครียดความเครียด เพราะรายการเป็นรายการลักษณะ News Talk             
แบบวาไรต้ี” (แสงหลา้  ค  าสม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 
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4. ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจจากการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวยัท างานโดย

ภาพรวม พบวา่ มีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในด้านพิธีกร

รายการ ด้วยบุคลิกท่ีแตกต่างของพิธีกร ท าให้รายการมีสีสันและความหลากหลายมากยิ่งข้ึน         
ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

“ชอบพิธีกร เพราะมีความสนุกสนาน เป็นกนัเอง” (ธนพล  เพียงงาม, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557)   

“ชอบพิธีกรทั้ง 4 คน เพราะมีความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารให้เขา้ใจง่าย 
โดยบุคลิกท่ีแตกต่างกนั ท าให้สนุกสนานในการรับชมรายการ” (อานนท ์ ลือนนัต๊ะ, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557)  

“ชอบรับชมรายการน้ี เพราะพิธีกรด าเนินรายการแบบเป็นกนัเอง สนุกสนาน และดว้ย
บุคลิกท่ีแตกต่าง ท าใหร้ายการน่าสนใจมากข้ึน” (สุรินทร  วิง่เดช, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มแม่บ้าน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บา้น พบว่า มีความพึงพอใจการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ี

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ รูปแบบรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิง และพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การ
เล่าข่าวสารของพิธีกรรายการทั้ง 4 คน เพราะพิธีกรแต่ละคนมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงวิเคราะห์
ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

 “พึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของพิธีกรรายการ” (ทวาย ม่วงอน้, สัมภาษณ์  9 
กุมภาพนัธ์ 2557) 

“พึงพอใจรูปแบบรายการท่ีมีการน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิง” (อารดา      
มีแจง้, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)  

“พึงพอใจการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
และรูปแบบรายการท่ีเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น” (ล าจียก  ศรีสมเช้ือ, 
สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 
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กลุ่มที ่3 กลุ่มวยัท างาน 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน พบวา่ มีความพึงพอใจในทุกดา้นของรายการ ไม่วา่

จะเป็นในดา้นเน้ือหารายการ รูปแบบรายการ หรือพิธีกรรายการ จากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีมี
ความชดัเจน และทนัสมยัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงวเิคราะห์ค าพดูจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 “มีความพึงพอใจในทุกดา้นของรายการ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเน้ือหารายการ รูปแบบ
รายการ หรือพิธีกรรายการ” (ขนิษฐา  บุญสงเคราะห์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“พึงพอใจในลีลา ท่าทาง การเล่าข่าว ของพิธีกรทั้ง 4 คน ซ่ึงท าให้รายการน่าสนใจมาก
ยิง่ข้ึน” (ไพชนะ  ดีประสิทธ์, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557)   

“พึงพอใจในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความชดัเจน และทนัสมยัต่อเหตุการณ์ และ
การเล่าข่าวของพิธีกรทั้ง 4 คน” (แสงหลา้  ค  าสม, สัมภาษณ์  9 กุมภาพนัธ์ 2557) 
 
4.2 การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ส าหรับการวิจยัในส่วนน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่มประชากร ในช่วงเดือนธนัวาคม 2556 - กุมภาพนัธ์ 2557 โดยการแจกแบบสอบถาม 
ตามท่ีแบ่งเขตท่ีเลือกไว ้10 เขต ๆ ละ 40 ชุด เนน้แจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้รับชมรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” ของทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เท่านั้น แบ่งแจกแบบสอบถาม โดยกระจายตาม
กลุ่มอาชีพต่างๆ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงสามารถแบ่งประเด็นเพื่อ
ตอบปัญหาน าวจิยัออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ตอนท่ี 3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ตอนท่ี 4 การใชป้ระโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
รายละเอียดของการวิเคราะห์จะน าเสนอด้วยตารางแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล และการตีความหมายของขอ้มูลท่ีไดจ้ากตารางท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของผลการวิจยั ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยน าเสนอขอ้มูลเป็นจ านวนและร้อยละของ
ประชากร ตามตารางท่ี 4.1 – 4.5 ดงัต่อไปน้ี 
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ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยน าเสนอขอ้มูลเป็นจ านวนและร้อยละของ
ประชากร ตามตารางท่ี 4.1 – 4.5 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 180 45.0 
หญิง 220 55.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 220 คน  คิดเป็นร้อยละ 

55.0   และเป็นเพศชายจ านวน 180  คน   คิดเป็นร้อยละ 45.0 
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 33 8.2 
20 – 30 ปี 64 16.0 
31 – 40 ปี 102 25.5 
41 – 50 ปี 98 24.5 
51 – 60 ปี 58 14.5 

มากกวา่ 60 ปี 45 11.2 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด คือ 102 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน  98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุ 20-
30 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ 51-60 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุ
มากกวา่  60 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีนอ้ยท่ีสุด คือ 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.2 

DPU



 
 
 

60 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 61 15.2 
มธัยมศึกษา 99 24.8 
อนุปริญญา 48 12.0 
ปริญญาตรี 174 43.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 4.5 
รวม 400 100.0 

 

 
จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบั  ปริญญาตรีมากท่ีสุด 

คือ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน  99 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.8 การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 การศึกษาระดบั
อนุปริญญา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยท่ีสุด 
คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5   

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 15.0 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 20.2 
ธุรกิจส่วนตวั 36 9.0 

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 21.0 
แม่บา้น 100 25.0 
อ่ืนๆ 39 9.8 
รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บา้นมากท่ีสุด คือ 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษทับริษทัเอกชน/ธนาคาร จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.0 ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 นักเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
และประกอบธุรกิจส่วนตวันอ้ยท่ีสุด คือ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 21.5 

5,001 - 15,000 บาท 151 37.8 
15,001 -25,000 บาท 91 22.8 
25,001 - 35,000 บาท 39 9.8 

35,001 บาทข้ึนไป 33 8.2 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีรายได ้5,001 - 15,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด 

คือ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามีรายได ้15,001 - 25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.8 รายไดต้  ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รายได ้   
25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และรายได ้35,001 บาทข้ึนไปต่อ
เดือน  นอ้ยท่ีสุด คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับชมรายการ 

ระยะเวลาในการรับชมรายการ ลกัษณะในการรับชมรายการ และสาเหตุการรับชมรายการ ซ่ึงจะ
แสดงผลไดต้ามตารางท่ี 4.6 -4.10 

 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของความถ่ีในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

ความถี่ในการรับชมรายการ จ านวน ร้อยละ 
1 วนัต่อสปัดาห์ 185 46.2 

2 – 3 วนัต่อสปัดาห์ 74 18.5 
3 – 4  วนัต่อสปัดาห์ 58 14.5 

ทุกวนั 83 20.8 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอย่าง มีความถ่ีในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดย

รับชม 1 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา คือ ทุกวนั จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รับชม 2-3 วนัต่อสัปดาห์ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และรับชม 
3-4 วนัต่อสัปดาห์นอ้ยท่ีสุด คือ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของระยะเวลาในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
 

ระยะเวลาในการรับชมรายการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53 13.2 

ประมาณ 4 – 7 เดือน 48 12.0 
ประมาณ 8 – 11 เดือน 108 27.0 

มากกวา่ 1 ปี 191 47.8 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่ง มีระยะเวลาในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดย

ระยะเวลาท่ีติดตามชมมากท่ีสุด คือ มากกวา่ 1 ปี จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ 
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ประมาณ 8 – 11 เดือน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 นอ้ยกวา่ 3 เดือน จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.2 และประมาณ 4 – 7 เดือนนอ้ยท่ีสุด คือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
 
    ลกัษณะในการรับชมรายการ จ านวน ร้อยละ 

ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 76 19.0 
เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา 121 30.2 

ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 162 40.5 
เปิดท้ิงไวเ้ป็นเพ่ือน 41 10.2 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดย

การชมไปดว้ยกิจกรรมอ่ืนไปดว้ยมากท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ 
เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อนนอ้ยท่ีสุด คือ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
 

สาเหตุการรับชมรายการ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อความรู้ 184 46.0 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 73 18.2 
เพื่อความบนัเทิง 100 25.0 
เพื่อคลายเหงา 43 10.8 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.9 กลุ่มตวัอย่าง มีสาเหตุในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เพื่อ

ความรู้มากท่ีสุด คือ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ เพื่อความบนัเทิง จ านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 เพื่อทนัโลกทนัเหตุการณ์ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และเพื่อคลายเหงา
นอ้ยท่ีสุด คือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
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ตอนที ่3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉล่ีย 

S.D ระดบั 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ความรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจาก
รายการ 

49 
(12.2) 

200 
(50.0) 

151 
(37.8) 

- 
- 

- 
- 

3.74 0.660 มาก 

2.  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง 
เช่น การดูแลสุขภาพ เป็นตน้ 

31 
(7.8) 

165 
(41.2) 

201 
(50.2) 

3 
(0.8) 

- 
- 

3.56 0.646 มาก 

3. ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและ
สามารถน าใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้

46 
(11.5) 

162 
 
(40.5) 

190 
(47.5) 

2 
(0.5) 

- 
- 

3.63 0.689 มาก 

4. ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับ
ผูห้ญิงทั้งในและต่างประเทศ 

15 
(3.8) 

114 
(28.5) 

232 
(58.0) 

39 
(9.8) 

- 
- 

3.26 0.682 ปาน
กลาง 

ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
5. น าไปเป็นหวัขอ้สนทนากบั
บุคคลอ่ืนในสงัคม 

15 
(3.8) 

104 
(26.0) 

227 
(56.8) 

53 
(13.2) 

1 
(0.2) 

3.20 0.717 ปาน
กลาง 

6. น าไปเสริมสร้างความ 
สมัพนัธ์กบัครอบครัว 

22 
(5.5) 

117 
(29.2) 

227 
(56.8) 

34 
(8.5) 

- 
- 

3.32 
 

0.706 ปาน
กลาง 

7. น าไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวนั 

39 
(9.8) 

143 
(35.8) 

193 
(48.2) 

25 
(6.2) 

- 
- 

3.49 0.756 มาก 

ด้านการด าเนินรายการ 
8. ช่วงเวลาในการออกอากาศ 
(09.10 – 09.35) 

49 
(12.2) 

148 
(37.0) 

186 
(46.5) 

16 
(4.0) 

1 
(0.2) 

3.
57 

0.766 มาก 

9. ระยะเวลาในการออกอากาศ 
(35 นาที) 

45 
(11.2) 

130 
(32.5) 

199 
(49.8) 

23 
(5.8) 

3 
(0.8) 

3.
48 

0.798 มาก 

10. ระยะเวลาวนัออกอากาศ
ในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์ 

72 
(18.0) 

152 
(38.0) 

164 
(41.0) 

12 
(3.0) 

- 
- 

3.
66 

0.775 มาก 

ค่าเฉล่ีย = 3.66  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.41  ระดบัการรับรู้ = มาก 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของทางรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.66 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ    
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจากรายการ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.74        
ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.49 ดา้นการด าเนินรายการ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ระยะเวลาวนัออกอากาศในช่วงวนั
จนัทร์-ศุกร์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.66 
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ตอนที ่4 การใช้ประโยชน์ของผู้รับสารทีม่ีต่อรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
 
ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของการใชป้ระโยชน์รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 
การใชป้ระโยชน์ของผูรั้บสาร   
ท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉล่ีย 

S.D ระดบั 

ด้านเนือ้หารายการ 
1. ไดรั้บความรู้และความบนัเทิง
จากรายการ 

19 
(4.8) 

158 
(39.5) 

197 
(49.2) 

26 
(6.5) 

- 
- 

3.42 0.686 มาก 

2.ไดท้ราบเร่ืองราวใหม่ๆ  ท่ี
เก่ียวกบัผูห้ญิง 

35 
(8.8) 

157 
(39.2) 

202 
(50.5) 

6 
(1.5) 

- 
- 

3.55 0.673 มาก 

3.สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บชมไป
ใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 

34 
(8.5) 

155 
(38.8) 

205 
(51.2) 

6 
(1.5) 

- 
- 

3.54 0.721 มาก 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
4.น าความรู้ท่ีไดม้าเพ่ิมพนูความรู้
ของตนเอง 

35 
(8.8) 

137 
(34.2) 

209 
(52.2) 

19 
(4.8) 

- 
- 

3.47 0.671 มาก 

5.น าขอ้มูลท่ีไดม้าช่วยในการ
ตดัสินใจ 

19 
(4.8) 

154 
(38.5) 

205 
(51.2) 

22 
(5.5) 

- 
- 

3.42 0.687 มาก 

6.น าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั เพื่อ
พฒันาตนเอง 

21 
(5.2) 

143 
(35.8) 

213 
(53.2) 

22 
(5.5) 

1 
(0.2) 

3.40 0.758 ปาน
กลาง 

7.ไดรั้บรู้ความคิดเห็นต่างๆ ของ
ผูช้มทางบา้นท่ีส่งทาง SMS 

20 
(5.0) 

68 
(17.0) 

243 
(60.8) 

64 
(16.0) 

5 
(1.2) 

3.08 0.736 ปาน
กลาง 

ด้านความบันเทงิ 
8. ไดผ้อ่นคลายความเครียด 92 

(23.0) 
194 

(48.5) 
110 

(27.5) 
4 

(1.0) 
- 
- 

3.94 0.753 มาก 

9. ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการ
รับชมรายการ 

88 
(22.0) 

184 
(46.0) 

123 
(30.8) 

5 
(1.2) 

- 
- 

3.89 0.777 มาก 

10. ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชนจ์ากการรับชมรายการ 

95 
(23.8) 

181 
(45.2) 

119 
(29.8) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

3.91 0.721 มาก 

ค่าเฉล่ีย = 3.56  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38   ระดบัการใชป้ระโยชน์ = มาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน คน กลุ่มตวัอย่างมีการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 
3.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหารายการ กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์ในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์ เพื่อทราบเร่ืองราวใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.55 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์ เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้า
เพิ่มพูนความรู้ของตนเองมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.47 ดา้นความบนัเทิง กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์ 
เพื่อผอ่นคลายความเครียดมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.94 
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ตอนที ่5 ความพงึพอใจของผู้รับสารทีม่ีต่อรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 
ความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมี
ต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่า 
เฉล่ีย 

S.D ระดบั 

ด้านเนือ้หารายการ 
1. เน้ือหามีความทนัสมยัทนัต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั 

35 
(8.8) 

199 
(49.8) 

166 
(41.5) 

- 
- 

- 
- 

3.67 0.629 มาก 

2. ขอ้มูลข่าวสารสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

29 
(7.2) 

195 
(48.8) 

174 
(43.5) 

2 
(0.5) 

- 
- 

3.63 0.624 มาก 

3. เน้ือหามีความชดัเจน และให้
สาระความรู้ 

42 
(10.5) 

181 
(45.2) 

173 
(43.2) 

4 
(1.0) 

- 
- 

3.65 0.677 มาก 

ด้านรูปแบบรายการ 
4. รูปแบบรายการมีการน า 
เสนอท่ีหลากหลายเ ก่ียวกับ
ผูห้ญิง 

39 
(9.8) 

178 
(44.5) 

176 
(44.0) 

7 
(1.8) 

- 
- 

3.62 0.683 มาก 

5. รูปแบบรายการมีความ       
ทนัสมยั น่าสนใจ และเขา้ใจ
ง่าย 

43 
(10.8) 

176 
(44.0) 

180 
(45.0) 

1 
(0.2) 

- 
- 

3.65 0.669 มาก 

6. รูปแบบรายการมีการเปิด
โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 

16 
(4.0) 

107 
(26.8) 

230 
(57.5) 

47 
(11.8) 

- 
- 

3.23 0.702 มาก 

ด้านพธีิกรรายการ 
7. ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของ
คุณพิมลวรรณ ศุภยางค ์

91 
(22.8) 

216 
(54.0) 

93 
(23.2) 

- 
- 

- 
- 

4.00 0.676 มาก 

8.ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของ
คุณพชัรศรี เบญจมาศ 

144 
(36.0) 

192 
(48.0) 

64 
(16.0) 

- 
- 

- 
- 

4.20 0.694 มาก 

9.ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของ
คุณมีสุข แจง้มีสุข 

70 
(17.5) 

185 
(46.2) 

145 
(36.2) 

- 
- 

- 
- 

3.81 0.710 มาก 

10.ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของ
คุณกลุนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ 

67 
(16.8) 

169 
(42.2) 

164 
(41.0) 

- 
- 

- 
- 

3.76 0.721 มาก 

ค่าเฉล่ีย = 3.72  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.32  ระดบัความพึงพอใจ = มาก 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจจาก
การรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.72             
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหารายการท่ีมีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.67 ดา้นรูปแบบรายการ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในรูปแบบรายการมีความ
ทนัสมยั น่าสนใจ และเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นพิธีกร กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของคุณพชัรศรี เบญจมาศมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.20 
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ตอนที ่6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่  1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
สมมติฐานข้อที ่1.1 เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี

ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
H0 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิด

รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
H1 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิด

รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

เพศ 
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

1 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

2 – 3 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

3 – 4 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

ทุกวนั รวม 

ชาย 
104 

57.8% 
33 

18.3% 
17 

9.4% 
26 

14.4% 
180 

100.0% 

หญิง 
81 

36.8% 
41 

18.6% 
41 

18.6% 
57 

25.9% 
220 

100.0% 

รวม 
185 

46.2% 
74 

18.5% 
58 

14.5% 
83 

20.8% 
400 

100.0% 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ,  221.448       df = 3      Sig = 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 

ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
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สมมติฐานข้อที ่1.2 อายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาย ุ
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

1 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

2 – 3 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

3 – 4 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

ทุกวนั รวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 16 
48.5% 

7 
21.2% 

5 
15.2% 

5 
15.2% 

33 
100.0% 

20 – 30 ปี 25 
39.1% 

17 
26.6% 

14 
21.9% 

8 
12.5% 

64 
100.0% 

31 – 40 ปี 59 
57.8% 

22 
21.6% 

9 
8.8% 

12 
11.8% 

102 
100.0% 

41 – 50 ปี 43 
43.9% 

17 
17.3% 

15 
15.3% 

23 
23.5% 

98 
100.0% 

51 – 60 ปี 23 
39.7% 

6 
10.3% 

9 
15.5% 

20 
34.5% 

58 
100.0% 

มากกวา่ 60 ปี 19 
42.2% 

5 
11.1% 

6 
13.3% 

15 
33.3% 

45 
100.0% 

รวม 183 
46.2% 

74 
18.5% 

58 
14.5% 

83 
20.8% 

400 
100.0% 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  221.448       df = 3      Sig = 0.000 

 

DPU
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อายุของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  1.3 ระดับการศึกษาของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีใน
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

ระดบัการศึกษา 
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

1 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

2 – 3 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

3 – 4 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

ทุกวนั รวม 

ประถมศึกษา 
19 

31.1% 
8 

13.1% 
7 

11.5% 
27 

44.3% 
61 

100.0% 

มธัยมศึกษา 
44 

44.4% 
16 

16.2% 
16 

16.2% 
23 

23.2% 
99 

100.0% 

อนุปริญญาตรี 
22 

45.8% 
7 

14.6% 
10 

20.8% 
9 

18.8% 
48 

100.0% 

ปริญญาตรี 
87 

50.0% 
39 

22.4% 
24 

13.8% 
24 

13.8% 
174 

100.0% 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
13 

72.2% 
4 

22.2% 
1 

5.6% 
0 

0.0% 
18 

100.0% 

รวม 
185 

46.2% 
74 

18.5% 
58 

14.5% 
83 

20.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  236.843       df = 12      Sig = 0.000

DPU
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จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่ 1.4 อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการ
เปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที ่4.16 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาชีพ 
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

1 วนั 
ต่อสัปดาห์ 

2 – 3 วนั 
ต่อสัปดาห์ 

3 – 4 วนั 
ต่อสัปดาห์ 

ทุกวนั รวม 

นกัเรียน/นกัศึกษา 27 
45.0% 

16 
26.7% 

8 
13.3% 

9 
15.0% 

60 
100.0% 

ขา้ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ 

53 
65.4% 

10 
12.3% 

7 
8.6% 

11 
13.6% 

81 
100.0% 

ธุรกิจ 
ส่วนตวั 

22 
61.1% 

5 
13.9% 

3 
8.3% 

6 
16.7% 

36 
100.0% 

พนกังานบริษทั /
ธนาคาร 

42 
50.0% 

20 
23.8% 

12 
14.3% 

10 
11.9% 

84 
100.0% 

แม่บา้น 
20 

20.0% 
17 

17.0% 
24 

24.0% 
39 

39.0% 
100 

100.0% 

อ่ืนๆ 
21 

53.8% 
6 

15.4% 
4 

10.3% 
8 

20.5% 
39 

100.0% 

รวม 
185 

46.2% 
74 

18.5% 
58 

14.5% 
83 

20.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  261.766       df = 15      Sig = 0.000

DPU
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  1.5 รายได้ต่อเดือนของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีใน
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

รายไดต้่อเดือน 
ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

1 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

2 – 3 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

3 – 4 วนั 
ต่อสปัดาห์ 

ทุกวนั รวม 

ต ่ากวา่ 5,000 
 บาท 

31 
36.0% 

16 
18.6% 

13 
15.1% 

26 
30.2% 

86 
100.0% 

5,001 – 15,000 
บาท 

61 
40.4% 

10 
12.3% 

28 
  18.5% 

34 
22.5% 

151 
100.0% 

15,001 – 25,000 
บาท 

56 
61.5% 

16 
17.6% 

8 
8.8% 

11 
12.1% 

91 
100.0% 

25,001 – 35,000 
บาท 

19 
48.7% 

8 
20.5% 

4 
10.3% 

8 
20.5% 

39 
100.0% 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

18 
54.5% 

6 
18.2% 

5 
15.2% 

4 
12.1% 

33 
100.0% 

รวม 
185 

46.2% 
74 

18.5% 
58 

14.5% 
83 

20.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  221.019      df = 12      Sig = 0.050 
 

DPU
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จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูรั้บสารใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่ 1.6 เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
เปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

เพศ 
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

นอ้ยกวา่  
3 เดือน 

ประมาณ  
4 – 7 เดือน 

ประมาณ 
8 – 11 เดือน 

มากกวา่ 
 1 ปี 

รวม 

ชาย 
24 

13.3% 
32 

17.8% 
51 

28.3% 
73 

40.6% 
180 

100.0% 

หญิง 
29 

13.2% 
16 

7.3% 
57 

25.9% 
118 

53.6% 
220 

100.0% 

รวม 
53 

13.2% 
48 

12.0% 
108 

27.0% 
191 

47.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  212.869       df = 3      Sig = 0.005
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

 
 

DPU
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สมมติฐานข้อที่ 1.7 อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
เปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาย ุ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

ประมาณ 
4 – 7 เดือน 

ประมาณ 
8 – 11 เดือน 

มากกวา่  
1 ปี 

รวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
9 

27.3% 
7 

21.2% 
4 

12.1% 
13 

39.4% 
33 

100.0% 

20 – 30 ปี 
12 

18.8% 
5 

7.8% 
18 

28.1% 
29 

45.3% 
64 

100.0% 

31 – 40 ปี 
14 

13.7% 
20 

19.6% 
21 

20.6% 
47 

46.1% 
102 

100.0% 

41 – 50 ปี 
8 

8.2% 
8 

8.2% 
29 

29.6% 
53 

54.1% 
98 

100.0% 

51 – 60 ปี 
6 

10.3% 
5 

8.6% 
16 

27.6% 
31 

53.4% 
58 

100.0% 

มากกวา่ 60 ปี 
4 

8.9% 
3 

6.7% 
20 

44.4% 
18 

40.0% 
45 

100.0% 

รวม 
53 

13.2% 
48 

12.0% 
108 

27.0% 
191 

47.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  232.331       df = 15      Sig = 0.006 
 

DPU
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จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  1.8 ระดับการศึกษาของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : ระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาย ุ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

นอ้ยกวา่  
3 เดือน 

ประมาณ  
4 – 7 เดือน 

ประมาณ 
8 – 11 เดือน 

มากกวา่ 
1 ปี 

รวม 

ประถมศึกษา 
5 

8.2% 
10 

16.4% 
14 

23.0% 
32 

52.5% 
61 

100.0% 

มธัยมศึกษา 
16 

16.2% 
5 

5.1% 
29 

29.3% 
49 

49.5% 
99 

100.0% 

อนุปริญญา 
  4 

8.3% 
9 

18.8% 
12 

25.0% 
23 

47.9% 
48 

100.0% 

ปริญญาตรี 
24 

13.8% 
23 

13.2% 
49 

28.2% 
78 

44.8% 
174 

100.0% 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
4 

22.2% 
1 

5.6% 
4 

22.2% 
9 

50.0% 
18 

100.0% 

รวม 
53 

13.2% 
48 

12.0% 
108 

27.0% 
191 

47.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  212.994       df = 12      Sig = 0.369
 

DPU
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จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

สมมติฐานข้อที่ 1.9 อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
เปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที ่4.21 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
  

อาชีพ 
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

ประมาณ  
4 – 7 เดือน  

ประมาณ 
8 – 11 เดือน 

มากกวา่ 
1 ปี 

รวม 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

20 
33.3% 

10 
16.7% 

7 
11.7% 

23 
38.3% 

60 
100.0% 

ขา้ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ 

12 
14.8% 

15 
18.5% 

23 
28.4% 

31 
38.3% 

81 
100.0% 

ธุรกิจส่วนตวั 
0 

0.0% 
5 

13.9% 
13 

36.1% 
18 

50.0% 
36 

100.0% 
พนกังาบริษทั/ 

ธนาคาร 
15 

17.9% 
7 

8.3% 
21 

25.0% 
41 

48.8% 
84 

100.0% 

แม่บา้น 
1 

1.0% 
6 

6.0% 
34 

34.0% 
59 

59.0% 
100 

100.0% 

อ่ืนๆ 
5 

12.8% 
5 

12.8% 
10 

25.6% 
19 

48.7% 
39 

100.0% 

รวม 
53 

13.2% 
48 

12.0% 
108 

27.0% 
191 

47.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  257.598       df = 15      Sig = 0.000 
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จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

สมมติฐานข้อที่  1.10 รายได้ต่อเดือนของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : รายได้ต่อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนองผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

รายได ้
ต่อเดือน 

ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

ประมาณ 
4 – 7 เดือน 

ประมาณ  
8 – 11 เดือน 

มากกวา่ 
1 ปี 

รวม 

ต ่ากวา่ 
5,000 บาท 

14 
16.3% 

8 
9.3% 

14 
16.3% 

50 
58.1% 

86 
100.0% 

5,001 – 15,000  
บาท 

18 
11.9% 

17 
11.3% 

50 
33.1% 

66 
43.7% 

151 
100.0% 

15,001 – 25,000  
บาท 

11 
12.1% 

13 
14.3% 

26 
28.6% 

41 
45.1% 

91 
100.0% 

25,001 – 35,000  
บาท 

4 
10.3% 

7 
17.9% 

7 
17.9% 

21 
53.8% 

39 
100.0% 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

6 
18.2% 

3 
9.1% 

11 
33.3% 

13 
39.4% 

33 
100.0% 

รวม 
53 

13.2% 
48 

12.0% 
108 

27.0% 
191 

47.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  215.022      df = 12      Sig = 0.240
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จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธยอมรับ H1 กล่าวคือ รายไดต่้อดือนของผูรั้บสารใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่ 1.11 เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
ลกัษณะในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

เพศ 
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตั้งใจชมจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
โฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมดว้ย 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

รวม 

ชาย 25 
13.9% 

60 
33.3% 

70 
38.9% 

25 
13.9% 

180 
100.0% 

หญิง 51 
23.2% 

61 
27.7% 

92 
41.8% 

16 
7.3% 

220 
100.0% 

รวม 76 
19.0% 

121 
30.2% 

162 
40.5% 

41 
10.2% 

400 
100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  29.966       df = 3      Sig = 0.019 
 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 

ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
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สมมติฐานข้อที่ 1.12 อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาย ุ
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตั้งใจชมจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
โฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมดว้ย 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

รวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 2 
 6.1% 

6 
18.2% 

17 
51.5% 

8 
24.2% 

33 
100.0% 

20 – 30 ปี 17 
26.6% 

24 
37.5% 

20 
31.2% 

3 
4.7% 

64 
100.0% 

31 – 40 ปี 10 
9.8% 

35 
34.3% 

47 
46.1% 

10 
9.8% 

102 
100.0% 

41 – 50 ปี 19 
19.4% 

 30  
30.6% 

44 
44.9% 

5 
5.1% 

98 
100.0% 

51 – 60 ปี 18 
31.0% 

13 
22.4% 

21 
36.2% 

6 
10.3% 

58 
100.0% 

มากกวา่ 60 ปี 10 
22.2% 

13 
28.9% 

13 
28.9% 

9 
20.0% 

45 
100.0% 

รวม 76 
19.0% 

121 
30.2% 

162 
40.5% 

41 
10.2% 

400 
100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,      2 = 38.833       df = 15      Sig = 0.001     
 

DPU
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จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อายุของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

สมมติฐานข้อที่ 1.13 ระดับการศึกษาของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : ระดบัการศึกษาอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

ระดบัการศึกษา 
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตั้งใจชมจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
โฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมดว้ย 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

รวม 

ประถมศึกษา 
16 

26.2% 
14 

23.0% 
28 

45.9% 
3 

4.9% 
61 

100.0% 

มธัยมศึกษา 
19 

19.2% 
29 

29.3% 
41 

41.4% 
10 

10.1% 
99 

100.0% 

อนุปริญญาตรี 
10 

20.8% 
16 

33.3% 
19 

39.6% 
3 

6.2% 
48 

100.0% 

ปริญญาตรี 
29 

16.7% 
56 

32.2% 
64 

36.8% 
25 

14.4% 
174 

100.0% 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
2 

11.1% 
6 

33.3% 
10 

55.6% 
0 

0.0% 
18 

100.0% 

รวม 
76 

19.0% 
121 

30.2% 
162 

40.5% 
41 

10.2% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  213.618 df = 12      Sig = 0. 326 
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จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร” ไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่ 1.14 อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการ
เปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที ่4.26 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาชีพ 
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตั้งใจชมจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
โฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมดว้ย 

เปิดทิ้งไว ้
เป็นเพื่อน 

รวม 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

6 
10.0% 

16 
26.7% 

25 
41.7% 

13 
21.7% 

60 
100.0% 

ขา้ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ 

9 
11.1% 

26 
32.1% 

31 
38.3% 

15 
18.5% 

81 
100.0% 

ธุรกิจส่วนตวั 
9 

25.0% 
10 

27.8% 
17 

47.2% 
0 

0.0% 
36 

100.0% 
บริษทัเอกชน/ 

ธนาคาร 
9 

10.7% 
33 

39.3% 
35 

41.7% 
7 

8.3% 
84 

100.0% 

แม่บา้น 
35 

35.0% 
27 

27.01% 
34 

34.0% 
4 

4.0% 
100 

100.0% 

อ่ืนๆ 
8 

20.5% 
9 

23.1% 
20 

51.3% 
2 

5.1% 
39 

100.0% 

รวม 
76 

19.0% 
121 

30.2% 
162 

40.5% 
41 

10.2% 
400 

100.0% 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  250.692       df = 15      Sig = 0.000 
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จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  1.15 รายได้ต่อเ ดือนของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะใน
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

รายไดต้่อเดือน 
ลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ตั้งใจชมจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
โฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมดว้ย 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

รวม 

ต ่ากวา่ 5,000  
บาท 

20 
23.3% 

21 
24.4% 

37 
43.0% 

8 
9.3% 

86 
100.0% 

5,0001 – 15,000 
บาท 

28 
18.5% 

48 
31.8% 

62 
41.1% 

13 
8.6% 

151 
100.0% 

15,001 – 25,000 
บาท 

10 
11.0% 

39 
42.9% 

34 
37.4% 

8 
8.8% 

91 
100.0% 

25,001 – 35,000 
บาท 

9 
23.1% 

10 
25.6% 

18 
46.2% 

2 
5.1% 

39 
100.0% 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

9 
27.3% 

3 
9.1% 

11 
33.3% 

10 
30.3% 

33 
100.0% 

รวม 
76 

19.0% 
121 

30.2% 
162 

40.5% 
41 

10.2% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  232.164      df = 15      Sig = 0.001 
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จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

สมมติฐานข้อที่ 1.16 เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

เพศ 
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เพื่อความรู้ เพื่อทนั 
เหตุการณ์โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อคลายเหงา รวม 

ชาย 
65 

36.1% 
35 

19.4% 
53 

29.4% 
27 

15.0% 
180 

100.0% 

หญิง 
119 

54.1% 
38 

17.3% 
47 

21.4% 
16 

7.3% 
220 

100.0% 

รวม 
184 

46.0% 
73 

18.2% 
100 

25.0% 
43 

10.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  215.298       df = 3      Sig = 0.002 
 
จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 

ค่า Sig < 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ เพศของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
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สมมติฐานข้อที่ 1.17 อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กับ
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาย ุ
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เพื่อความรู้ เพื่อทนั
เหตุการณ์โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อคลายเหงา รวม 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
14 

42.4% 
6 

18.2% 
10 

30.3% 
3 

9.1% 
33 

100.0% 

20 – 30 ปี 
29 

45.3% 
16 

25.0% 
14 

21.9% 
5 

7.8% 
64 

100.0% 

31 – 40 ปี 
41 

40.2% 
21 

20.6% 
27 

26.5% 
13 

12.7% 
102 

100.0% 

41 – 50 ปี 
52 

53.1% 
13 

13.3% 
27 

27.6% 
6 

6.1% 
98 

100.0% 

51 – 60 ปี 
32 

55.2% 
9 

15.5% 
13 

22.4% 
4 

6.9% 
59 

100.0% 

มากกวา่ 60 ปี 
16 

35.6% 
8 

17.8% 
9 

20.0% 
12 

26.7% 
45 

100.0% 

รวม 
184 

46.0% 
73 

18.2% 
100 

25.0% 
43 

10.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  223.420       df = 15      Sig = 0.076 
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จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig > 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ อายุของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่ 1.18 ระดับการศึกษาของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุ
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีใน
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

ระดบัการศึกษา 
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เพื่อความรู้ เพื่อทนั
เหตุการณ์ 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อคลายความ
เหงา 

รวม 

ประถมศึกษา 
35 

57.4% 
8 

13.1% 
12 

19.7% 
6 

9.8% 
61 

100.0% 

มธัยมศึกษา 
52 

52.5% 
11 

11.1% 
23 

23.2% 
13 

13.1% 
99 

100.0% 

อนุปริญญาตรี 
17 

35.4% 
8 

16.7% 
21 

43.8% 
2 

4.2% 
48 

100.0% 

ปริญญาตรี 
74 

42.5% 
37 

21.3% 
41 

23.6% 
22 

12.6% 
174 

100.0% 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
6 

33.3% 
9 

50.0% 
3 

16.7% 
0 

0.0% 
18 

100.0% 

รวม 
184 

46.0% 
73 

18.2% 
100 

25.0% 
43 

10.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  232.636       df = 12      Sig = 0.001
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จากตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที ่1.19 อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิด
รับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square


ตารางที ่4.31 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร
กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

อาชีพ 
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เพื่อความรู้ เพื่อทนัเหตุการณ์
โลก 

เพื่อความบนัเทิง เพื่อคลายเหงา รวม 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

27 
45.0% 

17 
28.3% 

10 
16.7% 

6 
10.0% 

60 
100.0% 

ขา้ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ 

29 
35.8% 

14 
17.3% 

24 
29.6% 

14 
17.3% 

81 
100.0% 

ธุรกิจ 
ส่วนตวั 

15 
41.7% 

5 
13.9% 

14 
38.9% 

2 
5.6% 

36 
100.0% 

พนกังานบริษทั/
ธนาคาร 

32 
38.1% 

20 
23.8% 

29 
34.5% 

3 
3.6% 

84 
100.0% 

แม่บา้น 
64 

64.0% 
12 

12.0% 
14 

14.0% 
10 

10.0% 
100 

100.0% 

อ่ืนๆ 
17 

43.6% 
5 

12.8% 
9 

23.1% 
8 

20.5% 
39 

100.0% 

รวม 
184 

46.0% 
73 

18.2% 
100 

25.0% 
43 

10.8% 
400 

100.0% 

 
หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  242.950       df = 15      Sig = 0.000 
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จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ อาชีพของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  1.20 รายได้ต่อเดือนของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

H0 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุ
ในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

H1 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุใน
การเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ Chi-Square 
 

ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครกบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
 

รายไดต้่อเดือน 
สาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

เพื่อความรู้ เพื่อทนั
เหตุการณ์โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อคลายเหงา รวม 

ต ่ากวา่  
5,000 บาท 

44 
51.2% 

13 
15.1% 

19 
22.1% 

10 
11.6% 

86 
100.0% 

5,001 – 15,000 
บาท 

82 
54.3% 

24 
15.9% 

32 
21.2% 

13 
8.6% 

151 
100.0% 

15.001 – 
25,000 บาท 

33 
36.3% 

19 
20.9% 

31 
34.1% 

8 
8.8% 

91 
100.0% 

25,001 – 
35,000 บาท 

17 
43.6% 

12 
30.8% 

9 
23.1% 

1 
2.6% 

39 
100.0% 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

8 
24.2% 

5 
15.2% 

9 
27.3% 

11 
33.3% 

33 
100.0% 

รวม 
184 

46.0% 
73 

18.2% 
100 

25.0% 
43 

10.8% 
400 

100.0% 

 

หมายเหตุ. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ,  236.274       df = 12      Sig = 0.000 
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จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 
ค่า Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กล่าวคือ รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่  2  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ี
แตกต่างกนัมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ย ๆไดด้งัน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ความถ่ีในการรับชมรายการท่ีแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
H0 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกัน จะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกัน จะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถ่ีในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
1 วนัต่อสปัดาห์ 185 3.45 0.41 6.222 0.000* 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 74 3.67 0.46   
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 58 3.66 0.46   

ทุกวนั 83 3.55 0.39   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ  
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถี่ใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

ความถี่ในการรับชมรายการ 

1 วนัต่อสปัดาห์ 2-3 วนัต่อ
สปัดาห์ 

3-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 

ทุกวนั 

3.45 3.67 3.66 3.55 
1 วนัต่อสปัดาห์ 3.45 - -0.21* -0.20* -0.09 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 3.67  - 0.00 0.11 
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 3.66   - 0.11 

ทุกวนั 3.55    - 

  
จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 1 วนัต่อสัปดาห์ จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 2-3 วนัต่อสัปดาห์ และ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
H0 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
 

ระยะเวลาในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53 3.51 0.58 2.073 0.103 
ประมาณ 4-7 เดือน 48 3.68 0.40   
ประมาณ 8-11 เดือน 108 3.50 0.33   

มากกวา่ 1 ปี 191 3.55 0.44   
 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ F-prob > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ลกัษณะการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ลกัษณะการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ลกัษณะการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะในการรับชม” 
 

ลกัษณะในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 76 3.56 0.46 4.482 0.004* 
เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา 121 3.55 0.41   

ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 162 3.59 0.43   
เปิดท้ิงไวเ้ป็นเพ่ือน 41 3.32 0.39   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ   
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะในการรับชม 
 

ลกัษณะ 
การรับชมรายการ 

 
 

 
 
Mean 

ลกัษณะการรับชมรายการ 

ตั้งใจชม
ตลอดจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
มีการโฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมอ่ืนดว้ย 

เปิดท้ิงไวเ้ป็น
เพื่อน 

3.56 3.55 3.59 3.32 
ตั้งใจชมตลอด 
จนจบรายการ 

3.56 - 0.01 -0.03 0.23* 

เปล่ียนช่อง 
เม่ือมีการโฆษณา 

3.55  - -0.04 0.22* 

ชมไปดว้ยท ากิจกรรม
อ่ืนไปดว้ย 

3.59   - 0.27* 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

3.32    - 

 
จากตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 
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ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย จะมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่2.4 สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob  
เพื่อความรู้ 184 3.61 0.43 8.097 0.000* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 73 3.65 0.43   
เพื่อความบนัเทิง 100 3.44 0.40   
เพื่อคลายเหงา 43 3.34 0.41   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ   
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

สาเหตุในการรับชมรายการ 

เพื่อความรู้ เพื่อทนัเหตุการณ์
โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อ 
คลายเหงา 

3.61 3.65 3.44 3.34 
เพื่อความรู้ 3.61 - -0.04 0.17* 0.26* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 3.65  - 0.21* 0.30* 
เพื่อความบนัเทิง 3.44   - 0.09 
เพื่อคลายเหงา 3.34    - 

 
จากตารางท่ี 4.39 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อความรู้ จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชม
รายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อทนัเหตุการณ์โลก จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกบัผูช้ม
ท่ีรับชมรายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถ่ีในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
1 วนัต่อสปัดาห์ 185 3.25 0.54 4.787 0.003* 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 74 3.50 0.60   
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 58 3.43 0.52   

ทุกวนั 83 3.29 0.46   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ด้านปฏิสัมพนัธ์             
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถี่ใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

ความถี่ในการรับชมรายการ 

1 วนัต่อสปัดาห์ 2-3 วนัต่อ
สปัดาห์ 

3-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 

ทุกวนั 

3.25 3.50 3.43 3.29 
1 วนัต่อสปัดาห์ 3.25 - -0.25* -0.17* -0.04 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 3.50  - 0.07 0.21* 
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 3.43   - 0.13 

ทุกวนั 3.29    - 
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จากตารางท่ี 4.41 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 1 วนัต่อสัปดาห์ จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 2-3 วนัต่อสัปดาห์ และ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 

ผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 2-3 วนัต่อสัปดาห์ จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการทุกวนั 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่2.6 ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
 

ระยะเวลาในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53 3.26 0.61 0.585 0.625 
ประมาณ 4-7 เดือน 48 3.32 0.61   
ประมาณ 8-11 เดือน 108 3.31 0.52   

มากกวา่ 1 ปี 191 3.36 0.52   

 
จากตารางท่ี 4.42 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ F-prob > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 2.7 ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะในการรับชม 
 

ลกัษณะในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 76 3.29 0.58 2.672  0.047* 
เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา 121 3.41 0.54   

ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 162 3.33 0.51   
เปิดท้ิงไวเ้ป็นเพ่ือน 41 3.14 0.53   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.43 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.44 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะการรับชม 
 

ลกัษณะ 
การรับชมรายการ 

 
 
 
 

Mean 

ลกัษณะการรับชมรายการ 

ตั้งใจชม
ตลอดจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
มีการโฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมอ่ืนดว้ย 

เปิดท้ิงไวเ้ป็น
เพื่อน 

3.29 3.41 3.33 3.14 
ตั้งใจชมตลอด 
จนจบรายการ 

3.29 -  -0.11 -0.04 0.15 

เปล่ียนช่อง 
เม่ือมีการโฆษณา 

3.41  - 0.07 0.26* 

ชมไปดว้ยท ากิจกรรม
อ่ืนไปดว้ย 

3.33   - 0.19* 

เปิดไวเ้ป็นเพื่อน 3.14    - 

 
จากตารางท่ี 4.44 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จะมีการรับรู้การรับรู้ดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย จะมีการรับรู้การรับรู้
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.8 สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H1 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

DPU



 
 
 

100 
 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob  
เพื่อความรู้ 184 3.38 0.53 6.188 0.000* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 73 3.47 0.65   
เพื่อความบนัเทิง 100 3.24 0.44   
เพื่อคลายเหงา 43 3.09 0.50   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 
จากตารางท่ี 4.45 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.46 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

สาเหตุในการรับชมรายการ 

เพื่อความรู้ เพื่อทนัเหตุการณ์
โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อ 
คลายเหงา 

3.38 3.47 3.24 3.09 
เพื่อความรู้ 3.38 - -0.09 0.14* 0.29* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 3.47  - 0.23* 0.38* 
เพื่อความบนัเทิง 3.24   - 0.15 
เพื่อคลายเหงา 3.09    - 
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จากตารางท่ี 4.46 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อความรู้ จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกบัผูช้มท่ีรับชม
รายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อทนัเหตุการณ์โลก จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกบัผูช้ม
ท่ีรับชมรายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.9 ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านการด าเนิน
รายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถ่ีในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
1 วนัต่อสปัดาห์ 185 3.44 0.60 4.890 0.002* 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 74 3.72 0.64   
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 58 3.64 0.62   

ทุกวนั 83 3.64 0.50   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.47 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.48 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชม 
 

ความถี่ใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

ความถี่ในการรับชมรายการ 

1 วนัต่อ
สปัดาห์ 

2-3 วนัต่อ
สปัดาห์ 

3-4 วนัต่อ
สปัดาห์ 

ทุกวนั 

3.44 3.72 3.64 3.64 
1 วนัต่อสปัดาห์ 3.44 - -0.27* -0.20* -0.19* 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 3.72  - 0.07 0.07 
3-4 วนัต่อสปัดาห์ 3.64   - 0.00 

ทุกวนั 3.64    - 

 
จากตารางท่ี 4.48 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามความถ่ีในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 1 วนัต่อสัปดาห์ จะมีการรับรู้ด้านการด าเนิน
รายการแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีความถ่ีในการรับชมรายการ 2-3 วนัต่อสัปดาห์ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ และ
ทุกวนั 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.10 ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้านการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ระยะเวลาในการรับชมรายการ จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
 

ระยะเวลาในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 53 3.33 0.73 6.222 0.000* 
ประมาณ 4-7 เดือน 48 3.73 0.72   
ประมาณ 8-11 เดือน 108 3.46 0.48   

มากกวา่ 1 ปี 191 3.65 0.57   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.49 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการ 
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
 

ระยะเวลาใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

ระยะเวลาในการรับชมรายการ 

นอ้ยกวา่ 3 
เดือน 

ประมาณ 
 4-7 เดือน 

ประมาณ 
 8-11 เดือน 

มากกวา่ 1 ปี 

3.33 3.73 3.46 3.65 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3.33 - -0.39* -0.12 -0.31* 
ประมาณ 4-7 เดือน 3.73  - 0.27* 0.08 
ประมาณ 8-11 เดือน 3.46   - -0.18* 

มากกวา่ 1 ปี 3.65    - 
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จากตารางท่ี 4.50 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นการด าเนิน
รายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีรับชมรายการนอ้ยกว่า 3 เดือน จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการแตกต่างกบั
ผูช้มท่ีรับชมรายการประมาณ 4-7 เดือน และผูช้มท่ีรับชมรายการมากกวา่ 1 ปี 

ผูช้มท่ีรับชมรายการประมาณ 4-7 เดือน จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการแตกต่างกบั
ผูช้มท่ีรับชมรายการประมาณ 8-11 เดือน  

ผูช้มท่ีรับชมรายการประมาณ 8-11 เดือน จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการแตกต่าง
กบัผูช้มท่ีรับชมรายการมากกวา่ 1 ปี 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.11 ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนิน
รายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะในการรับชม 
 

ลกัษณะในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob 
ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 76 3.74 0.55 9.048 0.000* 
เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา 121 3.60 0.63   

ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 162 3.56 0.57   
เปิดท้ิงไวเ้ป็นเพ่ือน 41 3.15 0.59   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
 

DPU



 
 
 

105 
 

จากตารางท่ี 4.51 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการ 
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะการรับชม 
 

ลกัษณะ 
การรับชมรายการ 

 
 

 
 
Mean 

ลกัษณะการรับชมรายการ 

ตั้งใจชม
ตลอดจนจบ
รายการ 

เปล่ียนช่องเม่ือ
มีการโฆษณา 

ชมไปดว้ยท า
กิจกรรมอ่ืนดว้ย 

เปิดท้ิงไวเ้ป็น
เพื่อน 

3.74 3.60 3.56 3.15 
ตั้งใจชมตลอด 
จนจบรายการ 

3.74 - 0.13 0.17* 0.58* 

เปล่ียนช่อง 
เม่ือมีการโฆษณา 

3.60  - 0.03 0.44* 

ชมไปดว้ยท ากิจกรรม
อ่ืนไปดว้ย 

3.56   - 0.41* 

เปิดท้ิงไว ้
เป็นเพื่อน 

3.15    - 

 
จากตารางท่ี 4.52 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นการด าเนิน

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามลกัษณะการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ 
ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จะมีการรับรู้การรับรู้ดา้น
การด าเนินรายการแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย และ
ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 
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ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จะมีการรับรู้การรับรู้ดา้น
การด าเนินรายการแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย จะมีการรับรู้การรับรู้
ดา้นการด าเนินรายการแตกต่างกบัผูช้มท่ีมีลกัษณะการรับชมแบบเปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.12 สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนิน
รายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

H0 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกัน จะมีการรับรู้ด้านการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : สาเหตุในการรับชมรายการ จะมีการรับรู้ด้านการด าเนินรายการของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.53 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุในการรับชม N Mean S.D. F-value F-prob  
เพื่อความรู้ 184 3.60 0.56 6.366 0.000* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 73 3.76 0.73   
เพื่อความบนัเทิง 100 3.47 0.54   
เพื่อคลายเหงา 43 3.31 0.57   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.53 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า F-prob < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 กล่าวคือ สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.54 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการ 
ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชม 
 

สาเหตุใน 
การรับชมรายการ 

 
 

 
Mean 

สาเหตุในการรับชมรายการ 

เพื่อความรู้ เพื่อทนัเหตุการณ์
โลก 

เพื่อความ
บนัเทิง 

เพื่อ 
คลายเหงา 

3.60 3.76 3.47 3.31 
เพื่อความรู้ 3.60 - -0.15 0.13 0.29* 

เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 3.76  - 0.28* 0.45* 
เพื่อความบนัเทิง 3.47   - 0.16 
เพื่อคลายเหงา 3.31    - 

 
จากตารางท่ี 4.54 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ดา้นการด าเนิน

รายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามสาเหตุในการรับชมรายการ เป็นรายคู่ LSD 
ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อความรู้ จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการแตกต่างกบัผูช้มท่ี
รับชมรายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อทนัเหตุการณ์โลก จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการแตกต่าง
กบัผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อความบนัเทิง และผูช้มท่ีรับชมรายการเพื่อคลายเหงา 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่   3  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง
กนั แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ย ๆไดด้งัน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 
 

ตารางที่ 4.55 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียของการได้ประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. T Sig 
ชาย 180 3.55 0.52 1.581 0.115 
หญิง 220 3.47 0.47   

 
จากตารางท่ี 4.55 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะได้ประโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 อาย ุ  N Mean S.D. F Sig 

ต ่ากวา่ 20 ปี 33 3.80 0.55 5.932 0.000* 
20-30 ปี 64 3.66 0.57   
31-40 ปี 102 3.50 0.48   
41-50 ปี 98 3.42 0.40   
51-60 ปี 58 3.44 0.48   

มากกวา่ 60 ปี 45 3.32 0.40   
 

หมายเหตุ. * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.56 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียการได้
ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั  

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.57 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการได้รับประโยชน์ด้าน        
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 
 

 
Mean 

อายุ 
ต ่ากวา่  
20 ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 
ปี 

51 – 60 
ปี 

มากกวา่  
60 ปี 

3.80 3.66 3.50 3.42 3.44 3.32 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.80 - 0.14 0.30* 0.38* 0.36* 0.48* 
20 – 30 ปี 3.66  - 0.15 0.23* 0.21 0.33* 
31 – 40 ปี 3.50   - 0.08 0.06 0.18 
41 – 50 ปี 3.42    - -0.01 0.09 
51 – 60 ปี 3.44     - 0.11 

มากกวา่ 60 ปี 3.32      - 
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จากตารางท่ี 4.57 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และมากกวา่ 60 ปี 

ผูช้มท่ีมีอาย ุ20-30 ปี จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง
กบัผูช้มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี และมากกวา่ 60 ปี 

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ด้านเน้ือหารายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง” จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 3.42 0.50 1.632 0.165 
มธัยมศึกษา 99 3.49 0.51   
อนุปริญญา 48 3.40 0.31   
ปริญญาตรี 174 3.56 0.51   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.57 0.55   
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จากตารางท่ี 4.58 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.4 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางที่ 4.59 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 3.82 0.61 6.237 0.000* 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.48 0.35   
ธุรกิจส่วนตวั 36 3.43 0.39   

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.44 0.50   
แม่บา้น 100 3.42 0.44   
อ่ืนๆ 39 3.45 0.58   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.59 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั  
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เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.60 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 
 
 

Mean 

อาชีพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

บริษทัเอกชน/
ธนาคาร 

แม่บา้น อ่ืนๆ 

3.82 3.48 3.43 3.44 3.42 3.45 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.82 - 0.33* 0.38* 0.37* 0.39* 0.36* 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.48  - 0.54 0.04 0.06 0.03 

ธุรกิจส่วนตวั 3.43   - -0.01 0.00 -0.01 
เอกชน/ธนาคาร 3.44    - 0.21 -0.00 

แม่บา้น 3.42     - -0.26 
อ่ืนๆ 3.45      - 

 
จากตารางท่ี 4.60 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูช้มท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ผูช้มท่ีเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน/ธนาคาร ผูช้มท่ีเป็นแม่บา้น และผูช้มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 3.5 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะได้

ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ด้านเน้ือหารายการ “ผู้หญิงถึงผู ้หญิง” จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.55 0.51 0.534 0.711 
5,001-15,000 บาท 151 3.52 0.53   

15,001-25,000 บาท 91 3.46 0.46   
25,001-35,000 บาท 39 3.44 0.39   
35,001 บาทข้ึนไป 33 3.49 0.45   

 

 
จากตารางท่ี 4.61 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.6 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสาร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสาร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 
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ตารางที ่4.62 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. t Sig 
ชาย 180 3.37 0.48 0.965 0.335 
หญิง 220 3.32 0.46   

 
จากตารางท่ี 4.62 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.7 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะได้ประโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 อาย ุ  N Mean S.D. F Sig 

ต ่ากวา่ 20 ปี 33 3.70 0.45 8.742 0.000* 
20-30 ปี 64 3.53 0.55   
31-40 ปี 102 3.28 0.43   
41-50 ปี 98 3.24 0.42   
51-60 ปี 58 3.31 0.46   

มากกวา่ 60 ปี 45 3.19 0.33   

 
หมายเหตุ. * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.63 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียการได้
ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั  

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.64 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการได้รับประโยชน์ด้าน        
ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 
 
 

Mean 

อายุ 

ต ่ากวา่  
20 ปี 

20 – 30 
ปี 

31 – 40 
ปี 

41 – 50 
ปี 

51 – 60 
ปี 

มากกวา่ 
60 ปี 

3.70 3.53 3.28 3.24 3.31 3.19 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.70 - 0.16 0.41* 0.45* 0.38* 0.51* 
20 – 30 ปี 3.53  - 0.24* 0.28* 0.22* 0.34* 
31 – 40 ปี 3.28   - 0.04 -0.02 0.09 
41 – 50 ปี 3.24    - -0.06 0.05 
51 – 60 ปี 3.31     - 0.12 

มากกวา่ 60 ปี 3.19      - 

 
จากตารางท่ี 4.64 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และมากกวา่ 60 ปี 
ผูช้มท่ีมีอาย ุ20-30 ปี จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และมากกวา่ 60 ปี 
ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 3.8 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนัตวั 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูรั้บสาร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 3.30 0.35 1.614 0.170 
มธัยมศึกษา 99 3.29 0.45   
อนุปริญญา 48 3.33 0.32   
ปริญญาตรี 174 3.36 0.53   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.58 0.58   

 
จากตารางท่ี 4.65 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.9 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 

H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ  าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพ 

 
อาชีพ N Mean S.D. F Sig 

นกัเรียน/นกัศึกษา 60 3.76 0.55 14.071 0.000* 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.21 0.37   

ธุรกิจส่วนตวั 36 3.37 0.34   
พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.28 0.49   

แม่บา้น 100 3.22 0.36   
อ่ืนๆ 39 3.37 0.48   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.66 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั  

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.67 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการได้รับประโยชน์ด้าน        
ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 
 
 

Mean 

อาชีพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เอกชน/ 
ธนาคาร 

แม่บา้น อ่ืนๆ 

3.76 3.21 3.37 3.28 3.22 3.37 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.76 - 0.54* 0.38* 0.47* 0.53* 0.39* 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.21  - -0.15 -0.06 -0.00 -0.15 

ธุรกิจส่วนตวั 3.37   - 0.08 0.15 0.00 
เอกชน/ธนาคาร 3.28    - 0.06 -0.08 

แม่บา้น 3.22     - -0.14 
อ่ืนๆ 3.37      - 

 
จากตารางท่ี 4.67 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูช้มท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ผูช้มท่ีเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน/ธนาคาร ผูช้มท่ีเป็นแม่บา้น และผูช้มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 3.10 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะได้

ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.68 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ด้านขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.42 0.42 1.815 0.125 
5,001-15,000 บาท 151 3.30 0.50   

15,001-25,000 บาท 91 3.32 0.41   
25,001-35,000 บาท 39 3.45 0.44   
35,001 บาทข้ึนไป 33 3.24 0.57   

 
จากตารางท่ี 4.68 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0  และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูล
ข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.11 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิง

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิง

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 

 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. T Sig 
ชาย 180 3.95 0.61 1.251 0.212 
หญิง 220 3.87 0.57   
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จากตารางท่ี 4.69 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ท่ีมีเพศต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3.12 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิง

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิง

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.70 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 อาย ุ  N Mean S.D. F Sig 

ต ่ากวา่ 20 ปี 33 4.01 0.66 4.152 0.001* 
20-30 ปี 64 4.08 0.72   
31-40 ปี 102 3.75 0.54   
41-50 ปี 98 3.83 0.53   
51-60 ปี 58 3.91 0.56   

มากกวา่ 60 ปี 45 4.10 0.47   

 
หมายเหตุ. * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.70 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียการได้
ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั  
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เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการไดรั้บประโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 
 
 

Mean 

อายุ 

ต ่ากวา่  
20 ปี 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 
ปี 

51 – 60 
ปี 

มากกวา่ 60 
ปี 

4.01 4.08 3.75 3.83 3.91 4.10 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.01 - -0.07 0.25* 0.17 0.09 -0.09 
20 – 30 ปี 4.08  - 0.33* 0.24* 0.16 -0.02 
31 – 40 ปี 3.75   - -0.08 -0.16 -0.35* 
41 – 50 ปี 3.83    - -0.08 -0.26* 
51 – 60 ปี 3.91     - -0.18 

มากกวา่ 60 ปี 4.10      - 

 
จากตารางท่ี 4.71 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี  
ผูช้มท่ีมีอาย ุ20-30 ปี จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ 41-50 ปี  
ผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี 
ผูช้มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี 
ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที ่3.13 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.72 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ด้านความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดับการศึกษาของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 4.09 0.45 3.938 0.004* 
มธัยมศึกษา 99 3.82 0.68   
อนุปริญญา 48 3.77 0.51   
ปริญญาตรี 174 3.95 0.56   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.64 0.68   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.72 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.73 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการไดรั้บประโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา 

 
 
 

Mean 

ระดบัการศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มธัยม 
ศึกษา 

อนุ 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
4.09 3.82 3.77 3.95 3.64 

ประถมศึกษา 4.09 - 0.27* 0.32* 0.14 0.45* 
มธัยมศึกษา 3.82  - 0.05 -0.12 0.18 
อนุปริญญาตรี 3.77   - -0.18 0.12 
ปริญญาตรี 3.95    - 0.30* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.64     - 

 
จากตารางท่ี 4.73 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ LSD ได้ผลการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จะไดรั้บประโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา อนุปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  

ผูช้มท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะได้รับประโยชน์ด้านความบนัเทิงรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที ่3.14 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์

ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านความ

บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ความบนัเทิง

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที่ 4.74 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 4.01 0.68 2.402 0.037* 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.86 0.54   
ธุรกิจส่วนตวั 36 4.03 0.54   

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.75 0.66   
แม่บา้น 100 3.93 0.50   
อ่ืนๆ 39 4.03 0.56   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.74 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ  และยอมรับ H1 
กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.75 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการไดรั้บประโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 
 
 

Mean 

อาชีพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เอกชน/ 
ธนาคาร 

แม่บา้น อ่ืนๆ 

4.01 3.86 4.03 3.75 3.93 4.03 
นกัเรียน/นกัศึกษา 4.01 - 0.14 -0.02 0.26* 0.08 -0.02 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.86  - -0.17 0.11 -0.06 -0.16 

ธุรกิจส่วนตวั 4.03   - 0.28* 0.10 0.00 
เอกชน/ธนาคาร 3.75    - -0.18* 0.28* 

แม่บา้น 3.93     - -0.10 
อ่ืนๆ 4.03      - 

 
จากตารางท่ี 4.75 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 
ผูช้มท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั จะไดรั้บประโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 
ผูช้มท่ีเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ธนาคารจะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นแม่บา้น และผูช้มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 3.15 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะได้

ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที่ 4.76 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการไดป้ระโยชน์
ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพ 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.97 0.57 2.486 0.043* 
5,001-15,000 บาท 151 3.90 0.55   

15,001-25,000 บาท 91 3.76 0.64   
25,001-35,000 บาท 39 3.94 0.64   
35,001 บาทข้ึนไป 33 4.10 0.52   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.76 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.77 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการไดรั้บประโยชน์ดา้นความ
บนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดอืน 

 
 
 

Mean 

รายได้ต่อเดอืน 

ต ่ากวา่ 
5,000 บาท 

5,001-15,000 
บาท 

15,001-
25,000 บาท 

25,001-
35,000 บาท 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.97 3.90 3.76 3.94 4.10 
ต ่ากวา่ 5,000  

บาท 
3.97 - 0.06 0.20* 0.02 -0.12 

5,001-15,000  
บาท 

3.90  - 0.13 -0.04 -0.19 

15,001-25,000 
บาท 

3.76   - -0.17 -0.33* 

25,001-35,000 
บาท 

3.94    - -0.15 

35,001 บาท 
ข้ึนไป 

4.10     - 

 
จากตารางท่ี 4.77 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการไดรั้บประโยชน์ดา้น

ความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ LSD ได้ผลการ
ทดสอบ ดงัน้ี 

ผูช้มท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท จะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท 

ผูช้มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จะได้รับประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป  

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่   4  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง
กนั 

แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ย ๆไดด้งัน้ี 
สมมติฐานข้อที ่4.1 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ      “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 
 

ตารางที่ 4.78 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. T  Sig 
ชาย 180 3.62 0.44 -0.971 0.332 
หญิง 220 3.66 0.41   

 
จากตารางท่ี 4.78 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่
แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที ่4.2 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.79 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาย ุ N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 20 ปี 33 3.80 0.50 2.390 0.037* 

20-30 ปี 64 3.70 0.49   
31-40 ปี 102 3.58 0.41   
41-50 ปี 98 3.62 0.38   
51-60 ปี 58 3.58 0.42   

มากกวา่ 60 ปี 45 3.74 0.38   

 
หมายเหตุ. * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.79 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.80 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 
 
 

Mean 

อายุ 

ต ่ากวา่  
20 ปี 

20 – 30 
ปี 

31 – 40 
ปี 

41 – 50 
ปี 

51 – 60 
ปี 

มากกวา่ 60 
ปี 

3.80 3.70 3.58 3.62 3.58 3.74 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.80 - 0.10 0.21* 0.18* 0.22* 0.05 
20 – 30 ปี 3.70  - 0.11 0.07 0.12 -0.04 
31 – 40 ปี 3.58   - -0.03 0.00 -0.15* 
41 – 50 ปี 3.62    - 0.04 -012 
51 – 60 ปี 3.58     - -0.16* 

มากกวา่ 60 ปี 3.74      - 

 
จากตารางท่ี 4.80 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างความพึงพอใจด้าน

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จะมีความพึงพอใจด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี  
ผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี 
ผูช้มท่ีมีอาย ุ51-60 ปี จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง

กบัผูช้มท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี 
ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 4.3 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมี

ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที ่4.81 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 3.69 0.39 1.529 0.193 
มธัยมศึกษา 99 3.60 0.46   
อนุปริญญา 48 3.69 0.36   
ปริญญาตรี 174 3.62 0.42   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.83 0.44   

 
จากตารางท่ี 4.81 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.4 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที ่4.82 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 3.72 0.52 0.609 0.693 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.63 0.38   
ธุรกิจส่วนตวั 36 3.69 0.40   

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.62 0.43   
แม่บา้น 100 3.62 0.40   
อ่ืนๆ 39 3.64 0.44   

 
จากตารางท่ี 4.82 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจด้านเน้ือหา
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.5 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที ่4.83 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.68 0.46 1.893 0.111 
5,001-15,000 บาท 151 3.58 0.42   

15,001-25,000 บาท 91 3.64 0.41   
25,001-35,000 บาท 39 3.72 0.36   
35,001 บาทข้ึนไป 33 3.76 0.46   

 
จากตารางท่ี 4.83 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจด้าน
เน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่4.6 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 
 

ตารางที่ 4.84 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. T Sig 
ชาย 180 3.49 0.50 -0.280 0.780 
หญิง 220 3.50 0.42   
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จากตารางท่ี 4.84 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ
กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่4.7 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 

 
ตารางท่ี 4.85 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาย ุ N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 20 ปี 33 3.72 0.55 3.257 0.007* 

20-30 ปี 64 3.60 0.51   
31-40 ปี 102 3.43 0.40   
41-50 ปี 98 3.48 0.41   
51-60 ปี 58 3.40 0.46   

มากกวา่ 60 ปี 45 3.48 0.49   

 
หมายเหตุ. * หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.85 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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เม่ือพบวา่แตกต่างกนัผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.86 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

 
 
 

Mean 

อายุ 

ต ่ากวา่  
20 ปี 

20 – 30 
ปี 

31 – 40 
ปี 

41 – 50 
ปี 

51 – 60 
ปี 

มากกวา่ 
60 ปี 

3.72 3.60 3.43 3.48 3.40 3.48 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.72 - 0.11 0.28* 0.24* 0.32* 0.23* 
20 – 30 ปี 3.60  - 0.17* 0.12 0.20* 0.12 
31 – 40 ปี 3.43   - -0.04 0.03 -0.05 
41 – 50 ปี 3.48    - 0.08 -0.00 
51 – 60 ปี 3.40     - -0.08 

มากกวา่ 60 ปี 3.48      - 

 
จากตารางท่ี 4.86 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างความพึงพอใจด้าน

รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และมากกวา่ 60 ปี 
ผูช้มท่ีมีอายุ 20-30 ปี จะมีความพึงพอใจด้านรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

แตกต่างกบัผูช้มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ 51-60 ปี  
ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที่ 4.8 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมี

ความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 
สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
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ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.87 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 3.45 0.49 0.768 0.546 
มธัยมศึกษา 99 3.45 0.41   
อนุปริญญา 48 3.50 0.38   
ปริญญาตรี 174 3.53 0.49   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.57 0.53   

 
จากตารางท่ี 4.87 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0  และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.9 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
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ตารางที ่4.88 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 3.72 0.56 4.725 0.000* 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.43 0.39   
ธุรกิจส่วนตวั 36 3.44 0.44   

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.56 0.47   
แม่บา้น 100 3.39 0.40   
อ่ืนๆ 39 3.48 0.50   

 
หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.88 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig < 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจด้านรูปแบบ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

เม่ือพบวา่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ไดผ้ลการทดสอบ
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.89 แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

 
 
 

Mean 

อาชีพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เอกชน/ 
ธนาคาร 

แม่บา้น อ่ืนๆ 

3.72 3.43 3.44 3.56 3.39 3.48 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

3.72 - 0.29* 0.27* 0.15* 0.32* 0.23* 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

3.43  - -0.01 -0.13 0.03 -0.05 

ธุรกิจส่วนตวั 3.44   - -0.12 0.04 -0.04 
เอกชน/ธนาคาร 3.56    - 0.17* 0.08 

แม่บา้น 3.39     - -0.09 
อ่ืนๆ 3.48      - 

 
จากตารางท่ี 4.89 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ความพึงพอใจด้านรูปแบบ

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ LSD ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
ผูช้มท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะได้รับความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึง

ผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูช้มท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ผูช้มท่ีเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร ผูช้มท่ีเป็นแม่บา้น และผูช้มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

ผูช้มท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคารจะไดรั้บความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกบัผูช้มท่ีเป็นแม่บา้น  

ส าหรับคู่อ่ืนๆ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 4.10 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.90 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
รูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.48 0.50 0.469 0.758 
5,001-15,000 บาท 151 3.50 0.46   

15,001-25,000 บาท 91 3.46 0.40   
25,001-35,000 บาท 39 3.54 0.46   
35,001 บาทข้ึนไป 33 3.57 0.51   

 
จากตารางท่ี 4.90 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ  H0 และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.11 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ t-test 
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ตารางที่ 4.91 แสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
จ าแนกตามเพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เพศ N Mean S.D. t Sig 
ชาย 180 3.90 0.48 -1.223 0.222 
หญิง 220 3.96 0.44   

 
จากตารางท่ี 4.91 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.12 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน จะมีความพึง
พอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยวธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.92 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอายขุองผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาย ุ N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 20 ปี 33 3.96 0.50 1.348 0.243 

20-30 ปี 64 4.06 0.54   
31-40 ปี 102 3.92 0.45   
41-50 ปี 98 3.88 0.44   
51-60 ปี 58 3.96 0.44   

มากกวา่ 60 ปี 45 3.88 0.41   
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จากตารางท่ี 4.92 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ 
H1 กล่าวคือ มีอายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 2 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 4.13 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.93 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig 
ประถมศึกษา 61 3.99 0.38 0.555 0.696 
มธัยมศึกษา 99 3.94 0.49   
อนุปริญญา 48 3.90 0.40   
ปริญญาตรี 174 3.94 0.48   

สูงกวา่ปริญญาตรี 18 3.81 0.56   

 
จากตารางท่ี 4.93 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 พบว่า Sig > 0.05 ดงันั้นจึง ยอมรับ H0  และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 4.14 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกร

รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.94 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามอาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 3.97 0.58 1.945 0.086 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 81 3.83 0.41   
ธุรกิจส่วนตวั 36 4.07 0.40   

พนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร 84 3.90 0.52   
แม่บา้น 100 4.00 0.38   
อ่ืนๆ 39 3.89 0.44   

 
จากตารางท่ี 4.94 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ Sig > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  
H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 4.15 ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

สมมติฐานทางสถิติ คือ 
H0 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้น

พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
ตวัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ F-test โดยใชว้ธีิ One-Way ANOVA 
 

ตารางที ่4.95 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความพึงพอใจดา้น
พิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รายไดต้่อเดือน N Mean S.D. F Sig 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 86 3.96 0.45 0.289 0.885 
5,001-15,000 บาท 151 3.94 0.47   

15,001-25,000 บาท 91 3.90 0.49   
25,001-35,000 บาท 39 3.94 0.47   
35,001 บาทข้ึนไป 33 3.97 0.43   

หมายเหตุ. *หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.95 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า Sig  > 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับ H0  และ
ปฏิเสธ H1 กล่าวคือ ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีความพึงพอใจ
ดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.96 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง”  

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 :  เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.6 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.7 : อายุของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.8 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.9 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.10 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 
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ตารางที ่4.96 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานข้อท่ี 1.11 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี  1.12 : อายุของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.13 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.14 : อาชีพของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.15 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.16 : เพศของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี  1.17 : อายุของผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.18 : ระดบัการศึกษาของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.19 : อาชีพของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.20 : รายไดต่้อเดือนของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

ยอมรับ 
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ตารางที ่4.97 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี  2  : พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
ท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 : ความถ่ีในการรับชมรายการท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 : ลกัษณะการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.4 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.5 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกัน จะมีการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.6 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.7 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.8 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.9 : ความถ่ีในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.10 : ระยะเวลาในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้น
การด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.11 : ลกัษณะในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.12 : สาเหตุในการรับชมรายการต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการ
ด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

 

DPU



 
 
 

147 
 

ตารางที ่4.98 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  3  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.2 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

  ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.3 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะ
ไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.4 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.5 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะ
ไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.6 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.7 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.8 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะ
ไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.9 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.10 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั 
จะไดป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
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ตารางที ่4.98 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3.11 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.12 : ผู ้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน จะได้
ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.13 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.14 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะได้
ประโยชนด์า้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3.15 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั 
จะไดป้ระโยชน์ดา้นความบนัเทิงรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ยอมรับ 
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ตารางที ่4.99 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 
  

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี  4  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.1 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.2 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

  ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.3 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะ
มีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.4 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความ
พึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.5 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะ
มีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.6 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.7 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.8 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะ
มีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.9 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความ
พึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.10 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั 
จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
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ตารางที ่4.99 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 4.11 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.12 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึง
พอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.13 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.14 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีความ
พึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4.15 : ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั 
จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”แตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสารใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขต

กรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของผูรั้บสารในเขต

กรุงเทพมหานคร 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาและน ามา

เป็นกรอบในการวเิคราะห์งานวจิยั ไดแ้ก่ แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัประเภทและ
รูปแบบรายการโทรทศัน์ แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ ทฤษฎี
การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ  

ระเบียบวธีิวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั ในส่วนแรก ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) คือ 
กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มวยัท างานท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ของ
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่วนท่ีสอง เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวดัผล
เพียงคร้ังเดียว (One -Shot  Case Study) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาจ านวน 400 คน คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มประชากรเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือน
มกราคม 2557 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ 
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” การใชป้ระโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ความพึงพอใจ
ของผูรั้บสารท่ีมีต่อการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  
Statistics ) ซ่ึงไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (T-test 
Groups) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาวจัิย 

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา ส่วนใหญ่
จะมีพฤติกรรมในการรับชมรายการในช่วงปิดเทอม เน่ืองจากรายการจะออกอากาศช่วงเช้า เวลา 
09.10 – 09.35 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีกลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จะตอ้งไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั กลุ่ม
แม่บา้น ส่วนใหญ่จะรับชมรายการทุกวนั และติดตามชมรายอยา่งต่อเน่ืองมามากกวา่ 1 ปี โดยตั้งใจ
รับชมตลอดจนจบรายการ  เพื่อท่ีจะไดรั้บความรู้ และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ  กลุ่มวยั
ท างาน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเป็นบางวนั และลกัษณะในการรับชมจะรับชมไปดว้ย
ท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย แต่ก็เลือกท่ีจะรับชมรายการเพื่อความรู้ 

การรับรู้เก่ียวกบัการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จะไดรั้บ
ความรู้ใหม่ๆ จากรายการน้ี และยงัไดรั้บรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั กลุ่มแม่บา้น ท าให้ไดท้ราบเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไม่ว่า
จะเป็นในดา้นข่าว หรือดา้นบนัเทิง เพราะรายการน้ีมีความหลากหลายในดา้นการน าเสนอ และน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั เพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ กลุ่มวยัท างาน จะรับรู้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
ผูห้ญิง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของแฟชัน่ สุขภาพ ความสวยความงาม และภยัส าหรับผูห้ญิง 

การใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา ได้
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน จากการับชมรายการ เพราะรายการให้ทั้ง
ความรู้และความบนัเทิง กลุ่มแม่บา้น คือ ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ 
กลุ่มวยัท างาน จะไดรั้บความรู้และความบนัเทิงจากการรับชมรายการ เพราะรายการเป็นรายการ
ลกัษณะ News Talk  แบบวาไรต้ี และรายการน้ียงัให้ทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการรับชม
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รายการ เพราะรายการมีการน าเสนอทั้งขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงในดา้นความสวย ความงาม
ของผูห้ญิง 

ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา จะ
เห็นไดว้า่กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษามีความพึงพอใจในดา้นพิธีกรรายการ ดว้ยบุคลิกท่ีแตกต่างของ
พิธีกร ท าให้รายการมีสีสันและความหลากหลายมากยิ่งข้ึน กลุ่มแม่บา้น มีความพึงพอใจการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ รูปแบบรายการท่ีเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิง 
และพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของพิธีกรรายการ กลุ่มวยัท างานมีความพึงพอใจในทุก
ด้านของรายการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเน้ือหารายการ รูปแบบรายการ หรือพิธีกรรายการ ซ่ึงการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความชดัเจน และทนัสมยัต่อเหตุการณ์ 

ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 220 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.0   และเป็นเพศชายจ านวน 180  คน   คิดเป็นร้อยละ 45.0 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด คือ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน  98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุ 20-30 ปี จ  านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุ 51-60 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุมากกวา่  60 ปี จ  านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีนอ้ยท่ีสุด คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 

ดา้นระดบัการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คือ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา จ านวน  99 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.8 การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 การศึกษาระดบั
อนุปริญญา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยท่ีสุด 
คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5   

ดา้นอาชีพพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บา้นมากท่ีสุด คือ 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษทับริษทัเอกชน/ธนาคาร จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.0 ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 นักเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
และประกอบธุรกิจส่วนตวันอ้ยท่ีสุด คือ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 

ดา้นรายไดต่้อเดือนพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้5,000 - 15,000 บาทต่อเดือน
มากท่ีสุด คือ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามีรายได ้15 ,001 - 25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รายไดต้  ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 

DPU



 
 
 

154 

 

รายได ้   25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และรายได ้35,001 บาท
ข้ึนไปต่อเดือน  นอ้ยท่ีสุด คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 

ตอนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”   
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการมีความถ่ีในการรับชมรายการ 

“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดยรับชม 1 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมา คือ ทุกวนั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รับชม 2-3 วนัต่อสัปดาห์ จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.5 และรับชม 3-4 วนัต่อสัปดาห์นอ้ยท่ีสุด คือ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ระยะเวลาในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดยระยะเวลาท่ีติดตามชมมากท่ีสุด คือ มากกวา่ 
1 ปี จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ ประมาณ 8 – 11 เดือน จ านวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.0 นอ้ยกวา่ 3 เดือน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และประมาณ 4 – 7 เดือนนอ้ย
ท่ีสุด คือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ลกัษณะในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” โดยการชมไปดว้ยกิจกรรมอ่ืนไปดว้ย
มากท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา จ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
เปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อนนอ้ยท่ีสุด คือ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 
สาเหตุในการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เพื่อความรู้มากท่ีสุด คือ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมา คือ เพื่อความบนัเทิง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เพื่อทนัโลกทนัเหตุการณ์ 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และเพื่อคลายเหงานอ้ยท่ีสุด คือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 

ตอนที ่3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
จาการศึกษา การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความรู้ใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจจากรายการ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.74 ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้     
เพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.49 ดา้นการด าเนินรายการ กลุ่มตวัอยา่งมีการ
รับรู้ระยะเวลาวนัออกอากาศในช่วงวนัจนัทร์-ศุกร์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.66 

ตอนที ่4 การใช้ประโยชน์ของผู้รับสารทีม่ีต่อการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
จากการศึกษา การใช้ประโยชน์ของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน คน กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
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เน้ือหารายการ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการ
ใชป้ระโยชน์ เพื่อทราบเร่ืองราวใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.55 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์ เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าเพิ่มพูนความรู้ของตนเองมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
3.47 ดา้นความบนัเทิง กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์ เพื่อผอ่นคลายความเครียดมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
3.94 

ตอนที ่5 ความพงึพอใจของผู้รับสารทีม่ีต่อการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหารายการท่ีมี
ความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.67 ดา้นรูปแบบรายการ กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจในรูปแบบรายการมีความทนัสมยั น่าสนใจ และเขา้ใจง่ายมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.65 
ดา้นพิธีกร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวของคุณพชัรศรี เบญจมาศมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.20 

ตอนที ่6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย 20 ขอ้ คือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1-1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

จากการศึกษา พบว่า   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อท่ี 1.6-1.10 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

จากการศึกษา พบว่า   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ส่วนลกัษณะประชาการศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  
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สมมติฐานข้อท่ี 1.11–1.15 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 

จากการศึกษา พบว่า   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะในการเปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบั
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะในการเปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อท่ี 1.16–1.20 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
จากการศึกษา พบว่า  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุในการ
เปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
สาเหตุในการเปิดรับรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  

สมมติฐานข้อที่  2  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่างกนั 
จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย 12 ขอ้ คือ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1-2.4 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่าง

กนัจะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
จากการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ซ่ึง

ประกอบดว้ย ความถ่ีในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และสาเหตุในการรับชม  ท่ีแตกต่างกนั จะ
มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ดา้นระยะเวลาในการรับชม จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2.5- 2.8 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผู ้หญิง” ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความถ่ีในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และสาเหตุในการรับชม ท่ีแตกต่างกนั จะ
มีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ดา้นระยะเวลาในการรับชม จะมีการรับรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 2.9-2.12 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผู ้หญิง” ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความถ่ีในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และสาเหตุในการ
รับชม ท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้ดา้นการด าเนินรายการของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั
ทั้งหมด 

สมมติฐานข้อที ่ 3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย 15 ขอ้ คือ 
สมมติฐานข้อท่ี 3.1-3.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 
จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ซ่ึงประกอบดว้ย อายุ อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั      

สมมติฐานข้อ ท่ี  3.6-3.10 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ซ่ึงประกอบดว้ย อายุ อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะได้ประโยชน์ด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ ท่ี  3.11-3.15 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ี
แตกต่างกนั จะไดป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่ 4  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย 15 ขอ้ คือ 

DPU



 
 
 

158 

 

สมมติฐานข้อ ท่ี  4.1-4.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ รับสารใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่าง
กนั 

จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ซ่ึงประกอบด้วย อายุ ท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจด้านเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั      
สมมติฐานข้อท่ี 4.6-4.10 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ  ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ ท่ี  4.11-4.15 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบวา่  ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
พึงพอใจดา้นพิธีกรรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ไม่แตกต่างกนั          
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาวิจยั เร่ือง “การเปิดรับ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพแม่บา้น และมีรายได ้
5,000 -15,000 บาทต่อเดือน ถือเป็นช่วงอายุช่วงตน้ของวยัท างาน ดงัท่ี คุณชวนนัท ์ประเสริฐวรรณ
กิจ ผูผ้ลิตรายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวถึง รายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” วา่รายการน้ีมุ่งให้เน้ือหาสาระเร่ืองราวเก่ียวกบัผูห้ญิง รวมถึงน าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละวนัโดยการใชข้อ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ท่ีตกเป็นข่าว จะ
ถูกบรรจุอยูใ่นรายการท่ีน าเสนอเป็นแบบรายการสด เพื่อใหมี้การปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มได ้และยงัเป็น
รายการท่ีทนัต่อเหตุการณ์ ตอบสนองกลุ่มผูช้มท่ีเป็นผูห้ญิงเป็นหลกั 
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ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกบัพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีระยะเวลาในการติดตามชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ การท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจอธิบายไดต้ามแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ว่า
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
(กาญจนา แกว้เทพ, 2541, น. 302) 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ (Sex) ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของมนุษยเ์ช่นกัน เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั วลิเลียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) กล่าววา่ ผูห้ญิงและผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ เน่ืองจากวฒันธรรมและสังคม ได้
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยั ท่ีพบว่า ผูช้ม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและประกอบอาชีพแม่บา้น จึงท าให้เพศหญิงมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” มากกวา่เพศชาย นอกจากน้ียงัพบวา่ เพศหญิง
มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโดยใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับข่าวสาร ความบนัเทิงจากการรับชมรายการนั้นๆ 

พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการนั้น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะติดตามรับชมเพียง 1 วนั
ต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ติดตามรับชมมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผูช้ม
ท่ีรับชมมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ และมีลกัษณะในการรับชม คือ ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 
ซ่ึงมีสาเหตุในการรับชมรายการ เพื่อความรู้ จากระยะเวลาของรายการเร่ิมตั้งแต่ 09.10 – 09.35 เป็น
ช่วงสาย ท าใหผู้ช้มส่วนใหญ่ไม่สามารถรับชมไดทุ้กวนั ท าให้ผูช้มท่ีสามรถรับชมรายการไดต้ลอด
นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีอาชีพแม่บา้น มากกวา่กลุ่มผูช้มท่ีอยูใ่นวยัเรียนหรือวยัท างาน ถึงแมใ้นท่ีท างานจะ
มีการเปิดใหรั้บชมรายการ แต่ก็ไม่สามารถรับชมไดต้ลอดรายการ เพราะตอ้งท างานควบคู่ไปดว้ย 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีการ
รับรู้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจากรายการ มากท่ีสุด จะเห็นไดว้า่ รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” จดัอยูใ่น
รายการโทรทศัน์ประเภท รายการผูห้ญิง (Lady program) ท่ีมีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางรายการ
ในรูปแบบเล่าข่าวท่ีเนน้การน าเสนอเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร การใหค้วามรู้ในแง่มุมท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ
และเร่ืองทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง 

ผลการศึกษาขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกและเปิดรับสาร พฤติกรรม
การส่ือสารของบุคคลจะมีความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยา โดยบุคคลจะมี
กระบวนการเลือกสรร (Selectivity Process) กล่าวคือ บุคคลจะเลือกเปิดรับสาร (Selective 
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Exposure)  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของเขา รวมทั้งเลือกท่ีจะรับรู้ (Selective Perception) เฉพาะ
ข่าวสารท่ีมีความหมายท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกนักบัความคิดเห็นของเขา และเลือกท่ีจะเก็บรักษา
สาร (Selective Retention) ท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดมากกวา่ส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ย ซ่ึงการเลือกเปิดรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท่ีมีลกัษณะเน้ือหาและการน าเสนอท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กล่าวคือ 
เป็นรายการผูห้ญิงท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง 
ข่าวสารแวดวงผูห้ญิงจากทุกมุมโลก การท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ มุมมองการใชชี้วิตใน
รูปแบบต่างๆ ใหแ้ก่ผูรั้บสาร ซ่ึงผูรั้บสารสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการรับชมรายการไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้(การจ าแนกรูปแบบรายการโทรทศัน์, 2551)  

Klapper (1960, pp. 19-25) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารวา่ ในการเปิดรับ
ข่าวสารต่างๆ นั้น ผูรั้บสารยอ่มมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ซ่ึงจะแตกต่างกนัไป
ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน กระบวนการ
เลือกสรรของมนุษยจึ์งเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Fitters) ข่าวสาร ซ่ึงการเปิดรับชมรายการ “ผูห้ญิง
ถึงผูห้ญิง” ท่ีมีลกัษณะการน าเสนอท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การน าเสนอของผูด้  าเนินรายการทั้ง 4 คน 
มีมุมมองและบุคลิกท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูรั้บสารสนใจและเลือกรับชมรายการตามความรู้สึกช่ืน
ชอบหรือสนใจตามความตอ้งการของผูรั้บสารนั้นๆ 

การใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง”  โดยมีการใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นใชก้ารผอ่นคลายความเครียด มากท่ีสุด รองลงมา คือ ในดา้นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์
จากการรับชมรายการ ซ่ึงลกัษณะของรายการจะเป็นแบบวาไรต้ี สนุกสนาน และการน าเสนอข่าวท่ี
มีสาระหนกัๆ มาเล่าใหเ้ขา้ใจง่าย ท าใหผู้ช้มมีความเพลิดเพลินในการรับชม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and  Gratification Theory) แมคคอมส์และเบคเคอร์ 
(McCombs  & Becker, 1979) ไดก้ล่าววา่ บุคคลใชส่ื้อเพื่อตอบสนองความตอ้งการเพื่อความบนัเทิง 
(Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งการผอ่นคลายอารมณ์  (Relaxing)  

แคทซ์, บลมัเมอร์ และกรูวิทซ์ (Katz,  Blumler & Gurevitch, 1974) ไดอ้ธิบายแนวคิด
ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจวา่ บุคคลแต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงค ์มีความตั้งใจ และ
มีความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์จากส่ือมวลชน เพื่อสนองความพึงพอใจของตนดว้ยเหตุผลต่าง 
ๆ กนั เช่น การเสนอข่าวสาร การให้ความบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจ กล่าวคือ การเปิดรับชม
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ท าใหผู้ช้มไดรั้บทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง และความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน จากการน าเสนอรายการในแต่ละคร้ัง รวมถึงได้รับชมผูด้  าเนินรายการทั้ง 4 คนท่ีมี
บุคลิกท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในดา้นพิธีกรรายการ มากท่ีสุด ความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ช่ืนชอบพิธีกรรายการ
ทั้ง 4 คน เพราะแต่ละคนมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของรายการท าให้มีสีสัน
และมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ดา้นเน้ือหารายการนั้น กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจเน้ือหาท่ีมี
ความทนัสมยัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั ความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พึงพอใจเน้ือหารายการ
ท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ดา้นรูปแบบรายการ กลุ่มตวัอยา่ง  
มีความพึงพอใจรูปแบบรายการมีความทนัสมยั น่าสนใจ และเข้าใจง่าย ซ่ึงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบัผลการวิจยัของโดมินิค (Dominick, 1990) ซ่ึงไดว้ิจยัในเร่ืองของการใช้ประโยชน์จาก
ส่ือและความพึงพอใจ มีผลการศึกษาท่ีส าคญัระบุว่า การใช้ประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) 
นั้นก็เพื่อการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และการใชป้ระโยชน์จากส่ือ รวมถึงเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของคน
ในสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นในสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อน
ร่วมงาน ฯลฯ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปาล์มกรีน และเรยเ์บิร์น (Palmgreen A., 
Wenner, Rayburn, J.D. 1981, pp. 451 – 478) ไดว้ิจยัในเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บจากรายการข่าวโทรทศัน์ เพื่อแสดงหาขอ้มูลข่าวสาร (Information Seeking) เพื่อประโยชน์ใน
การตดัสินใจ (Decisional Utility) และเพื่อความบนัเทิง (Entertainment) พบว่า การท่ีบุคคลจะ
เลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือ ย่อมตอ้งมีเหตุผลต่างๆ ข้ึนอยู่กบัวา่ส่ือนั้นๆ สามารถจะตอบสนองและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลได้หรือไม่ จะเห็นได้ว่า รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” นั้น ผูผ้ลิต
รายการพยายามสร้างสรรคร์ายการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของผูช้ม โดยท่ี
ผูช้มในแต่ละคนนั้นจะมีกระบวนการในการเลือกรับชมรายการตามความตอ้งการ และเหตุผลของ
แต่ละบุคคล ดงันั้น รายการจึงน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าสนใจและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

จากการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
แตกต่างกนั โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อ
เดือนของผูช้มท่ีแตกต่างกนั ใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนั จะ
เห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ของ วิลเล่ียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 
211-212) ท่ีกล่าวไวว้่า โดยทัว่ไปผูรั้บสารแต่ละคนจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ในเร่ือง      
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั โดยส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัท่ี
ท าให้การใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผู ้หญิงถึงผู ้หญิง” แตกต่างกันออกไปด้วย 
ตวัอย่างเช่น ในเร่ืองของอายุ โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายุน้อย มกัจะมีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ์ ใจร้อนมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก คนอายุน้อยมกัจะใช้ส่ือมวลชนเพื่อความบนัเทิง ซ่ึง
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แตกต่างกบัคนท่ีมีอายุมากมกัจะใชส่ื้อมวลชนเพื่อแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า
ความบนัเทิง เป็นตน้  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผูผ้ลิตรายการท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” หรือรายการประเภท
ผูห้ญิง ควรพิจารณาดา้นเน้ือหารายการท่ีมีความทนัสมยัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั รูปแบบรายการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูช้มเป้าหมายซ่ึงมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั โดยค านึงถึง
รูปแบบรายการท่ีให้ความรู้ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง นอกจากน้ีการเลือกพิธีกรท่ีมีบุคลิกภาพ
เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นเหมาะสมกบัประเภทของรายการก็เป็นส่ิงส าคญั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจยัเฉพาะประชากรท่ีรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของผูช้มรายการทั้งหมด การศึกษา
ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัผูช้มทั้งหมดของรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
เน่ืองจากผูช้มรายการมีอยูท่ ัว่ประเทศ ซ่ึงลกัษณะประชากรในแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นบริบทท่ีอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดรับ การรับรู้ ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ต่อ
รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” แตกต่างกนัได้ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันา
รายการใหต้รงตามความตอ้งการของผูช้มท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหลากหลายได ้

2. การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจยัในดา้นกลยุทธ์การด าเนินงานของรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เพิ่มเติมดว้ย เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางส าหรับการศึกษาของผูท่ี้สนใจจะด าเนิน
ธุรกิจรายการโทรทศัน์ในอนาคต 

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นผูรั้บชมรายการ 
“ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” เท่านั้ น ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งท่ีเป็นกลุ่มผูรั้บชมรายการ และไม่รับชมรายการว่ามีสัดส่วน
เท่าไร และศึกษาถึงสาเหตุของผูท่ี้ไม่รับชมรายการวา่มาจากสาเหตุใด และกลุ่มเหล่าน้ีรับชมรายการ
ทางสถานีโทรทศัน์ใดบา้ง โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูท่ี้รับชมรายการกบัผูท่ี้ไม่ได้
รับชมรายการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นอาจจะมีมุมมองใหม่ๆ และเน้ือหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีผูรั้บชมรายการเป็น
ประจ ามองไม่เห็น ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัในส่วนน้ีจะสามารถน ามาปรับปรุงรายการ “ผูห้ญิงถึง
ผูห้ญิง” ไดต่้อไป 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DPU



 
 
 

164 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กาญจนา แกว้เทพ. (2541). ส่ือสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. คณะนิเทศศาสตร์.  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. 

ขวญัเรือน กิตติวฒัน์.  (2531). พลศาสตร์ของการส่ือสาร. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช. 

นิชิโมโต, โยอิชิ. (2538). การผลิตส่ือโทรทัศน์และวีดีทัศน์. (วภิา อุตมฉนัท,์ ผูแ้ปล). กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. 

ปรมะ สตะเวทิน.  (2541). การส่ือสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.์ 
_____________. (2546). การส่ือสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ :  

ภาพพิมพ.์ 
_____________. (2546). หลักนิเทศศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. 
พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร. (2537). ภาพพจน์นั้นส าคัญย่ิง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์.  

กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และส่ือมวลชน. 
ยงยทุธ  รักษาศรี. (2530). เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์.  กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช. 
ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ. (2534). การวิเคราะห์ผู้รับสาร. คณะนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั  

จุฬาลงกรณ์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). คณะการบริหารหารตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ : SM Circuit Press. 
อดุลย ์  จาตุรงคกุล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์. 

 
  
 
 

DPU



 
 
 

165 

วทิยานิพนธ์ 
 

โฉมฉาย ฟูใจ. (2550). พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และทัศนคติของประชาชนในเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อรายการคนค้นคน (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).    
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ประภาพรรณ ป้อมหิน. (2550). พฤติกรรมการเปิดรับชม ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของ  
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อรายการ ตลาดสดสนามเป้า (รายงานโครงการ 
เฉพาะบุคคลปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พรกมล รัตนาภรณ์. (2542). รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการ 
บริโภคสินค้าของวยัรุ่นในจังหวดัเชียงใหม่ (วทิยานิพนธ์ปริญญาหาบณัฑิต).  
กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วมิลพกัตร์ วงศส์วสัด์ิ. (2551). การรับรู้ของผู้ชมต่อรายการวาไรตีท้อล์คโชว์ “สุริวิภา” ทาง 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (รายการโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบณัฑิต).  
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศนัศนีย ์นิธิจินดา. (2552). การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ        
คริส ดิลิเวอร่ี ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงาน 
โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศรีลา  ป่ินเพชร. (2542). การเปิดรับข่าวสารด้านการบริการ  ลักษณะการส่ือสารด้านการบริการ  
และความพึงพอใจในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์ (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุภาพงษ ์  ระรวยทรง.  (2535). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติต่อ         
การเสนอข่าวต่างประเทศทางส่ือสารมวลชนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร    
(วทิยานิพนธ์ปริญญาหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 

166 

สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
การจ าแนกรูปแบบรายการโทรทัศน์. สืบคน้วนัท่ี 22  กุมภาพนัธ์ 2551, 

จาก http://www.ex-mba.buu.ac.th 
การวางต าแหน่งทางการตลาดของรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”. สืบคน้วนัท่ี 6 มกราคม 2549, 

จาก http://www.positioningmag.com 
สถิติจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบคน้วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555,  

จาก http://www.bangkok.go.th 
ส่ือโทรทัศน์กับการเลือกชมรายการ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2548, 

จาก http://www.komchadlueko.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU

http://www.ex-mba.buu.ac.th/
http://www.bangkok.go.th/


 
 
 

167 

ภาษาต่างประเทศ 
 

BOOKS 
 

Atkin, Charles K. New. (1973). Model for Mass Communication Research. New York : Free  
Press.  

Blumler, Jay G. (1986). In Media Gratifications Research : Current Perspective. New York :  
Sage.  

Brooks, W. D. (1971). Speech Communication : Dubugue. lowa : W.M.C. Brown. 
Dominick, Joseph R. (1990). The Dynamics of Mass Communication. New York : McGraw –   

Hill.  
Katz, E.J.G. Blumler, and M. Gurevithch. (1973). Utilization of Mass Communications.   

Beverly Hills  Sage. 
Katz, E. Blumler and J.G., Furvitch. (1974). Utilization  Of Mass Communication by  

Individual. Beverly Hills : Sage Publication.  
Klapper, Joseph T. (1960). The Effects of  Mass Communication. New York : The Free Press.  
McCombs, M.E. & L.E. Becker. (1979). Using Mass Communication Theory. Englewood  

Cliffs : N.J. Princtice Hall,  
Merrill , J.E. & Lowenstion , R.L. (1971). Media Massages and Men : New Perspective in  

Communication. New York : David Meleay Company , Inc,. 
Palmgreen Philip and J.D. Rayburn, “An Expectancy – Value Approach to Media”. Gratification,    

In Media Gratifi Cations Research current Perspectives. Ed.Kurl FrickRosengreen,  
Lanerence A. Wenner and Phillip Palmgreen (U.S.A. Sage Pub, 1985) 

Schramm, W. (1973). “Channels and Audiences” in  Handbook of Communication. Chicago :  
Ran Mcnally College  Publishing  Company. 

 

 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DPU



 
 
 

169 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การเปิดรับ การรับรู้ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูรั้บสารในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ รายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
 

ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง                ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
1.   ชาย          2.   หญิง 

2. อาย ุ
1.  ต ่ากวา่ 20 ปี   2.   20 – 30 ปี 
3.     31 – 40 ปี   4.   41 – 50 ปี 
5.     51 – 60 ปี   6.   มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
1.  ประถมศึกษา   2.    มธัยมศึกษา 
3.     อนุปริญญา   4.    ปริญญาตรี 

               5.     สูงกวา่ปริญญาตรี    
4. อาชีพ 

1.  นกัเรียน/นกัศึกษา  2.   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3.     ธุรกิจส่วนตวั   4.   บริษทัเอกชน/ธนาคาร 
5.     แม่บา้น     6.   อ่ืนๆ   

5. รายไดต่้อเดือน 
1.    ต ่ากวา่ 5,000 บาท  2.   5,001 – 15,000 บาท 

  3.    15,001 – 25,000 บาท  4.    25,001 – 35,000 บาท 
  5.    35,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญงิ” 
6. ท่านรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” บ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ 

1.   1  วนัต่อสัปดาห์ 
2.   2 – 3 วนัต่อสัปดาห์ 
3.   3 – 4 วนัต่อสัปดาห์ 
4.   ทุกวนั 

7. ท่านติดตามชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานเท่าใด 
1.   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
2.   ประมาณ 4 – 7 เดือน 
3.   ประมาณ 8 – 11 เดือน 
4.   มากกวา่ 1 ปี 

8. ท่านรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” ในลกัษณะใด 
1.      ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ 
2.      เปล่ียนช่องเม่ือมีการโฆษณา 
3.      ชมไปดว้ยท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 
4.      เปิดทิ้งไวเ้ป็นเพื่อน  

        9.    ท าไมท่านถึงเลือกรับชมรายการ “ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง” 
  1.      เพื่อความรู้ 
  2.      เพื่อทนัเหตุการณ์โลก 
  3.      เพื่อความบนัเทิง 
  4.      เพื่อคลายเหงา 
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ตอนที ่3  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 
(โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัระดบัการรับรู้ของท่านมากท่ีสุด) 
 

การรับรู้จากการรับชม 
รายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านข้อมูลข่าวสาร      

1. ท่านไดรั้บความรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจจากรายการน้ี           
2.ท่านไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง เช่น การดูแล
สุขภาพ  เป็นตน้           
3. ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้           
4. ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ      

ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม      
5. ท่านไดน้ าเร่ืองราวในรายการไปเป็นหวัขอ้สนทนา
กบับุคคลอ่ืนในสังคม           
6. ท่านไดน้ าเร่ืองราวในรายการไปเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว           
7. ท่านไดน้ าเร่ืองราวในรายการไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนั      

ด้านการด าเนินรายการ      
8. ท่านรับรู้ช่วงเวลาในการออกอากาศของรายการ  
(09.10 – 09.35 น.)           
9. ท่านรับรู้ระยะเวลาในการออกอากาศของรายการ  
(35 นาที)     

 

10. ท่านรับรู้ระยะเวลาวนัออกอากาศ                                                      
ในช่วงวนัจนัทร์ – ศุกร์     
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ตอนที ่4   การใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ”  
(โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัการใชป้ระโยชน์ของท่านมากท่ีสุด) 
 

การใช้ประโยชน์จากการรับชม 
รายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเนือ้หารายการ      
1. ท่านไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงจากการ
รับชมรายการ           

2. ท่านไดท้ราบเร่ืองราวใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง           
3. ท่านสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บชมจากรายการไป
ใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั           

ด้านข้อมูลข่าวสาร      
4. ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าเพิ่มพนูความรู้ของ
ตนเอง           

5. ท่านน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการช่วยตดัสินใจ           

6. ท่านน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติั เพื่อพฒันาตนเอง      
7. ท่านไดรั้บรู้เก่ียวกบัความคิดเห็นต่างๆ ของผูช้ม
ทางบา้นท่ีส่งไปทาง SMS      

ด้านความบันเทงิ      

8. ท่านไดผ้อ่นคลายความเครียด      

9. ท่านไดรั้บความเพลิดเพลินจากการรับชมรายการ      
10.ท่านไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์จากการ
รับชมรายการ           
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ตอนที ่5   ความพงึพอใจจากการรับชมรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”   
(โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด) 
 

ความพงึพอใจจากการรับชม 
รายการ “ผู้หญงิถึงผู้หญงิ” 

มาก
ทีสุ่ด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านเนือ้หารายการ      
1. ท่านพึงพอใจเน้ือหาของรายการท่ีมีความทนัสมยั
ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั           
2. ท่านพึงพอใจการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้           
3. ท่านพึงพอใจเน้ือหาท่ีน าเสนอมีความชดัเจน และ
ใหส้าระความรู้           

ด้านรูปแบบรายการ      
4. ท่านพึงพอใจรูปแบบรายการท่ีมีการน าเสนอ
มุมมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัผูห้ญิง           
5. ท่านพึงพอใจรูปแบบรายการท่ีมีความทนัสมยั 
น่าสนใจ และเขา้ใจง่าย           
6. ท่านพึงพอใจรูปแบบรายการท่ีเปิดโอกาสใหมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      

ด้านพธีิกรรายการ      
7. ท่านพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของ 
คุณพิมลวรรณ ศุภยางค ์           

8.ท่านพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของ 
คุณพชัรศรี เบญจมาศ     

 

9.ท่านพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของ                  
คุณมีสุข แจง้มีสุข     

 

10.ท่านพึงพอใจ ลีลา ท่าทาง การเล่าข่าวสารของ 
คุณกุลนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ     
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ตอนที ่6  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของผู้ชมทีม่ีต่อรายการ " ผู้หญงิถึงผู้หญงิ " 
(5.1) ดา้นเน้ือหาของรายการ 
……………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………… 
(5.2) ดา้นการน าเสนอของรายการ 
………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………. 
(5.3)  ดา้นพิธีกรรายการ 
………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวชมพนุูช นาคสุกปาน 
ประวติัการศึกษา   ปีการศึกษา 2552 

ปริญญาตรี สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    วทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
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