
 
 

พฤตกิรรมการรับชม และความพงึพอใจรายการคบัข่าวครบประเดน็ 
ของสถานีโทรทัศน์ โมเดร์ินไนน์ทีว ีของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

พรชัย แผ่นชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

พ.ศ.2559 

DPU



จ 

Behavior and Satisfaction on viewing “KUBKAOKOPPLADEN” 
Of Modern Nine Television of The Audiencein  

 

 

 

 

 

 

PornchaiPhanchaiphom 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master Communication  Arts 

Department of  Communication Arts 

Faculty of Communication Arts,Dhurakijpundit University 

2016 
 

 

DPU



ค 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็น 

   ของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวขีองผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่ือผูเ้ขียน   พรชยั แผน่ชยัภูมิ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์ ล้ิม 

สาขาวชิา   นิเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา   2558 

 

บทคัดย่อ 

  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา(1) พฤติกรรมการรับชมของผูช้มรายการคบัข่าว
ครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร(2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ชมรายการคับข่าว 
ครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร(3)เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์ของผูช้ม
รายการคบัข่าว ครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับชม
รายการคบัข่าว ครบประเด็น(4)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าว
ครบประเด็นของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครกบัความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าวครบ
ประเด็นของผู ้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เดือน มีนาคม  2559 – เมษายน  2559  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test, F-test  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way Anova ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
โดยใช ้ Scheffe’  และ LSD 
  ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี สถานภาพ
โสด ระมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และประกอบ อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พฤติกรรมเปิดรับชมรายการ  พบว่า 
ผูรั้บชมมีความถ่ีในการรับชม สัปดาห์ละ 3-4 วนั มากท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมมานานมากถึง 9 - 12 
เดือน โดยมีระยะเวลาในการรับชมในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่มากกว่า 30 นาที โดยรับชมผ่านทาง
โทรทศัน์มากท่ีสุดในการรับชมรายการจะมีการเปล่ียนสลบัไปมากบัรายการอ่ืน โดยรับชมรายการ
ท่ีบา้น และส่วนใหญ่รับชมรายการเพียงคนเดียวมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผูช้มรายการไม่มีส่วนร่วมกบั
รายการ  ผูรั้บชมรายการมีความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น อยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ผูน้  าเสนอรายการ เน้ือหารายการ การน าเสนอรายการ รูปแบบรายการ 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐาน (1) ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมการรับชมรายการพบว่า  อายุ สถานะภาพ รายได้ แตกต่างกนั มีผลต่อความถ่ีในการ
รับชมรายการและระยะเวลาในการรับชมรายการแตกต่างกนั อายุ การศึกษา รายได ้แตกต่างกนั  
มีผลต่อลกัษณะการรับชมแตกต่างกนั  เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาแตกต่างกนั  มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกนั (2) ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในการ
รับชมรายการพบว่า เพศ สถานะภาพ การศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นรูปแบบ
รายการ และเน้ือหารายการแตกต่างกนั เพศ การศึกษารายได ้แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจดา้น
การน าเสนอรายการแตกต่างกนั และ เพศ สถานภาพ การศึกษา แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้านคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการแตกต่างกัน (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับชม
รายการกบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ พบวา่ ความถ่ีในการรับชมรายการมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหารายการ การน าเสนอรายการ และคุณสมบติัผูด้  าเนินรายการ ระยะเวลา
ในการรับชม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ และการน าเสนอรายการ ลกัษณะ
ในการรับชมรายการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้นการน าเสนอรายการรูปแบบรายการ 
และการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้นเน้ือหารายการ การน าเสนอรายการ และ
คุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ นอกจากน้ีการท่ีผูช้มรายการ ยงัมีส่วนร่วมกบัรายการคบัข่าวครบ
ประเด็น จ านวนนอ้ยนั้น ผูผ้ลิตรายการควรหาวธีิการสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูช้ม
รายการตลอดจนส่งเสริมใหมี้ช่องทางท่ีผูช้มรายการสามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study Behavior and Satisfaction on viewing 
“Kubkaokoppladen” of Modern Nine TV of the audience in Bangkok by basics The sample used 
in this study are the audience of 400 people by random chance. The instrument used in this study 
were exposed to behavior questionnaires. Data were collected during the month of March 2559 - 
April 2559 data were analyzed by percentage, mean, standard deviation. Data using statistical  
t-test, F-test and Anova later compared using Scheffe '. 
 The results showed that the basis of the sample was female. Under the age of 25 
years, single-level education in undergraduate. International revenue 10,001-15,000 baht career 
civil servants / state enterprise A family of 3-4 people, exposure and traffic overall. Found that 
consumers focus on a massive scale. 
 Comparison of exposure BY Basics The study found that Exposure to consumer 
behavior. Stratified by gender The overall not different When classified by age, marital status, 
educational level. Monthly income, occupation and number of family members. The overall The 
difference was statistically significant level. 05. The abstract on page ค and ง, insert LSD in red 
text color. In the hypothesis test indent of English abstract,no testing result and the difference 
between demographic and TV program viewing behavior, no testing result and the relationship 
between viewing behavior and satisfaction. 
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กติติกรรมประกาศ 

  

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จากผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.พนารัตน์ ล้ิม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู ้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณ ความส าเร็จในคร้ังน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์นอกจากนั้นขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ผศ.ดร.ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน และ ผศ.ดร. ณฏัชา หน่องทอง 
ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ข และใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้
งานวจิยัคร้ังน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ ญาติ พี่ น้อง ของผูว้ิจยัท่ีให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือให้
โอกาสและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาตลอดจนเพื่อนท่ีรักคอยเป็นก าลงัใจจนฝ่าฟันอุปสรรค 
จนส าเร็จ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ และขอขอบพระคุณอย่างสูงจากใจจริง ผูว้ิจ ัย
ขอขอบพระคุณ เจา้ของกิจการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการหน่วยงานต่างๆ  ของสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี ท่ีกรุณาให้ความเอ้ือเฟ้ือให้เข้าศึกษาวิจัย ตลอดจนบุคลากร ทุกท่านท่ีเป็น 
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง 
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดามารดาท่ีให้ก าเนิดและเล้ียงดูให้การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณ
ทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาในการติดตาม 
  รับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น  51 
 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาในการรับชม 
  รายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง  51 
 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามช่องทางในการรับชม 
  รายการคบัข่าวครบประเด็น  52 
 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะการรับชมรายการ 
  คบัข่าวครบประเด็น12เลขตารางเวน้ 2 เคาะ ช่ือตาราง  52 
 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามบุคคลท่ีร่วมรับชมรายการ 
  คบัข่าวครบประเด็น  53 
 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานท่ีรับชมรายการ 
   คบัข่าวครบประเด็น  53 
 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการ 
   รับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น  54 
 4.14  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพึงพอใจต่อ 
   รายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้นรูปแบบรายการ  55 
 4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพึงพอใจต่อรายการ 
   คบัข่าวครบประเด็น ดา้นเน้ือหารายการ  56 
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 4.16  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพึงพอใจต่อ 
   รายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้นการน าเสนอรายการ  57 
 4.17  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพึงพอใจต่อ 
   รายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้นคุณสมบติัของผูน้ าเสนอรายการ  58 
 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
   ของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ  60 
 4.19  ทดสอบอายกุบัความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง 61 
 4.20  ผลการเปรียบเทียบทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่อายกุบัความถ่ีในการรับชมรายการ 
   คบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง  62 
 4.21  การทดสอบสถานภาพกบัความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของ 
   กลุ่มตวัอยา่ง  63 
 4.22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่สถานภาพกบัความถ่ีในการรับชมรายการ 
   คบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง  63 
 4.23  การทดสอบการศึกษากบัแสดงจ านวนและร้อยละของความถ่ีในการรับชม 
   รายการคบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง  64 
 4.24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระดบัการศึกษากบัความถ่ีในการรับชมรายการ 
   คบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง  65 
 4.25  การทดสอบรายไดก้บัความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของ 
  กลุ่มตวัอยา่ง  66 
 4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่รายไดก้บัความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว 
  ครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง  67 
 4.27  การทดสอบเพศกบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 
  ของกลุ่มตวัอยา่ง  68 
 4.28  การทดสอบอายกุบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
  ในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  69 
 4.29  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่อายกุบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว 
  ครบประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  70 
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 4.30  การทดสอบสถานภาพกบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว 
  ครบประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  71 
 4.31  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่สถานภาพกบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว 
  ครบประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  72 
 4.32  การทดสอบการศึกษากบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
  ในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  73 
 4.33  การทดสอบการศึกษากบัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
  ในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  74 
 4.34  การทดสอบรายไดก้บัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นใน 
  แต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  75 
 4.35  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายไดก้บัระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบ 
  ประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง  76 
 4.36  การทดสอบเพศกบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 
  ของกลุ่มตวัอยา่ง………………………………………………………………..       77 
 4.37  การทดสอบอายกุบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 
  ของกลุ่มตวัอยา่ง……………………………………………………………….        78 
 4.38  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่อายกุบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบ 
  ประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………………       79 
 4.39การทดสอบสถานภาพกบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นใน 
  แต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง……………………………………………………..          80 
 4.40การทดสอบระดบัการศึกษากบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบ 
    ประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………………        81 

4.41   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระดบัการศึกษากบัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าว 
 ครบประเด็นในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………….          82 

 4.42  การทดสอบรายไดก้บัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ังของ 
  กลุ่มตวัอยา่ง………………………………………………………………………      83 
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 4.43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่รายไดก้บัลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าว 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
  ในปัจจุบนัการส่ือสารมวลชนประเภท “โทรทศัน์” เป็นส่ือท่ีมีแรงจูงใจสูงในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร กวา้งขวาง ท าให้สามารถเขา้ถึงและใกลชิ้ดกบัผูรั้บชมไดใ้นทุกครัวเรือน โทรทศัน์ 
มีศกัยภาพท่ีสามารถน าเสนอได้ทั้ งภาพและเสียงท่ีเหมือนจริงท่ีปรากฏผ่านออกมาในรูปแบบ
รายการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร (Drama) ข่าว (News) พูดคุย (Talk) แข่งขัน (Game)  
สารคดี (Documentary) หรือปกิณกะ (Variety) ดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่าโทรทัศน์มีบทบาทต่อ 
วถีิชีวติของประชาชนในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 
 รายการของสถานีโทรทศัน์แต่ละประเภทมีอยูห่น่ึงประเภทท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้ม
เป็นประจ าทุกวนัคือรายการข่าว เพราะข่าวท าให้ประชาชนไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในแต่ละวนัข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์หรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงการรายงานข่าว 
มีความส าคญัมากในสังคมปัจจุบนั เพราะประชาชนจ าเป็นตอ้งรับทราบข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีก าลงัเป็นอยู่ของสังคมในทุก ๆ ดา้น ดงันั้นเหตุการณ์ใดควรไดรั้บการรายงานข่าวนั้นจะตอ้งยึด
หลกัการพิจารณาคุณค่าข่าว 2 ประการ คือ ความส าคญั (Significance)เหตุการณ์อะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึน
และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลในวงกวา้ง และ 
อีกประการหน่ึงคือความน่าสนใจ (Interest) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้ประชาชนสนใจ
ใคร่อยากรู้ อยากติดตาม โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของข่าว(News Elements) คือ ความสด  
ความใกล้ชิด ความผิดปกติ ความเป็นปุถุชนวิสัย ความขัดแย้ง ความลึกลับซับซ้อน ความ
กระทบกระเทือน และความกา้วหนา้ 
 ส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นท่ีน่าสนใจนั้นสามารถท่ีจะจดัเป็นการรายงาน 
ข่าวสั้ นได้ โดยแต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเขม้ขน้และส่งผลกระทบต่อสังคมในระดบัท่ี
แตกต่างกนักล่าวคือ บางเหตุการณ์เกิดข้ึนแลว้หายไปไม่อยูใ่นความสนใจของประชาชนอีกต่อไป 
และจะสนองความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นแก่ประชาชนเท่านั้น เหตุการณ์เหล่าน้ีจะเป็นข่าวเบา 
(Soft News) ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบนัเทิง และข่าวกีฬา เป็นตน้ ในขณะท่ีเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์มีประเด็นความน่าสนใจต่อเน่ืองระยะหน่ึงและมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
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ประชาชนมากกว่าข่าวท่ีมีองค์ประกอบของความน่าสนใจเพียงอย่างเดียว เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็น 
ข่าวหนกั (Hard News) ไดแ้ก่ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ด้วยบทบาทและมีอิทธิพลของโทรทัศน์ซ่ึงถือได้ว่า เ ป็นส่ือมวลชนท่ีมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวนั และเป็นส่วนหน่ึงของความเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม 
ซ่ึงสามารถส่งผลต่อทศันคติและค่านิยม รวมทั้งสามารถปลูกฝัง ความเช่ือ ความศรัทธาให้แก่ 
ผูรั้บชมได้ เห็นได้จากผลงานวิจยัของ วสันต์ อติศพัท์ (2533, น33) พบว่า ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือ 
ท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองคุณสมบติัต่างๆ โดยมีส่ือมวลชนเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการน าเสนอข่าวสาร
ให้มีความถูกต้องเท่ียงธรรม และครอบคลุมทุกประเด็น ทั้ งน้ี ส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าส่ืออ่ืน อิทธิพลของส่ือโทรทัศน์จึงมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและ 
การเ รียน รู้ของ ผู ้รับชม โดย เฉพาะอย่างยิ่ งการน า เสนอรูปแบบรายการประเภท ข่าว  
ผา่นส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมในการรับชมค่อนขา้งสูง จะตอ้งผา่นการพิจารณาเน้ือหาให้มี
ความเหมาะสม พร้อมทั้งมุ่งเนน้รูปแบบวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ และทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงค าว่า
ข่าวนั้น จะต้องเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อคนในสังคม ทั้ งในแง่ของด้านบวกและด้านลบของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,2542) สะทอ้นให้เห็นว่า ข่าวท่ีน าเสนอ
ผา่นส่ือโทรทศัน์ยงัคงมีบทบาทท่ีส าคญัในสังคม แมว้า่จะมีส่ืออ่ืนเกิดข้ึนมากก็ตาม แต่การแข่งขนั
ของการน าเสนอข่าวยงัคงผกผนักบัทิศทางการเติบโตของส่ือต่างๆ ในสังคม 
 ในปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ใช้แหล่งข่าวจากส านักข่าวไทย ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางในการผลิต รวบรวม จดัเก็บ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเน้นความเป็นกลาง ถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้และทนัเหตุการณ์ ยดึหลกัการน าเสนอข่าวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยน าเสนอผา่นส่ือ
ของบริษทัท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี โทรทศัน์ดาวเทียม เครือข่ายสถานี
วิทยุฯ อสมท.ใช้เทคโนโลยี ในการรายงานข่าว ผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net ส่ือคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ (Computer Online) และส่ืออ่ืน ๆ โดยมีศูนยข่์าวของส านกัข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค  
4 แห่ง คือ ศูนยข์่าวภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยข่์าวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดัขอนแก่น 
ศูนยข่์าวภาคใต ้ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และศูนยข์่าวอนัดามนั จงัหวดัภูเก็ต 
 เพื่อให้สอดรับกบักลุ่มผูช้ม ท่ีเลือกรับชมข่าวในแต่ละช่วงเวลา อาทิ 9 Speed เป็น
รายการข่าวท่ีน าเสนอข่าวสั้นให้ผูช้มรับทราบในประเด็นส าคญัท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น, ข่าวภาคเท่ียง/ 
ข่าวภาคค ่า เป็นการน าเสนอข่าว  โดยผูป้ระกาศข่าวจากส านกัข่าวไทย ท าหน้าท่ีอ่านข่าว ตามบท
ของบรรณาธิการข่าวท่ีเรียบเรียงข้ึน แลว้จึงน าเสนอต่อผูช้ม, รายการข่าว คุยโขมงข่าวเช้า และ
รายการคู่ข่าวเสาร์ อาทิตย ์มีท าใหรู้ปแบบรายการท่ีเหมือนกนั คือ ผูป้ระกาศข่าวจะท าหนา้ท่ีเล่าข่าว 
น าเสนอต่อผูช้มรายการ ส าหรับรายการคบัข่าวครบประเด็น เป็นการด าเนินรายการ โดยผูป้ระกาศ
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ข่าวจะท าหนา้ท่ี อ่านข่าวตามบทของบรรณาธิการข่าวท่ีเรียบเรียงข้ึน พร้อมเล่าข่าว สรุปเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั นอกจากน้ีในช่วงเวลาการออกอากาศของรายการ คับข่าวครบประเด็น  
มีจ านวนผูช้มให้ความสนใจมากกวา่รายการข่าวในช่วงเวลาอ่ืนของสถานีโทรทศัน์ 9 MCOT HD 
โดยจากขอ้มูลของบริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ( ประเทศไทย)  พบว่ามีเรตต้ิงเฉล่ียใน 1 ปี
ยอ้นหลงั นบัตั้งแต่ 1พฤษภาคม 2558 – เมษายน2559 อยูท่ี่ 0.58  เม่ือเปรียบเทียบกบัรายการคู่แข่ง
ในแต่ละสถานีโทรทศัน์ สรุปไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 1.1 และภาพท่ี 1.1)ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึง
ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการ เพื่อใหน้ าไปสู่การพฒันารายการต่อไป 
 โดยการศึกษารายการคับข่าว ครบประเด็น ของ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี  
มีการน าเสนอรายการข่าวมีรูปแบบ วิธีการน าเสนอ ข่าว โดยใชค้วามน่าเช่ือถือของส านกัข่าวไทย 
ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน จากรูปแบบการน าเสนอข่าวในแต่ละ
สถานีโทรทศัน์ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่แต่ละสถานีโทรทศัน์มีความพยายามจะน าเสนอรายการข่าวให้
มีความแตกต่างกนั สถานีโทรทศัน์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีรายการอยู่หลากหลายรูปแบบ ท าให้ผูท้  าวิจยั 
สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูช้มรายการ   
 
ตารางที่ 1.1  การเปรียบเทียบกบัรายการคู่แข่งในแต่ละสถานีโทรทศัน์ 
 

 
 
ทีม่า: บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ( ประเทศไทย) 
 
 
  

May 2015 0.656 2.819 4.625 0.298 0.298

June 2015 0.740 2.948 3.984 0.343 0.283

July 2015 0.573 3.012 3.880 0.357 0.246

August 2015 0.604 2.570 4.374 0.395 0.331

September 2015 0.685 2.450 4.004 0.620 0.350

October 2015 0.601 2.756 4.223 0.565 0.340

November 2015 0.651 2.731 3.333 0.577 0.275

December 2015 0.563 2.473 3.033 0.559 0.304

January 2016 0.486 2.694 3.712 0.605 0.269

February 2016 0.478 2.857 4.025 0.713 0.330

March 2016 0.508 2.670 4.415 0.658 0.358

April 2016 0.502 2.719 4.185 0.649 0.238

Total 7.047 32.699 47.793 6.339 3.622

Summary Columns 0.587 2.725 3.983 0.528 0.302
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ภาพที ่1.1  แสดงการเปรียบเทียบเรทต้ิงกบัรายการคู่แข่งในแต่ละสถานีโทรทศัน์ 
 
ทีม่า:  บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ ( ประเทศไทย) 
 
 ท าให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงศกัยาพของการน าเสนอข่าวให้ถึงกลุ่มผูช้มท่ีมีความหลากหลาย 
จึงท าการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการ 
คบัข่าวครบประเด็นของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปรับเปล่ียน
รูปแบบรายการ ตลอดจนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดให้ตอบรับกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคในทุกเพศทุกวยั และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป 
 
1.2  ปัญหาน าวจัิย 
 1.  ความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขต
กรุงเทพมหานครมีผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการอยา่งไร 
 2.  ความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขต
กรุงเทพมหานครมีผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการอยา่งไร 
 3.  พฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผู ้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าว ครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของผูช้ม
ในเขตกรุงเทพมหานครกบัความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
1.4  สมมติฐานการวจัิย 
  สมมติฐานท่ี 1:  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2:  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัความพึงพอใจในการรับชมรายการแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 3:พฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการ 
 
1.5ขอบเขตของการวจัิย 
  ในการศึกษาเร่ือง " พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจ ท่ีมีต่อรายการ คบัข่าว 
ครบประเด็นของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร" ผูศึ้กษาได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างคือผูท่ี้เคยรับชม
รายการคบัข่าวครบประเด็นไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน และ มีอายุ ระหวา่ง 18 - 60 ปี ระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลระหวา่ง 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
 
1.6   กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ี สามารถวางกรอบแนวคิดและทฤษฎีและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั  
 (ภาพท่ี 1.2) ดงัน้ี    
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ภาพที1่.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1 .   เพื่ อทราบลักษณะประชากรของผู ้ชมรายรายการคับ ข่าวครบประเ ด็นในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปปรับปรุงรายการใหต้รงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
 2.  เพื่อน าขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครในการปรับปรุงช่องทางการใหข้่าวสารท่ีเขา้ถึงผูช้มรายการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการคบัข่าวครบ
ประเด็น เพื่อน าไปปรับปรุงรูปแบบรายการตามความพึงพอใจของผูรั้บชมรายการ 
 
1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.รายการข่าว หมายถึง รายการท่ีเน้ือหาเป็นข่าวท่ีเกิดข้ึนโดยการผลิตท่ีเสริมใหดู้น่าสนใจ                   
 2.  รายการคบัข่าวครบประเด็น หมายถึง รายการท่ีน าเสนอข่าวใหญ่ใกล้ตวั ผูป้ระกาศข่าว 
อ่านข่าวตามบทบรรณาธิการข่าว พร้อมเล่าข่าวสรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั น าเสนอ 
เป็นประจ าทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 21:45-22:30 น. ของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
 3.  การน าเสนอข่าว หมายถึง วิธีการน าเสนอข่าวแบบอ่านข่าวตามบท (script) ผา่นพิธีกรดว้ย
ภาษา น ้าเสียง ท่ีเขา้ใจง่าย  
 4.  ผูช้มรายการ หมายถึง ผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นตั้งแต่อายุ 18 ปี – 60 ปี ท่ีเปิดรับชม
รายการคบัข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.  ผูด้  าเนินรายการ (พิธีกร) หมายถึง พิธีกรท่ีท าหน้าท่ีเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าวในรายการ
คบัข่าวครบประเด็น 
 6.  พฤติกรรมการรับชมรายการข่าว หมายถึง ความถ่ี ระยะเวลา ช่วงเวลา การรับชมรายการ 
คบัข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี
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 7.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของผูช้มท่ีมีต่อรายการคบัข่าวครบประเด็น 
ประกอบดว้ยความพึงพอใจ 4 ดา้นคือ รูปแบบ เน้ือหารายการ การน าเสนอรายการ และคุณสมบติั
ของผูด้  าเนินรายการ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจในพฤติกรรมการรับชมรายการ  
 DPU



 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็นของ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกรับชมรายการข่าว ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการ
ข่าวของสถานีโทรทศัน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
 2.1ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและข่าวสาร 
 2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ผูรั้บสาร(Audience Analysis) 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์(Human Behavior Theory)  
 2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.5  แนวคิดทฤษฎีข่าวสาร 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือและข่าวสาร  (Media Selective and Exposure) 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารท่ีส าคญันั้น ประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 
3 ขั้น (ภาพท่ี 2.1) ดงัน้ี (Joseph T.Klapper,1960 ,น 19 – 25 อา้งถึงใน วณีา วฒันาศิริพานิช, 2549 ,น.
11-12) 
 1. การเลือกเปิดรับ หรือ เลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective) ใน
ชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน มีโอกาสท่ีจะรับข่าวสารจากแหล่งหรือผูส่้งสาร (Sources) ต่าง ๆ 
จ านวนมากมาย แต่ประชาชนมีเวลาและความสามารถท่ีจ ากดัในการรับสารจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ประชาชนมีความพอใจหรือไม่พอใจต่อแหล่งหรือผูส่้งสารต่างๆแตกต่างกนัไป ดังนั้น ในการ
ส่ือสารมวลชนประชาชนจึงเลือกท่ีจะเปิดรับสารจากผูส่้งสารท่ีตนพอใจเท่านั้น เช่น ในการดู
โทรทศัน์มีสถานีใหเ้ลือกชมมากมาย เม่ือถึงเวลาเสนอข่าวเราก็จะเลือกช่องท่ีเราสนใจ หรือ การฟัง
วิทยุก็จะฟังช่องท่ีเราเลือกฟังเป็นประจ า ดงันั้น ในการเลือกใช้ส่ือใดโดยปกติแลว้เราจะเลือกใช้
ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและทศันคติของเรา เพราะโดยธรรมชาติคนเรามี
ความตอ้งการท่ีจะปกป้องรักษา และส่งเสริมแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง (self-concept) 
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 2.  การเลือกรับรู้ หรือ ตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ก็ใช่ว่า
ข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้งหมด ผูรั้บข่าวสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนไม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไปจึง
มิไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษรรูปภาพหรือค าพดูเท่านั้น แต่อยูท่ี่ผูรั้บสารจะเลือกรับหรือเลือกตีความหมายความ
เขา้ใจของตนตามทศันคติ หรือตามประสบการณ์ 
 3.  การเลือกจดจ า (selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะ
ส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ และมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ หรือไม่
เห็นดว้ยไดง่้าย ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่คนเราจะสามารถจดจ าเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น
ของตนเองไดดี้กวา่เร่ืองท่ีขดัแยง้กบัความคิดของตน 
 

 
 
ภาพที ่2.1แบบจ าลองกระบวนการเลือกรับรู้ (The Selective Perception Process) 
 
 วตัถุประสงคข์องการเลือกรับข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผูรั้บสารนั้น สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร,2533น.40-44) ก็ไดจ้  าแนกวตัถุประสงคข์องการเลือกเปิดรับข่าวสารไว ้4 ประการ 
คือ  
 1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือ ผูรั้บสารตอ้งการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนอง
ต่อความตอ้งการและความอยากรู้ 
 2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับส่ือเพื่อแสวงหาความ เร้าใจ ต่ืนเตน้ 
สนุกสนาน รวมทั้งการพกัผอ่น 
 3. เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การต้องการสร้าง
ความคุน้เคยหรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่นการใช้ภาษาร่วมสมยั เพื่อหลีกเล่ียงงานประจ า
หรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 
 4. การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับส่ือหรือเข้าหาส่ือ เพื่อหลีกเล่ียงงาน
ประจ าหรือหลีกเล่ียงคนรอบขา้ง 
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  ทั้งน้ี แม็คคอมบส์ และเบ็คเคอร์ (McCombs and Becker, 1979 อา้งถึงใน เพชร เพช็รสวสัด์ิ, 
2548, น.19) ไดใ้ห้ความเห็นว่า บุคคลเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  
5 ประการ คือ 
 1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์(Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหว และ
สังเกตการณ์ส่ิงต่างๆรอบตวัจากส่ือมวลชน เพื่อจะไดรู้้ทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั 
 2. เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆรอบตวัได ้
 3. เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนท าให้บุคคลมี
ขอ้มูลท่ีจะน าไปใชก้ารพดูคุยกบัผูอ่ื้น 
 4. เพื่อความต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 
ความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบๆตวั 
 5. ตอ้งการเสริมความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตดัสินใจท่ีตนเองได้กระท าไปแล้ว 
(Reinforcement) 
  ส าหรับความหมายของการเปิดรับส่ือและข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L. 
Becker, 1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร คือ 
 1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา ขอ้มูลเม่ือ
ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
 2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ ข่าวสารเพื่อ
ทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะให้ความเอา
ใจใส่อ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ 
 3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเปิดรับ
ข่าวสารเพราะตอ้งการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์  
  ซ่ึงเหตุผลในการท่ีมนุษย์เลือกสนใจหรือตั้ งใจรับข่าวสารอย่างไรจากส่ือใดนั้ น 
Friedson, Riley,& Flowerman (1951)มีความเห็นแนวเดียวกนัวา่ แรงจูงใจท่ีตอ้งการเป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิกภายในสังคมจะเป็นส่ิงท่ีช่วยก าหนดความสนใจเปิดรับส่ือจากส่ือต่าง ๆ ก็เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ซ่ึงปรากฎการณ์น้ี เมอร์ตนั(Merton) ไรท์ (Wright) และวาบเลส 
(Waples) เรียกว่า “พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” โดยท่ีผูรั้บข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจาก 
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ส่ือใดนั้นยอ่มเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูรั้บสาร เพื่อน าไปเป็นหวัขอ้ในการ
สนทนาซ่ึงจะท าใหผู้รั้บสารรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
  นอกจากพฤติกรรมเลือกเปิดรับข่าวสารดงักล่าวแลว้ ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกหลาย
องคป์ระกอบ ดงัท่ี วลิเบอร์ ชแรมม ์กล่าวไว ้(Wibur Schramm, 1973) 
 1. ประสบการณ์ เน่ืองจากผูรั้บสารย่อมมีประสบการณ์เก่ียวกบัข่าวสาร วตัถุ ส่ิงของ
แตกต่างกนัไป ประสบการณ์จึงเป็นตวัแปรท่ีท าใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารท่ีเคยเห็นแตกต่างกนั 
 2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารท่ี
ตอ้งการเพื่อสนองจุดประสงคอ์ย่างใดอยา่งหน่ึง การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารจึงช่วยให้
ผูรั้บสารไดเ้รียนรู้วา่ ข่าวสารอยา่งหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างข่าวสารอีกอยา่งหน่ึงดว้ย 
 3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะสนใจส่ิงท่ีตนเองไม่เคย
พบมาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  
 4. การศึกษาและสถานภาพทางสังคม นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีก่อให้เกิด
ประสบการณ์ข้ึนในตวับุคคลและเป็นตวัช้ีพฤติกรรมส่ือสารของผูน้ั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับ
ส่ือ และเลือกเน้ือหาของข่าวสาร 
 5. ความสามารถในการรับสาร ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจ ท่ีท าให้พฤติกรรม 
การเปิดรับสารของบุคคลแตกต่างกัน โดยสภาพร่างกายในท่ีน้ี คือ สภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
ประสาทสัมผสัทุกอย่างท างานไดอ้ยา่งปกติ ทั้งน้ีสภาพร่างกายยงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัสติปัญญาของ
ตนอีกดว้ย การเปล่ียนแปลงอายุท่ีสูงข้ึน ระยะเวลาในการไดรั้บการศึกษา รวมทั้งการเจริญเติบโต
ยอ่มมีความสัมพนัธ์ทางบวกและลบต่อการโนม้นา้วใจ 
 6. บุคลิกภาพ ของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดข่าวสารซ่ึง
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมของผูรั้บสาร กล่าวคือ ผูมี้ความวิตกกงัวลหรือ
ต่ืนเตน้มกัไดรั้บอิทธิพลทางสังคมง่าย และมีความโน้มเอียงท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งคน้หา เพื่อท่ีว่า
จะไดห้ลีกเล่ียงอิทธิพลทางสังคมนัน่เอง 
 7. อารมณ์ สถานภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสารแต่ละคนเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ผูรั้บ
สารเขา้ใจความหมายของสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายในข่าวสารของผูรั้บ
สาร 
 8. ทศันคติ เป็นตวัแปรท่ีมีอยูร่ะหวา่งการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือส่ิงเร้า
ต่างๆ ดว้ยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูรั้บท่ีมีต่อข่าวสารแต่ละประเภทท่ีพบ กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือ เป็นคุณสมบติัท่ีผูรั้บสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนรับสาร โดยปกติทศันคติของผูรั้บสารเป็นส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงได้ เม่ือทัศนคติเปล่ียนแปลงไป การส่งข่าวสารของผูส่้งสารจะแตกต่างกันไป  
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ในท านองเดียวกนักบัการตอบสนองขอวผูรั้บจะเปล่ียนไปตามส่ิงเร้าหรือข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปดว้ย 
  อีกทั้งยงักล่าวถึงหลกัการทัว่ไปของการเลือกความส าคญัของข่าวสารว่าข้ึนอยู่กบัการ
ใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสุด (Least effect) และผลท่ีจะได ้(Promise of reward) ซ่ึงอยูใ่นรูปของสูตร
การเลือกรับข่าวสาร ดงัน้ี 
 

    การเลือกรับข่าวสาร   = 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั 
ความพยายามท่ีตอ้งใช ้

  จากสูตรการเลือกรับข่าวสารดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับข่าวสาร
ท่ีใช้ความพยายามน้อย  เ ช่น ข่าวสารต่าง  ๆ  ท่ีอยู่ ใกล้ตัว  สามารถเ ลือกรับได้ ง่ายและ 
มีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน 
ความสามารถในการประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของ
แต่ละคนดว้ย 
  นอกจากนั้น วิลเบอร์ แชรมม ์และแอสคิน (Wilbur Schramm and Askin) ไดก้ล่าวถึง
การเลือกเปิดรับส่ือของผูรั้บสารไวใ้นลกัษณะเดียวกนัวา่ ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือท่ี
สามารถจดัหามาได ้และสะดวกในการเปิดรับมากท่ีสุด รวมทั้งเป็นส่ือท่ีผูรั้บสารเปิดรับเป็นประจ า  
แมว้่าผูบ้ริโภคจะเปิดรับส่ือมากน้อยแตกต่างกนัอย่างไร มีเกณฑ์ในการกรองข่าวสารท่ีจะสนใจ
เลือกรับ เลือกตีความอยา่งไร แต่เม่ือไดเ้ปิดรับข่าวสารแลว้ จะมีผูบ้ริโภคเพียงบางส่วนท่ีสนใจอนั
เน่ืองมาจากตรงกบัความตอ้งการ จากนั้นก็จะเร่ิมแสวงหาข่าวสารในปริมาณท่ีมากข้ึนและเขา้สู่การ
ตดัสินใจเลือกตอบสนอง ซ่ึงกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น จ านวนผูบ้ริโภคก็จะ 
ลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ในขณะท่ีนกัส่ือสารการตลาดมีความพยายามท่ีจะส่งข่าวสาร
ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการให้เกิดประสิทธิผลในการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภค
สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้แต่ก็ยงัไม่สามารถควบคุมให้ข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ 
ความสนใจ การเปล่ียนแปลงทศันคติ และจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือไดใ้นท่ีสุดในกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเหล่านั้น 
  กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
  กระบวนการติดต่อส่ือสารจะเกิดข้ึนเม่ือใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูส่้งสาร (Sender) หรือ
แหล่งข่าวสาร (Source) ใส่รหสั (Encoding) ลงในข่าวสารหรือขอ้ความ (Message) แลว้ส่งข่าวสาร
นั้ นผ่านช่องทางการส่ือสาร (Channel) หรือส่ือ (Media) ไปยงัผู ้รับข่าวสาร (Receiver) หรือ 
Audience)ซ่ึงผูรั้บจะท าการถอดรหัส (Decoding) โดยใช้ความรู้สึกนึกคิดตีความข้อมูลท่ีได้รับ  
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เม่ือผ่านขั้นตอนการถอดรหัสแลว้ผูรั้บข่าวสารจะมีการตอบสนอง (Response) และส่งขอ้มูลหรือ
ข่าวสารป้อนกลบั (Feedback) มายงัผูส่้งข่าวสาร โดยในการส่ือสารนั้นขอ้ความท่ีถูกส่งไปอาจจะมี
สภาพจิตใจของผูรั้บบา้ง ปัญหาเทคโนโลยีบ้าง หรือขอ้ความจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลบา้งเป็น
ส่ิงรบกวน (Noise) ท่ีอาจจะลดอิทธิพลของขอ้ความในการส่ือสารลงไป 
 

 
 
ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบของกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Elements in the communication process) 
 
ที่มา: Philip Kotler, op. cit., footnote 2, p. 565, อา้งถึงใน เสรี วงษม์ณฑา, ครบเคร่ืองเร่ือง การ
ส่ือสารการตลาด, น. 5 
 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่า บุคคลจะ มีพฤติกรรมการ เ ปิด รับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน 
มีวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีองค์ประกอบในการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกนั 
และมีความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนันั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะท าการเปิดรับ
ข่าวสารอยู ่3 ลกัษณะ (ดวงฤทยั พงศไ์พฑูรย,์ 2544น. 13-14) คือ 
 1.  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผูรั้บสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า 
การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างไดโ้ดยการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนยอ่มมี
วตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป 

DPU



14 
 

 2.  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผูท่ี้น าข่าวสารจาก 
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศยัการติดต่อระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
ท่ีจะมีปฏิกิริยาโตต้อบระหวา่งกนั โดย โรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971) 
กล่าววา่ ในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใชก้ารส่ือสารระหวา่งบุคคล 
โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผล
ให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชัดเจนและตดัสินใจรับสารได้อย่างมัน่ใจยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (เสถียร เชยประทบั, 2525) 
  2.1  การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจ หรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 
  2.2  การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายไดเ้พราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 
 3.  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมา 
โดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ สตะเวทิน 
2532น. 99 อา้งถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร,2540น.135) ตวัอยา่งของ ส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผน่พบั 
โปสเตอร์ ใบปลิวคู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจน้ี ผูรั้บสารจะ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง 
   โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้น ทอดด์ ฮนัท ์และ 
เบรนท ์ดีรูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993น.65 อา้งถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2541 น. 
122-124) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไวด้งัน้ี 
 1.  ความตอ้งการ (Need) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของ
มนุษย ์ความตอ้งการทุกอยา่งของมนุษย ์ทั้งความตอ้งการทางกายและใจ ทั้งความตอ้งการระดบัสูง
และความต้องการระดับต ่า ย่อมเป็นตวัก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของเรา เพื่อให้ไดข้่าวสารท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ
พอใจ ฯลฯ 
 2.  ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) คือความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือ หลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือ เป็น
ความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและคน ซ่ึง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 
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 3.  เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวติ ทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผอ่น เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีเราก าหนด
ข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 
 4.  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเน้ือหาของข่าวนั้นไว ้
 5.  การใช้ประโยชน์ (Utility) เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการท่ีจะ
เขา้ใจ และจดจ าข่าวสารท่ีเราสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 6.  ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของเรานั้นส่วนหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันั้นบางคนจึงชอบ
ฟังวทิย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์ บางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 
 7.  สภาวะ (Context) หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์การส่ือสาร
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร การมีคนอ่ืนอยู่ดว้ย มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
เลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเราตอ้งถูกมองว่าเป็น
อยา่งไร การท่ีเราคิดวา่คนอ่ืนมองเราอยา่งไร เราเช่ือวา่คนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดวา่
คนอ่ืนคิดวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 
 8.  ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรั้บสาร ผูรั้บสารแต่
ละคนพฒันานิสัยการรับสาร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพฒันา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดงันั้นเราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใด 
ชนิดหน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
   ขวญัเรือน กิติวฒัน์ (2531, น. 23-26) มีความเห็นว่า ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมีการ เปิดรับ
ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัคือ 
 1. ปัจจยัด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ
แตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมากในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การด ารงชีวิตในสภาพ แวดลอ้มท่ีแตกต่างไม่
เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดบั สติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจนกระบวนการของการ
รับรู้ การจูงใจ 
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 2.  ปัจจยัดา้นสภาพความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากคนเรามกัจะยึดติดกบักลุ่มสังคมท่ี 
ตนสังกดัอยูเ่ป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามนั่นคือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็นท่ียอมรับ 
ของกลุ่ม 
 3.  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลกัษณะต่าง ๆ ได้แก่ เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเน้ือหาของการส่ือสาร 
รวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวไม่แตกต่างกนัดว้ย 
   จากแนวความคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและข่าวสาร  (Media Selective and Exposure) 
น้ีจะเห็นได้ว่าส่ือและข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญั ในการน ามาประกอบการตดัสินใจในการเปิดรับ
ข่าวสารของแต่ละบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใดบุคคลนั้น
ยอ่มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จ  ากดัวา่จะท าการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใด ไม่วา่
จะเป็น ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลส่วนใหญ่จะเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เร่ืองท่ีตนใหค้วามสนใจ หรือเร่ืองท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการเท่านั้น เน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนั
มีมากเกินกว่าท่ีผูรั้บสารจะรับได้ทั้งหมด จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อย่างไร 
ก็ตามการเลือกรับข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้น จะมีปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน  
ทั้ งตามลักษณะส่วนบุคคล วตัถุประสงค์หรือความต้องการ รวมถึงสภาพแวดล้อมในสังคม  
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ียอ่มส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
 
2.2   แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis) 
  ผูรั้บสารในการส่ือสารนั้น  อาจมีความหมายถึง บุคคลคนเดียว (Individual) เช่น ผูฟั้ง
ของการสนทนาของบุคคล 2 คน  หรืออาจมีความหมายถึงกลุ่มบุคคล (Group) เช่น กลุ่มผูฟั้ง 
การบรรยายหรือกลุ่มผูช้มการแสดง เป็นตน้  และอาจหมายถึงมวลชน (Mass) ได ้ เช่น ผูช้มรายการ
โทรทศัน์  ผูฟั้งรายการวิทยุหรือผูอ่้านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยการจ าแนกประเภทผูรั้บสาร  
พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (2532, น. 295-302)  จ  าแนกประเภทของผูรั้บสารเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ประเภทของผูรั้บสารจ าแนกตามลกัษณะของการส่ือสาร  
       ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ 
  1.1  ผูรั้บสารในการส่ือสารระหวา่งบุคคล  ผูรั้บสารลกัษณะน้ีอาจจะเป็นผูท่ี้เป็นฝ่าย
รับข่าวสารประเภทเดียวท่ีไม่ค่อยมีอิทธิพลในการส่ือสารหรือมีอิทธิพลมากในการส่ือสาร  ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของการส่ือสารวา่จะเป็นการบอกกล่าวหรือให้ความรู้ การซักถามหรือสัมภาษณ์  
การแลกเปล่ียนความรู้และทศันคติ  อยา่งไรก็ตามไม่ว่าผูรั้บสารจะมีอิทธิพลต่อการส่ือสารลกัษณะน้ี
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มากหรือน้อย  ประสิทธิภาพในการส่ือสารยงัข้ึนอยู่กบัการเขา้รหัส (Encoding) ของผูส่้งสารและ
การถอดรหสั (Decoding) ของผูรั้บสารดว้ย 
  1.2  ผูรั้บสารในการส่ือสารกลุ่มเล็ก การส่ือสารลักษณะน้ีจะคล้ายกับการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล แต่การส่ือสารกลุ่มเล็กจะมีผูรั้บสารจ านวนมากข้ึน ปกติจะมีประมาณ 5-9 คน  
(หรือมากน้อยกว่าจ านวนน้ีเล็กน้อย) ผูรั้บสารของการส่ือสารลกัษณะน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนั 
(homogeneous)  หรือแตกต่างกัน (heterogeneous) ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับเ ง่ือนไขของการส่ือสารว่า  
มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวหรือให้ความรู้หรือการส่ือสารท่ีมีลักษณะแลกเปล่ียนความรู้และ
ทศันคติ 
  1.3  ผูรั้บสารในการส่ือสารสาธารณชน ลกัษณะของการส่ือสารประเภทน้ีจะมีผูรั้บ
สารจ านวนมากตั้งแต่ 30-40 คนไปจนถึงพนัๆ คน แลว้แต่สถานการณ์ของการส่ือสารนั้นๆ ดงันั้น 
โอกาสท่ีผูรั้บสารจะแสดงปฏิกิริยาโตต้อบจึงอยู่ในขอบเขตจ ากดั กล่าวคือ ผูรั้บสารจะสามารถ
แสดงออกไดด้ว้ยการตบมือ หวัเราะ หรือให้ความสนใจ แต่การแสดงปฏิกิริยาโตต้อบท่ีลึกซ้ึง หรือ
การแลกเป ล่ียนความ รู้หรือทัศนคตินั้ น มีน้อยมาก ดังนั้ นประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
จึงข้ึนอยูก่บัผูส่้งสารเป็นส าคญั และยงัมีความผนัแปรไปตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสารดว้ย 
  1.4  ผูรั้บสารในการส่ือสารมวลชน ผูรั้บสารในการส่ือสารประเภทน้ีมีลกัษณะเด่น3 
ประการ คือ 
   1.4.1  มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากส่ือสารมวลชนครอบคลุมผูรั้บสารไดก้วา้งไกล
และไม่สามารถจะสร้างขอบเขตจ ากดัการส่ือสารเพื่อผูรั้บสารกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะได ้จึงท าให้มี
ผูรั้บสารจ านวนมากและแน่นอนว่าจะตอ้งส่งผลไปยงัผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งไม่รู้จกักนั 
ส่ือสารมวลชนอาศยัส่ือมวลชน (mass media)  เป็นส่ือกลางในการส่ือสารท าให้ผูรั้บสารและ 
ผูส่้งสารไม่พบหนา้กนั โอกาสท่ีจะท าความรู้จกักนัจึงมีนอ้ย 
   1.4.2  มีขอ้จ ากดัในการแสดงออกจากการท่ีผูรั้บสารในการส่ือสารประเภทน้ีมี
จ านวนมาก และมีความหลากหลายแตกต่างกัน ดงันั้น โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมี
ปฏิกิริยาโตก้ลบั (feedback) ต่อการส่ือสารจึงมีนอ้ยมาก 
 2.  ประเภทผูรั้บสารจ าแนกตามผลกระทบของการส่ือสาร  
        ผลกระทบของการส่ือสารท าใหส้ามารถจ าแนกผูรั้บสารออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1  ผูรั้บสารท่ีเป็นผูถู้กกระท า (Passive Receiver) หมายถึง ผูรั้บสารท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรม เน่ืองจากการส่ือสาร ซ่ึงอาจเกิดผล
ของการและใชเ้วลาก็ได ้แนวความคิดเก่ียวกบัผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระท าน้ี เร่ิมตั้งแต่ตน้
คริสตศตวรรษท่ี 20 โดยทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Nedle Theory) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ทฤษฎี
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กระสุนปืน (Bullet Theory) ซ่ึงกล่าววา่การส่ือสารมีพลงัท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงความคิด ความ
เช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของคนได ้
  2.2  ผูรั้บสารท่ีเป็นผูก้ระท า  (Active Receiver) หมายถึงผูรั้บสารท่ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดการส่ือสารได ้เช่น ก าหนดผูส่้งสาร ก าหนดข่าวสารและก าหนดส่ือ เป็นตน้ แนวความคิด
เก่ียวกบัลกัษณะของผูรั้บสารกลุ่มน้ี เกิดข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้และขอ้เท็จจริงท่ีวา่ผูรั้บสารไม่ได้
เป็นผูถู้กกระท าเสมอไป และการส่ือสารไม่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของ 
ผูรั้บสารดว้ย 
 3.  ประเภทของผูรั้บสารจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร  
  ความเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง ประจวบกบัวิวฒันาการทางดา้น
เทคโนโลยแีละวทิยาการการส่ือสารสมยัใหม่ เป็นเหตุให้การส่ือสารในปัจจุบนัมีความซบัซ้อนมาก
ข้ึน และผลท่ีไดอ้ยา่งหน่ึงจากการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีคือมีการจ าแนกผูรั้บสารออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 
  3.1  ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  (Target Audience) ซ่ึงมีลกัษณะเด่นดงัน้ี 
 3.1.1  มีจ  านวนท่ีคาดคะเนได้ (Predictable Size)  กล่าวคือ เม่ือผูส่้งสารมี
จุดมุ่งหมายในการส่ือสารเพื่อบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดแลว้ เขาก็พอจะคาดคะเนไดว้า่บุคคลกลุ่มน้ีมี
จ านวนประมาณเท่าไร 
 3.1.2  มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั (Homogeneous) กล่าวคือ อาจมีลกัษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีเหมือนกนั หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งมีความสนใจข่าวสารร่วมกนั 
 3.1.3  มีความเห็นท่ีเป็นท่ียอมรับ (Accepted Expression) ในเม่ือจุดมุ่งหมายของ
การส่ือสารเพื่อกลุ่มเป้าหมายน้ี   ดงันั้นขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ ค าติชมหรือปฏิกิริยาโตต้อบในรูป
ต่างๆ มกัเป็นท่ียอมรับในการพิจารณา 
  3.2  ผูรั้บสารทัว่ไป  (General Audience) แตกต่างจากผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ดงัน้ี 
 3.2.1  มีจ  านวนท่ีคาดคะเนไม่ได ้(Unpredictable size) คือไม่สามารถทราบจ านวน
ท่ีแน่นอนชดัเจนของผูรั้บสารได ้โดยเฉพาะการส่ือสารมวลชน 
 3.2.2  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั (Heterogeneous) เน่ืองจากผูรั้บสารทัว่ไปมีจ านวน
มาก จึงมีความหลากหลายแตกต่างกนัในตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ ความสนใจ ความเช่ือ 
ค่านิยม ฯลฯ 
 3.2.3  มีขอ้จ ากดัในการแสดงความคิดเห็น (Limited Expression) เน่ืองจากไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ถึงแมจ้ะมีปฏิกิริยาโตต้อบมาบา้ง ปฏิกิริยาดงักล่าวมกัจะไม่มีความหมายต่อ
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ผูส่้งสารมาก ยกเวน้ในกรณีท่ีมีปฏิกิริยาโตต้อบมากๆ และเป็นกลุ่มอา้งใน กาญจนา  แก้วเทพ, 
2541, น.190) 
  Clause (1968) ใชเ้กณฑเ์ร่ือง “การรับสารอยา่งจริงๆ” มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท
ผูรั้บสารเป็น 4 ประเภท คือ 
 1.กลุ่มผูรั้บสารท่ีถูกคาดว่าจะสามารถครอบคลุมการส่งสารไปได ้(Potential Public) 
เช่น การประมาณการของสถานีโทรทศัน์ว่ามีก าลงัสูง ครอบคลุมพื้นท่ีในก่ีจงัหวดัหรือตวัเลข
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนเคร่ืองรับวทิยุ 
 2.  กลุ่มผูรั้บสารท่ีเปิดรับสารนั้นจริงๆ (Effective Public) ไดแ้ก่ คนท่ีซ้ือหนงัสือพิมพ์
อ่าน เปิดวทิยรัุบฟัง เปิดโทรทศัน์ดูรายการจริงๆ 
 3.  กลุ่มผูรั้บสารท่ีเปิดรับแต่เน้ือหาเฉพาะๆ แบบประจ า รายการ (Particular Mssage 
Public) ไดแ้ก่ ผูฟั้งรายการเพลงของสถานีวทิย ุผูท่ี้ชมรายการละครโทรทศัน์ ดงัท่ีมีการส ารวจความ
นิยมกนัอยูเ่ป็นประจ า 
 4.  กลุ่มผูรั้บสารท่ีไดรั้บผลอยา่งแทจ้ริงจากส่ือ (Atually Affected Public) ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูรั้บสารกลุ่มพิเศษท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกบัส่ือ ซ่ึงเราอาจจะศึกษาไดจ้ากพฤติกรรม
ผูรั้บสารหลายอยา่ง เช่น การเขียนจดหมายเขา้ไปแสดงความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีรายการ
วทิยจุดั เป็นตน้ 
  ซ่ึงเกณฑใ์นการแบ่งประเภทผูรั้บสารดงักล่าวน้ี ท าใหก้ารศึกษาผูรั้บสารมีความละเอียด 
มากยิ่งข้ึน โดย Mc Quail (1997, น.26-36) ไดจ้  าแนกประเภทของผูรั้บสารดว้ยการใช้เกณฑ์ทาง
สังคมและเกณฑข์องส่ือเอง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มสังคมหรือสาธารณชน (The Au-dience as Group or Public) ผูรั้บ
สารคือ กลุ่มหรือสาธารณชนซ่ึงมีความเป็นกลุ่ม และมีเอกลกัษณ์ก่อนท่ีจะมาเป็นผูช้ม  ในสังคม
สมยัใหม่การแบ่งแยกกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการนิยามกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มผูช้มเป็นเร่ืองท่ียาก อยา่งไรก็ตาม
ยงัพอมีกลุ่มท่ีสามารถก าหนดความเป็นกลุ่มได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มการเมืองกบักลุ่มศาสนา เช่น การ
ผลิตหนงัสือพิมพป์ระจ ากลุ่มการเมืองกบักลุ่มศาสนาหรือกลุ่มท่ีไปท ากิจกรรมท่ีโบสถ์  ซ่ึงผลิตข้ึน
เพื่อส่ือสารกนัภายในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม โดยอาจจะมีวตัถุประสงคใ์นการสรรหาสมาชิกใหม่หรือ
การเผยแพร่แนวความคิดของกลุ่มไปสู่ภายนอก การจ าแนกประเภทผู ้รับสารแบบน้ีมี 
ความหลากหลาย ตวัอย่างเช่น พรรคคอมมิวนิสต์ หรือส่ิงพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย  
ซ่ึงความจริงแลว้ไม่ไดเ้ป็นส่ิงตีพิมพส์ าหรับมวลชนแต่เป็นส่ิงพิมพส์ าหรับสมาชิกในกลุ่ม 
 2.  ผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มสนใจ  (The Gratification Set as Audience) คือ การท่ีผูรั้บสาร
อาจจะจดักลุ่มกนัเองตามความสนใจหรือความตอ้งการต่าง ๆ แลว้แต่เร่ือง กลุ่มต่าง ๆ ประกอบดว้ย
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สมาชิกซ่ึงอาจจะไม่มีอะไรร่วมกนัอยู ่นอกจากความสนใจเฉพาะเร่ืองเฉพาะเวลาเท่านั้น ทั้งน้ีการ
ก าหนดผูรั้บสารจะก าหนดจากความสนใจร่วมกนัมากกว่าลกัษณะประจ าตวัของสมาชิกของกลุ่ม 
นัน่คือจะมองผูรั้บสารตามความสนใจร่วมกนัไม่มองตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 3.  การมองผูรั้บสารตามส่ือ  (The Medium Audience) เป็นการนิยามผูรั้บสารตามส่ือ 
เช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นการก าหนดตามพฤติกรรมของผูรั้บสาร เช่น นักดู
ภาพยนตร์ นกัอ่าน นกัดูโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ยากท่ีจะก าหนดผูรั้บสารตามส่ือเหล่าน้ี  ทั้งน้ีอาจจะถือว่า
ผูรั้บสารประเภทน้ีเป็นมวลชนจริงๆ เพราะประกอบดว้ยผูค้นท่ีหลากหลาย 
 4.  ผูรั้บสารท่ีก าหนดดว้ยช่องทางหรือเน้ือหา (Au-diences Defined by Channel or 
Content) อาจจะมีการก าหนดกลุ่มผูรั้บสารว่าเป็นกลุ่มผูอ่้านหนงัสือเล่มหน่ึง หรือผูช้มภาพยนตร์
เร่ืองหน่ึงหรือผูฟั้งรายการวิทยุ รายการหน่ึง การก าหนดผูช้มประเภทน้ีง่ายกวา่ประเภทอ่ืน และมี
ความหมายในเชิงการตลาด (marketing) ท่ีชดัพอสมควร การก าหนดกลุ่ม  ผูรั้บสารตามแนวคิดน้ี
อาจจะเป็นการก าหนดกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีประโยชน์มากกว่าวิธีอ่ืนและเป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ในทาง
ปฏิบติัและเชิงการตลาดท่ีชดัเจนและปฏิบติัไดท้นัที เช่น อาจจะมีผูช้มประจ าของช่องใดช่องหน่ึง
หรือรายการใดรายการหน่ึงซ่ึงง่ายต่อการวดั อาจจะมีกลุ่มผูช้มตามประเภทของเร่ือง ประเภทของ
ข่าว ประเภทของกีฬา ตามตวันกัแสดง นกัร้อง นกัเขียน อนัน าไปสู่การเป็นผูรั้บสารประจ า รายการ
ประจ า นกัแสดงประจ าคนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผูรั้บสารประจ านั้นจะมีพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม การแต่ง
กายเฉพาะกลุ่ม การพูดเฉพาะกลุ่ม การใชส่ื้อเฉพาะกลุ่ม อาจจะถือว่ากลุ่มผูรั้บสารประจ าวนั เป็น
กลุ่มทางสังคมก็ได ้หรือเป็นกลุ่มท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดยส่ือมวลชนแต่การพฒันากลุ่มผูรั้บสารประจ า
รายการนั้นไม่สามารถท านายได ้
  แบบการวิเคราะห์ผูรั้บสารมีหลายแบบ เช่น แบบการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีใช้ทฤษฎี 
การมองผูรั้บสารอยา่ง active หรือ passive หรืออาจแบ่งตามค านิยามผูรั้บสาร  นอกจากน้ีกาญจนา 
แก้ว เทพได้น า เสนอแบบการวิ เ คราะ ห์ผู ้ รั บสาร เพื่ อ ให้สะดวก ต่อการน า ไปใช้ง าน 
ในภาคปฏิบติัซ่ึงแบ่งได ้3 แนวทาง ดงัน้ี 
 1.แบ่งตามลกัษณะเกณฑ์ของประชากร  (Demo-graphic aspect) อนัเป็นวิธีการท่ีเรา
มกัจะพบในงานวิจยัโดยทัว่ไป ตวัแปรดา้นประชากรท่ีนิยมน ามาใช ้คือ อายุ ภูมิล าเนา การศึกษา 
เพศ ฐานะเศรษฐกิจ (รายได)้ 
 2. แบ่งตามคุณลกัษณะดา้นจิตวิทยา (Psychological aspect) ตวัแปรท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่
จะเป็นเร่ืองบุคลิกภาพแบบต่างๆ แบบแผนวิธีคิด ลักษณะทางอารมณ์ ส าหรับแนวทางน้ีใน
ระยะเวลาต่อมาได้พฒันามาเป็นเกณฑ์ในเร่ืองวิถีการใช้ชีวิต (lifestyle) ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ใน
ปัจจุบนั 
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 3. ใช้เกณฑ์เร่ืองการแสวงหาข่าวสารของผูรั้บสาร (Information Acquisition) เกณฑ์น้ี
เป็นการพฒันามาจากแนวคิดเร่ืองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการรับสาร (Uses and 
Gratifications Approach) 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior Theory) 
  เม่ือพิจารณาการใชก้ารแบ่งตามลกัษณะเกณฑข์องประชากรของผูรั้บสารเพิ่มเติม พบวา่ 
ลกัษณะเกณฑ์ของประชากรมีผลต่อพฤติกรรมของผูรั้บสารอย่างเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ เช่ือว่า
คนเราท าพฤติกรรมต่างๆ ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) และพฤติกรรมโดย
ส่วนใหญ่ของคนเราจะเป็นไปตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้เช่น คนรุ่นไหนควรท าพฤติกรรม
อยา่งไร และสังคมทัว่ไปมกัจะก าหนดให้บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีแบบแผน
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดย ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-117)  กล่าวถึง ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และสังคมเศรษฐกิจ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.  อายุ (Age) มีผลต่อพฤติกรรมแสดงออกและพฤติกรรมการตดัสินใจ อายุนับเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิดและพฤติกรรม และเป็นส่ิงก าหนดความ
แตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ย ดงัท่ี วิลเล่ียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) 
กล่าววา่ โดยทัว่ไปคนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม (liberal) ยึดถืออุดมการณ์ (Idealistic) ใจ
ร้อน (Impatient) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) มากกวา่คนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมาก
จะมีความคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative) ยึดถือการปฏิบัติ (Pragmatic) มีความระมัดระวัง 
(Cautious) และมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) มากกวา่คนท่ีมีอายุน้อย นอกจากน้ี คนท่ีมีอายุมาก 
มกัจะเปิดรับส่ือมวลชนเพื่อเปิดรับข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง อาทิ การอ่านจด
หมายถึงบรรณาธิการ ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง หรือบทบรรณาธิการ มากกวา่อ่านเร่ืองตลกหรือข่าว
กีฬา ในการฟังวิทยุและดูโทรทศัน์ก็เช่นกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะฟังหรือรับชมรายการหนกัๆ อาทิ 
ข่าวอภิปรายปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ รายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา มากกว่ารายการเพื่อความ
บนัเทิง 
 2.  เพศ (Sex) ความแตกต่างทางดา้นเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสาร 
ท่ีแตกต่างกนั  วิลเลียม ดีบรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) กล่าวว่า ผูห้ญิงและผูช้ายมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ี เน่ืองจากวฒันธรรมและสังคม ได้
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั ผูห้ญิงจึงมกัเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้
อารมณ์ (Emotion) โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) เป็นแม่บ้านแม่เรือน (Home-oriented) และ
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มกัจะถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่ผูช้าย นอกจากน้ียงัพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโดยใชเ้วลา
ในการดูโทรทศัน์ และฟังวทิยมุากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมการอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ 
 3.  การศึกษา (Education) เป็นลกัษณะส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร โดยคนท่ีได้รับ
การศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนัย่อมจะมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความตอ้งการท่ีต่างกนั 
โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูง มกัจะเป็นผูรั้บสารท่ีดีและมีโอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาก ท าให้มี
ความรู้กวา้งขวาง และมีความเขา้ใจสารมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า รวมทั้งมกัจะไม่ค่อยเช่ืออะไร
ง่ายๆ โดยตอ้งมีหลกัฐานหรือเหตุผลสนบัสนุนท่ีเพียงพอจึงจะเช่ือ นอกจากน้ีผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะ
ตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างละเอียดรอบคอบมาก จึงท าให้การโน้มน้าวใจเกิดข้ึนยาก 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 ครอบครัวมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคลโดยทัว่ไป และถือว่า
ครอบครัวเป็นสังคมแรกของบุคคล ในท านองเดียวกนั ปรมะ สตะเวทิน (2546ข, น. 115) กล่าวว่า 
คนท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมองโลก มีแนวคิด อุดมการณ์ และค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั อาทิ 
คนท่ีรับราชการมกัค านึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ 
ในขณะท่ีคนท างานธุรกิจเอกชน อาจค านึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีของตนดว้ยเงินทองท่ีสามารถ
จะซ้ือหาหรือจบัจ่ายใช้สอยส่ิงท่ีตนตอ้งการเพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน แมแ้ต่คนท่ีรับ
ราชการด้วยกนั ยงัมีความคิดเห็น ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั นอกจากครอบครัวและ
อาชีพแลว้ รายไดย้อ่มเป็นเคร่ืองก าหนดความตอ้งการ ความคิดเห็น และพฤติกรรมต่างๆ ของแต่ละ
บุคคล เช่นเดียวกบัท่ี ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, น. 70-71) กล่าววา่ ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะเป็นคนท่ีมี
การศึกษาสูง และต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จึงมกัถูกผลกัดนัให้จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้ และหาขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
 5.  สถานภาพสมรส ถือวา่มีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล โดยคนโสดมกัจะมีอิสระทาง
ความคิดมากกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะใชเ้วลานอ้ยกวา่คนท่ีแต่งงาน
แลว้ และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ นอ้ยกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ผูรั้บสาร (Audience Analysis) น้ีเม่ือศึกษาถึง
ความส าคญัต่อการท าหน้าท่ีระหว่าง ส่ือ และผูรั้บสาร นั้น การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการรับชม 
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และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทศัน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผูรั้บชมใน
เขตกรุงเทพมหานคร” จึงน าแนวคิดดงักล่าวมาวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมอนัมีความหลากหลาย
ทางคุณลกัษณะหลายประการ และวเิคราะห์ผูช้มรายการถึงบทบาทส่ือและสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
  ครอนบาค (Cronbach, 1963น.68-70) ไดอ้ธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจาก
องคป์ระกอบ 7 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงคท่ี์ท าให้เกิดกิจกรรม คนเรา 
มีพฤติกรรมเกิดข้ึนก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือต้องการท าตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตนไดต้ั้งไว ้คนเรามกัมีความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั และมกัจะเลือก
สนองตอบความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนความตอ้งการอ่ืนๆ 
 2.  ความพร้อม (Readiness) ระดบัวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการประกอบ
พฤติกรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละดา้นท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้น
พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกนั และไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมได้ทุก
รูปแบบ 
 3.  สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองต้องการ เม่ือมี
โอกาสหรือสถานการณ์นั้น ๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 
 4.  การแปลความหมาย (Interpretation) แมจ้ะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแลว้ 
คนเราก็มกัจะประเมินสถานการณ์หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ลงไป เพื่อให้
พฤติกรรมนั้นมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด และสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากท่ีสุด 
 5.  การตอบสนอง (Respond) หลงัจากไดแ้ปลความหมาย หรือไดป้ระเมินสถานการณ์
แลว้พฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 
 6.  ผลท่ีได้รับ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลท่ีได้จากการกระท า
นั้นๆอาจจะตรงกบัความตอ้งการ หรืออาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีตนเองไดค้าดหวงัไว ้
 7.  ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองไดก้็จะประสบกบัความผิดหวงั ซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวงัแลว้คน ๆ นั้นก็อาจจะ
กลบัไปแปลความหมายใหม่ เพื่อท่ีจะหาวธีิท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเองใหม่ 
  ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์ชุดา จิตพิทกัษ์ อา้งถึงจาก สุดาวรรณ 2538น. 13 ได้
อธิบายวา่ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยมี์ 2 ประเภท คือ 
 1.  ลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน 

DPU



24 
 

  1.1ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือปรากฏการณ์
บางอย่าง หรือส่ิงของบางอย่าง หรือคุณสมบติัของส่ิงของ หรือของบุคคลบางอย่างมีอยู่จริง หรือ
เกิดข้ึนจริงๆ กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีบุคคลหน่ึงคิดถึงอาจจะดีในแง่ขอ้เท็จจริงได ้แต่ถา้เขาคิดว่า
ความจริงเป็นเช่นนั้นแลว้ นัน่คือความเช่ือของเขา 
  1.2ค่านิยม หมายถึง แนวความคิดทั้งท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่เด่นชัดซ่ึงเป็น
ลกัษณะพิเศษของบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มหน่ึงเก่ียวกบัวา่อะไรเป็นส่ิงดี ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้
บุคคลเลือกกระท าการอนัใดอนัหน่ึงท่ีมีอยูห่ลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอนัใดอนัหน่ึงจากหลาย ๆ  
อนัท่ีมีอยู ่
  1.3ทัศนคติ หรือ เจตนคติ เป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรม
นักจิตวิทยาบางท่านเรียกว่าเป็นการตอบสนองส่ิงเร้าทางจิตใจ ซ่ึงคล้ายกบัการตอบสนองทาง
ร่างกาย ต่างกันแต่ว่ายงัไม่ได้ออกก าลังกายเท่านั้ น แม้ทัศนคติจะเป็นผู ้ก  าหนดทิศทางของ
พฤติกรรม แต่ทศันคติมิได้ก าหนดเวลาท่ีควรแสดงพฤติกรรม ทั้ งยงัมิได้ก าหนดว่าควรแสดง
พฤติกรรมมากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ีก าหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนั้น เรียกวา่ แรงจูงใจ ดงันั้น
ทศันคติจึงเป็นผูว้างแนวหรือทิศทางใหแ้รงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผูก้  าหนดพฤติกรรมอีกทอดหน่ึง 
  1.4บุคลิกภาพ เป็นส่ิงท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบติัอย่างไรในสถานการณ์หน่ึง ๆ การ
อธิบายว่าบุคลิกภาพไดม้าอย่างไรนั้น จะตอ้งอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฏีการเรียนรู้ การ
อธิบายวา่บุคลิกภาพไดม้าไดอ้ยา่งไรนั้น จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเม่ือมีโอกาส แต่ถา้
พฤติกรรมใดน ามาซ่ึงการลงโทษ สัตวห์รือคนนั้นจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก 
 2.  กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคมซ่ึงไม่เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษย ์สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 
  2.1ส่ิงกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเข้มข้นของส่ิงกระตุ้น
พฤติกรรม (Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มีส่ิงกระตุน้พฤติกรรม 
ซ่ึงส่ิงกระตุน้พฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได ้เช่น อาหาร เสียงปืน ค าสบประมาท ฯลฯ 
  2.2สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่บุคคล ซ่ึง
อยูใ่นสภาวะท่ีบุคคลก าลงัจะมีพฤติกรรม 
   สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์(2542น.2-5) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 1. พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีปรากฏด้วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ 
พฤติกรรมท่ีปรากฏเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือพฤติกรรมท่ีไม่ปรากฏให้
สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 2. พิจารณาจากแหล่งท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายเม่ือบุคคลมีวุฒิ
ภาวะเป็นพฤติกรรมความพร้อมท่ีเกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเป็นตวัก าหนดให้เป็นไปตามเผา่พนัธ์ุ และ
วงจรชีวิต และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมีส่ิงแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากประสบการณ์ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน 
 3. พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระท าโดยรู้ตวั (Conscious) เป็น
พฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีกระท าโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็นพฤติกรรม
ท่ีอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก หรือจิตใตส้ านึก หรือเรียกอีกอยา่งวา่ พฤติกรรมท่ีขาดสติสัมปชญัญะ 
 4. พิจารณาจากแหล่งพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย์ พฤติกรรมทางกายภาพ 
(Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใช้อวยัวะของร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยแขนหรือขา การปรับเปล่ียนอิริยาบถของร่างกาย การพยกัหน้า  
การโคลงตวั เป็นตน้ และพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ใน
ระดบัความคิด ความเขา้ใจ หรือเกิดอารมณ์ เป็นตน้ 
 5. พิจารณาจากการท างานของระบบประสาท พฤติกรรมท่ีควบคุมได ้(Voluntary) เป็น
พฤติกรรมท่ีอยู่ในความควบคุม และการสั่งการด้วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามท่ี
ตอ้งการ และพฤติกรรมท่ีควบคุมไม่ได ้(Involuntary) เป็นพฤติกรรมการท างานของระบบร่างกายท่ี
เป็นไปโดยอตัโนมติั เช่น กิริยาสะท้อน สัญชาตญาณ และการท างานของระบบอวยัวะภายใน  
เป็นตน้ 
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู ้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลาย
ความหมาย ดงัน้ี 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
  ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย (2528) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานใน
ทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิด
ความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลังใจ มีความผูกพนักับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ร 
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  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์
ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือ
มีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจ
ผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิง
ท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย  
  ฉตัรชยั ดงสุข (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคล
ไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน 
หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
  กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมี
ต่อองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
  กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
  นภารัตน์  เสือจงพรู (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึก
ทางลบและความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึก
ทางบวกมากกวา่ทางลบ 
  เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของ
ความพึงใจหรือภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆ
หน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไประหวา่งการเสนอให้กบัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจ
ได ้
  สง่า ภู่ณรงค์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
  จากนิยามขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี
ของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการอนัก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ไดรั้บ
การตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
  Shelly, Maynard W. อา้งโดย ประกายดาว ด ารงพนัธ์  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั 
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ความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ี
เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั
ความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ  
  วิชยั  เหลืองธรรมชาติ (2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการ
ตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
  พิทกัษ์ ตรุษทิม (2538) กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดย 
บ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มี
ปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
  สุเทพ พานิชพนัธ์ุ (2541) ได้สรุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 
 1.ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ  
 2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย  
 3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความ
ตอ้งการของบุคคล 
 4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์
มิตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็น
ความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและ 
มีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 
  ปรียากร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 
 1.  ปัจจยัด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตวัของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุ
เวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
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 2.  ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะ
ทางวชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
 3.  ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงใน
งานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน เพื่อน
ร่วมงานความรับผดิ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 
  Kotler P. and Armstrong G. (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมี
ส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล 
เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(Belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎี 
ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ 
 1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
 อบัราฮมั มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย 
ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลับท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือ 
จากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความต้องการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมาก
ท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
  1.1ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
  1.2ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า 
ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
  1.3ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
  1.4ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั 
ความนบัถือและสถานะทางสังคม 
  1.5ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
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 บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก
ก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ 
ใหบุ้คคลพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คน
ท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่
ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป    
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่า บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง  
ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์
อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมากทั้งน้ี ซิกมนัด์ ฟรอยด ์
(S. M. Freud) เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ีให้มี
ความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก โดยอาจแบ่ง
ประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
  2.1 ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึง
พอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 
  2.2  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่
มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษยเ์สมอไป 
  2.3  ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจน้ี สรุปไดว้่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี
หรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามวตัถุประสงค์หรือความ
ตอ้งการอนัก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกันขา้มหากความต้องการของตนไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ และมีส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ทั้งท่ีเป็นวตัถุ หรือมิใช่วตัถุ โดยบุคคลจะพยายามท่ี
สร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นหากบุคคลมีการเปิดรับ
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ข่าวสารจากส่ือจะแสดงออกถึงความพึงพอใจ โดยถา้มีการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจมากข้ึนตามมา 
 
2.5  แนวคิดทฤษฎ ี"ข่าวสาร"                                                                                                            

 เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการเรียนรู้จากส่ือท่ีมีอยู่ โดยการศึกษาข่าวสารทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน

แต่ละวนั แล้ววิเคราะห์ไดว้่าข่าวท่ีดูไปแล้วจะเป็นไปในทิศทางใดอย่างเป็นกลาง โดยตอ้งไม่ถูก

ช้ีน าจากบุคคลใดหรือส่ือใด ซ่ึงจะเป็นการฝึกฝนใหส้ามารถคิดเป็น ท าความเขา้ใจดว้ยตวัเองไดจ้าก

ข่าวและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้เท่ากบัช่วยพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

  การกระจายข่าวสารลงสู่ขา้งล่าง(trickle-downtheory) เป็นทฤษฎีเก่าแก่มากท่ีสุดท่ีเช่ือ
ว่าชนชั้นต ่ากว่ามกัจะเลียนแบบคล้อยตามพฤติกรรมของชนชั้นท่ีสูงกว่า กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ 
ข่าวสารจะถูกส่งผ่านระดบัชั้นของสังคมตามแนวด่ิง จากชนชั้นระดบัสูงกว่าลงสู่ชนชั้นระดบัต ่า 
โดยเฉพาะเก่ียวกบัแฟชัน่และแบบสไตล์ใหม่ ๆ การกระจายของข่าวสารตามทฤษฎีน้ี ไม่ค่อยจะ
ปรากฎให้เห็นมากนกัในปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศท่ีพฒันาแลว้ในทางเศรษฐกิจ เหตุผลก็คือ 
แฟชั่นใหม่ ๆ ในปัจจุบนัสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพียงชั่วเวลาขา้มคืน โดยผ่านการ
ส่ือมวลชนต่าง ๆ แต่รูปแบบของการกระจายข่าวสารท่ีปรากฎให้เห็นมากกว่า คือ รูปแบบการ
กระจายข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเพื่อนเดียวกัน ซ่ึงมีระดบัชั้นสังคม อายุ การศึกษา และ ลักษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยเหตูท่ีคนกลุ่มน้ีมีพื้นฐานทางสังคมเหมือน ๆ กนั มีความคิดความ
สนใจในส่ิง ต่าง ๆ คลา้ยคลึงกนั จึงมีการพูดคุยเป็นสมาชิกติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม 
อนัเกิดจากอิทธิพลท่ีเรียกวา่ “ อิทธิพลของความเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกนั (homophilous influence) 
  การไหลไปของข่าวสารสองขั้นตอน(two-stepflowtheory) ในปี ค.ศ. 1948 แคทซ์ 
กบัลาซาร์สเฟลด์ (Katz and Lazarsfeld, quoted in Assael. 1998 : 606) เป็นนกัวิจยักลุ่มแรกท่ีเช่ือวา่ 
กระบวนการส่ือสารแบบปากต่อปาก หรือ WOM เป็นการไหลไปของข่าวสาร 2 ขั้นตอน คือ 
ข่าวสารจะไหลจาก ส่ือมวลชน (mass media) ไปยงัผูน้ าทางความคิด (opinion leaders) และจาก
ผูน้ าทางความคิดไปยงั ผูต้าม (follower) พวกเขาเช่ือว่า ผูน้  าทางความคิดจะเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
จากส่ือมวลชนมากกว่าผูต้าม ผูน้ าทางความคิดจะท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง (intermediaries) ระหว่าง
ส่ือมวลชนกบัผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ คนส่วนใหญ่ของผูบ้ริโภค เป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเฉ่ือยชาวางเฉย 
ไม่ต่ืนตัว (passive recipients) และ การไหลไปของข่าวสารจะไหลไปทางเดียว (one-way 
communication) การไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (multi step flow theory or multistage 
interaction) 
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  แมว้่าทฤษฎีท่ีสองมีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้เขา้ใจถึงกระบวนการอิทธิพลทางด้านบุคคล 
แต่ก็ยงัมีขอ้ผดิพลาดหลายประการ ในส่วนของการไหลไปของข่าวสาร และทิศทางของอิทธิพลอนั
เกิดจากผูรั้บและผูส่้งข่าวสารโดยมีเหตุผล3ประการคือ 
 1.ผูต้ามไม่ใช่เป็นผูเ้ฉ่ือยชาวางเฉยอย่างท่ีเข้าใจ แต่เขาอาจเป็นผูเ้ร่ิมตน้สอบถามหา
ขอ้มูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้รียกร้องอีกดว้ย 
 2. ผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารในขณะเดียวกนั ยงัเป็นผูรั้บข่าวสารดว้ย นัน่คือ ผูน้  าทางความคิด
ไดรั้บอิทธิพลมาจากผูต้ามดว้ย เช่นเดียวกนั หรือ ในทางกลบักนั ผูแ้สวงหาขอ้มูลจากผูอ่ื้น ก็จะให้
ขอ้มูลต่อผูอ่ื้นด้วยนั่นเอง อิทธิพลของการไหลไปของ WOM จึงเป็นไปในลักษณะ 2 ทิศทาง 
ระหวา่งผูส่้งข่าวสารกบัผูรั้บข่าวสาร 
 3.ผูน้  าทางความคิดไม่ใช่เป็นเพียงผูเ้ดียวทีรับขอ้มูลข่าวสารมาจากส่ือมวลชน ผูต้ามก็
ไดรั้บอิทธิพลมาจากโฆษณาดว้ยเหมือนกนั ยิ่งไปกวา่นั้นผูน้ าทางความคิด ก็ไม่อาจจะควบคุมการ
ไหลไปของข่าวสารจากส่ือมวลชนไดท้ั้งหมดท่ีจะส่งผ่านไปยงักลุ่มผูต้าม เพราะยงัมี ผูร้วบรวม
ขอ้มูล (gatekeeper or information gatherers) ท าหน้าท่ีพิจารณาตดัสินใจว่าขอ้มูลท่ีได้รับจาก
ส่ือมวลชนควรส่งผ่านไปยงักลุ่มผูรั้บหรือไม่อีกต่อหน่ึง ผูร้วบรวมขอ้มูลจะแตกต่างจากผูน้ าทาง
ความคิด คือ จะท าหนา้ท่ีแนะน าความคิดและขอ้มูลใหก้ลุ่มรับรู้ แต่อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม  
  ความส าคญัของขอ้มูลข่าวสาร ถา้ขอ้มูลข่าวสารไม่มีความส าคญัแลว้ ท าไมรัฐบาลเผด็จ
การของทุกประเทศจึงพยายามปิดกั้นคุกคามเสรีภาพของส่ือมวลชนกนันกัหนา ท่านท่ีเคยใชชี้วิตใน
ชนบท คงทราบดีวา่ ฝงูไก่ในร้ัวบา้นเดียวกนั โดยปกติจะอยูก่นัค่อนขา้งสงบ ไม่จิกตีกนัเอง เพราะ
ไก่แต่ละตวัไดรั้บรู้ “ขอ้มูลข่าวสาร” วา่ตวัใดมีพละก าลงัเหนือวา่ตวัใด ชุมชนไก่จึงมีขอ้ตกลงและ
ควบคุมกนัเองอยา่งลงตวั ถา้เราอยากจะใหไ้ก่คู่ใดในบา้นเดียวกนัจิกตีกนั สามารถท าไดง่้ายมาก คือ
โดยการเอาเขม่าก้นหมอ้มาทาแก้มไก่ตวัใดตวัหน่ึง ในท่ีสุดไก่คู่นั้นก็จะตีกนัเพราะจ ากนัไม่ได ้ 
พดูดว้ยภาษาทนัสมยัหน่อยก็เป็นเพราะขอ้มูลชุดเดิมไดถู้กเปล่ียนไปแลว้ 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ศิริ สารผล (2552) วจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ 
ในเขตบางเขน ผลวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขต
บางเขน อยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3) ดา้น
พนกังาน 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยประชากรทีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กัน ประชากรทีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการตลาด 
ประชากรทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง
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การจดัจ าหน่าย ดา้นพนกังานและดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชากรทีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์
ประชากรทีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  สุดารักษ์ เน่ืองชมภู (2553) วิจยัเร่ือง ความต้องการและความพึงพอใจต่อรายการ
โทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูช้มรายการโทรทศัน์ของสถานีโทรทัศน์
สาธารณะ ผลวิจยัพบว่า ผูช้มรายการโทรทศัน์เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผูช้มส่วนใหญ่ 
มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัศึกษา 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000-10,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการรับชมรายการทางสถานีโทรทศัน์สาธารณะ
ส่วนใหญ่ผูช้มชมรายการทุกวนั โดยใช้เวลา30 นาที - 1 ชัว่โมง อยู่ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. 
การชมส่วนใหญ่ชมรายการทางทีวไีทยสลบัไปมากบัรายการของช่องอ่ืน โดยมีเหตุผลท่ีเลือกรับชม
รายการทีวีไทยต่อรายการประเภทข่าว รายการสาระบนัเทิง รายการสารประโยชน์ รายการสารคดี 
และรายการประเภทเด็กและเยาวชน ปรากฏวา่รายการประเภทข่าวท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดคือ รายการเปิด
ปม รายการประเภทสาระบนัเทิง ไดแ้ก่ รายการดนตรีกวีศิลป์ รายการประเภทสารประโยชน์คือ 
รายการไทยมุง รายการประเภทสารคดี ได้แก่ รายการท่องโลกกวา้ง รายการประเภทเด็กและ
เยาวชน ไดแ้ก่ รายการ English breakfast ส่วนความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อ วนัเวลา และระยะเวลา
ท่ีออกอากาศของรายการ ปรากฏว่ารายการข่าวผูช้มมีความพึงพอใจต่อวนั เวลา และระยะเวลาท่ี
ออกอากาศมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจของผูช้มท่ีมีต่อรูปแบบการน าเสนอรายการสูงท่ีสุดคือ 
รายการข่าว ทางด้านความตอ้งการคุณค่าท่ีได้รับจากการรับชมรายการทางทีวีไทย ผูช้มมีความ
ตอ้งการท่ีสูงท่ีสุดคือ การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดทุ้กกลุ่ม ส่วนคุณค่าท่ีผูช้มตอ้งการให้รายการน าเสนอ
มากท่ีสุดคือ รูปแบบสารคดีไทยและต่างประเทศ 
  มนัสนันท์ อภิรมยว์ิจิตร (2554) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการ  
ข่าวบนัเทิงของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชายอายุระหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ปริญญาตรี อาชีพส่วน
ใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท โดยมีพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการแบบทุกวนัมากท่ีสุด โดยเปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียน 
เม่ือมีโฆษณามากท่ีสุดการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของรายการข่าวบนัเทิงท่ีเปิดรับชม ส่วนใหญ่ 
ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของรายการท่ีเปิดรับชม ดา้นปัจจยัทีมีอิทธิพลท่ีสุดในการเปิดรับชมรายการ
ข่าวบนัเทิง คือ คลายเครียดจากการเรียน การท างาน ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
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ในการเปิดรับชม คือ กระแสข่าวนั้นอยู่ในความสนใจ ได้ฟังคนอ่ืนพูดปากต่อปากมา เลยอยาก
ทราบข่าวเพื่อให้ทนักระแส ส่วนปัจจัยท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบรายการข่าวบนัเทิงท่ีมีอิทธิพล 
มากท่ีสุด คือ ความทนัสมยัของประเด็นข่าวบนัเทิงท่ีน าเสนอ ด้านความพึงพอใจในรายการข่าว
บนัเทิงท่ีเปิดรับชม ในส่วนของเน้ือหารายการมากท่ีสุด คือการน าเสนอข่าวสารบนัเทิง มีความสด 
ทนัต่อเหตุการณ์ มีความชดัเจน เจาะลึก  
  ในส่วนของรูปแบบรายการมากท่ีสุด คือ รูปแบบของสกู๊ปข่าวของบุคคลในวงการ
บนัเทิงท่ีเน้นตามกระแสสังคม ในด้านพิธีกร ผูด้  าเนินรายการมากท่ีสุด คือ มีความเป็นกันเอง 
บุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างความสนุกสนานในรายการได้ ในด้านความพึงพอใจใน
ประโยชน์หลงัการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงมากท่ีสุด คือ ไดรั้บความบนัเทิง ความเพลิดเพลิน 
เป็นการผอ่นคลาย ในการทดสอบสมมติฐาน พบความสัมพนัธ์ดงัน้ี คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิด
รับชมรายการข่าวบันเทิงด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยภายนอก และด้านองค์ประกอบรายการ 
มความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการและการมีส่วนร่วมในรายการ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ด้านแรงจูงใจ ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมขณะรับชมรายการข่าวบนัเทิง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง 
ด้านองค์ประกอบรายการไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมขณะรับชมรายการข่าวบันเทิงส่วน
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรายการข่าวบนัเทิงท่ี
แตกต่างกัน กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ด้านระยะเวลาในการรับชม
พฤติกรรมขณะรับชม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายการท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ดา้น
เน้ือหารายการและรูปแบบรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
ข่าวบนัเทิงดา้นระยะเวลาในการรับชมท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ  
ท่ีแตกต่างกนัขณะท่ีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นพฤติกรรมขณะรับชม และดา้น
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจด้านพิธีกรผูด้  าเนิน
รายการ ท่ีไม่แตกต่างกนั พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงดา้นระยะเวลาการเปิดรับชม
และด้านพฤติกรรมขณะรับชมรายการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในประโยชน์หลังรับชม
รายการท่ีแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในประโยชน์หลงัรับชมรายการ 
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  ดวงฤทยั นิลเพ็ชร์ (2555) วิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบการน า เสนอรายการโทรทศัน์ 
ดา้นข่าวเศรษฐกิจ สถานีวทิยโุทรทศัน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล ผลวจิยัพบวา่  
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 1. สภาพปัจจุบนัและรูปแบบรายการโทรทศัน์ดา้นข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อ
เศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนลทั้ง 3 ดา้น มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก 1.1) เน้ือหาของข่าวท่ี
ตอ้งการทราบ คือ อยากทราบเร่ืองการซ้ือขายหุ้น 1.2) การน าเสนอข่าวสารทางเศรษฐกิจของ
รายการโทรทศัน์ด้านข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ี
ชาแนล โดยอยากดูข่าวแบบวิเคราะห์เจาะลึก 1.3) รูปแบบและกระบวนการน าเสนอรายการ
โทรทศัน์ดา้นข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทศัน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล ให้
ความส าคญัเร่ืองเน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้ง น่าสนใจและน่าเช่ือถือ  
 2. รูปแบบการน าเสนอรายการโทรทัศน์ด้านข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
เศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนล มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 2.1) ผูป้รากฎตวั คือ พิธีกรและแขกรับเชิญ 
2.2)การน าเสนอรายการ คือ บทพูดของพิธีกร, บทสัมภาษณ์แขกรับเชิญ, ฉาก, ส่วนน ารายการและ
ทา้ยรายการ, ตวัหนงัสือซ้อนและคอมพิเตอร์กราฟฟิค, การน าเสนอทางดา้นภาพและสียง 2.3) ช่อง
ทางการน าเสนอ คือ เคเบิ้ลทีวี อินเทอร์เน็ต วิทยุ 2.4) ผูช้มรายการ คือ ผูล้งทุน ผูส้นใจลงทุนและ  
โบรกเกอร์ 3.การรับรองรูปแบบการน าเสนอรายการโทรทศัน์ด้านข่าวเศรษฐกิจของสถานีวิทยุ
โทรทศัน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน มนัน่ีชาแนลโดยผูท้รงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากท่ีสุด 
  ศิริพร สิทธิฤทยั (2513) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจต่อรายการโทรทศัน์
ประเภท วารไรต้ีโชวข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : รายการทไวไลทโ์ชว์ทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรายการ
โทรทศัน์ประเภทวาไรต้ีโชวข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวิธีวิจยัแบบ
กรณีศึกษา โดยเลือกเจาะจงเฉพาะรายการทไวไลท์โชว์ และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่างของเพศชายและเพศหญิง  
ท่ีมี อายุ 21-30 ปี จ  านวน 400คน ได้กล่าวเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเปิดรับชมโดยนานๆ ชมคร้ังเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้รายการทไวไลทโ์ชว ์
และ รายการระเบิดเถิดเทิง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชมเกือบทุกคร้ัง และชมบ่อยคร้ัง
โดยตรงกบัแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการเลือกและเปิดรับสารท่ีวา่ ผูรั้บสารมีการเลือกเปิดรับสาร 
มีการเลือกสารท่ีตวัเองสนใจ มีการเลือกรับรู้และเลือกท่ีจะจดจ าสาร ซ่ึงการท่ีจะท าให้ผูรั้บสาร
สามารถเลือกรับสาร เลือกรับรู้หรือเลือกท่ีจะจดจ านั้น รายการโทรทัศน์ประเภทวาไรต้ีโชว ์
ท่ีน าเสนออยูใ่นปัจจุบนัตอ้งสร้างความน่าสนใจให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บสาร มีรูปแบบในการน าเสนอท่ี
ชัดเจน หรือเป็นท่ีโดดเด่นจนสามารถท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความจดจ าและติดตามชมรายการได ้
อยา่งสม ่าเสมอ 
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  สุภาภรณ์ ร้ิวเลิศธรรม (2544) ศึกษาวิจัยเร่ือง พฒันาการการน าเสนอรายการข่าว
โทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท (2529-2542)ผลการวิจยัพบว่า การน าเสนอ
ข่าวของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตั้งแต่ปี 2529-2540 ไม่มีการพฒันาการในการน าเสนอซ่ึง
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบท าใหก้ารน าเสนอข่าวไม่มีการพฒันาการ มี 3 ปัจจยัดว้ยกนัคือ  
 1.สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 เป็นสถานีท่ีมีแนวโนม้ไปในเชิงธุรกิจ  
 2.กฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาลและผูมี้อ านาจทางการเมือง  
 3.การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในฝ่ายข่าว   
 ดงันั้น จึงตอ้งพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายการข่าวให้ถูกใจของผูช้ม นอกจากน้ี
ปัจจยัดา้นการเมือง ช่อง3 หลีกเล่ียงท่ีเน้นการน าเสนอข่าวการเมืองโดยหันไปให้ความสนใจต่อ 
ข่าวประเภทอ่ืนๆมากข้ึน  
  สุภาพนัธ์ บุนนาค (2546) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจจากการรับชมละครโทรทศัน์หลังข่าวภาคค ่าของเด็กในจงัหวดัเชียงใหม่มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับชม และการใช้ประโยชน์และความ 
พึงพอใจจากการชมละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค ่ าของเด็กใน จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเปิดรับชม และลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชม กบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการชมละคร
โทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่า โดยการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ เด็กใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 380 คน ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับวา่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการเปิดรับชม โดยเปิดรับชมทุกวนั ใชร้ะยะเวลาในการเปิดรับชมประมาณ 1 
ชัว่โมง มีสาเหตุท่ีเปิดรับชมเพราะตอ้งการเปิดรับชมเอง มีลกัษณะการเปิดรับชมตั้งใจชมพอโดย
สมควรโดยเปล่ียนไปชมช่องอ่ืนเม่ือละครไม่สนุกหรือน่าเบ่ือ ยุคคลท่ีร่วมรับชมนั้น พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ชมกบัพ่อ แม่ ผูป้กครอง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการสนทนากบั
พอ่แม่หรือผูป้กครองถึงเร่ืองราวของละครโทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่านาน ๆ คร้ัง 
  เขมรินทร์ จุลมาศ (2549) ศึกษาวิจยัเร่ือง การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ 
“เร่ืองจริงผา่นจอ” และการรับรู้ของผูช้ม ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่เน้ือหา 
ท่ีน าเสนอในรายการเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม เปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นปัญหาสังคม  
โดยน าเสนอเน้ือหาอยา่งตรงไปตรงมาและเจาะครบทุกประเด็น ท าให้เกิดอารมณ์ร่วมกบัเหตุการณ์
และรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของรายการ ในส่วนของความเช่ือในการสร้าง “ความเป็นจริง” ทาง
สังคมในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเช่ือวา่ขอ้มูลจะน่าเช่ือถือก็จะตอ้งมี
ภาพก่อน ซ่ึงภาพกบัขอ้มูลจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั  ในดา้นการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนผูผ้ลิต
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รายการเร่ืองจริงผ่านจอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกบัการน าเสนอเน้ือหาในรายการ 
ว่ามีความเป็นกลาง ในส่วนของการเกิดพฤติกรรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั อนัเน่ืองมาจากการ
รับชมรายการเร่ืองจริงผา่นจอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดชมรายการแลว้น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัย อุบัติเหตุ ไว้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิต ใช้สนทนาในวงเพื่อน  
การบอกต่อ และการและเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
  ดิศราพร ทรงแสง (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ และทศันคติของผูช้มท่ี
มีต่อช่องเฮฮา ทางทรูวิชั่นส์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชมรายการ
โทรทศัน์ช่องเฮฮาทางทรูวชิัน่ส์ทุกวนั ช่วง 19:00-22:00 น. ชมคร้ังละ 31-60 นาที ชมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ชอบชมรายการเป็นไทยมากท่ีสุด รายการท่ีมีผูรั้บชมมากท่ีสุดคือ รายการเฮฮาปาร์ต้ี มี
ลกัษณะการชมแบบเปล่ียนช่องสลบัไป-มา สาเหตุท่ีเปิดชมเพราะ ตอ้งการพกัผอ่น หลงัจากชมแลว้
น าไปคุยต่อกบัสมาชิกในครอบครัว เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับไม่แตกต่างกนั  (2) 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับสูง ต่อช่อง เฮฮา  และรายได้ต่อ เ ดือน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของผู ้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮา (3) พฤติกรรมการเปิดรับมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทศันคติของผูช้มท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิชั่นส์ (4) จุดเด่นของรายการ
โทรทศัน์ช่องเฮฮาทุกด้าน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับของผูช้มท่ีมีต่อช่องเฮฮาทาง 
ทรูวชิัน่ 
  พรรณรว ีวรรณรัตน์ (2551) ศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี ผลการวิจยั 
พบว่า ผู ้ชมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับ 
ปริญญาตรี โดยความถ่ีของผูช้มในการชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ชมภาพยนตร์ 1-2 คร้ังต่อเดือน 
ทศันคติต่อการส่ือสารการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี  ความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาด
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ ง 3 ข้อ พบว่ายอมรับ
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ผูช้มท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือแตกต่างกนั สมมติฐาน
ข้อท่ี 2 คือ ผูช้มท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการส่ือสารการตลาดต่างกัน  
แต่ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ ท่ี 3 คือ ผูช้มภาพยนตร์ท่ีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการ
ส่ือสารการตลาดแตกต่างกนั 
  นารินทร์ โตส าลี (2553) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการรับชมรายการคุยข่าวท่ีมีการ 
ส่งขอ้ความสั้น (SMS) ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 
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บาท แลว้พบวา่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษาและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการรับชมรายการคุยข่าวท่ีมีการส่งขอ้ความสั้นผา่นทางสถานีโทรทศัน์ในเร่ืองของความถ่ีในการ
รับชม ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะในการรับชม ความถ่ีในการส่งขอ้ความสั้น และทศันคติท่ีมี
ต่อข้อความสั้ นท่ีปรากฏข้ึนบนจอระหว่างชมรายการ ยกเวน้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
สถานภาพท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนรายการคุยข่าวทางสถานีโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมส่ง
ขอ้ความสั้นและช่วงเวลาของรายการคุยข่าวทางสถานีโทรทศัน์ท่ีนิยมส่งขอ้ความสั้นมากท่ีสุด และ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเม่ือเห็นขอ้ความสั้นปรากฏ
ข้ึนบนจอระหวา่งชมรายการคุยข่าว DPU



 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าว
ครบประเด็นของสถานีโทรทศัน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็น
การวดัผลเพียงคร้ังเดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอก
ขอ้มูลดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีศึกษา
ตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 3.1ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
 3.3ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.4เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5การทดสอบความเท่ียงตรง และเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือศึกษา 
 3.6วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.7การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.8สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูรั้บชมรายการ อาย ุ18 – 60 ปี มีพฤติกรรมอยา่งไร
คบัข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1.2กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ท่ี เคยชมรายการคับข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่นอ้ยกวา่1 เดือน ท่ีมี อาย ุ18-60 ปี ท่ีเคยชมรายการคบัข่าวครบประเด็น เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของยามาเน่แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
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แน่นอน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึน 0.05 ค่าสัดส่วนของ
ประชากร 0.5 

 
 แทนค่า n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   B =  ระดบัความคลาดเคล่ือน 
   ก าหนดใหมี้ความเบ่ียงเบนได ้5% ดงันั้น B = 0.05 
   Z = ค่ามาตรฐานซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ 
   p = สัดส่วนประชากรท่ีสนใจศึกษาเท่ากบั 95% = 0.05 
   q = 1 – p 
 ในทางปฏิบติันิยมใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น Z = 1.96   เพราะฉะนั้นไดข้นาด
ตวัอยา่ง 
   n = (1.96)2(0.5)(0.5) 
    (0.05)2 
   n = (3.8416) (0.25) 
    (0.0025) 
   n = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
 ขนาดตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือจ านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลเฉพาะ
ผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็น 
 
3.2  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชว้ธีิการสุ่มหากลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูช้มรายการคบัข่าวครบ
ประเด็นท่ีมีอาย ุ18-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 3.2.1  วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Multiple Sampling) 
 โดยจบัฉลากเลือกเขตกลุ่มตวัอย่างตามการปกครองเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเขตการ
ปกครองมีทั้งหมดจ านวน 50 เขตแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เรียกว่า กลุ่มรัตนโกสินทร์ เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ ศูนยก์ลาง
บริหารราชการ (เขตดุสิต) ยา่นธุรกิจพาณิชยกรรมเฉพาะ (ส าเพง็ พาหุรัด เยาวราช โบ๊เบ๊) และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ประกอบ 4 เขต คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย 
สัมพนัธวงศ ์และ เขตดุสิต 
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 กลุ่มท่ี 2 เรียกวา่กลุ่ม ลุมพินี เขตศูนยก์ลางธุรกิจ การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว
ระดบัภูมิภาคประกอบดว้ยเขต 4 เขต คือ ปทุมวนั บางรัก สาทร และ วฒันา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคาร
ส านกังาน ธุรกิจ พาณิชยกรรมระดบัชาติ ศูนยร์วมของโรงแรมและท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 
 กลุ่มท่ี 3 เรียกวา่ กลุ่มวิภาวดี เขตเศรษฐกิจใหม่ แหล่งจา้งงาน ยา่นการคา้บริการ และท่ี
อยู่อาศยัหนาแน่นมาก ประกอบดว้ยเขต 6 เขต ได้แก่ จตุจกัร บางซ่ือ พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง 
และ ราชเทว ีโดยเขตจตุจกัรเป็นยา่นธุรกิจใหม่กระจุกตวัตามแนวถนนวิภาวดี และ ถนนรัชดาภิเษก 
ในอนาคตเป็นท่ีตั้งของศูนยค์มนาคม (ศูนยพ์หลโยธิน) ขณะท่ีเขตราชเทวีจะมีการพฒันาของศูนย์
คมนาคม(ศูนยม์กักะสัน) และจุด Boarding Pass เขา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ เขตพญาไท เป็นยา่นท่ี
อาศยัหนาแน่นมาก และเป็นท่ีตั้งของอาคารส านกังาน เขตดินแดงเป็นยา่นสถาบนัราชการและท่ีอยู่
อาศยัหนาแน่นมาก ส่วนเขตหว้ยขวางเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากและเป็นยา่นสถานบนัเทิง 
 กลุ่มท่ี 4 เรียกว่า กลุ่มเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา รองรับการ
ขยายตวัของวงแหวนอุตสาหกรรมประกอบดว้ยเขต 5 เขต คือเขตคลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา 
พระโขนงและ เขตบางนา โดยเขตคลองเตยจะมีการพฒันา ปรับปรุงบริเวณท่าเรือคลองเตย เป็น
ยา่นส านกังานพาณิชยกรรม และ โรงแรมริมแม่น ้ า เขตบางคอแหลม ยานนาวา เป็นเขตเศรษฐกิจ
พระราม 3 ส่วนเขตพระโขนง บางนา จะเป็นพื้นท่ีท่ีพฒันาตามโครงการวงแหวนอุตสาหกรรม 
 กลุ่มท่ี 5 เรียกว่า กลุ่มกรุงธนบุรี เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรีแหล่งวิถีชีวิตชุมชน
ดั้งเดิม และ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ยเขต 5 เขต ไดแ้ก่ 
เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางกอกน้อย และเขตบางพลัด โดยกลุ่มเขตน้ีเป็นแหล่ง
ประวติัศาสตร์การสถาปนากรุงธนบุรี มีวดั โบสถ ์มสัยดิ ท่ีทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม 
จิตรกรรม ยงัคงวถีิชีวติของชุมชนนานาชาติ (จีน ฝร่ัง แขก เขมร ลาว) และขนบประเพณีไทยดั้งเดิม 
 กลุ่มท่ี 6 เรียกว่า กลุ่มตากสิน เขตเศรษฐกิจการจา้งงานใหม่และ ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น
มากรองรับศูนย์คมนาคม (ศูนย์ตากสิน) ศูนย์ธุรกิจพาณิชกรรมและ ศูนย์ราชการของ
กรุงเทพมหานครดา้นตะวนัตก ประกอบดว้ยเขต 3 เขต ไดแ้ก่ เขตภาษีเจริญ จอมทอง และราษฎร์
บูรณะ โดยเขตภาษีเจริญ และเขตจอมทอง อยูใ่นเขตอิทธิพลของศูนยต์ากสิน และ เขตราษฎร์บูรณะ 
เป็นเขตส่งเสริมการพฒันาเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ท่ีมีสภาพแวดล้อมดีตามแนวริมแม่น ้ า
เจา้พระยาพื้นท่ีพฒันาตามลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ พื้นท่ีนอกแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซ่ึงผงัรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ) ก าหนดเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลางท่ีอยู่อาศยัน้อย  
เขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม โดยมีศูนย์ชุมชนชานเมือง และย่านการคา้และบริการระดบัต่างๆ
กระจายตวัเพื่อใหบ้ริการประชาชนโดยทัว่ไป  
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 กลุ่มท่ี 7 เรียกว่า กลุ่มพระนครเหนือ เขตท่ีอยู่อาศยัรองรับการขยายตวัของเมืองด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยเขต 5 เขต ไดแ้ก่ เขตบางเขน หลกัส่ี ดอนเมืองสายไหม และ
ลาดพร้าว ซ่ึงสภาพปัจจุบนัเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย และการยา้ยสนามบินดอนเมืองไปยงั
สนามบินสุวรรณภูมิ จะท าให้บทบาทของเมืองเปล่ียนไปในกลุ่มน้ี ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ก าหนดให้มีศูนยชุ์มชนชานเมือง (ศูนย์สะพานใหม่) เป็นแหล่งงานย่านการค้าและบริการเพื่อ
ใหบ้ริการประชาชน 
 กลุ่มท่ี 8 เรียกว่า กลุ่มบูรพา เขตท่ีอยู่อาศยัรองรับการขยายตวัของเมือง (Transition 
Zone) ดา้นตะวนัออกตอนใตป้ระกอบดว้ย 6 เขต คือ บางกะปิ วงัทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง และ
สวนหลวง สภาพปัจจุบนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย เป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวัของเมือง 
 กลุ่มท่ี 9 เรียกว่า กลุ่มสุวินทวงศ์ เขตเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี 
ประกอบดว้ยเขต 2 เขต คือ คลองสามวา และ หนองจอก สภาพปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
ในอนาคตไดมี้โครงการพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มดี 
 กลุ่มท่ี  10 เ รียกว่า  กลุ่มศรีนครินทร์เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน 
ประกอบดว้ยเขต 3 เขต คือ ลาดกระบงั มีนบุรี และ ประเวศ เป็นเขตพฒันารองรับสนามบินสุวรรณ
ภูมิ โดยการพัฒนาศูนย์ชุมชนลาดกระบัง เป็นแหล่งงาน ย่านการค้า และ บริการเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้(ICD) และสถานี
ขนส่งสินคา้ชานเมือง เป็น Logistic Center ส่วนเขตประเวศ และมีนบุรี เป็นท่ีอยู่อาศยัรองรับ 
แหล่งงาน 
 กลุ่มท่ี 11 เรียกว่า กลุ่มมหาสวสัด์ิ เขตเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยสภาพแวดล้อม
ผสมผสานพื้นท่ีเกษตรกรรมประกอบดว้ยเขต 4 เขต คือ ทวีวฒันา ตล่ิงชนั บางแค และ หนองแขม 
เป็นการพฒันาตามสภาพปัจจุบนัและตามท่ีก าหนดโดยผงัเมืองรวม 
 กลุ่มท่ี 12 เรียกว่า กลุ่มสนามชยั เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยัและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ประกอบด้วยเขต 3 เขต ได้แก่ บางขุนเทียน บางบอน และทุ่งครุ โดยเขต 
บางขุนเทียนและบางบอนเป็นเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เขตทุ่งครุเป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและ
เกษตรกรรม พื้นท่ีชายทะเลบางขนุเทียนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
 3.2.2  วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 โดยสุ่มเขตท่ีเป็นตวัแทนแต่ละกลุ่มจาก 12 กลุ่มมากลุ่มละ 1 เขต โดยวิธีการจบัฉลาก 
ไดแ้ก่ 1.เขตปอมปราบศตัรูพ่าย 2.เขตบางรัก 3.เขตห้วยขวาง 4.เขตคลองเตย 5.เขตบางพลดั 6.เขต
ราษฎร์บูรณะ 7.เขตดอนเมืองสายไหม 8.เขตสวนหลวง 9.เขตคลองสามวา 10.เขตลาดกระบงั 11.
เขตตล่ิงชนั 12.เขตบางขนุเทียน  
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 3.2.3  ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
 ก าหนดโควตา้ในแต่ละเขตท่ีไดรั้บการสุ่มจากขอ้ 3.2.2 เท่าๆกนัเขตละ 33 คน 12 เขต 
จ านวน 396 คน และคดัเลือกท่ีสมบูรณ์จาก 396 คน เหลือ 385 คน 
 
3.3  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ทางผู ้วิจ ัยได้ก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังน้ี 
 3.3.1  สมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานคือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
 ตวัแปรอิสระ คือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา 
และรายได ้  
  ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น ไดแ้ก่ ความถ่ีในการ
รับชม ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และการมีส่วนร่วมกบัรายการ  
 3.3.2สมมติฐานท่ี 2 
  สมมติฐานคือลกัษณะทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบ
ประเด็นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัความพึงพอใจในการรับชมรายการแตกต่างกนั 
  ตวัแปรอิสระคือเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายได ้  
  ตวัแปรตามคือความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
 3.3.3สมมติฐานท่ี 3 
  สมมติฐานคือพฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผู ้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ 
  ตวัแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น ไดแ้ก่ ความถ่ีในการ
รับชม ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะในการรับชม และการมีส่วนร่วมกบัรายการ 
  ตวัแปรตามคือความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา
จะท าแบบสอบถามออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) 
และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ  านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการ คบัข่าวครบประเด็นได้แก่ 
ความถ่ีในการรับชม ระยะเวลาในการชม ช่องทางในการเปิดรับชม ลกัษณะในการรับชม สถานท่ีท่ี
เปิดรับชม และการมีส่วนร่วมในการรับชมรายการ ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
มีจ  านวนทั้งหมด 8 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการคบัข่าวครบประเด็น คือ ความรู้สึก
ชอบหรือความพึงพอใจของผูช้มรายการในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆ 4 ดา้นดว้ยกนัคือ ดา้น
รูปแบบรายการ ด้านเน้ือหารายการ ดา้นการน าเสนอรายการ ดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert’s Five Rating scale) โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 19 
ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  คะแนน    ระดบัการตดัสินใจ  
  5 คะแนน  หมายถึง  มากท่ีสุด  
  4 คะแนน  หมายถึง  มาก  
  3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  
  2 คะแนน  หมายถึง  นอ้ย  
  1 คะแนน  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
  การแปลความหมายพิจารณาจากค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981 อา้งใน ทิมมิกา 
เครือเนตร, 2553  : 58) 
 ช่วงการวดั    =ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต ่าสุด 
    จ านวนชั้น  
 แทนค่าไดด้งัน้ี   = 5 - 1  
     5  
    =  .80  
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  จากเกณฑ์ดังกล่าว ผูว้ิจยัได้ก าหนดการแปลความหมายตามล าดับคะแนนประเมิน 
ความคิดเห็นของแบบสอบถามเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย    4.21-5.00   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย    3.41-4.20   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก  
 คะแนนเฉล่ีย    2.61-3.40   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย    1.81-2.60   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
 คะแนนเฉล่ีย    1.00-1.80   หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
3.5  การทดสอบความเทีย่งตรง และเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบเคร่ืองมือดา้นความเท่ียงตรง (Validity) และความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ดงัน้ีคือ 
 1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามไปปรึกษาและขอค าแนะน า
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct 
Validity) เน้ือหา และภาษาท่ีใช้ (Content Validity) ในแบบสอบถามว่ามีความเหมาะสมและ 
ความชัดเจนของถ้อยภาษาตรงตามประเด็นการศึกษาและสัมพนัธ์สอดคล้องกบัแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษา และวตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือไม่ 
 2.  การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
มาทดสอบความเช่ือมัน่โดยการทดลองน าไปใช้ (try out) กบัประชากรเพศหญิงและชายท่ีชม
รายการคบัข่าวครบประเด็น ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวา่ค าถามในแต่
ละขอ้ของแบบสอบถามสามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการและมีค าถามเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร โดยใชสู้ตรของ Pearson Moment Correlation Coefficient โดยวิธี ของครอนบาค 
Cronbach's Alpha เพื่อทดสอบวา่คุณภาพของแบบสอบถามอยูใ่นระดบัท่ีใชไ้ดห้รือไม่ ซ่ึงควรมีค่า
เกิน 0.80 ข้ึนไป โดยมีสูตรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 
 

α=  N/(N-1) [(1- ∑[S_i]^2)/[S_t]^2 ] 
 
 เม่ือ α =  ค่าสัมประสิทธ์ิของความน่าเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั 
 N =   จ  านวนขอ้ค าถาม หรือจ านวนรายการทั้งหมดท่ีใชว้ดัในแบบสอบถาม 
 ∑[S_i]^2 =  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนท่ีวดัไดใ้นแต่ละขอ้ เน่ืองจาก
แต่ละคนอาจไดค้ะแนนไม่เท่ากนั 
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 [S_t]^2 =ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมจากค าตอบทุกขอ้ 
 จากการทดสอบค่าความเช่ือมัน่โดยการแจกแบบสอบถาม 30 ชุดให้กบักลุ่มตวัอย่าง 
สามารถวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ Alpha ของความพึงพอใจในการรับชมรายการ
คบัข่าวครบประเด็น= 0.92 
 
3.6  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field data collecting) 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการแจกแบบสอบถาม 385 ชุด ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) ระหว่าง
วนัท่ี 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
ท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในล าดบัต่อไป 
 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลครบจ านวน 385 ชุด ผูศึ้กษาได้มีขั้นตอนในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.  ท าการลงรหสั (Coding) แบบสอบถามทุกฉบบั 
 2.  น ารหสัคะแนนท่ีไดไ้ปบนัทึกในแบบลงรหสั (Coding Sheets) ก่อนน าไปประมวลผล 
 3.  น าขอ้มูลในแบบลงรหสัไปบนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ใชก้ารป้อนขอ้มูลประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเพื่อการศึกษา 
 4.  น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ (Print-Out) มาแปลความหมาย แลว้บนัทึกผล และจดัท าตาราง
แสดงผลร้อยละและค่าทางสถิติ เพื่อท ารายงานสรุปผลการศึกษาต่อไป 
 
3.8  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายการศึกษาโดยแยก
ออกเป็น  
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และความพึงพอใจท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับจากการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น รวมทั้ งส่วนของความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรายการ 
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 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการโดยใช้สหสัมพนัธ์ (Correlation)  
หาค่า t-test และค่า f-test และทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบั
พฤติกรรมการรับชมรายการและความพึงพอใจของผูช้มรายการ โดยใช ้Oneway Anova วิเคราะห์
ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffé) และ LSD DPU



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  
 ผล่ืรเยัจยวร่ืลผ  พฤตย่รรม่ืรรจบชม และคเืมพึผพลใั ท่ีมีต่ลรืย่ืร คจบข่ืเครบ
ประวด็นขลผผูช้มในวขต่รุผวทพมหืนคร ผูเ้ยั จยไดแ้บ่ผผล่ืรเยวครืะห์ขล้มูลตืมล ื ดจบ ดจผต่ลไปน้ี 
 4.1  ่ืรเยวครืะห์วชยผพรรณนื (Descriptive  Analysis)โดย่ืรหืค่ืสถยตยพื้นฐืน คืล 
่ืรแั่แัผคเืมถ่ี ค่ืร้ลยละ และค่ืวฉล่ีย วพื่ลเยวครืะห์ 
  4.1.1ลจ่ษณะทืผประชื่รศืสตร์ขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ได้แ่่ วพศ ลืยุ ลืชีพ 
สถืนภืพ ่ืรศึ่ษื และรืยได ้
  4.1.2พฤตย่รรม่ืรวปย ดรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ขลผผู ้ชมในวขต
่รุผวทพมหืนคร 
  4.1.3คเืมพึผพลใัขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 4.2  ่ืรเยวครืะห์ขล้มูลวพื่ลทดสลบสมมตยฐืน (Hypothesis Testing) โดยผูเ้ยั จยได้
เยวครืะห์ ดจผน้ี 
 สมมตยฐืนท่ี 1 : ลจ่ ษณะประชื่รศืสตร์ขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในวขต
่รุผวทพมหืนครแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 สมมตยฐืนท่ี 2 : ลจ่ ษณะประชื่รศืสตร์ขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในวขต
่รุผวทพมหืนครแต่ต่ืผ่จนคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 สมมตยฐืนท่ี   3 : พฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผผูช้มในวขต
่รุผวทพมหืนครมีคเืมสจมพจนธ์่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 4.3 สรุปผล่ืรทดสลบสมมตยฐืน 
 

4.1   การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  
 4. 1.1 ่ืรเยวครืะห์ลจ่ ษณะทืผประชื่รศืสตร์ 
 ขล้มูลน้ีวป็นผลัื่่ืรสลบถืม่ลุ่มตจเลย่ื ผวพื่ลศึ่ษืลจ่ ษณะทืผประชื่รศืสตร์ วพศ ลืย ุ
สถืนภืพ ระดจบ่ืรศึ่ษื รืยไดต่้ลวดืลนซ่ึผผล่ืรเยั จยปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.1 - 4.6ดจผต่ลไปน้ี 
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ตารางที ่4.1แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมวพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชืย 
หญยผ 

155 
230 

40.3 
59.7 

รวม 385 100.0 

 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.1 พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีรจบชมรืย่ืรคจบข่ืผครบประวด็น ั ื นเน 385 คน 
ส่เนใหญ่วป็นวพศหญยผ ั ื นเน 230 คน คยดวป็นร้ลยละ 59.7 วพศชืย ั ื นเน 155 คน คยดวป็นร้ลยละ 
40.3 
 
ตารางที ่4.2แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมช่เผลืย ุ
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 ปี 

22 – 29 ปี  
32 – 39 ปี  
42 – 49 ปี  
52 – 59 ปี  

62 ปี  

40 
132 
103 
61 
38 
11 

10.4 
34.3 
26.8 
15.8 
9.9 
2.8 

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.2  พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีท ื ่ืรศึ่ษืส่เนใหญ่ มีลืยุระหเ่ื ผ 20 - 29 ปี  
ั  ื นเน 132 คน คยดวป็นร้ลยละ 34.3  รลผลผมื มีลืยุระหเ่ื ผ 30 – 39  ปี ั  ื นเน 103 คน คยดวป็น
ร้ลยละ 26.8  และลืยุ 62 ปีข้ึนไป ั ื นเน 11 คน คยดวป็นร้ลยละ 2.8 ตืมล ื ดจบ  
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ตารางที ่4.3แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมสถืนภืพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หย่ื ร้ืผ 

222 
138 
47 

51.9  
35.8  
12.3  

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.3 พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่ มีสถืนภืพโสด ั ื นเน 200 คน คยดวป็น
ร้ลยละ 9.51 รลผลผมืคืล ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีสถืนภืพสมรส ั ื นเน 138 คน คยดวป็นร้ลยละ 8.35 
และลจนดจบสุดท้ื ยคืล่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีสถืนภืพลย่ื ร้ืผ ั ื นเน 47 คน คยดวป็นร้ลยละ 3.12 
 
ตารางที ่4.4 แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมระดจบ่ืรศึ่ษืสูผสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ื่เ่ื ประถมศึ่ษื 
ประถมศึ่ษื 
มจธยมศึ่ษื 
ลืชีเศึ่ษื  
ปรยญญืตรี 
สูผ่เ่ื ปรยญญืตรี 

15 
36 
72 
71 
142 
51 

3.6  
9.4  
18.7  

18.7 
36.4  
13.2  

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.4 พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่ มี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษื ั ื นเน 72 คน 
คยดวป็นร้ลยละ 7.18 และลนุปรยญญื ั ื นเน 140 คน คยดวป็นร้ลยละ 4.36 รลผลผมืคืลลืชีเศึ่ษื 
ั ื นเน 71 คน คยดวป็นร้ลยละ 18.7 และต ื ่เ่ื ประถมศึ่ษื ั ื นเน 15 คน คยดวป็นร้ลยละ 6.3 
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ตารางที ่4.5 แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมรืยไดต่้ลวดืลน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ื่เ่ื  10,000 บืท 
10,001-30,000 บืท 
30,001-50,000 บืท 
มื่่เ่ื  50,001 บืท 

93 
175 
75 
42 

24.1 
45.5 
19.5 
10.9 

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.5  พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่ มีรืยไดต่้ลวดืลน 10.001-30,000 บืท ั ื นเน 
175 คน รลผลผมืคืล รืยไดต่้ลวดืลนต ่ื่เ่ื  10,000 บืท ั ื นเน 93 คน คยดวป็นร้ลยละ 24.1 และมีรืยได้
ต่ลวดืลนมื่่เ่ื  50,001 บืท ั ื นเน 42 คน คยดวป็นร้ลยละ 10.9 ตืมล ื ดจบ 
 4.1.2 ่ืรเยวครืะห์พฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น 
 ข้ลมูลน้ีวป็นผลัื่่ืรสลบถืม่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นวท่ืนจ้ น       
วพื่ลศึ่ษืพฤตย่รรม่ืรวปย ดรจบชมรืย่ืร ประ่ลบด้เย คเืมถ่ีใน่ืรรจบชม ระยะวเลืใน่ืร
ตยดตืมรจบชมในแต่ละครจ้ ผ  ช่ลผทืผใน่ืรรจบชม  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชม รจบชมรืย่ืร่จบใคร รจบชม
รืย่ืรท่ีใด และ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืร ซ่ึผผล่ืรเยั จยปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.6  4.13 ดจผต่ลไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.6แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั  ื แน่ตืมคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 

ความถี่ในการรับชม 
รายการคับข่าวครบประเด็น 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รจบชมทุ่เ จน 
รจบชมสจปดืห์ละ 6-5 เจน 
รจบชมสจปดืห์ละ 4-3 เจน 
รจบชมสจปดืห์ละ 2-1 เจน 

82 
81 
139 
85 

22.8  
21.2  
36.1  
22.1  

รเม 385 100.0 
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 ัื่ตืรืผท่ี 4.6 พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่ รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเคบประวด็น สจปดืห์ละ 
2-1 เจน รลผลผมื รจบชมสจปดืห์ละ 139 คน คยดวป็นร้ลยละ 1.36 ั ื นเน 81 คน รจบชมสจปดืห์ละ  6-5 
เจน คยดวป็นร้ลยละ 0.21 ั ื นเน 80  คน รจบชมทุ่เจน คยดวป็นร้ลยละ 8.20 
 

ตารางที่ 4.7แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั ื แน่ตืมระยะวเลืใน่ืรตยดตืมรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

ระยะเวลาติดตามรับชม 
รายการคับข่าวครบประเด็น 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชมมื่เ่ื  1 ปี  
ชม 9-12 วดืลน  
ชม 5-8 วดืลน  
ชม 1-4 วดืลน  
วพย่ผวรย่มชมมืไม่ว ย่น 1 วดืลน  

85 
122 
89 
71 
38 

22.1  
26.5  
23.1  
18.4  
9.9  

รวม 385 100.0 
 

 ัื่ตืรืผท่ี 4.7 พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผส่เนใหญ่รจบชมมืนืน ั ื นเน 102 คน รจบชม 12-9 
วดืลน คยดวป็นร้ลยละ  5.52 และรจบชม 8-5 วดืลน ั ื นเน 89 คน คยดวป็นร้ลยละ 1.23 รจบชม 4-1 วดืลน 
ั ื นเน 71 คน คยดวป็นร้ลยละ 4.18 และรจบชมมื่่เ่ื 1 ปี ั  ื นเน 85 คน คยดวป็นร้ลยละ 1.22 
ตืมล ื ดจบ 
 

ตารางที ่4.8แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ 
   

ระยะเวลาในการรับชมรายการคับข่าว ครบ
ประเด็นในแต่ละคร้ัง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชมันับรืย่ืร 
ชมมื่่เ่ื  30 นืทีแต่ไม่ับรืย่ืร 
ชม 15-32 นืที 
ชมนล้ย่เ่ื  15 นืที 

129 
129 
111 
36 

28.3  
33.5  
28.8  
9.4  

รวม 385 100.0 

DPU
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 ัื่ตืรืผท่ี 4.8 พบเ่ื่ลุ่มตจเลย่ืผส่เนใหญ่ รจบชมมื่่เ่ื 30 นืทีแต่ไม่ับรืย่ืร 
ั ื นเน 129 คน คยดวป็นร้ลยละ 5.33 รลผลผมื รจบชม 30-15 นืที ั ื นเน 111 คนคยดวป็นร้ลยละ 8.28 
และชมนล้ย่เ่ื  15 นืที 36 คน คยดวป็นร้ลยละ 4.9 แต่มีชมันับรืย่ืร ั ื นเน 109 คน คยดวป็น
ร้ลยละ 3.28 
 
ตารางที่ 4.9แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั  ื แน่ตืมช่ลผทืผใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

ช่องทางในการรับชม 
รายการคับข่าวครบประเด็น 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โทรทจศน์ 
วเบ็ไซต ์
Youtube 
ล่ืน ๆ  

221 
84 
38 
61 

52.3  
21.9  
9.9  

15.9 
รวม 385 100.0 

 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.9   พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่รจบชมรืย่ืรทืผโทรทจศน์ ั ื นเน 201
คน คยดวป็นร้ลบละ 3.52 รจบชมทืผวเบ็ไซต ์ั ื นเน 84 คน คยดวป็นร้ลยละ 9.21 รจบชมทืผ Youtube 
ั ื นเน 38 คน คยดวป็นร้ลยละ 9.9 และล่ืนๆ ั ื นเน 61 คน คยดวป็นร้ลยละ 15.9 ตืมล ื ดจบ 
 
ตารางที่ 4.10  แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั  ื แน่ตืมลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
ลกัษณะการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชมลย่ื ผสนใัตลลดรืย่ืรโดยไม่วปล่ียนช่ลผ 
วปล่ียนสลจบไปสลจบมื่จบรืย่ืรล่ืน 
ชมรืย่ืรพร้ลม ๆ ่จบท ื ย่ั่รรมล่ืน ๆ  
ผูล่ื้นวปย ดรืย่ืรใหช้ม ัึผนจผ่ชมไปวร่ืลย ๆ  

125 
123 
111 
46 

27.3  
31.9  
28.8  
11.9  

รวม 385 100.0 
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 ัื่ตืรืผท่ี 4.10   พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่รจบชมรืย่ืรวปล่ียนชมลย่ื ผสนใัตลลด
รืย่ืรโดยไม่วปล่ียนช่ลผ ั ื นเน 105 คน คยดวป็นร้ลยละ 3.27 วปล่ียนช่ลผสลจบไปสลจบมื่จบ
รืย่ืรล่ืน ั ื นเน 123 คน คยดวป็นร้ลยละ 9.31 ชมรืย่ืรพร้ลมๆ่จบท ื ย่ั่รรมล่ืน ั ื นเน 111 
คน คยดวป็นร้ลยละ 8.28 และผูล่ื้นวปย ดรืย่ืรใหช้ม ัึผนจผ่ชมไปวร่ืลยๆ ั ื นเน 46 คน คยดวป็นร้ลยละ 
9.11  
 
ตารางที่ 4.11แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั  ื แน่ตืมบุคคลท่ีร่เมรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 
บุคคลทีร่่วมรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
คนวดียเ 
ครลบครจเ / ญืตย 
วพื่ลน 
คู่ครลผ / คู่สมรส  

132 
128 
76 
49 

34.3 
33.2 
19.7 
12.7 

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี  4.11  พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่รจบชมรืย่ืรคนวดียเ ั ื นเน 132 คน 
คยดวป็นร้ลยละ 34.3 รจบชม่จบครลบครจเ ญืตย ั  ื นเน 128 คน คยดวป็นร้ลยละ 33.2 รจบชม่จบวพื่ลน 
ั ื นเน 76 คน คยดวป็นร้ลยละ 19.7 และรจบชม่จบคู่ครลผ คู่สมรส ั ื นเน 49 คน คยดวป็นร้ลยละ 12.7 
 
ตารางที่ 4.12  แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ ั  ื แน่ตืมสถืนท่ีรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

สถานทีรั่บชมรายการคับข่าวครบประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท่ีบ้ื น 
ท่ีท ื ผืน 
ในรถ 
ท่ีสืธืรณะ 
ล่ืน ๆ  

230 
64 
55 
22 
14 

59.7  
16.6  
14.3  
5.4  
3.5  

รวม 385 100.0 
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 ัื่ตืรืผท่ี 4.12พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่รจบชมรืย่ืรท่ีบ้ื น ั ื นเน 230 คนคยด
วป็นร้ลยละ 7.59 รจบชมท่ีท ื ผืน ั ื นเน 64 คน คยดวป็นร้ลยละ 6.16 และรจบชมในรถ ั ื นเน 55 คน 
คยดวป็นร้ลยละ  3.14 ตืมละดจบ 
 
ตารางที่ 4.13  แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืม่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น 
 

การมีส่วนร่วมในการรับชม 
รายการคับข่าวครบประเด็น 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่มีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม 
มีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร 

232 
153 

62.3  
39.7  

รวม 385 100.0 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.13พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผส่เนใหญ่ไม่มีส่เนร่เม่จบรืย่ืร ั ื นเน 232 คน 
คยดวป็นร้ลยละ 3.60 และมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร 153 คน คยดวป็นร้ลยละ 7.39 
 4.1.3 ่ ืรเยวครืะห์คเืมพึผพลใัขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น  
 พฤตย่รรม่ืรรจบชม และคเืมพึผพลใัท่ีมีต่ลรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผผูช้มในวขต 
่รุผวทพมหืนคร ัะั ื แน่่ืรเยวครืะห์คเืมพึผพลใัลล่วป็น 4 ด้ืนประ่ลบด้เย ด้ืนรูปแบบ
รืย่ืร ด้ืนวน้ืลหืรืย่ืร ด้ื น่ืรน ื วสนล และด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร ซ่ึผ่ืรประวมยน
คเืมพึผพลัะมีมื่ท่ีสุด มื่ ปืน่ลืผ  น้ลยและน้ลยท่ีสุด 5 ระดจบ โดยประวมยนัื่แบบสลบถืม 
สรุปผลเยั จยได้ั  ื นเน 19 ขล้ 
  4.1.3.1ด้ื นรูปแบบรืย่ืร  
 ผล่ืรเยัจยคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร ปรื่ฏ
ดจผตืรืผท่ี 4.14 ดจผต่ลไปน้ี 
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ตารางที ่4.14แสดผั ื นเน ร้ลยละ และค่ืวฉล่ีย่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 

ด้านรูปแบบรายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความ
พงึ
พอใจ 

ความหมาย อนัดบัที ่
มื่
ท่ีสุด 

มื่ ปืน
่ลืผ 

นล้ย นล้ย
ท่ีสุด 

รืย่ืรมีคเืมแปล่ใหม่ 
น่ืสนใั ชเนตยดตืม 

124 
(32.2) 

108 
(28.1) 

90 
(23.4) 

48 
(12.5) 

15 
(3.9) 

385 
(100.0) 

72.3 
 

มื่ 3 

วป็นรืย่ืรข่ืเท่ีน ื วสนล
ข่ืเลย่ื ผวป็น่ลืผ 

134 
(34.8) 

127 
(33.0) 

92 
(23.9) 

26 
(6.8) 

6 
(1.6) 

385 
(100.0) 

92.3 
 

มื่ 1 

น ื ข่ืเท่ีน่ืสนใัและวป็น
ประวด็นมืวัืะลึ่วพย่มวตยม 

113 
(29.4) 

135 
(35.1) 

120 
(31.2) 

9 
(2.3) 

8 
(2.1) 

385 
(100.0) 

87.3 
 

มื่ 2 

หมืยวหตุ.  ค่ืวฉล่ียโดยรเม (X ) =  3.84 ลยูใ่นระดจบมื่  
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.14  พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
ด้ื นรูปแบบรืย่ืรในภืพรเมลยูใ่นระดจบมื่ รืย่ืรมีคเืมแปล่ใหม่น่ืสนใั ชเนตยดตืมลยู่
ในระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 72.3 วป็นรืย่ืรข่ืเท่ีน ื วสนลข่ืเลย่ื ผวป็น่ลืผลยูใ่นระดจบมื่ คยด
วป็นร้ลยละ 92.3 น ื ข่ืเท่ีน่ืสนใัและวป็นประวด็นวัืะลึ่วพย่มวตยมลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 
87.3 
 4.1.3.2ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 ผล่ืรเยั จยคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร ปรื่ฏดจผ
ตืรืผท่ี 4.15 ดจผต่ลไปน้ี 
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ตารางที่ 4.15  แสดผั ื นเน ร้ลยละ และค่ืวฉล่ีย่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 

ด้านเนือ้หารายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

ผลการ
ประเมนิ 

อนัดบัที ่
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

วน้ืลหืรืย่ืรมีคเืมแปล่
ใหม่ และมีคเืมคยด
สร้ืผสรรค ์

114 
(29.6) 

147 
(38.2) 

125 
(27.3) 

11 
(2.9) 

8 
(2.1) 

385 
(100.0) 

3.90 
 

มื่ 4 

วน้ืลหืรืย่ืรมีคเืม
่ระชจบ ฉจบไเ ไม่ยดืวยื้ลัน
น่ืร ืคืญ 

94 
(24.4) 

176 
(45.7) 

101 
(26.2) 

5 
(1.3) 

9 
(2.3) 

385 
(100.0) 

3.88 
 

มื่ 5 

วน้ืลหืมีคเืมวขม้ขน้ 128 
(33.2) 

155 
(40.3) 

91 
(23.6) 

3 
(0.8) 

8 
(2.1) 

385 
(100.0) 

4.02 
 

มื่ 1 

รืย่ืรมีวน้ืลหืัรรโลผ
สจผคม 

112 
(29.1) 

171 
(44.4) 

89 
(23.1) 

8 
(2.1) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

3.98 
 

มื่ 3 

ใหแ้ผ่คยดผูช้มวพ่ืลน ื ไปใช้
ปรจบใชใ้นชีเยตประั ื เ จน 

131 
(34.0) 

148 
(38.4) 

92 
(23.9) 

9 
(2.3) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

4.01 
 

มื่ 2 

หมืยวหตุ.  ค่ืวฉล่ียโดยรเม = 3.96 ลยูใ่นระดจบมื่ 
 
 ัื่ตืรืผท่ี  4.15 พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผมีคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรมีคเืมแปล่ใหม่และมีคเืมคยดสร้ืผสรรค ์ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 90.3 
วน้ืลหืรืย่ืรมีคเืม่ระชจบ ฉจบไเ ไม่ยืดวยื้ล ันน่ืร ืคืญ ลยู่ในระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 88.3 
วน้ืลหืมีคเืมวขม้ขน้ ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 4.02 รืย่ืรมีวน้ืลหืัรรโล่สจผคม 98.3 ให้
แผ่คยดผูช้มวพื่ลน ื ไปใชป้รจบใชใ้นชีเยตประั ื เ จน ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 4.01 
 4.1.3.3ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 ผล่ืรเยัจยคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น ด้ื นน ื วสนลรืย่ืร ปรื่ฏ
ดจผตืรืผท่ี 4.16 ดจผต่ลไปน้ี 
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ตารางที่ 4.16 แสดผั ื นเน ร้ลยละ และค่ืวฉล่ีย่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ด้านน าเสนอรายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

ผลการ
ประเมนิ 

อนัดบัที ่
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ช่ืลรืย่ืร "คจบข่ืเครบ
ประวด็น" บ่ผบล่ถึผัุดวด่น
ในวร่ืลผขลผวล่ลจ่ ษณ์
รืย่ืร 

93 
(24.2) 

185 
(48.1) 

91 
(23.6) 

10 
(2.6) 

6 
(1.6) 

385 
(100.0) 

91.3 
 

มื่ 2 

ช่เผวเลืใน่ืรลล่ลื่ืศ
มีคเืมวหมืะสม 
(ลล่ลื่ืศเจนลืทยตย ์
วเลื 22.10-23.00น) 

67 
(17.4) 

190 
(49.4) 

97 
(25.2) 

26 
(6.8) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

75.3 
 

มื่ 7 

มี่ืรแบ่ผช่เผรืย่ืรลย่ื ผ
ชจดวัน 

94 
(24.4) 

171 
(44.4) 

129 
(28.3) 

7 
(1.8) 

4 
(1.0) 

385 
(100.0) 

89.3 
 

มื่ 3 

ระยะวเลืใน่ืร
ลล่ลื่ืศมีคเืม
วหมืะสม (รเมวเลื
ลล่ลื่ืศ 50 นืที) 

74 
(19.2) 

186 
(48.3) 

110 
(28.6) 

10 
(2.6) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

81.3 
 

มื่ 5 

่ืรน ื วสนลผูส้นจบสนุน
รืย่ืร (สปลนวซลร์) มี
คเืมวหมืะสม 

131 
(34.0) 

148 
(38.4) 

92 
(23.9) 

9 
(2.3) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

80.3 
 

มื่ 6 

ภืพประ่ลบ/วพลผ/ดนตรี/
วสียผบรรยืยประ่ลบ
รืย่ืรวหมืะสมและ
สลดคลล้ผ่จบ่ืรน ื วสนล
ขลผรืย่ืร 

80 
(20.8) 

178 
(46.2) 

111 
(28.8) 

11 
(2.9) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

82.3 มื่ 4 

่ืรถ่ืยท ื และ่ืรตจดต่ลมี
คเืมสเยผืม น่ืสนใั 
และน่ืต่ืนวตน้ 

116 
(30.1) 

170 
(44.2) 

83 
(21.6) 

11 
(2.9) 

5 
(1.3) 

385 
(100.0) 

99.3 มื่ 1 

หมืยวหตุ.  ค่ืวฉล่ีย Σ= 85.3 ลยูใ่นระดจบมื่ 
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 ัื่ตืรืผท่ี 4.16 พบเ่ื คเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนล
รืย่ืร ช่ืลรืย่ืร “คจบข่ืเครบประวด็น” บ่ผบล่ถึผัุดวด่นในวร่ืลผขลผวล่ลจ่ ษณ์รืย่ืรลยุ่ใน
ระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 91.3 ช่เผวเลืใน่ืรลล่ลื่ืศมีคเืมวหมืะสม (ลล่ลื่ืศเจนลืทยตย์
วเลื 22.10-23.00 น) ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 75.3 มี่ืรแบ่ผช่เผรืย่ืรลย่ื ผชจดวัน ลยูใ่น
ระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 89.3 ระยะวเลืใน่ืรลล่ลื่ืศมีคเืมวหมืะสม (รเมวเบืลล่ลื่ืศ 
50 นืที) ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 81.3 ่ืรน ื วสนลผูส้นจบสนุนรืย่ืร (สปลนวซลร์) มี
คเืมวหมืะสม ลยู่ในระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 80.3 ภืพประ่ลบ/วพลผ/ดนตรี/วสียผบรรยืย
ประ่ลบรืย่ืรวหมืะสมสลดคลล้ผ่จบ่ืรน ื วสนลขลผรืย่ืรลยู่ในระดจบมื่ คยดวป็นร้ลยละ 
82.3 ่ืรถ่ืยท ื และ่ืรตจดต่ลมีคเืมสเยผืม น่ืสนใั และน่ืต่ืนวตน้ ลยูใ่นระดจบมื่ คยดวป็นร้ลย
ละ 99.3 
 4.1.3.4ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูน้ ื วสนลรืย่ืร 
  ผล่ืรเยัจยคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเ ครบประวด็น ด้ืนคุณสมบจตยขลผ 
ผูน้ ื วสนลรืย่ืร  ปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.17 ดจผต่ลไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.17แสดผั ื นเน ร้ลยละ และค่ืวฉล่ีย่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูน้ ื วสนลรืย่ืร 
 

ด้านคุณสมบตัขิองผู้
น าเสนอรายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความ
พงึ
พอใจ 

ความหมาย อนัดบัที ่
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ผูด้  ื วนยนรืย่ืรใชค้  ื พดู
และภืษืลย่ื ผวหมืะสม 

119 
(30.9) 

185 
(48.1) 

70 
(18.2) 

8 
(2.1) 

3 
(0.8) 

385 
(100.0) 

4.06 
 

มื่ 1 

ผูด้  ื วนยนรืย่ืรมีคเืม
วช่ียเชืญใน่ืรวล่ืข่ืเ 

110 
(28.6) 

188 
(48.8) 

74 
(19.2) 

10 
(2.5) 

3 
(0.7) 

385 
(100.0) 

4.02 
 

มื่ 2 

ผูด้  ื วนยนรืย่ืรมี
คเืมสืมืรถใน่ืร
น ื วสนลข่ืเไดล้ย่ื ผ
น่ืสนใั 

129 
(33.5) 

166 
(43.1) 

78 
(20.3) 

9 
(2.3) 

3 
(0.8) 

385 
(100.0) 

4.06 
 

มื่ 1 
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ตารางที ่4.17  (ต่ล) 
 

ด้านคุณสมบตัขิองผู้
น าเสนอรายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

ค่าเฉลีย่
ระดบั
ความ
พงึ
พอใจ 

ความหมาย อนัดบัที ่
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ผูด้  ื วนยนรืย่ืรสืมืรถ
แ่ไ้ขสถืน่ืรณ์ให้
ด ื วนยนไปลย่ื ผรืบร่ืน 

126 
(27.5) 

193 
(50.1) 

76 
(19.7) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

385 
(100.0) 

4.02 
 

มื่ 2 

หมืยวหตุ.  ค่ืวฉล่ียโดยรเม = 4.04  ลยูใ่นระดจบมื่ 
   
 ัื่ตืรืผท่ี 4.17  พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีคเืมพึผพลใัต่ลรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูน้ ื วสนลรืย่ืรในภืพรเมลยูใ่นระดจบมื่ มีค่ืวฉล่ีย 4 .24  วม่ืลพยัืรณืวป็น
รืยขล้ พบเ่ื  ผูด้  ื วนยนรืย่ืรใช้ค  ื พูดและภืษืลย่ื ผวหมืะสม และ ผูด้  ื วนยนรืย่ืรมีคเืมสืมืรถ
ใน่ืรน ื วสนลข่ืเไดล้ย่ื ผน่ืสนใั ลยูใ่นระดจบมื่ ค่ืวฉล่ีย 4.26 ผูด้  ื วนยนรืย่ืรมีคเืมวช่ียเชืญ
ใน่ืรวล่ืข่ืเ และผูด้  ื วนยนรืย่ืรสืมืรถแ่ไ้ขสถืน่ืรณ์ให้ด ื วนยนไปลย่ื ผรืบร่ืน ลยูใ่นระดจบ

มื่ ค่ืวฉล่ีย 4.22  
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  
 ่ืรเยวครืะห์ขล้มูลวพื่ลทดสลบสมมตยฐืน (Hypothesis Testing) โดยผูเ้ยั จยไดเ้ยวครืะห์ ดจผน้ี 
  สมมตยฐืนท่ี 1:ลจ่ ษณะทืผประชื่รศืสตร์ขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในวขต
่รุผวทพมหืนครท่ีแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.1วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืร
รจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืร
รจบชมแต่ต่ืผ่จน 
 

DPU



60 
 

ตารางที ่4.18แสดผั ื นเนและร้ลยละขลผคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมวพศ 
 

เพศ 

ความถี่ในการรับชม 

รวม t Sig รับชมทุก
วนั 

รับชม
สัปดาห์ละ 

5-6 วนั 

รับชม
สัปดาห์ละ 

3-4 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

1-2 วนั  
ชืย 29 

(7.5) 
40 

(10.4) 
57 

(14.8) 
29 
(7.5) 

155 
(40.3) 

-.613 .540 

หญยผ 51 
(13.2) 

41 
(10.6) 

82 
(21.3) 

56 
(14.5) 

230 
(59.7) 

รวม 88 
(20.8) 

81 
(21.0) 

139 
(36.1) 

85 
(22.1) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.18  พบเ่ื Significance = .540> 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ   H1  ่ล่ืเคืล  วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.2ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน
่ืรรจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน
่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที ่4.19  ทดสลบลืยุ่ จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ 

ความถี่ในการรับชม 

รวม F Sig รับชมทุก
วนั 

รับชมสัปดาห์
ละ 5-6 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

3-4 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

1-2 วนั  
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  9 

(2.3) 
6 

(1.6) 
17 

(4.4) 
8 

(2.1) 
40 

(10.4) 
2.855  0.015* 

22-29 ปี  20 
(5.2) 

30 
(7.8) 

52 
(13.5) 

30 
(7.8) 

132 
(34.3) 

32-39 ปี  19 
(4.9) 

23 
(6.0) 

32 
(8.3) 

29 
(7.5) 

103 
(26.8) 

42-49 ปี  9 
(2.3) 

18 
(4.7) 

22 
(5.7) 

12 
(3.1) 

61 
(15.8) 

52-59 ปี  17 
(4.4) 

2 
(0.5) 

14 
(3.6) 

5 
(1.3) 

38 
(9.9) 

62 ปีข้ึนไป  6 
(1.5) 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

11 
(2.9) 

รวม 80 
(20.8) 

81 
(21.0) 

139 
(36.1) 

85 
(21.1) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.19พบเ่ื  Significance = 0.015 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ   H1  ่ล่ืเคืล ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน วพื่ลใหท้รืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีแบบ 
LSD ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี  4.22 
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ตารางที่ 4.28ผล่ืรวปรียบวทียบทดสลบค่ืวฉล่ียรืยคู่ลืยุ่จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า  

28 ปี  
28-29 ปี  38-39 ปี  48-49 ปี  58-59 ปี  

68 ปีขึน้
ไป 

2.60 2.69 2.68 2.60 2.18 1.81 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  2.60 - 0.09 0.08 - 0.42 0.79* 

22-29 ปี  2.69  - 0.01 0.09 0.51* 0.88* 
32-39 ปี  2.68   - 0.08 0.50* 0.87* 
42-49 ปี  2.60    - 0.42* 0.79* 
52-59 ปี  2.18     - 0.37 

62 ปีข้ึนไป  1.81      - 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.20 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียวป็นรืยคู่ดเ้ย
เยธีทดสลบแบบ LSD พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีลืยุต  ่ื่เ่ื  20 ปี มีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น น้ลย่เ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ 29-20 ปี ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ 60 ปีข้ึนไป ประวด็น
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผัื่่ลุ่มท่ีมี
ลืยุ 60 ปีข้ึนไปและ ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ 59-50 ปี มีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็น แต่ต่ืผัื่่ลุ่ม ตจเลย่ื ผท่ีมีลืยุ 60 ปีข้ึนไปและลืยุ 59-50 ปี ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีลืยุ 49-40 
ปี มีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีลืยุ 60 ปีข้ึนไปแ 
59-50 ปี 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 1.3สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ี
ใน่ืรรจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ี
ใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.21  ่ืรทดสลบสถืนภืพ่จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ 

ความถี่ในการรับชม 

รวม F Sig 
รับชมทุกวนั 

รับชม
สัปดาห์ละ 

5-6 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

3-4 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

1-2 วนั  
โสด 32 

(8.3) 
35 

(9.1) 
76 

(19.7) 
57 

(14.8) 
200 

(51.9) 
7.456 . 221*  

สมรส 38 
(9.9) 

31 
(8.1) 

48 
(12.5) 

21 
(5.5) 

138 
(35.8) 

หม้ื ย / หย่ื  
/ แย่่จนลยู ่

10 
(2.6) 

15 
(3.9) 

15 
(3.9) 

7 
(1.8) 

47 
(12.2) 

รวม 80 
(20.8) 

81 
(21.0) 

139 
(36.1) 

85 
(22.1) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.21 พบเ่ื  Significance = 0.001 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธี
ขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี  22  
 
ตารางที ่4.22ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่สถืนภืพ่จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 
โสด สมรส หม้าย 
2.79 2.37 2.40 

โสด 2.79 - 0.42* 0.39 
สมรส 2.37  - 0.03 
หม้ื ย 2.40   - 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.22 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ วืฉล่ียวป็นรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรทดสลบ
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีสถืนภืพโสดมีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีสถืนภืพสมรสลย่ื ผมีนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ีระดจบ 2.25 นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ  
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.4่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ี
ใน่ืรรจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ี
ใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.23  ่ืรทดสลบ่ืรศึ่ษื่จบแสดผั ื นเนและร้ลยละขลผคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  

ระดบั
การศึกษา 

ความถี่ในการรับชม 
รวม F Sig รับชมทุกวนั รับชมสัปดาห์

ละ 5-6 วนั  
รับชมสัปดาห์
ละ 3-4 วนั  

รับชมสัปดาห์
ละ 1-2 วนั  

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

5 
(1.3) 

5 
(1.3) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

15 
(3.9) 

5.268 .000* 

ประถมศึ่ษื 10 
(2.6) 

9 
(2.3) 

14 
(3,6) 

3 
(0.8) 

36 
(9.4) 

มจธยมศึ่ษื 18 
(4.7) 

23 
(0.6) 

22 
(5.7) 

9 
(2.3) 

72 
(18.7) 

ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

15 
(9.3) 

19 
(4.9) 

23 
(6.0) 

14 
(3.6) 

71 
(18.4) 

ปรยญญืตรี 24 
(6.2) 

19 
(4.9) 

61 
(15.8) 

36 
(9.4) 

140 
(36.4) 

สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

8 
(2.1) 

6 
(1.6) 

15 
(3.9) 

22 
(5.7) 

51 
(13.2) 

รวม 80 
(20.8) 

81 
(21.0) 

139 
(36.1) 

85 
(22.1) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
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  ัื่ตืรืผท่ี  4.23  พบเ่ื  Significance = 0.000 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ื คจญท่ี 2.25 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผ
วชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 2.24 
 
ตารางที่ 4.24  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ระดจบ่ืรศึ่ษื่จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.24วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษืมีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี่ืรศึ่ษืระดจบสูผ่เ่ืปรยญญืตรีลย่ืผมีนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี
ระดจบ 2.25 นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ  
  
 
 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
ต า่กว่า

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

2.26  2.27  2.32  2.52  2.77  3.22  
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

2.26  - 0.21 0.24 0.44 0.71 0.94 

ประถม  
ศึ่ษื 

2.27   - 0.03 0.23 0.5 0.73 

มจธยมศึ่ษื 2.32    - 0.20 0.47 .070* 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

2.52     - 0.27 0.50 

ปรยญญืตรี 2.77      - 0.23 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.22       - 

DPU



66 
 

  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี1.5รืยได้แต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน
่ืรรจบชมไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน
่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.25่ืรทดสลบรืยได้่จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ  
 

รายได้ 

ความถี่ในการรับชม 

รวม F Sig 
รับชมทุกวนั 

รับชม
สัปดาห์ละ 

5-6 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

3-4 วนั  

รับชม
สัปดาห์ละ 

1-2 วนั  
ต ่ื่เ่ื  
12,222 บืท 

26 
(6.8) 

22 
(5.7) 

31 
(8.1) 

14 
(3.6) 

93 
(24.2) 

2.975 .032* 

12,001-
30,000 บืท 

23 
(6.0) 

42 
(10.4) 

72 
(18.2) 

42 
(10.9) 

175 
(45.5) 

32,001-
50,000 บืท 

21 
(5.5) 

12 
(2.6) 

25 
(6.5) 

19 
(4.9) 

75 
(19.5) 

มื่่เ่ื  
52, 221 บืท  

10 
(2.6) 

9 
(2.3) 

13 
(3.4) 

12 
(2.6) 

42 
(10.9) 

รวม 88 
(20.8) 

81 
(21.0) 

139 
(36.1) 

85 
(22.1) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.25พบเ่ื Significance = 0.032 < 0.05  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผ
วชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 2.26  
 

DPU



67 
 

ตารางที ่4.26่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่รืยได้่ จบคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ต า่กว่า 
18, 888 บาท  

18,001-30,000 บาท 38,001-50,000 บาท 
มากกว่า 

58, 881 บาท  
2.35 2.74 2.56 2.54 

ต ่ื่เ่ื  
120222  บืท 

2.35 - 2.39*  2.21  2.19  

12,001-
30,000 บืท 

2.74  - 0.18 0.20 

32,001-
50,000 บืท 

2.56   - 0.02 

มื่่เ่ื  
50,000 บืท 

2.54    - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.26  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ด้เยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยไดน้ล้ย่เ่ื  10,000 บืท มีคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยไดม้ื่เ่ื  10,001-30,000 บืท ซ่ึผมีนจยยะใน่ืรคยดค่ื
ร้ลยละ 05.0 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.6วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: วพศท่ีแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลื
ใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผท่ีแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.27  ่ืรทดสลบวพศ่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

เพศ 

ระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ในแต่ละคร้ัง 

รวม t Sig ชมจนจบ
รายการ 

ชมมากกว่า 38 
นาที แต่ไม่จบ

รายการ 
ชม 15-38 นาที  

ชมน้อยกว่า       
15 นาที  

ชืย 44 
(11.4) 

56 
(14.5) 

42 
(10.9) 

13 
(3.4) 

155 
(40.3) 

1.202 .274 

หญยผ 65 
(16.9) 

73 
(19.0) 

69 
(17.9) 

23 
(6.0) 

230 
(59.7) 

รวม 109 
(28.3) 

129 
(33.5) 

111 
(28.8) 

36 
(9.4) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.26พบเ่ื Significance = 0.274 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ  H1  ่ล่ืเคืล วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ 
ครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.7ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
  H0:  ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:  ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.28่ืรทดสลบลืยุ่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  

อายุ 

ระยะเวลาในการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 

รวม F Sig ชมจนจบ
รายการ 

ชมมากกว่า 38 
นาท ีแต่ไม่จบ

รายการ 
ชม 15-38 นาที  

ชมน้อยกว่า       
15 นาที  

ต ่ื่เ่ื  22 ปี 7 
(1.0) 

14 
(3.6) 

12 
(3.1) 

7 
(1.8) 

40 
(10.4) 

5.892 .000* 

22-29 ปี  23 
(6.0) 

50 
(13.0) 

44 
(11.4) 

15 
(3.6) 

132 
(34.3) 

32-39 ปี  27 
(7.0) 

35 
(9.1) 

31 
(8.1) 

10 
(2.6) 

103 
(26.8) 

42-49 ปี  28 
(7.3) 

15 
(3.9) 

14 
(3.6) 

4 
(1.0) 

61 
(15.8) 

52-59 ปี  20 
(5.2) 

11 
(2.9) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 

38 
(9.9) 

62 ปีข้ึนไป 4 
(1.0) 

4 
(1.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

11 
(2.9) 

รวม 109 
(28.3) 

129 
(33,5) 

111 
(28.8) 

36 
(9.4) 

385 
(100.0) 

* มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.28  พบเ่ื  Significance = 0.000 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ื คจญท่ี 2.25 และยลมรจบ H1  ่ล่ืเคืล ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน  วพื่ลให้
ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผ
ตืรืผท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ลืยุ่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า  

28 ปี  
28-29 ปี  38-39 ปี  48-49 ปี  58-59 ปี  

68 ปี  
ขึน้ไป 

2.47 2.38 2.23 1.90 1.65 1.90 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  2.47 - 2.17  2.24  2.57  0.81* 2.57  

22-29 ปี  2.38  - 2.15  2.48*  2.73  2.48  
32-39 ปี  2.23   - 2.33  2.58  2.33  
42-49 ปี  1.90    - 2.25  - 
52-59 ปี  1.65     - 2.25  

62 ปีข้ึนไป  1.90      - 
 
 ัื่ตืรืผท่ี 4.29 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วซฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีลืยุต  ่ื่เ่ื  20 ปี มีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
ในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ 29-20 ปี และ ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ 29-20 ปี มี
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีลืยุ 39-30 
ปี และมีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี
ลืย ุ49-40 ปี และมีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผัื่
่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีลืย ุ59-50 ปี และ มีลืย ุ60 ปี ข้ึนไป ลย่ื ผมีนจยส ื คจญทืผสถยตย 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 1.8สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.38่ืรทดสลบสถืนภืพ่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นใน 
แต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ 

ระยะเวลาในการรับชม 
รายการคับข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 

รวม F Sig 
ชมจนจบ
รายการ 

ชมมากกว่า 38 
นาท ีแต่ไม่จบ

รายการ 

ชม 15-38 
นาที 

ชมน้อยกว่า       
15 นาที  

โสด 36 
(9.4) 

70 
(18.2) 

68 
(17.7) 

26 
(6.8) 

200 
(51.9) 

13.114 .000* 

สมรส 60 
(15.6) 

40 
(10.4) 

29 
(7.5) 

9 
(2.3) 

138 
(35.8) 

หม้ื ย 13 
(3.4) 

19 
(9.4) 

14 
(3.6) 

1 
(0.3) 

47 
(12.2) 

รวม 109 
(28.3) 

129 
(33.5) 

111 
(28.8) 

36 
(9.4) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.32  พบเ่ื  Significance = 0.000 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผ
ปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.31  
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ตารางที ่4.31  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่สถืนภืพ่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ 
โสด สมรส หม้าย 
2.42 1.90 2.06 

โสด 2.42 - 0.52* 0.36 
สมรส 1.90  - 0.16 
หม้ื ย/หย่ื /
แย่่จนลยู ่

2.06   - 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.31 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีสถืนภืพโสดมีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นใน
แต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีสถืนภืพสมรสลย่ื ผมีนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ีระดจบ 2 .25  นล่นจ้น
ไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.9่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.32่ืรทดสลบ่ืรศึ่ษื่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละ
ครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

การศึกษา 

ระยะเวลาในการรับชมรายการ 
คับข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง 

รวม F Sig 
ชมจนจบ
รายการ 

ชมมากกว่า 38 
นาท ีแต่ไม่จบ

รายการ 

ชม 
15-38 นาที  

ชม 
น้อยกว่า       

15 นาที  
ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

9 
(2.3) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

15 
(3.9) 

3.665 .003* 

ประถมศึ่ษื 17 
(4.4) 

11 
(2.9) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

36 
(9.4) 

มจธยมศึ่ษื 16 
(4.2) 

29 
(7.5) 

18 
(4.7) 

9 
(2.3) 

72 
(18.7) 

ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

15 
(3.9) 

30 
(7.8) 

19 
(4.9) 

7 
(1.8) 

71 
(18.4) 

ปรยญญืตรี 38 
(9.9) 

39 
(10.1) 

51 
(13.2) 

12 
(3.1) 

140 
(36.4) 

สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

14 
(3.6) 

15 
(3.9) 

15 
(13.2) 

7 
(1.8) 

51 
(13.2) 

รวม 109 
(28.3) 

129 
(33.5) 

111 
(28.8) 

36 
(9.4) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4. 32  พบเ่ื  Significance = 0.003 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผ LSD ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย  
ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.33 
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ตารางที่ 4.32่ืรทดสลบ่ืรศึ่ษื่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละ
ครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ 
 
การศึกษา ค่าเฉลีย่ ต า่กว่า

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา/

อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

2.26  2.27  2.32  2.52  2.77  3.22  
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

2.26  - 0.21 0.81* 0.78* 0.71 0.82* 

ประถม  
ศึ่ษื 

2.27   - 0.50* 0.47* 0.48* 0.51* 

มจธยมศึ่ษื 2.32    - 0.20 0.47 .070* 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

2.52     - 0.27 0.50 

ปรยญญืตรี 2.77      - 0.23 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.22       - 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4. 33 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ 
LSD พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืต ่ื่เ่ืประถมศึ่ษื มีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษื ลืชีเศึ่ษื/
ลนุปรยญญื และสูผ่เ่ื ปรยญญืตรี  ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืระดจบประถมศึ่ษื มีระยะวเลืใน่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืระดจบ
มจธยมศึ่ษื ลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื ปรยญญืตรี และสูผ่เ่ืปรยญญืตรี   และ่ลุ่มตจเลย่ืผมี
่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษื มีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ 
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืระดจบสูผ่เ่ื ปรยญญืตรี  ลย่ื ผมีนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ีระดจบ 0.05
นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.10รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลื
ใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลื
ใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน  
 
ตารางที่ 4.34่ืรทดสลบรืยได้่จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นใน 
แต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

รายได้ 

ระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ในแต่ละคร้ัง 

รวม F Sig 
ชมจนจบ
รายการ 

ชมมากกว่า 
38 นาท ีแต่ไม่

จบรายการ 

ชม 15-38 
นาท ี

ชมน้อยกว่า       
15 นาที  

ต ่ื่เ่ื  
12, 222 
บืท 

27 
(7.0) 

30 
(7.8) 

27 
(7.0) 

9 
(2.3) 

93 
(24.2) 

5.106 .002* 

12,001-
30,000 
บืท 

29 
(7.5) 

70 
(18.2) 

59 
(15.3) 

17 
(4.4) 

175 
(45.5) 

32,001-
50,000 
บืท 

36 
(9.4) 

17 
(4.4) 

16 
(4.2) 

6 
(1.6) 

75 
(19.5) 

มื่่เ่ื  
52, 221 
บืท 

17 
(4.4) 

12 
(3.1) 

9 
(2.3) 

4 
(1.0) 

42 
(10.9) 

รวม 109 
(28.3) 

129 
(11.5) 

111 
(28.8) 

36 
(9.4) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.34พบเ่ื  Significance = 0.002 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ืนระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 
วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผ
ปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.35 
 
ตารางที่ 4.35  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยได้่ จบระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

รืยได ้ ค่ืวฉล่ีย ต ่ื่เ่ื   
12, 222 บืท  

12,001-30,000 
บืท 

32,001-50,000 
บืท 

มื่่เ่ื  
52, 221 บืท  

2.19 2.36 1.89 2.00 
ต ่ื่เ่ื   
120222  บืท 

2.19 - 2.17  2.3  2.19  

12,001-30,000 
บืท 

2.36  - 0.47* 2.36  

32,001-50,000 
บืท 

1.89   - 2.11  

มื่เ่ื  50.001 
บืท 

2.00    - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.34วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื   ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยได ้10,001-30,000 บืท มีระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
คบประวด็นแต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยไดม้ื่่เ่ื  50,001 บืท 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.11วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.36  ่ืรทดสลบวพศ่จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

เพศ 

ลกัษณะการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

รวม t Sig 

ชมอย่าง
สนใจตลอด
รายการโดย
ไม่เปลีย่น
ช่อง 

เปลีย่นสลบั
ไปสลบัมากบั
รายการอื่นใน

ช่องอืน่ 

ชมรายการ
พร้อมๆกบัท า
กจิกรรมอืน่ ๆ 

ผู้อืน่เปิด
รายการให้
ชม ท่าน
จึงน่ังชม
ไปเร่ือย ๆ 

ชืย 38 
(9.9) 

52 
(13.0) 

51 
(13.2) 

16 
(4.2) 

155 
(40.3) 

.666 .415 

หญยผ 67 
(17.4) 

73 
(19.0) 

62 
(15.6) 

32 
(7.8) 

232 
(59.7) 

รวม 185 
(27.3) 

123 
(31.9) 

111 
(28.8) 

46 
(11.9) 

385 
(100.0) 

* มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.36พบเ่ื Significance = 0.415 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ื คจญท่ี 2.25 และปฏยวสธ H1  ่ล่ืเคืล วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.12 ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืนลจ่ ษณะ่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.37  ่ืรทดสลบลืยุ่จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ 

ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ 

รวม F Sig 
ชมอย่างสนใจ
ตลอดรายการ
โดยไม่เปลีย่น

ช่อง 

เปลีย่นสลบัไป
สลบัมากบั

รายการอืน่ในช่อง
อืน่ 

ชมรายการ
พร้อมๆกบัท า
กจิกรรมอืน่ ๆ 

ผู้อืน่เปิดรายการ
ให้ชม ท่านจงึนั่ง
ชมไปเร่ือย ๆ 

ต ่ื่เ่ื  
22 ปี  

5 
(1.3) 

9 
(2.3) 

10 
(2.6) 

16 
(4.2) 

40 
(10.4) 

5.280 .000* 

22-29 ปี  32 
(8.3) 

48 
(12.5)   

42 
(10.9) 

10 
(2.6) 

132 
(34.3) 

32-39 ปี  27 
(7.0) 

34 
(8.8) 

33 
(8.6) 

9 
(2.3) 

103 
(26.8) 

42-49 ปี  21 
(5.5) 

17 
(4.4) 

14 
(3.6) 

9 
(2.3) 

61 
(15.8) 

52-59 ปี  15 
(3.9) 

15 
(3.9) 

6 
(1.6) 

2 
(0.5) 

38 
(9.9) 

62 ปี  
ข้ึนไป 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 

6 
(1.6) 

0 
(0.0) 

11 
(2.9) 

รวม 105 
(27.3) 

123 
(31.9) 

111 
(28.8) 

46 
(11.9) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.37  พบเ่ื  Significance = 0.000 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผ
วป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.38  
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ตารางที ่4.38ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ลืยุ่จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
ในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 

28 ปี  
28-29 ปี  38-39 ปี  48-49 ปี  58-59 ปี  

68 ปี  
ขึน้ไป 

2.92 2.22 2.23 2.18 1.86 2.09 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  2.92 - 0.70* 0.69* 0.74* 1.05* 0.83 

22-29 ปี  2.22  - 0.01 0.04 0.36 0.13 
32-39 ปี  2.23   - 0.05 0.37 0.14 
42-49 ปี  2.18    - 2.32  2.29  
52-59 ปี  1.86     - 2.23  

62 ปีข้ึนไป  2.09      - 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.38  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผมีลืยุต  ่ื่เ่ื 22  ปีมี ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีลืย ุ 22-29 ปี  32-39 ปี 42-49 ปี และ 52-59 ปี นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ  
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.13สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.39่ืรทดสลบสถืนภืพ่จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ 

ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ 

รวม F Sig 
ชมอย่างสนใจ
ตลอดรายการ
โดยไม่เปลีย่น

ช่อง 

เปลีย่นสลบัไป
สลบัมากบั

รายการอืน่ใน
ช่องอืน่ 

ชมรายการ
พร้อมๆกบัท า
กจิกรรมอืน่ ๆ 

ผู้อืน่เปิด
รายการให้ชม 
ท่านจงึนั่งชมไป

เร่ือย ๆ 
โสด 45 

(11.7) 
67 

(17.4) 
61 

(15.8) 
27 

(7.0) 
200 

(51.9) 
2.466 .086 

สมรส 48 
(12.5) 

40 
(10.4) 

37 
(9.6) 

13 
(3.4) 

138 
(35.8) 

หม้ื ย / หย่ื  
/ แย่่จนลยู ่

12 
(3.1) 

16 
(4.2) 

13 
(3.4) 

6 
(1.6) 

47 
(12.2) 

รวม 105 
(27.3) 

123 
(31.9) 

111 
(28.8) 

46 
(11.9) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.39พบเ่ื Significance = 0.086 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ  H1  ่ล่ืเคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 1.14่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.48่ืรทดสลบระดจบ่ืรศึ่ษื่จบลจ่ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นใน 
แต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

ระดบั
การศึกษา 

ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ 

รวม F Sig 
ชมอย่างสนใจ
ตลอดรายการ
โดยไม่เปลีย่น

ช่อง 

เปลีย่นสลบัไป
สลบัมากบั

รายการอืน่ใน
ช่องอืน่ 

ชมรายการ
พร้อมๆกบัท า
กจิกรรมอืน่ ๆ 

ผู้อืน่เปิด
รายการให้
ชม ท่านจงึ
นั่งชมไป
เร่ือย ๆ 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

4 
(1.0) 

3 
(0.8) 

2 
(0.5) 

6 
(1.6) 

15 
(3.9) 

3.579 .004* 

ประถมศึ่ษื 9 
(2.3) 

12 
(30.1) 

11 
(2.9) 

4 
(1.0) 

36 
(9.4) 

มจธยมศึ่ษื 11 
(2.9) 

21 
(5.5) 

25 
(6.5) 

15 
(3.9) 

72 
(18.7) 

ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

26 
(6.8) 

21 
(5.5) 

12 
(3.1) 

12 
(3.1) 

71 
(18.4) 

ปรยญญืตรี 37 
(9.6) 

48 
(12.5) 

49 
(12.7) 

6 
(1.6) 

140 
(36.4) 

สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

18 
(4.7) 

18 
(4.7) 

12 
(3.1) 

3 
(0.8) 

51 
(13.2) 

รวม 105 
(27.3) 

123 
(31.9) 

111 
(28.8) 

46 
(11.9) 

385 
(100.0) 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
  
  ัื่ตืรืผท่ี 4. 42  พบเ่ื Significance = .004 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืม
แต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี  
4.41 
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ตารางที ่4.41   ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ระดจบ่ืรศึ่ษื่จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

ระดจบ
่ืรศึ่ษื 

ค่ืวฉล่ีย ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

ประถมศึ่ษื มจธยมศึ่ษื ลืชีเศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

ปรยญญืตรี สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

2.66 2.27 2.61 2.14 2.17 2.00 
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

2.66 - 0.39 0.05 0.52 0.55 0.66 

ประถม  
ศึ่ษื 

2.27  - 0.34 0.13 0.10 0.27 

มจธยมศึ่ษื 2.61   - 0.47 0.44 0.61* 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

2.14    - 0.03 0.14 

ปรยญญืตรี 2.17     - 0.17 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

2.00      - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.41  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษืมีลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นท่ีแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมี่ืรศึ่ษืระดจบสูผ่เ่ื ปรยญญืตรีนล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.15รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืนลจ่ ษณะ
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที ่4.42  ่ืรทดสลบรืยได้่ จบลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  

รายได้ 

ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ 

รวม F Sig 
ชมอย่างสนใจ
ตลอดรายการ
โดยไม่เปลีย่น

ช่อง 

เปลีย่นสลบัไป
สลบัมากบั

รายการอืน่ในช่อง
อืน่ 

ชมรายการ
พร้อมๆกบัท า
กจิกรรมอืน่ ๆ 

ผู้อืน่เปิด
รายการให้ชม 
ท่านจงึนั่งชม
ไปเร่ือย ๆ 

ต ่ื่เ่ื  
12, 222 บืท  

17 
(4.4) 

27 
(7.0) 

25 
(6.5) 

24 
(6.2) 

93 
(24.2) 

10.196 .000* 

12,001-
30,000 บืท 

42 
(10.9) 

56 
(14.5) 

58 
(15.1) 

19 
(4.9) 

175 
(45.5) 

32,001-
50,000 บืท 

27 
(7.0) 

26 
(6.8) 

19 
(4.9) 

3 
(0.8) 

75 
(19.5) 

มื่่เ่ื  
52, 221 บืท  

19 
(4.9) 

14 
(3.6) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

42 
(10.9) 

รวม 105 
(27.3) 

123 
(31.9) 

111 
(28.8) 

46 
(11.9) 

385 
(100.0) 

* มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
  
  ัื่ตืรืผท่ี 4.42 พบเ่ื  Significance = .000 < 0.05 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และยลมรจบ  H1  ่ล่ืเคืล รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ืนลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน วพื่ลให้ทรืบคเืม
แต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี  
4.43 
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ตารางที่  4.43ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่รืยได้่จบลจ่ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ 
ครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 
รายได้ ค่าเฉลีย่ ต ่ากว่า  

18, 888 บาท  
18,001-30,000 บาท 38,001-50,000 บาท มากกว่า 

58, 881 บาท  
2.60 2.30 1.97 1.76 

ต ่ื่เ่ื  
10,000 บืท 

2.60 - 0.30 0.62* 0.84* 

12,001-
30,000 บืท 

2.30  - 0.33 0.54* 

32,001-
50,000 บืท 

1.97   - 0.21 

มื่่เ่ื
50,001 บืท 

1.76    - 

   
  ัื่ตืรืผท่ี 4.43  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยไดน้ล้ย่เ่ื  10,000 บืท มีลจ่ ษณะใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น แต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยได ้10,001-30,000 บืท ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีรืยได ้
30,001-50,000 มีลจ่ ษณะใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผัื่่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี
รืยได ้มื่่เ่ื  50,001 บืท นล่นจ้นไม่มีคเืมแต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.16วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เม
ในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เม
ในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.44่ืรทดสลบวพศ่จบ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ 
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

เพศ การมีส่วนร่วมในรายการคับข่าวครบประเด็น 
รวม t Sig ไม่มีส่วนร่วมกบั

รายการ 
มีส่วนร่วมกบัรายการ 

ชืย 91 
(23.6) 

64 
(16.6) 

155 
(40.3) 

.509 .611 

หญยผ 141 
(36.6) 

89 
(23.1) 

230 
 (59.7) 

รวม 232 
(60.3) 

153 
(39.7) 

385 
(100.0) 

   
  ัื่ตืรืผท่ี 4.44 พบเ่ื Significance = .611 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ  H1  ่ล่ืเคืล วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ 
ครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน  
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.17 ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยแุต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เม
ในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ลืยแุต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เม
ในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.45  ่ืรทดสลบลืยุ่จบ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ การมีส่วนร่วมในรายการคับข่าวครบประเด็น 
รวม F Sig ไม่มีส่วนร่วมกบั

รายการ 
มีส่วนร่วมกบัรายการ 

ต ่ื่เ่ื  22 ปี  32 
(7.8) 

12 
(2.6) 

40 
(10.4) 

1.437 .210 

22-29 ปี  74 
(19.2) 

58 
(15.1) 

132 
(34.3) 

32-39 ปี  66 
(17.1) 

37 
(9.6) 

123 
(26.8) 

42-49 ปี  37 
(9.6) 

24 
(6.2) 

61 
(15.8) 

52-59 ปี  20 
(5.2) 

18 
(4.7) 

38 
(9.9) 

62 ปีข้ึนไป  5 
(1.3) 

6 
(1.6) 

11 
(2.9) 

รวม 232 
(60.3) 

153 
(39.7) 

385 
(100.0) 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.45พบเ่ื Significance = .210  > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ  H1  ่ล่ืเคืล ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.18สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมี
ส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน่ืรมี
ส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.46่ืรทดสลบสถืนภืพ่จบ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 
สถานภาพ การมีส่วนร่วมในรายการคับข่าวครบประเด็น 

รวม F Sig 
ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ มีส่วนร่วมกบัรายการ 

โสด 131 
(34.0) 

69 
(17.9) 

200 
(51.9) 

2.564  .278 

สมรส 77 
(20.0) 

61 
(15.8) 

138 
(35.8) 

หม้ื ย / 
หย่ื  / 
แย่่จนลยู ่

24 
(6.2) 

23 
(6.0) 

47 
(12.2) 

รวม 232 
(60.3) 

153 
(39.7) 

385 
(100.0) 

   
  ัื่ตืรืผท่ี 4.46  พบเ่ื  Significance = .078 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ  H1  ่ล่ืเคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.19 ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน่ืรมี
ส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
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  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ืน่ืรมี
ส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.47่ืรทดสลบ่ืรศึ่ษื่จบ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผ
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

การศึกษา การมีส่วนร่วมในรายการคับข่าวครบประเด็น 
รวม F Sig ไม่มีส่วนร่วมกบั

รายการ 
มีส่วนร่วมกบัรายการ 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

6 
(1.6) 

9 
(2.3) 

15 
(3.9) 

1.625  .152 

ประถมศึ่ษื 17 
(4.4) 

19 
(4.9) 

36 
(9.4) 

  

มจธยมศึ่ษื 45 
(11.7) 

21 
(5.5) 

72 
(18.7) 

  

ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

49 
(12.7) 

23 
(6.0) 

72 
(18.7) 

  

ปรยญญืตรี 82 
(21.3) 

58 
(15.1) 

142 
(36.4) 

  

สูผ่เ่ื ปรยญญื
ตรี 

34 
(8.8) 

17 
(4.4) 

51 
(13.2) 

  

รวม 232 
(60.3) 

153 
(39.7) 

385 
(100.0) 

  

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.47   พบเ่ื  Significance = .152 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ื คจญท่ี 2.25 และปฏยวสธ H1  ่ล่ืเคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.20รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เน
ร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เน
ร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4. 48 ่ืรทดสลบรืยได้่ จบ่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

รายได้ การมีส่วนร่วมในรายการคับข่าวครบประเด็น 
รวม F Sig 

ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ มีส่วนร่วมกบัรายการ 
ต ่ื่เ่ื  
120222 บืท 

64 
(16.6) 

29 
(735) 

93 
(24.2) 

1.631  .182 

12,001-
30,000 บืท 

105 
(27.3) 

72 
(18.2) 

175 
(45.5) 

  

32,001-
50,000 บืท 

42 
(10.4) 

35 
(9.1) 

75 
(19.5) 

  

มื่่เ่ื  
50,001 บืท 

23 
(6.0) 

19 
(4.9) 

42 
(10.9) 

  

รวม 232 
(60.3) 

153 
(39.7) 

385 
(100.0) 

  

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.48  พบเ่ื  Significance = .182 > 0.05 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ H0ท่ีมีระดจบ
นจยส ืคจญท่ี 2 .25  และปฏยวสธ   H1  ่ล่ืเคืล รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่แต่ต่ืผ่จน  
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  สมมตยฐืนท่ี 2: ลจ่ ษณะทืผประชื่รศืสตร์ขลผผูช้มรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นใน
วขต่รุผวทพมหืนครแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.1วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.49  ่ืรทดสลบวพศ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ       
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (X) S.D. t P-Value 
ชืย 155 3.59 1.04 -4.103 .000* 
หญยผ 230 4.00 .851 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.49วม่ืลท ื ่ืรทดสลบสมมตยฐืนโดย่ืรใช้ค่ื (t-test) ปรื่ฏเ่ืได้ค่ื                     
t = -4.103 และ ค่ื P = .000  ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่  ื หนดให ้
คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ  H0 และยลมรจบ  H1 นจ่นคืล วพศท่ีแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน
รูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.2ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4. 58  ่ืรทดสลบลืยุ่ จบคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืร ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่ (X) S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  40 4.02 .897 1.980 .081 

22-29 ปี  132 3.98 .935 
32-39 ปี  103 3.76 .989 
42-49 ปี  61 3.62 .949 
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ตารางที ่4. 58 (ต่ล) 
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่  ̅ S.D. F P-Value 
52-59 ปี  38 3.80 .915 1.980 .081 

62 ปีข้ึนไป  11 3.48 .970 
รวม 385 3.84 .953 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.50  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีลืยุ
แต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 1. 982  และค่ื  P-Value = .081 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืมื่่เ่ื ระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  H1 นจน่คืล ลืยุ
แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จนไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.3สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.51  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ 
ั  ื แน่ตืมสถืนภืพ 
 
สถานภาพ จ านวน ค่าเฉลีย่  ̅ S.D. F P-Value 

โสด 200 3.90 .936 8.562 .000* 
แต่ผผืน 138 3.92 .938 
หม้ื ย/หย่ื /
แย่่จนลยู ่

47 3.31 .920 

รวม 385 3.84 .953 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.51พบเ่ื  วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ลวปรียบวทียบ
คเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีสถืนภืพแต่ต่ืผ
่จน ปรื่ฏเ่ืได ้F = 8.562  และค่ื P-Value = .000 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืน้ลย่เ่ืระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตย ท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ H1 นจ่นคืล 
สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน (วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้
ท่ี  2 )วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย 
ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.52 
 
ตารางที ่4.52  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่สถืนภืพ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส หม้าย 
3.90 3.92 3.31 

โสด 3.90 - 0.02 0.59* 
สมรส 3.92  - 0.61* 
หม้ื ย 3.31   - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.52  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผสถืนภืพโสดมีคเืมพึผพลใัด้ืนรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ 
่ลุ่มตจเลย่ื ผสถืนภืพหม้ื ย และ่ลุ่มตจเลย่ื ผสถืนภืพสมรสมีคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผสถืนภืพหม้ื ย นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.4่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที ่4.53  ่ืรทดสลบระดจบ่ืรศึ่ษื่จบคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่  ̅ S.D. F P-Value 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

15 2.97 1.019 10.888 .000* 

ประถมศึ่ษื 36 3.21 .866 
มจธยมศึ่ษื 72 3.56 1.046 
ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

71 4.14 .780 

ปรยญญืตรี 140 4.04 .860 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

51 3.93 .909 

รวม 385 3.84 .953 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี  4 .53 พบเ่ื  ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี
่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 10.888 และค่ื P-Value = .000 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ื
นล้ย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ  
H1 นจ่นคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืม
สมมตยฐืน ขล้ท่ี 2 )วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืม
แต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.54 
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ตารางที่ 4.54  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ 
ั ื แน่ตืมระดจบ่ืรศึ่ษื 
 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ต า่กว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

2.97  3.21  3.56  4.14  4.24  3.93  
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

2.97  - 0.24 0.59 1.17* 1.07* 0.96* 

ประถม  
ศึ่ษื 

3.21   - 0.35 0.93* 0.83* 0.72* 

มจธยมศึ่ษื 3.56    - 0.58* 0.48* 2.37  
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

4.14     - 2.12  2.21  

ปรยญญืตรี 4.24      - 2.11  
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.93       - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.54วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี่ืรศึ่ษืต ่ื่เ่ืประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื ปรยญญืตรี และสูผ่เ่ืปรยญญืตรี 
่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี่ืรศึ่ษืระดจบประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผท่ีมี่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื ปรยญญืตรี และสูผ่เ่ื ปรยญญืตรี และ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ี
มี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ืนรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี
่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื และปรยญญืตรี นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.5รืยได้แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนรูปแบบรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที ่4.55  ่ืรทดสลบรืยได้่ จบคเืมพึผพลใัด้ื นรูปแบบรืย่ืร ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ 
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่  ̅ S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  120222 บืท 93 3.87 .916 2.579 .053 
12,001-30,000 
บืท 

175 3.71 .933 

32,001-50,000 
บืท 

75 3.92 1.031 

มื่่เ่ื  52, 221 
บืท 

42 4.12 .922 

รเม 385 3.84 .953 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.55  พบเ่ื  วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ลวปรียบวทียบ
คเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนรูปแบบรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมีรืยได้แต่ต่ืผ่จน 
ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 2.579 และค่ื P-Value = .053  ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืมื่่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญทืผ
สถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  H1 นจน่คืล รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จน 
มีคเืมพึผพลใัในด้ื นรูปแบบรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน (ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  2.6วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนวน้ืลหืรืย่ืร 
แต่ต่ืผ่จน 
  H0:วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.56  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ 
ั ื แน่ตืมวพศ 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่   S.D. t P-Value 
ชืย 155 3.80 .887   -3.049 .003* 
หญยผ 230 4.06 .670 

หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.56พบเ่ื  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบสมมตยฐืนโดย่ืรใชค้่ื (t-test) ปรื่ฏเ่ื ได้
ค่ื t = - 3 .249  และ ค่ื  P = .003 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณได้มีค่ืน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตย 
ท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ   H0 และยลมรจบ H1นจน่คืล วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใั 
ในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน  (วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  2.7ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนวน้ืลหืรืย่ืร 
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.57่ืรทดสลบลืยุ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่   S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  40 4.06 .658 1.241 .289 

22-29 ปี  132 4.05 .794 
32-39 ปี  103 3.89 .799 
42-49 ปี  61 3.79 .796 
52-59 ปี  38 3.98 .706 

62 ปีข้ึนไป  11 3.89 .711 
รวม 385 3.96 .774 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.57  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมีลืยุ
แต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 1.241 และค่ื P-Value = .289 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืมื่่เ่ื ระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่  ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  H1 นจน่คืล ลืยุ
แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน(ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.8สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที ่4.58  ่ืรทดสลบสถืนภืพ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
โสด 200 3.93 .800 6.195 .002* 
แต่ผผืน 138 4.09 .734 
หม้ื ย/หย่ื /
แย่่จนลยู ่

47 3.65 .684 

รวม 385 3.96 .774 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
  

  ัื่ตืรืผท่ี 4.58  พบเ่ื ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมี
สถืนภืพแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 6.195 และค่ื P-Value = . 222 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย
่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ  H1 
นจ่นคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืม
สมมตยฐืนขล้ท่ี 2)วพื่ลใหท้รืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผ
ขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.59 
 

ตารางที่ 4.59  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่สถืนภืพ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถืนภืพ ค่ืวฉล่ีย โสด สมรส หม้ื ย 
3.93  4.29  3.65  

โสด 3.93 - 2.16  2.28  
สมรส 4.09  - 2.44*  
หม้ื ย 3.65   - 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.59 วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมีสถืนภืพสมรสมีคเืมพึผพลใัด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นท่ีแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมีสถืนภืพหม้ื ย นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.9่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.60  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ 
ั ื แน่ตืม่ืรศึ่ษื 
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่  ̅ S.D. F P-Value 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

15 3.46 .802 4.713 .000* 

ประถมศึ่ษื 36 3.65 .638 
มจธยมศึ่ษื 72 3.83 .831 
ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

71 4.21 .626 

ปรยญญืตรี 140 4.03 .777 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

51 3.94 .808 

รวม 385 3.96 .774 
* มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.60  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษื
แต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 4.713 และค่ื P-Value = .000 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย่เ่ื ระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ  H1 นจ่นคืล 
่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืมสมมตยฐืน 
ข้ลท่ี2)  วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใช้เยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผ
ค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.61 
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ตารางที ่4.61  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ระดจบ่ืรศึ่ษื่จบคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร
ขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

ระดจบ
่ืรศึ่ษื 

ค่ืวฉล่ีย ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

ประถมศึ่ษื มจธยมศึ่ษื ลืชีเศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

ปรยญญื
ตรี 

สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.46 3.65 3.83 4.21 4.03 3.94 
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

3.46 - 0.19 0.37 0.75* 0.57 0.48 

ประถม  
ศึ่ษื 

3.65  - 0.18 0.56* 0.38 0.29 

มจธยมศึ่ษื 3.83   - 0.38 0.20 0.11 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

4.21    - 0.18 0.27 

ปรยญญืตรี 4.03     - 0.09 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.94      - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.61  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผ่ืรศึ่ษืต ่ื่เ่ื ประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรท่ี
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผ่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื และ่ลุ่มตจเลย่ืผ่ืรศึ่ษืระดจบ
ประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผท่ีมี่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/
ลนุปรยญญื นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.10รืยได้แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0:  รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.62  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผ 
ั ื แน่ตืมรืยได ้
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื   
10,000 บืท 

93 4.01 .683 1.100 .349 

12,001-
30,000 บืท 

175 3.92 .747 

32,001-
50,000 บืท 

75 3.89 .934 

มื่่เ่ื  
50,001 บืท 

42 4.11 .756 

รเม 385 3.96 .774 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.62  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีรืยได้
แต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 1.122  และค่ื  P-Value = . 349  ซ่ึผค่ื  P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืมื่่เ่ื ระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  H1 นจ่นคืล 
รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน(ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้
ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.11วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.63  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมวพศ 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. t P-Value 
ชืย 155 3.72 .755 -3.020 .003* 
หญยผ 230 3.94 .622 

* มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.63  พบเ่ื  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบสมมตยฐืนโดย่ืรใชค้่ื (t-test) ปรื่ฏเ่ื
ไดค้่ื t =     - 3 .222   และค่ื  P = .003  ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี
่ ื หนดให ้คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ   H0 และยลมรจบ H1 นจน่คืล วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน  (วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.12ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0:ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.64  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมลืย ุ
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  40 3.87 .551 .889 .488 

22-29 ปี  132 3.93 .684 
32-39 ปี  103 3.82 .757 
42-49 ปี  61 3.72 .644 
52-59 ปี  38 3.85 .715 

62 ปีข้ึนไป  11 3.75 .575 
รวม 385 3.85 .686 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.64  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมีลืยุ
แต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F =.889 และค่ื P-Value = .488 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืมื่่เ่ื ระดจบ
นจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน H0และปฏยวสธ  H1 นจน่คืลลืยุ
แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน  (ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืน
ขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.13สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนล
รืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.65แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ 
ั  ื แน่ตืมสถืนภืพ 
 
สถานภาพ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 

โสด 200 3.83 .050 2.977 .052 
แต่ผผืน 138 3.94 .055 
หม้ื ย/หย่ื /
แย่่จนลยู ่

47 3.68 .088 

รวม 385 3.85 .034 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.65  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ืนวน้ืลหืรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมี
สถืนภืพแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 2.977 และค่ื P-Value = .052 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ื
มื่่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  
H1 นจ่นคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน่ืรน ืวสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน  
ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.14่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนล
รืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.66  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ืน่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืม่ืรศึ่ษื 
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

15 3.43 .692 5.468 .000* 

ประถมศึ่ษื 36 3.54 .596 
มจธยมศึ่ษื 72 3.70 .655 
ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

71 4.08 .534 

ปรยญญืตรี 140 3.92 .709 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

51 3.88 .764 

รวม 385 3.85 .686 
หืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.66  พบเ่ื ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรท่ีวป็นรืย่ืรน ื วสนล
ข่ืเลย่ื ผวป็น่ลืผขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 5.468 และค่ื P-Value 
= .00 2  ซ่ึผค่ื  P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผ
ปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ  H1 นจ่นคืล ่ืรศึ่ษืท่ีแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน่ืร
น ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2  วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่  
ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.67 
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ตารางที่ 4.67 ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ระดจบ่ืรศึ่ษื่จบคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนล
รืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

ระดจบ
่ืรศึ่ษื 

ค่ืวฉล่ีย ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

ประถมศึ่ษื มจธยมศึ่ษื ลืชีเศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

ปรยญญื
ตรี 

สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.43 3.54 3.70 4.08 3.92 3.88 
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

3.43 - 0.11 0.27 0.65* 0.49 0.45 

ประถม  
ศึ่ษื 

3.54  - 0.16 0.54* 0.38 0.34 

มจธยมศึ่ษื 3.70   - 0.38* 0.22 0.18 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/
ลนุปรยญญื 

4.08    - 0.10 0.20 

ปรยญญืตรี 3.92      - 0.04 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

3.88       - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.67วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื   ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืต ่ื่เ่ื ประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืระดจบ
ประถมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ืน่ืรน ืวสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผท่ีมี่ืรศึ่ษื
ลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื และ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืระดจบมจธยมศึ่ษืมีคเืมพึผพลใัด้ืน 
่ืรน ืวสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ืผมี่ืรศึ่ษืลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื  นล่นจ้ น 
ไม่แต่ต่ืผ 
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  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.15รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที่ 4.68  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมรืยได ้
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  12, 222 
บืท 

93 3.79 .598 3.831 .010* 

12,001-
30,000 บืท 

175 3.79 .618 

32,001-
50,000 บืท 

75 3.89 .865 

มื่่เ่ื  
52,221 บืท 

42 4.17 .711 

รวม 385 3.85 .686 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.68  พบเ่ื ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ืผมี
รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 3.831  และค่ื P-Value = .010 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย
่เ่ื ระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให ้คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และยลมรจบ H1 นจน่
คืล รืยได้แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน่ืรน ืวสนลรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืม
สมมตยฐืนขล้ท่ี 2)วพื่ลใหท้รืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผ
ขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.69 
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ตารางที ่4.69ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่รืยได้่ จบคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 
รายได้ ค่าเฉลีย่ ต ่ากว่า  

18, 888 บาท  
18,001-30,000 บาท 38,001-50,000 บาท มากกว่า 

58, 881 บาท  
3.79 3.79 3.89 4.17 

ต ่ื่เ่ื  
10,000 บืท 

3.79 - - 0.10 0.38* 

12,001-
30,000 บืท 

3.79  - 0.10 0.38* 

32,001-
50,000 บืท 

3.89   - 0.28 

มื่่เ่ื  
50,001 บืท 

4.17    - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.69  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ืผมีรืยไดม้ื่่เ่ื 50,001 มีคเืมพึผพลใัด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีรืยไดต้  ่ื่เ่ื  10,000 และรืยได ้12,001-30,000 บืทนล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.16วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยน
รืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1:วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.70แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมวพศ 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. t P-Value 
ชืย 155 3.89 .760 -3.393 .001* 
หญยผ 230 4.14 .677 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.72  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรทดสลบสมมตยฐืนโดย่ืรใชค้่ื (t-test) ปรื่ฏเ่ื
ไดค้่ื t =  -3.393 และค่ื P = .001  ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ืนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี
่ ื หนดให ้คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ   H0 และยลมรจบ H1 นจน่คืล วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน (วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.17ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยน
รืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: ลืยแุต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.71  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมลืย ุ
 

อายุ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  22 ปี  40 4.08 .613 .984 .427 

22-29 ปี  132 4.11 .737 
32-39 ปี  103 4.05 .771 
42-49 ปี  61 3.90 .711 
52-59 ปี  38 3.91 .658 

62 ปีข้ึนไป  11 3.97 .656 
รวม 385 4.04 .721 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.71  พบเ่ื วม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผมีลืยุแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = .984  และค่ื P-Value = .427 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้ค่ื
มื่่เ่ื ระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให ้คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ H1 
นจ่นคืล ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ืวนยนรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
(ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.18สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรไม่
แต่ต่ืผ่จน 
  H1:สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
 
ตารางที ่4.72  แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมสถืนภืพ 
 
สถานภาพ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 

โสด 200 4.04 .737 3.584 .029* 
แต่ผผืน 138 4.11 .704 
หม้ื ย/หย่ื /
แย่่จนลยู ่

47 3.79 .657 

รวม 385 4.04 .721 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
   
  ัื่ตืรืผท่ี 4.72  พบเ่ื ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผมีสถืนภืพแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 3.584 และค่ื P-Value = .029 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณ
ไดมี้ค่ืนล้ย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0และ
ยลมรจบ H1 นจ่นคืล สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จน(วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟวฟ่ 
ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี 4.73 
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ตารางที่ 4.73  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่สถืนภืพ่จบคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส หม้าย 
4.04 4.11 3.79 

โสด 4.04 - 0.07 0.25 
สมรส 4.11  - 0.32* 
หม้ื ย 3.79   - 

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.73  วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ืผค่ืวฉล่ียรืยคู่ด้เยเยธี่ืร
แบบวชฟวฟ่ พบเ่ื  ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีสถืนภืพสมรสมีคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยผูน้  ื วสนลรืย่ืร
แต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมีสถืนภืพหม้ื ย นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.19่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรไม่
แต่ต่ืผ่จน 
  H1:่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
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ตารางที่ 4.74แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืม่ืรศึ่ษื 
 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 

ต ่ื่เ่ื
ประถมศึ่ษื 

15 3.56 .798 5.433 .000* 

ประถมศึ่ษื 36 3.75 .590 
มจธยมศึ่ษื 72 3.89 .715 
ลืชีเศึ่ษื / 
ลนุปรยญญื 

71 4.3. .587 

ปรยญญืตรี 140 4.09 .751 
สูผ่เ่ื
ปรยญญืตรี 

51 4.05 .725 

รวม 385 4.04 .721 
หมืยวหตุ.  * มีระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี 2.25  
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.74  พบเ่ื ว ม่ืลท ื่ืรเย วครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA) วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 5.433 และค่ื P-Value = .000 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณได้
มีค่ืน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญทืผสถยตยท่ี่  ื หนดให้ คืล 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธส มมตยฐืน H0และ
ยลมรจบ H1 นจ่นคืล ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
ท่ีแต่ต่ืผ่จน (วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) วพื่ลให้ทรืบคเืมแต่ต่ืผวป็นรืยคู่ ัึผใชเ้ยธีขลผวชฟ
วฟ่ ตรเัสลบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ีย ซ่ึผปรื่ฏดจผตืรืผท่ี  4.75 
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ตารางที ่4.75  ผล่ืรวปรียบวทียบค่ืวฉล่ียรืยคู่ระดจบ่ืรศึ่ษื่จบคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผ
ผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่มตจเลย่ื ผ  

 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.75วม่ืลท ื ่ืรทดสลบคเืมแต่ต่ืผระหเ่ื ผค่ืวฉล่ียรืยคู่ดเ้ยเยธี่ืรแบบ
วชฟวฟ่ พบเ่ื ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืระดจบลืชีเศึ่ษื/ลนุปรยญญื มีคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยผู ้
ด  ื วนยนรืย่ืรท่ีแต่ต่ืผ่จบ่ลุ่มตจเลย่ื ผมี่ืรศึ่ษืระดจบต ่ื่เ่ืประถมศึ่ษื ประถมศึ่ษื และ
มจธยมศึ่ษื นล่นจ้นไม่แต่ต่ืผ 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.20รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  H0: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรไม่แต่ต่ืผ่จน 
  H1: รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 
  

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ต า่กว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

3.56 3.75 3.89 4.30 4.09 4.05 
ต ่ื่เ่ื
ประถม  
ศึ่ษื 

3.56 - 0.19 0.33 0.74* 0.53 0.49 

ประถม  
ศึ่ษื 

3.75  - 0.14 0.55* 0.34 0.30 

มจธยมศึ่ษื 3.89   - 0.41* 0.20 0.16 
ลืชีเ     
ศึ่ษื/

ลนุปรยญญื 

4.30    - 0.21 0.25 

ปรยญญืตรี 4.09     - 0.04 
สูผ่เ่ื

ปรยญญืตรี 
4.05      - 
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ตารางที่ 4.76 แสดผผล่ืรทดสลบคเืมต่ืผคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ
่ลุ่มตจเลย่ื ผ ั  ื แน่ตืมรืยได ้
 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลีย่  S.D. F P-Value 
ต ่ื่เ่ื  12, 222 

บืท 
93 4.01 .677 1.837 .140 

12,001-
30,000 บืท 

175 4.01 .694 

32,001-
50,000 บืท 

75 4.00 .841 

มื่่เ่ื  
50,001 บืท 

42 4.28 .670 

รวม 385 4.04 .721 
 
  ัื่ัื่ตืรืผท่ี 4.76 พบเ่ืวม่ืลท ื ่ืรเยวครืะห์คเืมแปรปรเน (ANOVA)วพื่ล
วปรียบวทียบคเืมแต่ต่ืผขลผค่ืวฉล่ียคเืมพึผพลใัด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรขลผ่ลุ่ม
ตจเลย่ื ผมีรืยไดแ้ต่ต่ืผ่จน ปรื่ฏเ่ื ได ้F = 1.837 และค่ื P-Value = .140 ซ่ึผค่ื P ท่ีค  ื นเณไดมี้
ค่ืมื่่เ่ื ระดจบนจยส ื คจญทืผสถยตยท่ี่ ื หนดให ้คืล 2.25 ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0และปฏยวสธ  
H1 นจ่นคืล รืยได้แต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืนคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน  
(ไม่วป็นไปตืมสมมตยฐืนขล้ท่ี 2) 
  สมมตยฐืนท่ี 3  : พฤตย่รรม่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นขลผผูช้มในวขต
่รุผวทพมหืนครมีคเืมสจมพจนธ์่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.1 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H0:  คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H1: คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
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ตารางที่ 4.77แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านรูปแบบรายการ 
คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

r = -.138** 
P-Value = .007 

N = 385 
หมืยวหตุ.P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.77  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืรวท่ื่จบ 
-. 138  **และค่ื  P-Value = .007 ซ่ึผนล้ย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  
H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.2 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H0:  คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H1:คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
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ตารางที ่4.78  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

 ด้านเนือ้หารายการ 
คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.161** 
P-Value = .002 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 

  ัื่ตืรืผท่ี 4.78  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรวท่ื่จบ -
. 161  **และค่ื  P-Value = .002 ซ่ึผน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  
H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.3 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H0:  คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H1:คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตารางที ่4.79  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

 ด้านการน าเสนอรายการ 
คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.186** 
P-Value = .000 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.79  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
วท่ื่จบ -. 186  **และค่ื  P-Value = .000 ซ่ึผน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ
สมมตยฐืน  H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.4 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยน
รืย่ืร 
  H0:  คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
  H1:คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 
ตารางที ่4.80  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ 
คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.176** 
P-Value = .001 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.80  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร
วท่ื่จบ -. 176  **และค่ื  P-Value = .001 ซ่ึผน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ
สมมตยฐืน  H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ืนคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืร 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจย ท่ี3.5 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H0:  ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H1: ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 
ตารางที ่4.81แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านรูปแบบรายการ 
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.027 
P-Value = .593 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.81  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร  -
. 227  **และค่ื  P-Value = .593 ซ่ึผมื่่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0 
และปฏยวสธ H1 ่ล่ืเคืล ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.6 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H0:  ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H1:ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
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ตารางที ่4.82  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านเนือ้หารายการ 
ระยะวเลืใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.108** 
P-Value = .034 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 

  ัื่ตืรืผท่ี 4.82  พบเ่ื ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร  
-. 128  **และค่ื  P-Value = .034 ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0 
และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.7 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H0:  ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H1:ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตารางที่ 4.83แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านการน าเสนอรายการ 
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.151** 
P-Value = .003 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.83  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ืน่ืรน ืวสนล
รืย่ืร  -. 151  **และค่ื  P-Value = .003 ซ่ึผน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ
สมมตยฐืน  H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี  3.8 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยน
รืย่ืร 
  H0:  ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
  H1:ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 
ตารางที ่4.84  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น
่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ 
ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.078 
P-Value = .125 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.84  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผู ้
ด ื วนยนรืย่ืร  -. 278  และค่ื  P-Value = . 125  ซ่ึผมื่่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี  2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบ
สมมตยฐืน  H0 และปฏยวสธ H1 ่ล่ืเคืล ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยน
รืย่ืร 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.9 ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์
ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H0:  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H1: ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 
ตารางที่ 4.85แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านรูปแบบรายการ 
ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืร 
คจบข่ืเครบประวด็น 

 

R = -.066 
P-Value = .193 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.85  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร  -. 266 
และค่ื P-Value = . 193  ซ่ึผมื่่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี  2 .25ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐื  H0 และปฏยวสธ 

H1 ่ล่ืเคืล ลจ่ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่ มีคเืมสจมพจนธ์ ต่ลคเืม 
พึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 2  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์
ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H0:  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H1:ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
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ตารางที่ 4.86แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านเนือ้หารายการ 
ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.099 
P-Value = .052 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 

  ัื่ตืรืผท่ี 4.86  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร  -. 299 
และค่ื  P-Value = . 252  ซ่ึผมื่่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี  2 .25  ดจผนจ้น ัึผยลมรจบสมมตยฐืน  H0 และ
ปฏยวสธ H1 ่ล่ืเคืล ลจ่ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม 
พึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 1  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์
ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H0:  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H1:ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตารางที่ 4.87  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านการน าเสนอรายการ 
ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.134** 
P-Value = .009 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.87  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร  -
. 134  **และค่ื  P-Value = .009 ซ่ึผน้ลย่เ่ืระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0 
และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม 
พึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 2  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์
ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
  H0:  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใั
ต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
  H1:ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล
่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 
ตารางที่ 4.88  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น่จบ
คเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านคุณสมบัติผู้ด าเนินรายการ 
ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.106** 
P-Value = .038 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.88  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร  -
. 126  **และค่ื  P-Value = .038  ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0 
และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม 
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
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  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.13 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H0:  ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม
พึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  H1:่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 
ตารางที่ 4.89  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ 
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านรูปแบบรายการ 
่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.260** 
P-Value = .000 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 
  ัื่ตืรืผท่ี 4.89  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร  
-. 262  **และค่ื  P-Value = .000  ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึ ผปฏยวสธสมมตยฐืน H0 
และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.14 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H0:  ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  H1:่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผ
พลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
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ตารางที่4.90  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็น่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านเนือ้หารายการ 
่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.240** 
P-Value = .000 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 

  ัื่ตืรืผท่ี 4.90  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร  
-. 242  **และค่ื  P-Value = .000  ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธสมมตยฐืน  H0 
และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ล
คเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.15 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H0:  ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  H1:่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม 
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตารางที่ 4.91  แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ 
ครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านการน าเสนอรายการ 
่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.189** 
P-Value = .000 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
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  ัื่ตืรืผท่ี 4.91  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนล
รืย่ืร  -. 189  **และค่ื  P-Value = .000  ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผน จัั้น ัึผปฏยวสธ
สมมตยฐืน H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 
  สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.16 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ืนคุณสมบจตยผูด้  ื วนยน
รืย่ืร 
  H0:  ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นไม่มีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
  H1:่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืม 
พึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 
ตารางที่ 4.92แสดผค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็น่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 
 

ตัวแปร 
ความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 

ด้านคุณสมบัติผู้ด าเนินรายการ 
่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น 
 

R = -.186** 
P-Value = .000 

N = 385 
หมืยวหตุ.  P-Value คืล Sig. ( 2- tailed) 
 

  ัื่ตืรืผท่ี 4.92  พบเ่ื  ค่ืสจมประสยทธย์ สหสจมพจนธ์่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืร
คจบข่ืเครบประวด็น่จบคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ืนคุณสมบจตยผู ้
ด ื วนยนรืย่ืร-. 186  **และค่ื  P-Value = .000  ซ่ึผนล้ย่เ่ื ระดจบนจยส ืคจญท่ี 2 .25  ดจผนจ้น ัึผปฏยวสธ

สมมตยฐืน  H0 และยลมรจบ H1 ่ล่ืเคืล ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นมี
คเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ืนคุณสมบจตยผูด้  ื วนยน
รืย่ืร 
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4.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที ่4.93  สรุปผล่ืรทดสลบสมมตยฐืน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการคับข่าวครบประเด็นในเขกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.1วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.2ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 1.3สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.4่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.5รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นคเืมถ่ีใน่ืรรจบชมแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.6วพศแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.7ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 1.8สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.9 ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 
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ตารางที ่4.93  (ต่ล) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.10รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นในแต่ละครจ้ ผแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.11วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.12 ลืยุแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.13สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 
 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.14่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.15รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื นลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.16วพศแต่ต่ืผ่จนพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.17  ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.18 สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 
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ตารางที ่4.93  (ต่ล) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.19 ่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืร
รจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 
 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 1.20รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีพฤตย่รรม่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็นด้ื น่ืรมีส่เนร่เมในรืย่ืรคจบข่ืเ
ครบประวด็นแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมติฐานที ่2  : ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการคับข่าวครบประเด็นในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัความพงึพอใจในการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นแตกต่างกนั 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.1วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน
รูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.2ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน
รูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.3สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.4่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นรูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.5รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
รูปแบบรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.6วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน
วน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.7ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ืน
วน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.8สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 
 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.9่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 
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ตารางที ่4.93  (ต่ล) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.10รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
วน้ืลหืรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.11วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.12ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.13สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.14่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.15รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
่ืรน ื วสนลรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.16วพศแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
คุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.17ลืยุแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
คุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.18สถืนภืพแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 2.19่ืรศึ่ษืแต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัใน
ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

แต่ต่ืผ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 2.20รืยไดแ้ต่ต่ืผ่จนมีคเืมพึผพลใัในด้ื น
คุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืรแต่ต่ืผ่จน 

ไม่แต่ต่ืผ 
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ตารางที ่4.93  (ต่ล) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่3: พฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็น 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.2 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.3 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.4 คเืมถ่ีใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 3.5 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 

ไม่มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 3.6 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 
 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 3.7 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยั จยท่ี 3.8 ระยะวเลืใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยขลผผูด้  ื วนยนรืย่ืร 

ไม่มีคเืมสจมพจนธ์ 
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ตารางที ่4.93(ต่ล) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.9 ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 

ไม่มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 2  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 

ไม่มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 1  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.1 2  ลจ่ ษณะ่ืรรจบชมรืย่ืรคจบข่ืเครบ
ประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.13 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นรูปแบบรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.14 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นวน้ืลหืรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.15 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื น่ืรน ื วสนลรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 

สมมตยฐืน่ืรเยัจยท่ี 3.16 ่ืรมีส่เนร่เมใน่ืรรจบชมรืย่ืรคจบ
ข่ืเครบประวด็นมีคเืมสจมพจนธ์ต่ลคเืมพึผพลใัต่ล่ืรรจบชม
รืย่ืรคจบข่ืเครบประวด็น ด้ื นคุณสมบจตยผูด้  ื วนยนรืย่ืร 

มีคเืมสจมพจนธ์ 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง  "พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็น
ของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร"  มีวตัถุประสงค์ของ  
การวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.   เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจของผู ้ชมรายการคับข่ า วครบประ เ ด็นใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการแตกต่างกนั 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของ
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครกบัความพึงพอใจในการรับชมรายการของผูช้มในเขต 
 สมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่   
 1.   ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ชมรายการคับข่ าวครบประ เ ด็นในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
 2.   ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ชมรายการคับข่ าวครบประ เ ด็นในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัความพึงพอใจในการรับชมรายการแตกต่างกนั 
 3.  พฤติกรรมการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้รับชมรายการคับข่าวครบประเด็นในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูรั้บชมรายการคบัข่าวครบประเด็น อายุ 18-60 ปี ท่ีเคยชม
รายการคบัข่าวครบประเด็น จ านวน 385 ตวัอย่าง ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่าง 1 มีนาคม -  
30 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา  2 เดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นค าถาม
เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการ คบัข่าวครบประเด็น และส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อรายการคบัข่าวครบประเด็น 
 ระเบียบวิจยัในคร้ังน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล และอธิบายการศึกษา ดงัน้ี  
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 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency), ร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และความ 
พึงพอใจท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับจากการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น รวมทั้งส่วนของความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรายการ 
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในการรับชมรายการโดยใช้สหสัมพนัธ์ 
(Correlation) หาค่า t-test และค่า f-test และทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลกัษณะ
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับชมรายการและความพึงพอใจของผูช้มรายการ โดยใช ้
OnewayAnovaวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวิธีเจฟเฟ่ 
(Scheffé) และ LSD 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบั
ข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร" 
สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
  5.1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อย 59 เพศชาย จ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.3 
  อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20 - 29 ปี  มากท่ีสุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  
รองลงมา มีอายุระหวา่ง 30 – 39  ปี จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  และอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
  ดา้นสถานภาพ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.9  รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และอนัดบั
สุดทา้ยคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 
  ดา้นการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.7 รองลงมาคือ อาชีวศึกษา / อนุปริญญา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7  และต ่ากว่า
ประถมศึกษา จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั และ 
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  ดา้นรายได ้ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 บาท  จ านวน 175 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1  
และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดบั 
 5.1.2  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มประชากร 
  จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการมีความถ่ีในการรับชมรายการ 
คบัข่าวครบประเด็น สัปดาห์ละ 3-4 วนั มากท่ีสุด  จ  านวน 139  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา 
รับชมสัปดาห์ละ 1-2 วนั  จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 และ รับชมทุกวนั จ านวน 80 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดบั 
  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับชมรายการมานาน 9-12 เดือน  มากท่ีสุด จ านวน 102  คน   
คิดเป็นร้อยละ 25.2  รองลงมาคือ  รับชมมานาน 5-8 เดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  และ
รับชมมาไม่เกิน 1 เดือน  จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 
  ส าหรับระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็นในแต่ละคร้ังกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่รับชมมากกวา่ 30 นาทีแต่ไม่จบรายการ จ านวน 129  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.5  รองลงมา
คือ รับชม 15-30 นาที จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8   และรับชมนอ้ยกวา่ 15 นาที  จ  านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 
  ดา้นช่องทางในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับชม
รายการทางโทรทศัน์ มากท่ีสุด จ านวน 201  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.3  รองลงมา รับชมรายการทาง
เว็บไซต์ จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9   และรับชมรายการทาง YouTube จ  านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดบั 
  ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ส่วนใหญ่รับชมรายการเปล่ียนสลบัไป
สลบัมากบัรายการอ่ืนในช่อง จ านวน 123  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.9  รองลงมา คือ รับชมรายการ
พร้อม ๆ กบัท ากิจกรรมอ่ืน ๆ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8   และรับชมรายการโดยท่ีผูอ่ื้น
เปิดรายการใหช้ม จึงนัง่ชมไปเร่ือย ๆ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดบั 
  ส าหรับบุคคลท่ีร่วมรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
รับชมรายการคนเดียว จ านวน 132  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3  รองลงมาคือ  รับชมรายการร่วมกบั
ครอบครัว / ญาติ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2  และรับชมรายการร่วมกบัคู่ครอง / สมรส  
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดบั 
  สถานท่ีรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับชมรายการท่ีบา้น 
จ านวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.7  รองลงมาคือ  รับชมรายการท่ีท างาน จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.6  และรับชมรายการท่ีอ่ืน ๆ  จ  านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
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  การมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ จ านวน  232 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.3 และมีส่วนร่วมในรายการ จ านวน 
153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7  ตามล าดบั 
 5.1.3  ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มประชากร 
  จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 385 คน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  
ครบประเด็น ด้านรูปแบบรายการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจในการน าเสนอข่าวอยา่งเป็นกลางอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
3.92 รายการน าเสนอข่าวท่ีน่าสนใจและเป็นประเด็นมาเจาะลึกเพิ่มเติมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.87 และรายการมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ชวนติดตาม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.72  
  ดา้นเน้ือหารายการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มีความพึงพอใจเน้ือหามีความเขม้ขน้อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.02 ให้แง่คิดผูช้ม
เพื่อน าไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 เน้ือหาจรรโลงสังคม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 เน้ือหารายการมีความแปลกใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค ์ 
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.90 และเน้ือหารายการมีความกระชับ ฉับไว ไม่ยืดเยื้อจนน่าร าคาญ  
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.88 
  ดา้นการน าเสนอรายการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจในการถ่ายท าและการตดัต่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้ 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.99  ช่ือรายการ "คบัข่าวครบประเด็น" บ่งบอกถึงจุดเด่นใน
เร่ืองของเอกลกัษณ์รายการ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการแบ่งช่วงรายการอยา่งชดัเจน อยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 ภาพประกอบ/เพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายประกอบรายการเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอของรายการ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82 ระยะเวลาในการออกอากาศ 
มีความเหมาะสม (รวมเวลาออกอากาศ 50 นาที) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 การน าเสนอ
ผูส้นบัสนุนรายการ (สปอนเซอร์) มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 และช่วงเวลาใน
การออกอากาศมีความเหมาะสม (ออกอากาศวนัอาทิตย ์เวลา 22.10 -23.00 น.) อยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.75 
  ด้านคุณสมบัติของผูน้ าเสนอรายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  มีความพึงพอใจท่ีผูด้  าเนินรายการใชค้  าพูดและภาษาอยา่งเหมาะสม 
และ ผูด้  าเนินรายการมีความสามารถในการน าเสนอข่าวไดอ้ย่างน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด 4.06 ผูด้  าเนินรายการมีความเช่ียวชาญในการเล่าข่าว และผูด้  าเนินรายการสามารถแกไ้ข
สถานการณ์ใหด้ าเนินไปอยา่งราบร่ืน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 
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 5.1.4  การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมุติฐานยอ่ย  20 ขอ้ คือ 
  สมมติฐานท่ี 1.1 – 1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัท าให้
ความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น แตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว 
ครบประเด็น แตกต่างกัน ส าหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  เพศ 
แตกต่างกนั จะมีความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.6 – 1.10 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัท าให้
ระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง ท่ีแตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั ระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว
ครบประเด็นในแต่ละคร้ัง แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  
เพศ จะมีระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ังไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.11 – 1.15  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนั
ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นแตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาย ุ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ และสถานภาพ มี
ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นไม่แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.16 – 1.20  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มี
ส่วนร่วมในรายการคบัข่าวครบประเด็นท่ีแตกต่างกนั  
  จากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุ สถานภาพ และการศึกษา แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในรายการคบัข่าวครบประเด็น 
แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั
การมีส่วนร่วมในรายการคบัข่าวครบประเด็นไม่แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการ   
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมุติฐานยอ่ย  20 ขอ้ คือ 
  สมมติฐานท่ี 2.1 – 2.5  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัความ 
พึงพอใจดา้นรูปแบบรายการ แตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ สถานภาพ และ การศึกษา แตกต่างกนั ความพึงพอใจดา้นรูปแบบรายการแตกต่างกนั ส่วน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  อายุและรายไดต่้อเดือนแตกต่างความพึง
พอใจดา้นรูปแบบรายการไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2.6 – 2.10  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ แตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ สถานภาพ และ การศึกษา แตกต่างกนั ความพึงพอใจด้านเน้ือหารายการแตกต่างกนั ส่วน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  อายุและรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนัความพึง
พอดา้นเน้ือหารายการไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2.11 – 2.15  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนั
ความพึงพอใจดา้นการน าเสนอรายการ แตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั ความพึงพอใจดา้นการน าเสนอรายการแตกต่างกนั 
ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  อาย ุและสถานภาพ แตกต่างกนั ความพึง
พอใจดา้นการน าเสนอรายการไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2.16 – 2.20  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนั
ความพึงพอใจดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการแตกต่างกนั 
  จากการศึกษา พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ สถานภาพ และการศึกษาแตกต่างกนั ความพึงพอใจดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการแตกต่าง
กนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  อาย ุ และรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั 
ความพึงพอใจดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการไม่แตกต่างกนั 
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  สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผู ้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมุติฐานยอ่ย  16  ขอ้ คือ 
  สมมติฐานท่ี 3.1 – 3.4  ความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น 
  จากการศึกษา พบว่า ความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็นทั้งด้านรูปแบบรายการ ด้านเน้ือหา
รายการ ดา้นการน าเสนอรายการ และดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ 
  สมมติฐานท่ี 3.5 – 3.8  ระยะเวลาในการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น 
  จากการศึกษา พบวา่ ระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ด้านเน้ือหารายการ และด้านการ
น าเสนอรายการ ส่วน ด้านรูปแบบรายการ และด้านคุณสมบัติของผู ้ด าเนินรายการ ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนั 
  สมมติฐานท่ี 3.9 – 3.12 ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจกบัการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น 
  จากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ดา้นเน้ือหารายการ ดา้นการน าเสนอ
รายการ และดา้นคุณสมบติัผูด้  าเนินรายการ ส่วน ดา้นรูปแบบรายการ และดา้นเน้ือหารายการ  
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  สมมติฐานท่ี 3.13 – 3.16 การมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น 
  จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นมี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบ ครบประเด็น ทั้งด้านรูปแบบ
รายการ ดา้นเน้ือหารายการ ดา้นการน าเสนอรายการ และดา้นคุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการ 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
จากการวจิยัเร่ือง "พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็นของ
สถานีโทรทศัน์ โมเดิร์นไนน์ทีว ีของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร"  สามารถอภิปรายผลการวจิยั
โดยเช่ือมโยงตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 
 5.2.1พฤติกรรมการเปิดรับรายการคบัข่าวครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  ส่วนใหญ่รับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น สัปดาห์ละ 3-4 วนั  และรับชมมานาน 9-12  
เดือน รับชมทางโทรทศัน์ ท่ีบา้นมากท่ีสุด โดยใชเ้วลาในการรับชมรายการในแต่ละคร้ัง มากกวา่ 30 
นาทีแต่ไม่จบรายการ ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ และการรับชมรายการ
มกัเปล่ียนสลบัไปสลบัมากบัรายการอ่ืนในช่องต่างๆ โดยรับชมรายการคนเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ครอนบาค (Cronbach, 1963,  น.68-70) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจาก
องค์ประกอบ 7 ข้อ โดยงานวิจยัน้ี ได้เห็นพฤติกรรมการเปิดรับรายการคบัข่าว ครบประเด็นท่ี
สอดคลอ้งกบัครอนบาค คือ 
  1.1  ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม 
คนเรามีพฤติกรรมเกิดข้ึนก็เพราะตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือตอ้งการท าตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตนไดต้ั้งไว ้คนเรามกัมีความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั และมกัจะเลือก
สนองตอบความตอ้งการท่ีรีบด่วนก่อนความตอ้งการอ่ืนๆ จากผลวิจยัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง 
ในการับรายการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปล่ียนสลบัไปสลบัมากบัรายการอ่ืนในช่องต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ ความมุ่งหมายในการรับชมมีความตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั 
  1.2  ความพร้อม (Readiness) ระดบัวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบพฤติกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ คนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านท่ีไม่
เหมือนกนั ดงันั้นพฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั และไม่สามารถจะประกอบ
พฤติกรรมได้ทุกรูปแบบ จากผลวิจยัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ในการับรายการพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น สัปดาห์ละ 3-4 วนั  และรับชมมานาน 9-12  
เดือน รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ 
  1.3  สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตอ้งการ เม่ือมี
โอกาสหรือสถานการณ์นั้น ๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรมจากผลวิจยัพฤติกรรมของ
กลุ่มตวัอยา่ง ในการรับชมรายการพบวา่ ใชเ้วลาในการรับชมรายการในแต่ละคร้ัง มากกวา่ 30 นาที
แต่ไม่จบรายการ รวมถึงไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า พฤติกรรมการรับชมของ
กลุ่มตวัอยา่งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมรายการมากกวา่ 30นาทีแต่ไม่จบรายการ 
และการไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ 
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  1.4  การแปลความหมาย (Interpretation) แมจ้ะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรม
แลว้คนเราก็มกัจะประเมินสถานการณ์หรือคิดพิจารณาก่อนท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ลงไป เพื่อให้
พฤติกรรมนั้นมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด และสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากท่ีสุด 
  1.5  การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้แปลความหมาย หรือได้ประเมิน
สถานการณ์แลว้พฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวธีิการท่ีไดเ้ลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 
 ส าหรับผลท่ีไดรั้บ (Consequence) และปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Threat) 
ยงัไม่สอดคลอ้งอยา่งชดัเจนต่อ พฤติกรรมการเปิดรับรายการคบัข่าว ครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างไม่ไดรั้บผลใดๆในพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงความผิดหวงัท่ี
เกิดข้ึนจากการรับชมรายการคับข่าว ครบประเด็นด้วย รวมถึงยงัสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
มนัสนนัท์ อภิรมยว์ิจิตร (2554)  เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงของ
ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโดย
เปล่ียนช่องสลบัไปมากบัรายการช่องอ่ืน หรือเปล่ียนเม่ือมีโฆษณามาก และส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วม
กิจกรรมของรายการท่ีเปิดรับชม  และสอดคล้องกับ วิจยัของ สุภาพนัธ์ บุนนาค (2546) เร่ือง 
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการรับชมละครโทรทศัน์หลงัข่าว
ภาคค ่าของเด็กในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการรับชมโดย
เปล่ียนไปชมช่องอ่ืนเม่ือละครไม่สนุกหรือน่าเบ่ือ 
 นอกจากน้ีสุภทัทา ปิณฑะแพทย ์(2542น.2-5) ไดแ้บ่งประเภทของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 1.  พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีปรากฏด้วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ 
พฤติกรรมท่ีปรากฏเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือพฤติกรรมท่ีไม่ปรากฏให้
สามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.  พิจารณาจากแหล่งท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายเม่ือบุคคล 
มีวฒิุภาวะเป็นพฤติกรรมความพร้อมท่ีเกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเป็นตวัก าหนดให้เป็นไปตามเผา่พนัธ์ุ 
และวงจรชีวิต และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยมีส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากประสบการณ์ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน 
 3.  พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระท าโดยรู้ตวั (Conscious) เป็น
พฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัจิตส านึก และพฤติกรรมท่ีกระท าโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็นพฤติกรรม
ท่ีอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก หรือจิตใตส้ านึก หรือเรียกอีกอยา่งวา่ พฤติกรรมท่ีขาดสติสัมปชญัญะ 
 4.  พิจารณาจากแหล่งพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย ์พฤติกรรมทางกายภาพ 
(Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใช้อวยัวะของร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม 
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เช่น การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยแขนหรือขา การปรับเปล่ียนอิริยาบถของร่างกาย การพยกัหนา้ การ
โคลงตวั เป็นตน้ และพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities) เป็นพฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบั
ความคิดความเขา้ใจ หรือเกิดอารมณ์ เป็นตน้ 
 5.  พิจารณาจากการท างานของระบบประสาท พฤติกรรมท่ีควบคุมได ้(Voluntary) เป็น
พฤติกรรมท่ีอยู่ในความควบคุม และการสั่งการด้วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามท่ี
ตอ้งการ และพฤติกรรมท่ีควบคุมไม่ได ้(Involuntary) เป็นพฤติกรรมการท างานของระบบร่างกายท่ี
เป็นไปโดยอตัโนมติั เช่น กิริยาสะท้อน สัญชาตญาณ และการท างานของระบบอวยัวะภายใน  
เป็นตน้ 
  5.2.2  ความพึงพอใจของผูช้มรายการคบัข่าว ครบประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง   
  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อรายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้นรูปแบบรายการ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพึงพอใจท่ีเป็นรายการข่าวท่ีน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลางมากท่ีสุด   
ดา้นเน้ือหารายการ พบวา่ มีความพึงพอใจท่ีเน้ือหารายการมีความเขม้ขน้ ให้แง่คิดผูช้มเพื่อน าไปใช้
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั และเน้ือหาจรรโลงสังคม ดา้นการน าเสนอรายการ พบวา่ มีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการถ่ายท าและการตดัต่อท่ีมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้ และช่ือรายการ "คบัข่าว 
ครบประเด็น" บ่งบอกถึงจุดเด่นในเร่ืองของเอกลกัษณ์รายการ และสุดทา้ย คือ ดา้นคุณสมบติัของผู ้
น าเสนอรายการในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจท่ีผูด้  าเนินรายการใชค้  าพูดและภาษาอยา่ง
เหมาะสม และ ผูด้  าเนินรายการมีความสามารถในการน าเสนอข่าวไดอ้ยา่งน่าสนใจ โดยสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีความพึงพอใจของ Kotler P. and Armstrong G. (2002) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมของมนุษย์
เกิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะ 
จูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั รวมถึงซิกมนัด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า 
บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความ
ทุกขห์รือความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
  1.  ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจ
วา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 
  2.  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษยเ์สมอไป 

DPU



141 
 

  3.  ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
  นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและข่าวสาร  
(Media Selective and Exposure) (Joseph T.Klapper,1960 น.19 – 25 อา้งถึงใน วีณา วฒันาศิริพานิช
, 2549 น.11-12) ท่ีระบุวา่ ในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน มีโอกาสท่ีจะรับข่าวสารจากแหล่งหรือผู ้
ส่งสาร (Sources) ต่างๆ จ านวนมากมาย แต่ประชาชนมีเวลาและความสามารถท่ีจ ากดัในการรับสาร
จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งประชาชนมีความพอใจหรือไม่พอใจต่อแหล่งหรือผูส่้งสารต่างๆแตกต่างกนั
ไป ดงันั้น ในการส่ือสารมวลชนประชาชนจึงเลือกท่ีจะเปิดรับสารจากผูส่้งสารท่ีตนพอใจเท่านั้น 
เช่น ในการดูโทรทศัน์มีสถานีใหเ้ลือกชมมากมาย เม่ือถึงเวลาเสนอข่าวเราก็จะเลือกช่องท่ีเราสนใจ 
ทั้งน้ี ชุดา จิตพิทกัษ ์(2525น.59-66) ไดอ้ธิบายวา่ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยมี์ 2 ประเภท คือ 
  1.  ลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน ประกอบดว้ย 
   1.1  ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือปรากฏการณ์
บางอย่าง หรือส่ิงของบางอย่าง หรือคุณสมบติัของส่ิงของ หรือของบุคคลบางอย่างมีอยู่จริง หรือ
เกิดข้ึนจริงๆ กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีบุคคลหน่ึงคิดถึงอาจจะดีในแง่ขอ้เท็จจริงได ้แต่ถา้เขาคิดว่า
ความจริงเป็นเช่นนั้นแลว้ นัน่คือความเช่ือของเขา 
  1.2  ค่านิยม หมายถึง แนวความคิดทั้งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และไม่เด่นชดัซ่ึงเป็นลกัษณะ
พิเศษของบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มหน่ึงเก่ียวกบัว่าอะไรเป็นส่ิงดี ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บุคคล
เลือกกระท าการอนัใดอนัหน่ึงท่ีมีอยูห่ลายวิธี หรือเลือกเป้าหมายอนัใดอนัหน่ึงจากหลาย ๆ อนัท่ีมี
อยู ่
  1.3  ทศันคติ หรือ เจตนคติ เป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรมนกัจิตวิทยา
บางท่านเรียกวา่เป็นการตอบสนองส่ิงเร้าทางจิตใจ ซ่ึงคลา้ยกบัการตอบสนองทางร่างกาย ต่างกนั
แต่ว่ายงัไม่ไดอ้อกก าลงักายเท่านั้น (ฑิตยา สุวรรณชา , 2517น.223) แมท้ศันคติจะเป็นผูก้  าหนด
ทิศทางของพฤติกรรม แต่ทศันคติมิไดก้ าหนดเวลาท่ีควรแสดงพฤติกรรม ทั้งยงัมิไดก้  าหนดวา่ควร
แสดงพฤติกรรมมากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ีก าหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนั้น เรียกวา่ แรงจูงใจ 
ดงันั้นทศันคติจึงเป็นผูว้างแนวหรือทิศทางให้แรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นผูก้  าหนดพฤติกรรมอีก
ทอดหน่ึง 
 1.4  บุคลิกภาพ เป็นส่ิงท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์หน่ึง ๆ การอธิบายว่า
บุคลิกภาพไดม้าอย่างไรนั้น จะตอ้งอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฏีการเรียนรู้ การอธิบายว่า
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บุคลิกภาพไดม้าไดอ้ยา่งไรนั้น จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเม่ือมีโอกาส แต่ถา้พฤติกรรม
ใดน ามาซ่ึงการลงโทษ สัตวห์รือคนนั้นจะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท าเช่นนั้นอีก 
  2.  กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคมซ่ึงไม่เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยส่วนตวัของมนุษย ์สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี  
  2.1  ส่ิงกระตุน้พฤติกรรม (Stimulus Object) และความเขม้ขน้ของส่ิงกระตุน้พฤติกรรม 
(Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มีส่ิงกระตุน้พฤติกรรม ซ่ึงส่ิงกระตุน้
พฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได ้เช่น อาหาร เสียงปืน ค าสบประมาท ฯลฯ 
  2.2  สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นบุคคล และไม่ใช่บุคคล ซ่ึงอยูใ่น
สภาวะท่ีบุคคลก าลงัจะมีพฤติกรรม 
   จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจน้ี สรุปไดว้่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี
หรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามวตัถุประสงค์หรือความ
ตอ้งการอนัก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกันขา้มหากความต้องการของตนไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน โดยมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ และมีส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ทั้งท่ีเป็นวตัถุ หรือมิใช่วตัถุ โดยบุคคลจะพยายามท่ี
สร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นหากบุคคลมีการเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือ จะแสดงออกถึงความพึงพอใจ โดยถา้มีการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจมากข้ึนตามมา 
   สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าว ครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับชมรายการแตกต่างกนั 
   จากผลการศึกษา พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว ครบ
ประเด็น แตกต่างกนั ส าหรับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ แตกต่างกนั      
จะมีความถ่ีในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริ    
สารผล (2552) เร่ือง ความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขตบางเขน 
พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจของผู ้ชมรายการข่าวกีฬาของ
สถานีโทรทศัน์ในเขตบางเขนท่ีแตกต่างกนั 
 ด้านระยะเวลาในการรับชมรายการ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั ระยะเวลาใน
การรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง แตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์
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ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ จะมีระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ัง
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศิริพร สิทธิฤทยั (2513) ศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาความ
พึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ประเภท วารไรต้ีโชว์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา : รายการทไวไลทโ์ชว ์ท่ีสรุปว่าพฤติกรรมการเปิดรับว่า จากกลุ่มตวัอยา่งของเพศชาย
และเพศหญิง ท่ีมี อายุ 21-30 ปี จ  านวน 400คน ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเปิดรับชมโดยนานๆ ชมคร้ังเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมในการเปิดรับชมในลกัษณะไม่ต่างกนั  
 ด้านลักษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นแตกต่างกัน พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย อายุ การศึกษา และรายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั 
ลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ และสถานภาพ มีลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นไม่แตกต่าง
กนั สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของนารินทร์ โตส าลี (2553) ศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการรับชม
รายการคุยข่าวท่ีมีการส่งข้อความสั้ น (SMS) ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครในการรับชมรายการคุยข่าว 
 ดา้นการมีส่วนร่วมในรายการคบัข่าวครบประเด็น พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา แตกต่างกนั มีส่วนร่วมใน
รายการคบัข่าวครบประเด็นแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัการมีส่วนร่วมในรายการคบัข่าวครบประเด็นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของศิริพร สิทธิฤทยั (2513) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจต่อรายการ
โทรทศัน์ประเภท วารไรต้ีโชวข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : รายการทไวไลท์
โชว ์ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท ท่ีกล่าววา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใน
การเปิดรับชมโดยนานๆ ชมคร้ังเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้รายการทไวไลท์โชว ์และ รายการระเบิด
เถิดเทิง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชมเกือบทุกคร้ัง และชมบ่อยคร้ัง ซ่ึงการท่ีจะท าให้ผูรั้บ
สารสามารถเลือกรับสาร เลือกรับรู้หรือเลือกท่ีจะจดจ านั้น รายการโทรทศัน์ประเภทวาไรต้ีโชวท่ี์
น าเสนออยู่ในปัจจุบนัตอ้งสร้างความน่าสนใจให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บสาร มีรูปแบบในการน าเสนอท่ี
ชดัเจน หรือเป็นท่ีโดดเด่นจนสามารถท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความจดจ าและติดตามชมรายการไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 
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 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผูรั้บสาร(Audience 
Analysis)  ของ กาญจนา แกว้เทพ (2541น.302) ท่ีกล่าวไวว้า่ พฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของคนเราจะ
เป็นไปตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้เช่น คนรุ่นไหนควรท าพฤติกรรมอย่างไร และสังคมทัว่ๆ ไป 
มกัจะก าหนดให้บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและข่าวสาร  (Media Selective 
and Exposure) (Joseph T.Klapper,1960 น.19 – 25 อา้งถึงใน วีณา วฒันาศิริพานิช, 2549 น.11-12) 
ท่ีกล่าวว่า การเปิดรับข่าวสารท่ีส าคญันั้น ประชาชนเลือกท่ีจะเปิดรับสารจากผูส่้งสารท่ีตนพอใจ
เท่านั้น เช่น ในการดูโทรทศัน์มีสถานีให้เลือกชมมากมาย เม่ือถึงเวลาเสนอข่าวเราก็จะเลือกช่องท่ี
เราสนใจ หรือการฟังวิทยุก็จะฟังช่องท่ีเราเลือกฟังเป็นประจ า เป็นตน้  ซ่ึงปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นกบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
ดา้นรูปแบบรายการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้น
รูปแบบรายการ 
 นอกจากพฤติกรรมเลือกเปิดรับข่าวสารดงักล่าวแลว้ ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงัท่ี วิล
เบอร์ ชแรมม ์(Wiburschramm, 1973น.125-130 ) กล่าวไว ้วา่ การศึกษาและสถานภาพทางสังคม 
นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ข้ึนในตวับุคคลและเป็นตวัช้ีพฤติกรรม
ส่ือสารของผูน้ั้น  ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับส่ือ และเลือกเน้ือหาของข่าวสาร  และสอดคลอ้งกบั
ท่ีวลิเบอร์ แชรมม ์และแอสคิน (Wilbur Schramm and Askin) ยงัไดก้ล่าวถึงการเลือกเปิดรับส่ือของ
ผูรั้บสารไวใ้นลกัษณะเดียวกนัวา่ ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือท่ีสามารถจดัหามาได ้และ
สะดวกในการเปิดรับมากท่ีสุด รวมทั้งเป็นส่ือท่ีผูรั้บสารเปิดรับเป็นประจ า  นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการรับชม
ละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค ่าของเด็กในจังหวดัเชียงใหม่ ของ สุภาพนัธ์ บุนนาค (2546) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชม และการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจจากการชมละครโทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่าของเด็กในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง  ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเ ปิด รับชม และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับชม กบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการชมละคร
โทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่า โดยการวิจยัคร้ังไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับวา่ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เปล่ียนไปชมช่องอ่ืนเม่ือละครไม่สนุกหรือน่าเบ่ือ  
 จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น เห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับชมจะมี
พื้นฐานมาจากความรู้และทศันคติท่ีคอยผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกันออกไปโดยจะข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์และความต้องการของผูรั้บชม ซ่ึงขั้นอยู่กับ
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องค์ประกอบทั้ง เป้าหมายความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลพัธ์ท่ี
ตามมา และปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั ช้ีให้เห็นว่าการส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ มีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการรับชม อนัจะส่งต่อความพึงพอใจและเกิดประโยชน์ ท าให้บุคคลมี
ความรู้ น าความรู้ท่ีไดม้าสร้างทศันคติ และเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลมากข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการรับชมรายการแตกต่างกนั   
 โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง                      
ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในการรับชมรายการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริ สารผล (2552) เร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูช้มรายการข่าวกีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขตบางเขน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั     ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อาย ุสถานภาพ การศึกษา มีความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าว
กีฬาของสถานีโทรทศัน์ในเขตบางเขนแตกต่างกนั ซ่ึงในด้านรูปแบบรายการ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่พึงพอใจท่ีเป็นรายการข่าวท่ีน าเสนอข่าวอยา่งเป็นกลาง ดา้นเน้ือหารายการ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่พึงพอใจท่ีรายการมีเน้ือหามีความเขม้ขน้ โดยสอดคลอ้งกบัท่ีชยพล สุทธิโยธิน  (2528 น.7) ท่ี
ระบุวา่ การสร้างคุณค่าให้กบัเน้ือหา (Add Value) การน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองทัว่ๆไป มาผา่นการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ย่อมท าให้เกิดความน่าสนใจ มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ทั้งมูลค่าเพิ่มทางวิชาการ และ
ทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการน าเสนอรายการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พึงพอใจท่ีมีการถ่ายท าและการ
ตดัต่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่าต่ืนเตน้  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความน่าสนใจให้กบั
รายการ สอดคลอ้งกบั ชยพล สุทธิโยธิน  (2528 น.7) ท่ีระบุวา่ การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์เป็น
ส่ิงส าคญัในการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีจะท าให้รายการตอบสนองความพึงพอใจและให้ความสุข
แก่ผูช้มได้ และด้านคุณสมบติัของผูน้ าเสนอรายการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจท่ีผูด้  าเนิน
รายการใช้ค  าพูดและภาษาอยา่งเหมาะสม และ ผูด้  าเนินรายการมีความสามารถในการน าเสนอข่าว
ได้อย่างน่าสนใจ โดยสอดคล้องกบัองค์ประกอบการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ (ชยพล สุทธิ
โยธิน, 2548, น. 140) ว่าตอ้งมีประเภทหรือแนวเร่ือง เร่ืองราว รูปแบบและวิธีน าเสนอรายการ 
ตลอดจนผูน้ าเสนอ สถานท่ี เวลา และการส่ือความหมายทางอารมณ์และความรู้สึก เพื่อให้สามารถ
ด าเนินรายการ และการเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ ของรายการแต่ละช่วงให้กลมกลืน ต่อเน่ืองกนัให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอ 
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 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเด็นของผู ้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
 โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ความถ่ีและการมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคบัข่าว
ครบประเด็น มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ด้าน
รูปแบบรายการ ด้านเน้ือหารายการ ด้านการน าเสนอรายการ และ ด้านคุณสมบติัของผูด้  าเนิน
รายการ  
 ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น ต่อ
ความพึงพอใจในการรับชมรายการ พบว่า ระยะเวลาในการรับชมรายการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น ดา้นรูปแบบรายการ ดา้นคุณสมบติัของผู ้
ด าเนินรายการ แต่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าว  ครบประเด็น ดา้น
เน้ือหารายการ ดา้นการน าเสนอรายการ 
 ดา้นลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจต่อการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น ดา้นรูปแบบรายการ และดา้นเน้ือหารายการ แต่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจดา้นการน าเสนอรายการ และดา้นคุณสมบติัผูด้  าเนินรายการ 
 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนสันนัท ์อภิรมยว์จิิตร(2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงของประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่ พฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั 
เช่น  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นระยะเวลาในการรับชมพฤติกรรมขณะรับชม 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้านเน้ือหารายการและ
รูปแบบรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิงด้าน
ระยะเวลาในการรับชมท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจด้านพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ ท่ีแตกต่างกนั
ขณะท่ีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวบนัเทิง ดา้นพฤติกรรมการขณะรับชม และดา้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรายการข่าวบนัเทิงท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ ท่ี
ไม่แตกต่างกัน  เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการรับชมรายการนั้น ๆ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เช่นเดียวกนั สะทอ้นให้
เห็นว่าปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นประกอบด้วยหลายปัจจยั และส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการรับชมรายการท่ีแตกต่างกนั 
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5.3  ข้อเสนแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนแนะส าหรับผลการวจิยั 
 5.3.1.1ผลการวจิยั "พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็น
ของสถานีโทรทศัน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร" ท่ีเห็นชดัเจนคือการท่ี
ผูช้มรายการคบัข่าว ครบประเด็นยงัเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางรายการน้อยมาก สะทอ้นให้ถึงการ
ส่ือสารของรายการคับข่าว ครบประเด็นมีลักษณะส่ือสารทางเดียว ดังนั้ น ผูผ้ลิตรายการควร
ตระหนกัถึงการสร้างแรงจูงใจใหผู้ช้มเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนเช่น จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูช้ม ส่งเสริมใหมี้ช่องทางท่ีท าใหผู้ช้มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมไดง่้ายและมากข้ึน  
 5.3.1.2ลกัษณะประชากรมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูช้มรายการข่าว 
ดงันั้น หากผูผ้ลิตรายการตอ้งการพฒันา ปรับปรุงรายการคบัข่าว ครบประเด็น ให้เป็นท่ีตอ้งการ
และเพิ่มการเขา้มาชมรายการมากข้ึน ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูช้มรายการจะเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจในการด าเนินการเก่ียวกบัรายการใหมี้ความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
 5.3.2  ขอ้เสนแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.3.2.1การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะประชากรท่ีรับชมรายการคบัข่าว ครบประเด็น ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของผูช้มรายการทั้งหมด การศึกษาในอนาคต
ควรผูช้มทั้งหมดของรายการคบัข่าว ครบประเด็น เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีผูช้มรายการอยู่ทัว่
ประเทศ ซ่ึงลักษณะประชากรในแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกันในบริบทท่ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนารายการให้ตรงกับความต้องการของผู ้ชมท่ีอยู่ในพื้นท่ี
หลากหลายได ้
 5.3.2.2การวิจยันอกจากศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับชม    รายการคบั
ข่าว ครบประเด็นของสถานีโทรทศันืโมเดิร์นไนน์ทีวีแล้ว  ควรวิจยัรายการข่าวในรูปแบบอ่ืน  
ท่ีออกอากาศทางช่องต่างๆ แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัรายการคบัข่าว ครบประเด็น 
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แบบสอบถาม 
 

 เร่ือง: พฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทศัน์ 
โมเดิร์นไนน์ทีว ีของผูรั้บชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ค าช้ีแจง : ค าตอบของท่านมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอความกรุณาท่านตอบ
ค าถามตามความคิดท่ีแทจ้ริงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมาณโอกาสน้ี 
 ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้ห้ 
 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ชมรายการข่าวเชิงเล่าข่าวในรายการคับข่าวครบประเดน็ 
 
1) เพศ    1. ชาย   2. หญิง 
 
2) อายุ    1. ต ่ากวา่ 20 ปี  2. 20-29 ปี   
    3. 30-39 ปี   4. 40-49 ปี   

5. 50-59 ปี   6. 60 ปีข้ึนไป 
 
3) สถานภาพ 1.โสด  2. สมรส  3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
 
4) การศึกษา 1. ต ่ากวา่ประถม  2. ประถมศึกษา 3. มธัยมศึกษา 

4. อาชีวศึกษา /อนุปริญญา 5. ปริญญาตรี  6.สูงกวา่ปริญาตรี 
 
 
5) รายได ้ 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท     2. 10,001–30,000 บาท 
  3. 30,001–50,000บาท    4 . 50,001บาทข้ึนไป 
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ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็น 
6. ความถ่ีโดยเฉล่ียในการชมรายการคบัข่าวครบประเด็นเป็นอยา่งไร 
ทุกวนั 
สัปดาห์ละ 5-6 วนั ( เกือบทุกวนั ) 
สัปดาห์ละ 3-4 วนั 
สัปดาห์ละ 1-2 วนั 
7. ท่านชมรายการคบัข่าวครบประเด็นมานานเท่าไหร่ 
ชมมากวา่ 1 ปีแลว้ 
ชม 9-12 เดือน 
ชม 5-8 เดือน 
ชม 1-4 เดือน 
ชเพิ่งเร่ิมชมมาไม่เกิน1เดือน 
8. ท่านใชร้ะยะเวลาในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นในแต่ละคร้ังนานเท่าใด 
ชมจนจบรายการ 
ชมรายการมากกกวา่30 นาทีแต่ไม่จบรายการ 
ชม 15-30นาที 
ชมนอ้ยกวา่15 นาที 
9. ท่านรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด 
โทรทศัน์     ชมผา่นรายการยอ้นหลงัทางยทููป 
เวป็ไซต ์     อ่ืนๆ......................... 
แอพลิเคชัน่ 
10.ท่านมีลกัษณะการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นอยา่งไร 
ชมอยา่งสนใจตลอดโดยไม่เปล่ียนช่อง 
เปล่ียนสลบัไปสลบัมากบัรายการอ่ืนในช่องอ่ืน 
ชมรายการพร้อมๆกบัท ากิจกรรมอ่ืน 
ผูอ่ื้นเปิดรายการใหช้ม ท่านจึงนัง่รับชมไปเร่ือยๆ 
อ่ืนๆระบุ.......... 
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11. ท่านรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นกบัใครมากท่ีสุด 
คนเดียว 
ครอบครัว/ญาติ 
เพื่อน 
คู่รัก/คู่สมรส 
อ่ืนๆระบุ................... 
12.ท่านรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นท่ีใด 
ท่ีบา้น 
 ท่ีท างาน 
 ในรถ 
 ท่ีสาธารณะ 
 อ่ืนๆระบุ................... 
13.ท่านเคยมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคบัข่าวครบประเด็นหรือไม่ 
มี 
 ไม่มี 

ส่วนที่3 ความพงึพอใจในการชมรายการคับข่าวครบประเด็น 
ท่านไดช้มรายการคบัข่าวครบประเด็นแลว้มีความรู้สึกไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจ

เก่ียวกบัการส่ือสารการลาดดา้นต่างๆต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

ความพงึพอใจในการชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ ระดบัความพึงพอใจ 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1. ด้านรูปแบบรายการ 
รูปแบบรายการมีความแปลกใหม่น่าสนใจ      
เป็นรายการข่าวท่ีน าเสนอข่าวอยา่งเป็นกลาง      
น าข่าวท่ีน่าสนใจและประเด็นมาเจาะลึกเพิ่มเติม      
2.ด้านเนือ้หารายการ      
เน้ือหารายการมีความแปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค ์      
เน้ือหารายการมีความกระชบัฉบัไว ไม่ยดืเยื้อจนน่าร าคาญ      
เน้ือหาข่าวมีความเขม้ขน้      
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ความพงึพอใจในการชมรายการคบัข่าวครบประเดน็ ระดบัความพึงพอใจ 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

รายการมีเน้ือหาจรรโลงสังคม      
ใหแ้ง่คิดแก่ผูช้มเพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั      
4.ด้านการน าเสนอรายการ      
ช่ือรายการคบัข่าวครบประเด็น บ่งบอกถึงจุดเด่นในเร่ืองของ
เอกลกัษณ์รายการ 

     

ช่วงเวลาในการออกอากาศมีความเหมาะสม(ออกอากาศวนั 
จนัทร์-ศุกร์ 22.15 – 23.00 น.) 

     

มีการแบ่งช่วงรายการอยา่งชดัเจน      
ระยะเวลาในการออกอากาศมีความเหมาะสม      
การน าเสนอผูส้นบัสนุนรายการ มีความเหมาะสม      
ภาพประกอบ/เพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายประกอบรายการ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการน าเสนอของรายการ 

     

การถ่ายท าและการตัดต่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่า
ต่ืนเตน้ 

     

5.ด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ      
ผูด้  าเนินรายการใชค้  าพดูและภาษาอยา่งเหมาะสม      
ผูด้  าเนินรายการมีความเชียวชาญในการเล่าข่าว      
ผูด้  าเนินรายการมีความสามารถในการน าเสนอข่าวได้อย่าง
น่าสนใจ 

     

ผูด้  าเนินรายการสามารถแกไ้ขสถานการณ์ให้ด าเนินรายการไป
อยา่งราบร่ืน 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล พรชยั แผน่ชยัภูมิ 
ประวติัการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ส่ือสารการตลาด 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์2552 
ต าแหน่งงานและสถานท่ีท างานปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีการตลาด บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



