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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน กับการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์และศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุ 35-49 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน
เอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชม 
ช่อง 3 มีความความถี่ในการรับชม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางช่อง 3 มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาการเปิดรับชม 30 นาที – 1 ช่ัวโมง เปิดรับชมข่าวภาคเช้า
ในช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. โดยเปิดรับชมผ่านทางโทรทัศน์ที่บ้าน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมข่าว
ภาคเช้าทางช่อง 3 ตามความเคยชิน และรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าช่องอ่ืน โดยเปลี่ยนไปชมช่อง 7 มากที่สุด 
สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณา โดยทํางาน ทําอาหาร  
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ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ และไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วม
กิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 7 มีความความถี่ในการรับชม 4 
คร้ังต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางช่อง 7 มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป มี
ระยะเวลาการเปิดรับชม 30 นาที – 1 ช่ัวโมง เปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น.
โดยเปิดรับชมผ่านทางโทรทัศน์ที่บ้าน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมข่าวภาคเช้าทางช่อง 7 ตามความเคย
ชิน และรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ โดยเคย
เปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าช่องอ่ืน โดยเปล่ียนไปชมช่อง 3 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วย
พร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ และไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 8 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งต่อสัปดาห์  
มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางช่อง 8 มาแล้ว 6 เดือน มีระยะเวลาการเปิดรับชม 
30 นาที – 1 ช่ัวโมง เปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. โดยเปิดรับชมผ่านทาง
โทรทัศน์ที่บ้าน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมข่าวภาคเช้าทางช่อง 8 ตามความเคยชิน และรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าช่องอ่ืน โดยเปลี่ยนไปชมช่อง 7 มากที่สุด เน่ืองจากโฆษณาและมีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่
น่าสนใจและมีประเด็นที่ต้องการทราบมากท่ีสุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อม
การรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ และไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์  กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 9 มีความความถี่ในการรับชม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ มีระยะเวลา
การติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางช่อง 9 มาแล้ว 1 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาการเปิดรับชม  
30 นาที – 1 ช่ัวโมง เปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. โดยเปิดรับชมผ่านทาง
โทรทัศน์ที่บ้าน โดยมีเหตุผลที่เลือกรับชมข่าวภาคเช้าทางช่อง 9 ตามความเคยชิน และรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าช่องอ่ืน โดยเปลี่ยนไปชมช่อง 7 มากที่สุด สาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง
อ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด โดยทํางาน ทําอาหาร ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ และไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละช่องที่เปิดรับชมเป็นประจํา ส่วนการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละช่องที่ผู้ชมรับชมเป็นประจําเช่นกัน ส่วนทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
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ABSTRACT 
 

 "Exposure, Attitude, and Behavior Trend of Viewers in Bangkok Metropolis 
toward Morning News of Various Television Channels" is a quantitative research using 
a survey approach. The objective is to study different demographic characteristics of 
viewers and their exposure to morning news on various television channels in the 
Bangkok Metropolitan area, including the relationship between such exposure and 
attitude toward morning news on television and the relationship between their 
attitude and behavioral trend toward morning news on television.   
 The majority of the samples are female, ages between 35 and 49 years 
old, with education up to the bachelor's degree level, working for private 
companies/firms, with a monthly income of more than 30,000 bath.  The following 
are the results of the study: The samples who view Channel 3 show a frequency of 
exposure of 3 times per week, having watched the morning news for more than one 
year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 hours, at home. 
They choose to watch Channel 3 out of habit and in order to obtain useful 
information. They sometimes change to other channels, most often to Channel 7. 
The reason to switch to other channels is the nature of commercials.  While 
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watching the news, they do other activities and never participate in activities 
proposed by the morning news program. The samples who view Channel 7 show a 
frequency of exposure of4 times per week, having watched the morning news for 
more than one year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 07.00-08.00 
hours, at home. They choose to watch Channel 7 out of habit and in order to obtain 
useful information.  They sometimes change to other channels, most often to 
Channel 3.  The reason to switch to other channels is the nature of commercials.  
While watching the news, they do other activities and never participate in activities 
proposed by the morning news program. The samples who view Channel 8 show a 
frequency of exposure of4 times per week, having watched the morning news for six 
months, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 hours, at 
home. They choose to watch Channel 8 out of habit and in order to obtain useful 
information.  They sometimes change to other channels, most often to Channel 7.  
The reason to switch to other channels is the nature of commercials.  While 
watching the news, they do other activities and never participate in activities 
proposed by the morning news program. The samples who view Channel 9 show a 
frequency of exposure of4 times per week, having watched the morning news for 
more than one year, each time lasting from 30 minutes to 1 hour, during 06.00-07.00 
hours, at home. They choose to watch Channel 9 out of habit and in order to obtain 
useful information.  They sometimes change to other channels, most often to 
Channel 7.  The reason to switch to other channels is the nature of commercials.  
While watching the news, they do other activities and never participate in activities 
proposed by the morning news program. It is also found that such different 
demographic characteristics of the views as gender, age, education, occupation, and 
income are related to different exposure to the channels that they regularly watch.  
Similarly, the exposure to the morning news on television is related to different 
attitudes toward the morning news on the channels that they regularly watch, while 
the attitudes toward the morning news program on their regular channels has a 
relationship with the behavioral tendency toward such exposure of the viewers in 
Bangkok Metropolis. 
Keywords:exposure, attitude, behavioral trend, morning news, television, viewer 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว วันที่ที่ข้าพเจ้าต้ังใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
หลังจากที่ห่างหายจากวงการศึกษามานานกว่า 20 ปี ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีทีผ่านมาน้ัน คําว่า 
“เวลา” มีความสําคัญกับชีวิตของข้าพเจ้ามากจริงๆ เพราะการเรียนไปพร้อมกับการทํางาน คือความ
ยากลําบากที่ต้องใช้ทั้งกําลังกาย กําลังใจ ความเพียรพยายามและความอดทนเป็นอย่างสูง เพราะต้อง
ต่อสู้กับปัญหา อุปสรรค และอารมณ์ความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามา โดยมีกําลังใจสําคัญใน
ชีวิต คือคุณแม่ ผู้ผลักดันให้ลูกเรียนต่อเพ่ือที่จะได้มีโอกาสและมีความก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยังคอย
เป็นกําลังใจในทุกช่วงขณะของการเรียน รวมถึงคุณป้าที่คอยเสริมสร้างพลังกายให้มีความแข็งแกร่ง
และคอยเป็นกําลังใจมาโดยตลอด และอีกคนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณสามี ผู้ที่คอยอยู่เคียงข้าง  
คอยให้คําปรึกษา คอยเยียวยา คอยสนับสนุนในทุกๆ ก้าวย่างของการเป็นนักศึกษา  และคอย
ปลอบโยนในทุกช่วงเวลาที่ท้อแท้ใจ  ทุกคนในครอบครัวคือกําลังใจสําคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ข้าพเจ้ามีวันน้ี  
 ส่วนในด้านของการศึกษานั้น ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แอนนา 
จุมพลเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาที่แสนน่ารักของข้าพเจ้า ผู้คอยช้ีแนะ ดูแลเอาใจใส่ และคอยผลักดันให้
ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นที่สุดที่อาจารย์กรุณาเมตตาเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ข้าพเจ้าหากไม่มีอาจารย์และคณะกรรมการที่น่ารักทุกคนอย่างอาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช  
รองศาสตราจารย์สุ เมธ สมภักดี รองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข และท่านคณบดี รอง
ศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ข้าพเจ้าคงจะไม่สามารถมีวันน้ีได้ รวมถึงน้องๆ MCA 17 ที่คอย
เป็นกําลังใจให้กันและกันและฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมา จนมีวันน้ี 
 สําหรับในด้านของการทํางานน้ัน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบ้านหลังที่สองของข้าพเจ้าน่ัน
คือช่อง 7 สี สถานที่ที่ข้าพเจ้าทํางานมาเป็นเวลานานกว่า 19 ปี ที่เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและ
เป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง รวมถึงหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน พ่ีๆ น้องๆ ที่ร่วมงานทุกคน ที่คอยเป็นกําลังใจสําคัญและ
ช่วยผลักดันให้พ่ีต้นคนน้ีประสบความสําเร็จ 
 สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณทุกอุปสรรคและทุกความยากลําบาก ที่เป็นเสมือนบททดสอบ ให้
ข้าพเจ้าสามารถก้าวผ่านและประสบความสําเร็จได้ในวันน้ี 
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ข่าวภาคเช้าช่อง 3 

4.34แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชม 135 
ข่าวภาคเช้าช่อง 7 

4.35แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชม 136 
ข่าวภาคเช้าช่อง 8 

4.36แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชม 136 
ข่าวภาคเช้าช่อง 9 

4.37แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 137 
รายการข่าวภาคเช้าผ่านโทรทัศน์ โดยภาพรวม 

4.38แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 138 
รายการข่าวภาคเช้าผ่านช่อง 3 

4.39แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 139 
รายการข่าวภาคเช้าผ่านช่อง 7 

4.40แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 140 
รายการข่าวภาคเช้าผ่านช่อง 8 

4.41แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 141 
รายการข่าวภาคเช้าผ่านช่อง 9 

4.42แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 142 
รายการข่าวภาคเช้า ในภาพรวม 

4.43แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 142 
รายการข่าวภาคเช้าช่อง 3 
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4.44แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 143 
รายการข่าวภาคเช้าช่อง 7 

4.45แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 144 
รายการข่าวภาคเช้าช่อง 8 

4.46แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชม 144 
รายการข่าวภาคเช้าช่อง 9 

4.47แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชม 145 
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน ในภาพรวม 

4.48แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชม 145 
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 3 

4.49แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชม 146 
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 7 

4.50แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชม 146 
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 8 

4.51แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชม 147 
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 9 

4.52แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเปลี่ยนไปชม 147 
ข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน ในภาพรวม 

4.53แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 ที่เคยเปลี่ยนไปชม 148 
ข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.54แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 ที่เคยเปลี่ยนไปชม 148 
ข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.55แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 ที่เคยเปลี่ยนไปชม 149 
ข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน8 

4.56แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 ที่เคยเปลี่ยนไปชม 149 
ข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.57แสดงจํานวนและร้อยละของสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้า 150 
ทางโทรทศัน์ช่องอ่ืน ในภาพรวม 

4.58แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 ถึงสาเหตุ 151 
การเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน 
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4.59แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 ถึงสาเหตุ 152 
การเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.60แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 ถึงสาเหตุ 153 
การเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.61แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 ถึงสาเหตุ 154 
การเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน 

4.62แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 155 
ในภาพรวม 

4.63แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 155 
4.64แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 156 
4.65แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 157 
4.66แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 157 
4.67แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 158 

ในภาพรวม 
4.68แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้า 159 

ทางโทรทัศน์ช่อง 3 
4.69แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้า 159 

ทางโทรทัศน์ช่อง 7 
4.70แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้า 160 

ทางโทรทัศน์ช่อง 8 
4.71แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทาํขณะรับชมข่าวภาคเช้า 161 

ทางโทรทัศน์ช่อง 9 
4.72แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้า 161 

ทางโทรทัศน์ ในภาพรวม 
4.73แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้า 162 

ทางโทรทัศน์ช่อง 3 
4.74แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้า 163 

ทางโทรทัศน์ช่อง 7 
4.75แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้า 163 

ทางโทรทัศน์ช่อง 8 
 



(16) 

4.76แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้า 164 
ทางโทรทัศน์ช่อง 9 

4.77แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 165 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการ 

4.78แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 168 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว 

4.79แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 170 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ 

4.80แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 172 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

4.81แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 174 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

4.82แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 175 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านเน้ือหารายการ 

4.83แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 178 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านผู้ประกาศข่าว 

4.84แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 180 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3ด้านวิธีการนําเสนอ 

4.85แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 182 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

4.86แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 184 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 

4.87แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 185 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านเน้ือหารายการ 

4.88แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 188 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านผู้ประกาศข่าว 

4.89แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 190 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7ด้านวิธีการนําเสนอ 
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4.90แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 192 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

4.91แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 194 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 

4.92แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 195 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านเน้ือหารายการ 

4.93แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 198 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านผู้ประกาศข่าว 

4.94แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 200 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8ด้านวิธีการนําเสนอ 

4.95แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 202 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

4.96แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 204 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 

4.97แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 205 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านเน้ือหารายการ 

4.98แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 208 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านผู้ประกาศข่าว 

4.99แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 210 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9ด้านวิธีการนําเสนอ 

4.100แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 212 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

4.101แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติ 214 
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 

4.102แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 215 
ของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
จากช่องที่รับชมเป็นประจํา 
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4.103แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 216 

ของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
จากช่อง 3 

4.104แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 217 
ของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
จากช่อง 7 

4.105แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 218 
ของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
จากช่อง 8 

4.106แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 219 
ของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
จากช่อง 9 

4.107แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 220 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

4.108แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 221 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.109แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 222 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.110แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 223 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.111แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 224 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.112แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 225 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.113แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 226 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.114แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 227 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 
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4.115แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 228 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.116แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 229 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.117แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 230 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.118แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 231 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.119แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 232 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

4.120แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 233 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.121แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 234 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.122แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 235 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.123แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 236 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.124แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 237 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.125แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 238 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.126แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 239 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.127แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 240 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
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4.128แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 241 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.129แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 242 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

4.130แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 243 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.131แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 244 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.132แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 245 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.133แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 246 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.134แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 247 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.135แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 248 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.136แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 249 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.137แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 249 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.138แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 250 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

4.139แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 251 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.140แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 252 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

4.141แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 253 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 
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4.142แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 254 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.143แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 255 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.144แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 255 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

4.145แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 256 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.146แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 257 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

4.147แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 258 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

4.148แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 259 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหา 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

4.149แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 260 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

4.150แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 261 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

4.151แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 262 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

4.152แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 263 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
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ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหา 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
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รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
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รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

4.156แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 267 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

4.157แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 268 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

4.158แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 269 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหา 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

4.159แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 270 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

4.160แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 271 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

4.161แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า 272 
ทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
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รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

4.167แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ 278 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3กับแนวโน้มพฤติกรรม 
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4.169แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 280 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3กับแนวโน้มพฤติกรรม 
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ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

4.171แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 282 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3กับแนวโน้มพฤติกรรม 
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
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4.176แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 287 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรม 
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

4.177แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ 288 
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรม 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 
 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และเข้าถึงประชาชนมากท่ีสุด เพราะ 
สื่อโทรทัศน์น้ันสามารถทําให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วได้เห็นทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน 
และเป็นช่องทางสําคัญของคนส่วนใหญ่ในสังคม ในการบริโภคข่าวสารในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ัน
สื่อโทรทัศน์ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับสมาชิกในสังคม บทบาท
ดังกล่าว นับวันย่ิงเพ่ิมความสําคัญมากย่ิงข้ึน ทําให้เกิดการแข่งขัน และพัฒนารูปแบบการนําเสนอ
ข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งความฉับไว การสื่อสารและความถูกต้องของเน้ือหา รวมถึง
คุณภาพของการรายงานข่าวที่มีความหลากหลายและพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
 การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์มีการพัฒนารูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่าง
ต่อเน่ืองซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและผู้ติดตามข่าวสาร โดยยึดหลักในการปฏิบัติ ได้แก่ ความ
ถูกต้อง ความสมดุล ความเป็นกลาง ความตรงไปตรงมา มีความกระชับ ชัดเจน รับรู้และเข้าใจได้ง่าย 
สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมักจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัยในการผลิตรายการข่าว การ
หาข่าว การบันทึกภาพข่าว การตัดต่อข่าว การออกอากาศ การเผยแพร่กระจายข่าวเป็นไปได้ด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว สามารถถ่ายทอดสดสัญญาณภาพเหตุการณ์จากสถานที่เกิดเหตุได้ในทันที 
ตลอดจนปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอให้เข้ากับยุคสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ชมใน
ปัจจุบัน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2547, น. 284) 
 สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่ในวงการสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทย  
ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จัดให้มีการประมูลทีวีดิจิทัลช่องธุรกิจ 24 ช่อง เป็นการเปลี่ยนระบบการออกอากาศ
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งจะทําให้คุณภาพของภาพและเสียงมีความคมชัด มีความ
เสถียรของสัญญาณมากขึ้น ตลอดจนการส่งคลื่นความถี่ของระบบดิจิทัลมีช่วงสัญญาณที่มากกว่า
ระบบแอนะล็อก โดยความถี่หน่ึงความถ่ีในระบบดิจิทัลสามารถทําให้ออกอากาศรายการได้ต้ังแต่  
10-15 ช่องรายการ อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้คลื่นความถี่ของประเทศ จากระบบ
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สัญญาสัมปทาน เป็นระบบใบอนุญาตอีกด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า ในวันน้ีคลื่นความถ่ีและการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ได้เข้าสู่
ระบบการกํากับดูแลโดย กสทช. อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขัน
โดยเสรีและเป็นธรรม 

ภาพที่ 1.1ประมูลทีวีดิจิทัล. โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์, (2556). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กมุภาพันธ์ 
2559. 
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ภาพที่ 1.2ประมูลทีวีดิจิทัล. โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์, (2556). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กมุภาพันธ์ 
2559. 
 
 โดยมีผลการประมูลดังน้ี บริษัทบีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด หรือ ช่อง 3 เป็นผู้มีสิทธิรับ
ใบอนุญาตถึง 3 ประเภท คือ ช่องทั่วไปความคมชัดสูง (HD) ช่องทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) และช่อง
รายการเด็กส่วนผู้เข้าร่วมประมูลที่มีสิทธิรับใบอนุญาต 2 ประเภท มี  5 ราย ได้แก่ บมจ.อสมท. 
ประเภท HD และเด็ก เครือทรู ประเภท SD และข่าว เครือเนช่ัน ประเภท SD และข่าว บริษัท  
ไทยทีวี จํากัด (ทวีีพูล) ประเภทข่าว และเด็ก และจีเอ็มเอ็ม ประเภท HD และSD มีสิทธิรับใบอนุญาต 
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1 ประเภท มี 11 ราย ประเภท HD ได้แก่ ช่อง7กลุ่มปราสาททองโอสถ เครืออมรินทร์ และ  
บ. ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ (ไทยรัฐทีวี)ประเภท SD ได้แก่ เวิร์คพ้อยท์ บ. อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน และ 
โมโน กรุ๊ป ประเภทข่าว ได้แก่ บ.3 เอ มาร์เก็ตต้ิง  เดลินิวส์ วอยซ์ ทีวี และสปริงนิวส์รวมเม็ดเงิน 
ที่ กสทช. ได้รับจากการประมูลครั้งน้ี 50,862 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท HD 23,700 ล้านบาท  
SD 15,950 ล้านบาท ช่องข่าว 9,238 ล้านบาท และช่องเด็ก 1,974 ล้านบาท (ไทยรัฐ, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.348 ช่องฟรีทีวีของไทย ในระบบดิจิทัลโดยกสทช. (2556). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรงในธุรกิจโทรทัศน์ จากเดิมที่มีเพียง 6 ช่องในอดีต แต่เพ่ิมข้ึนเป็น 24 ช่องในปัจจุบัน ทําให้
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โทรทัศน์ทุกช่องต่างต้องนํากลยุทธ์ต่างๆ มาต่อสู้เพ่ือที่จะเอาชนะคู่แข่งและแย่งชิงเรตต้ิงความเป็นที่
หน่ึงในธุรกิจโทรทัศน์ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคอนเทนท์ การเพ่ิมเติมรายการใหม่ การปล่อย
โฆษณาย้ําคุณภาพของรายการ ปล่อยละครไพรม์ไทม์ชนกับเจ้าของตลาดเดิม ทุ่มงบประมาณจํานวน
มาก ลงทุนด้านคอนเทนท์ สร้างจุดยืนและจุดเด่นของแต่ละช่อง 
 และอีกหน่ึงกลยุทธ์ที่แต่ละช่องต่างพัฒนาการผลิตและพัฒนารูปแบบการนําเสนอคือ
การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์  โดยเฉพาะรายการข่าวช่วงเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานีทุกช่องต่าง
นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือถ่ายทอดสาระ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสังคมให้ผู้คนจํานวนมากรับรู้ตามหน้าที่ของสื่อสารมวลชน โดยทํา
หน้าที่เป็นกระจกสะท้อนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละวันนําเสนอแก่ผู้ชม เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่แสวงหาข่าวสาร เพ่ือให้ทันยุคทันเหตุการณ์มากขึ้น สถานีโทรทัศน์ช่อง
ต่างๆ จึงพากันแข่งขันนําเสนอ “ข่าวภาคเช้า” เพ่ือต่อสู้ทางธุรกิจในการแข่งขันและแย่งชิงกลุ่มผู้ชม
มากข้ึน  
 ในวัน อังคารที่ 2 มิถุนายน 2546 รายการ “เร่ืองเล่าเช้าน้ี” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ได้ออกอากาศเป็นวันแรกโดยเริ่มต้นออกอากาศคร้ังแรกในช่วงเวลา 06.30-07.00 น. โดยมี
พิธีกรหลักคือ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา การนําเสนอเน้นข่าวที่หลากหลาย ข้อมูลใหม่รับอรุณ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ช่อง 3 พยายามปรับปรุงรูปแบบของการสร้างสรรค์รายการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
พัฒนากลยุทธ์ กลวิธีในการผลิต และการนําเสนอ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับชมรายการท่ีเต็มไปด้วยสาระ 
ความรู้ และความบันเทิง อันนํามาสู่โลกทัศน์อันกว้างไกลของประชาชนและเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างสูงสุด เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้ที่ติดตาม (กิติภัส แสงงามปลั่ง, 2548,  
น.4)จากน้ันได้ปรับและขยายเวลาการออกอากาศเป็นช่วงเวลา 06:00 - 09:30 น.ในปัจจุบัน 
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ประกาศขยับตัวรุก
รายการข่าว สร้างความเข้มข้น ครบถ้วน ด้วยการรายงานของคนข่าวภาคสนามส่งตรงจากพ้ืนที่จริง 
ผ่านพิธีกรข่าวที่เข้าใจคนดูและอยู่ข้างประชาชนท้ัง ณัชฐพงศ์ มูฮําหมัด อนุวัต เฟ่ืองทองแดง ศจี วงศ์
อําไพ เปรมสุดา สันติวัฒนา พร้อมทีมข่าวนําเสนอรายงานข่าวรอบด้าน ในรายการ “สนามข่าว 7 สี” 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น.ทางช่อง 7 สี และช่อง 35 ในระบบเอชดี (แนวหน้า, 2557) 
 ต่อมาในวันที่ 18กันยายน 2558 ช่อง 7 สี ได้ปรับเวลารายการ “สนามข่าว 7 สี” ใหม่
อีกครั้ง เพ่ือให้แฟนรายการได้ติดตามชมทั้งข่าวสาร และความบันเทิงอย่างเต็มอ่ิมและต่อเน่ือง ได้มี
การปรับขยับเวลารายการต่างๆ ในช่วงเวลาปกติให้แข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น เริ่มจากทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 
ขยายเวลารายการ เช้าน้ีที่หมอชิต ผลิตโดยบริษัท มีเดียสตูดิโอ จํากัด ออกอากาศ เวลา 06.00น.-
07.30 น. ตามด้วยรายการ สนามข่าว 7 สี ในเวลา 07.30-09.30 น. ซึ่งมีการเพ่ิมช่วงเวลาของ สนาม
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ข่าวบันเทิง ให้แฟนๆ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงละครและบันเทิงอย่างจุใจมากย่ิงข้ึน 
(ดาราเดลี่,2558) 
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ช่อง 8 ประกาศพร้อมรุกหนัก จัดทัพคนข่าวตัวจริงกว่า 100 
ชีวิต ลุยเล่าข่าวทุกประเด็นร้อน โดยทีมข่าวคุณภาพช่อง 8  ทั้งทีมข่าวสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
บันเทิง กีฬา ทุกข์ชาวบ้าน ข่าวต่างประเทศ เพ่ือให้รายการข่าวช่อง 8 ครบทุกความต้องการของผู้ชม
ทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวัน อย่างเช่นรายการ “คุยข่าวช่อง 8” เน้นเล่าง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย อัพเดท เปิด
ประเด็นข่าวใหม่ คุยกันสดๆ ทุกเช้า ถือเป็นเวลาข่าวของทุกคนทั่วประเทศ โดยมีคุณ อู๋ สถาพร ริยะ
ป่า นําทีมเล่าข่าวในสไตล์เฉพาะของตัวเอง (ช่อง 8 จัดเต็มรุกหนักจัดทัพทีมข่าวลุยรายการข่าวสด
ใหม่ก่อนใคร. (บ้านเมือง, 2557,น. 18) 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โมเดิร์นไนน์ทีวี หรือ ช่อง 9 ได้ประกาศพลิกโฉมรายการข่าว
เช้า ผ่านรายการ “คุยโขมงข่าวเช้า” ซึ่งเป็นอีก 1 รายการข่าว ที่น่าดูในผังใหม่ของโมเดิร์นไนน์ทีวี  
ซึ่งออกอากาศสดตอนเช้าตรู่ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30-07.15  น. โดยมีพิธีกรหลักคือ คุณสุวิช 
สุทธิประภา และคุณภรภัทร นีลพัธน์2 คนข่าวคุณภาพเป็นผู้ดําเนินรายการ  เพ่ือรายงานข่าวภาคเช้า
ก่อนใคร นําเสนอข่าวแบบเบ้ืองลึกบนข้อเท็จจริงแบบฟังง่ายเพ่ือให้ได้สาระความรู้ และสร้างรอยยิ้ม
ก่อนไปทํางาน เสริมด้วยข่าวกีฬาจากข้อมูลในบางมุมมองที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบ นอกจากน้ันยัง
มีทีมข่าวบันเทิงคุณภาพ ที่นําเสนอเรื่องราวเด่นๆ ปรากฏการของวงการบันเทิง ที่ทางรายการไนน์เอน
เตอร์เทนได้นําเสนอ ซึ่งจะมานําเสนอในช่วงข่าวภาคเช้าด้วย ในคอนเซปต์ที่ว่า รู้ก่อนไก่ขัน เมาท์มัน
ก่อนไก่โห่ (youtube, 2555) 
 จากข้อมูลดังกล่าวในเบ้ืองต้น จะเห็นได้ว่าแทบทุกช่อง ไม่ว่าจะเป็น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 
8 และ ช่อง 9 ต่างมีการแข่งขันในการนําเสนอรายการ “ข่าวภาคเช้า” โดยเสนอรูปแบบรายการที่
หลากหลาย เสริมทัพด้วยเหล่าพิธีกรที่มีคุณภาพของแต่ละช่อง หรือรูปแบบการนําเสนอข่าวที่โดดเด่น
แตกต่างกันไปในแต่ละช่อง เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผู้ชมของตนเองหรือเพ่ือให้ได้กลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่
เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ทําให้ผู้ชมมีโอกาสในการรับชมรายการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้รับประโยชน์
จากเน้ือหารายการต่างๆ มากข้ึน และด้วยสภาพของสังคมในปัจจุบันที่ผู้ชมรายการโทรทัศน์มีความ
ต้องการข่าวสาร ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ หรือ
เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ หรือประเด็นข่าวต่างๆ ที่สังคมควรรู้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะติดตามข่าว
ทางโทรทัศน์มากข้ึนด้วย  
 หากดูจากผังรายการข่าวของช่องต่างๆ เริ่มกันที่ช่วงเช้าซึ่งแต่เดิมรายการ "เรื่องเล่า 
เช้าน้ี" ของช่อง 3 ครองตําแหน่งผู้นําในด้านเรตต้ิงมาโดยตลอด ถึงคราวต้องเจอศึกรอบด้านทั้งจาก
ช่อง 3 ดิจิทัลด้วยกันเองที่ต้ังใจวางรายการข่าวของช่องมาชนกันเต็มๆ โดยส่งศิษย์ก้นกุฏิอย่าง  
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"ไก่- ภาษิต" มาจัดรายการคู่กับ "หมวย- อริสรา" ในรายการ "เป็นข่าวเช้าน้ี" ทางช่อง 3 SD ขณะที่
ช่อง 3 Family ก็ส่งรายการข่าวประเภทเด็ก และครอบครัวมาประกบ ส่วนแนวรบด้านอ่ืนๆ  
ยังมี "กนก-ธีระ" จากเก็บตกจากเนช่ัน "ยกทัพข่าวเช้า" จาก PPTV ขณะที่ไทยรัฐทีวีมี "เช้าข่าวชัด" 
ส่วนช่องสถานีข่าวอย่าง Spring News Voice TV TNN ต่างนําพิธีกรหลักเข้ามารายงานข่าว 
แบบยิงยาว 2 - 3 ช่ัวโมงดับเคร่ืองชนช่อง 3 เต็มๆ ต้ังแต่ 06.00 – 09.00 น. หรือแม้แต่สถานีที่เน้น
รายการบันเทิงอย่างช่อง 8 และ Workpointก็ยังต้องโดดเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ด้วยรายการข่าวอย่าง 

"คุยข่าวช่อง8" กับ "ข่าวมื้อเช้า" ซึ่งทั้ง 2 ช่องเพิ่งปรับทัพทีมข่าวใหม่สดๆ ร้อนๆ ขณะที่ Mono TV 
อาศัยความแข็งแกร่งด้านข่าวออนไลน์จาก MThaiจัดรายการข่าวแนว Social TV บนรายการ Good 
Morning Thailand (กนกกาญจน์ประจงแสงศรี และมาก่อเกียรติ, 2557) 
ภาพที่ 1.4.10 ข่าวภาคเช้า. โดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกจิฉบับวันอาทิตย์ที่ 21- พุธที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 

 
 หลังจากการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลในปี 2556 สืบเน่ืองมาจนถึงปี 2557 จะเห็นได้ว่า
สถานีโทรทัศน์ว่าแต่ละช่อง ต่างส่งผังรายการข่าวโดยเฉพาะรายการข่าวภาคเช้ามาลงแข่งขันเพ่ือช่วง
ชิงความนิยมหรือเรตต้ิง จึงนับได้ว่า รายการ “ข่าวภาคเช้า” ยังคงเป็นรายการท่ีมีการแข่งขันกันสูง
มากมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เร่ิมการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเรตต้ิง จาก เอซี นีลเส็น ที่เก็บข้อมูลการชมรายการข่าวภาคเช้า
เร่ิม 6 โมงเช้าของกลุ่มคนดูทั้งชายและหญิงอายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไปทั่วประเทศต้ังแต่เดือน มกราคม  
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ปี 2559 ซึ่งพบว่า การนําเสนอเน้ือหาข่าวที่สั้น กระชับฉับไว และครอบคลุมในทุกประเด็น ได้รับ
ความนิยมกว่าการให้รายละเอียดในเน้ือข่าวแต่ละข่าวที่มากเกินไปสืบเน่ืองจากเวลาที่จํากัดในช่วงเช้า
ของผู้ชม และในปัจจุบันผู้ชมเลือกรับชมข่าวภาคเช้าโดยไม่ได้เน้นไปที่ตัวบุคคลอีกต่อไปแล้วอีกด้วย 
 รายการ “เช้านี้ที่หมอชิต” ช่อง 7 ขึ้นครองอันดับ 1 ได้เรตต้ิงเฉล่ียอยู่ที่ 2.892  
แซงหน้าเจ้าเดิมที่เคยครองแชมป์มานานอย่าง “เร่ืองเล่าเช้าน้ี” ของช่อง 3 ที่ได้เฉลี่ย 2.682  
เน่ืองด้วยการนําเสนอเน้ือหาข่าวของช่อง 7 ที่กระชับฉับไว และครอบคลุมในทุกประเด็น ในขณะท่ี
ข่าวช่อง 3 ยังคงเน้นเรื่องการเล่าข่าวที่เคยเป็นจุดเด่น และให้รายละเอียดในเนื้อข่าวแต่ละข่าวจนมาก
เกินไป จนทําให้เรตต้ิงรายการประเภทเล่าข่าวเร่ิมตก แต่เมื่อรายการเช้าน้ีที่หมอชิต จบลงในเวลา 
07.30 น. เปลี่ยนเป็นรายการ “สนามข่าว 7 สี” ซึ่งเป็นประเภทรายการข่าวคล้ายๆ กัน ทําให้เรตต้ิง
ข่าวเช้าของช่อง 7 ตกลงไปเป็น 2.145 ส่วนรายการข่าวเช้าที่มีเรตต้ิงตามมาคือ ข่าวของช่อง 8 “คุย
ข่าวช่อง 8” เรตต้ิงอยู่ที่ 0.787 และช่อง 9 กับ “คุยขโมงข่าวเช้า” 0.303 ซึ่งมีการนําเสนอแนวข่าว
ชาวบ้าน ที่สั้นกระชับครอบคลุมข่าวทั่วประเทศในเวลาที่จํากัด  
 เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มดิจิทัลทีวีช่องข่าวต่างๆ กลับไม่ติดอันดับต้นๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพราะวิธีการนําเสนอข่าวที่เน้นการให้เน้ือหาที่ครบครันในแต่ละข่าวมากเกินไป หรือมีการวิเคราะห์
ข่าวหรือให้ความสําคัญกับข่าวใดข่าวหน่ึงมากเกินไป ในขณะที่ผู้เสพข่าวกลับนิยมชมชอบเน้ือข่าวที่
สั้นกระชับเน่ืองจากเวลาที่จํากัดในแต่ละเช้า จึงต้องการข่าวที่ครอบคลุมไม่เย่ินเย้อ จึงทําให้ช่องที่
นําเสนอข่าวสั้นๆ กระชับ ติดเรตต้ิงในระดับต้นๆ จากข้อมูลน่าจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคเร่ิมมี
พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน ซึ่งลักษณะของข่าวที่ได้รับความนิยมก็คือ ข่าวที่
สั้น กระชับ และครอบคลุมในทุกๆ ข่าวที่เป็นประเด็นในขณะน้ัน 
 และที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลอีกต่อไป ซึ่งน่าจะเป็น ช่องทาง
ดีๆ ให้กับทีวีดิจิทัลที่อยากจะประสบผลสําเร็จในข่าวภาคเช้าในการหาวิธีการนําเสนอที่โดดเด่นเพ่ือ
สร้างฐานผู้ชมให้เพ่ิมขึ้นได้ไม่ยากนัก (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี, 2559, น. 18.) 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เกิดเหตุการณ์คร้ังสําคัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ 
ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในสังคมไทยและในวงการสื่อสารมวลชน น่ันคือการพิพากษาในคดีไร่ส้ม 
ซึ่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวของรายการ “เ ร่ืองเล่าเช้าน้ี” เป็นจําเลยในคดีน้ี  
(29 กุมภาพันธ์ 2559) ศาลช้ันต้นพิพากษาให้นายสรยุทธ มีความผิดจําคุก 20 ปี  ลดโทษเหลือ 13 ปี 
4 เดือน สั่งปรับบริษัทไร่ส้มฯ 1.2 แสนบาท ลดเหลือ 8 หมื่นบาท ไม่รอลงอาญา 
 อน่ึง นายสรยุทธ ได้จัดต้ังบริษัทไร่ส้ม จํากัด ขึ้นพร้อมดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ 
เพ่ือผลิตรายการ “คุยคุ้ยข่าว” ให้กับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์ เป็นเวลาครั้งละ 60 นาที และบริษัทไร่ส้ม จะได้ส่วนแบ่งเวลาโฆษณาคร้ังละ 5 นาที หากมี
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โฆษณาเกินกว่าน้ัน จะต้องชําระค่าโฆษณาให้กับอสมท. ในอัตรานาทีละไม่ตํ่ากว่า 2 แสนบาท 
นอกจากน้ียังได้ขยายเวลารายการ คุยคุ้ยข่าว ไปออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ครั้งละ 30 นาที และ
ได้ส่วนแบ่งเวลาโฆษณาครั้งละ 2.30 นาที หากมีโฆษณาเกินกว่าน้ันจะต้องชําระค่าโฆษณาให้อสมท.
ในอัตรานาทีละไม่ตํ่ากว่า 2.4 แสนบาท ซึ่งต่อมา มีการตรวจสอบพบว่า ต้ังแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2548-30 มิถุนายน 2549 ไม่มีการรายงานการโฆษณาเกินเวลา และบริษัทไร่ส้มฯ ไม่ได้ชําระค่า
โฆษณาตามที่ได้ตกลงเป็นเงินเกือบ 100 ล้านบาท แม้บริษัทไร่ส้มจํากัดจะนําเงินมาชําระในภายหลัง
เป็นจํานวนกว่า 138 ล้านบาท รวมดอกเบ้ียเป็นจํานวนกว่า 152 ล้านบาท แต่การกระทําดังกล่าวถือ
เป็นความผิดทางอาญา (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,2559, น.1) 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายการ “เ ร่ืองเล่าเช้าน้ี” ที่มี 
สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้ประกาศข่าว ซึ่งหลังจากที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรและผู้ดําเนิน
รายการช่ือดังทางช่อง 3 ประกาศอําลาจอต้ังแต่เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยไม่ปรากฏตัวในรายการ
เร่ืองเช้าน้ี รายการเรื่องเล่าเสาร์ - อาทิตย์ และรายการเจาะข่าวเด่นอีก เพ่ือลดแรงต้านหลังจากที่ 
สรยุทธและพวก ถูกศาลอาญาพิพากษาจําคุกเป็นเวลา 13 ปี 4 เดือน ในคดีทุจริตเงินค่าโฆษณาจาก 
อสมท เป็นจํานวนกว่า 138 ล้านบาท โดยไม่รอลงอาญา จึงมีหลายคนต้ังคําถามถึงความนิยม หรือ  
เรตต้ิง ในการรับชมในรายการข่าวของช่อง 3 ว่า จะเป็นอย่างไรต่อไป 
 โดยทางช่อง 3 โดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ุ รองกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติ
หน้าที่แทนรักษาการกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ยอมรับว่าหลังจากไม่มีสรยุทธ 
ในรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี มีผลกระทบต่อความนิยมของรายการบ้าง  
 จากสถานการณ์ตอนน้ีทุกอย่าง เรามามองดูว่าเมื่อเราลองเปลี่ยนผู้ประกาศแล้วจะ เป็น
อย่างไร เรายังคงดูอยู่ตลอด บังเอิญตอนน้ีไบรท์ (พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ) ก็มาป่วยเป็นไข้เลือดออกอีก 
และดูเหมือนว่าปัญหามันซัดเข้ามาในช่วงน้ี สําหรับผมมองว่าทุกอย่างมันก็ย่อมมีปัญหาอยู่นะ ผมว่า
การดําเนินรายการต่างๆ มันต้องมีการปรับปรุงพัฒนาไปเร่ือยๆ อยู่แล้ว สําหรับเรตต้ิงต่างๆ ของ
รายการ เรื่องเล่าเช้าน้ี หลังจากไม่มีสรยุทธ มันมีบ้างที่ลดลงนะ แต่รายการข่าวมันจะต่างออกไปกับ 
เรตต้ิงละคร เพราะจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนดูบวกกับรายการข่าวของเราค่อนข้างยาว ต้ังแต่ 
06.00-09.30 น. มันค่อนข้างนาน แต่ทุกอย่างมันค่อนข้างจะรับได้ เก่ียวกับโฆษณา ที่ก่อนหน้าน้ีมี
ข่าวมาว่าบางเจ้าถอนตัวไปที่ได้เห็นกัน คือส่วนที่ถอนก็มี แต่ไม่ได้เยอะมาก เพราะที่ผ่านมารายการ
ของเรา มีผู้สนับสนุนที่หลากหลาย เพราะฉะน้ันจะมองไม่เห็นชัดเจนว่ามีอะไรหายไปบ้างเราจะไม่ไป
พูดลงรายละเอียดถึงจุดน้ันนะ(คมชัดลึก,2559) 
 อีกทั้งยังส่งผลต่อรายได้ของช่อง 3 ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึ่งมีเหตุมาจากปัจจัย
หลายส่วน ซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงด้วยเช่นกันและหากพิจารณาจากจํานวนตัวเลข
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เรตต้ิงที่หายไปก็ไม่ได้ไปปรากฏที่ช่องอ่ืน ซึ่งน่าจะเกิดจากผู้ชมหายไปจากหน้าจอมากกว่าที่จะดูช่อง
อ่ืนแทน 
 ช่อง 3 ในช่วงไตรมาสหน่ึง รายได้ติดลบ 10% มาจากหลายส่วน เช่น 1.รายได้ ของ
รายการข่าวในช่วงของ “สรยุทธ สุทัศนจินดา” ที่หายไปมีผลกระทบบ้าง ทําให้เรตต้ิงจากเดิมอยู่
ระดับ  2 ลดลงมาเป็น 1.3 โดยแฟนพันธ์ุแท้ “สรยุทธ” ที่หายไปราว 0.5 น้ัน ไม่ได้ไปปรากฏที่ช่อง
อ่ืน จึงน่าจะเกิดจากผู้ชมหายไปจากหน้าจอมากกว่าจะไปดูที่ช่องอ่ืนแทน 2.สภาพเศรษฐกิจในไตร
มาสที่ 1 ไม่ดี เป็นธรรมชาติของตลาดที่ในไตรมาสองน่าจะดีขึ้น แต่อาจจะไม่เท่ากับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 3.ต้นทุนสูงข้ึน มีค่าใช้จ่ายมากข้ึนแต่คอนเทนต์และเรตโฆษณายังเท่าเดิมไม่สามารถปรับได้ และ 
4.ผังรายการมีการปรับอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะละครเย็นปรับจาก 1.30 ชม.มาเป็น 45 นาที 
(ผู้จัดการรายวัน 360,2559, น. 3.) 
 เ ช่ น เ ดี ย ว กับที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.manager.co.th ไ ด้ นํ า เ สนอ ข้อมู ล ซึ่ ง  สมภพ  
รัตนวลี อดีตบรรณาธิการเนชั่นทีวี ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว เวิร์คพอยท์ทีวี  
เคยโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก@Sompop Lee ระบุว่า “ข่าวเช้าหลังยุคสรยุทธ” 
มีการเปลี่ยนแปลง โดยจํานวนคนดูหายไปจํานวนมากแต่ไม่ได้ไปเพ่ิมจํานวนที่ช่องไหนเลย 
 รายการเช้าน้ีที่หมอชิต – รายการ สนามข่าว 7 สี เรตต้ิงอันดับ 1 ที่ 2.3 
 รายการเรื่องเล่าเช้าน้ี หล่นมาอันดับ 2 ที่ 1.5 
 รายการคุยข่าวช่อง 8 อันดับ 3 ที่ 0.6 
 รายการข่าวมื้อเช้า เวิร์คพอยท์ ขึ้นมาอันดับ 4 ที่ 0.3” 
 ช่อง 3 เริ่มแพ้ขาดช่อง 7 ชัดชัด คนดูตอนเช้าหายไปล้านกว่าคน ทักษะการเล่าหน้าตา
ความเช่ือถือ คือ แรงดึงดูดของช่อง 3 ขณะที่ช่อง 7 เอาใครอ่านก็ได้ เพราะเน้นความเยอะความจุของ
ข่าวชาวบ้าน ที่แปลกใจก็คือล้านกว่าคนที่หายไปของช่อง 3 ก็ไม่ได้ไปเพ่ิมให้ช่องไหนเลย”สมภพ ระบุ 
(ผู้จัดการออนไลน์,2559). 
 โดยมีตัวเลขอ้างอิงเรตต้ิงยืนยันจาก AC Neilsenดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ตารางที่ 1.1 
 
เปรียบเทียบเรตต้ิง รายการที่ออกอากาศใน ช่วงเวลา 05.30 - 18.00 น. กลุ่มเป้าหมาย All 
Nationwide/Age 4+ 

วันที่ รายการเช้าน้ีที่หมอชิต รายการสนามข่าว 7 ส ี รายการเรื่องเล่าเช้าน้ี 
14 มีนาคม 2559 2.0 2.2 1.6 
15 มีนาคม 2559 1.8 2.7 1.5 
16 มีนาคม 2559 2.0 2.2 1.7 
21 มีนาคม 2559 2.0 2.2 1.5 
22 มีนาคม 2559 1.7 2.1 1.8 
23 มีนาคม 2559 1.9 2.1 1.6 

 
 สืบเน่ืองจากการนําเสนอข่าวจากสื่อต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายการ
ข่าวภาคเช้าเป็นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันสูงมาอย่างต่อเน่ือง แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียง 2-3 
ช่ัวโมงก็ตาม มีผู้สนใจร่วมชิงเม็ดเงินโฆษณาจํานวนมาก เป็นโอกาสของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในการ
ขยับขยายและหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้เรตติ้งเพ่ิมสูงขึ้น แต่ละสถานีต่างปรับกลยุทธ์ในการ
นําเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ชมข่าวเช้ามากที่สุด และด้วยพฤติกรรมของ
ผู้ชมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน การเลือกใช้สื่อมวลชนของผู้ชมจะเป็นการเลือกใช้ตามความต้องการ 
รสนิยมและทัศนคติเดิมของตน ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชม 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึง ที่ผู้ผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ควรต้องตระหนักถึง ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร”เพ่ือนําผลจาก
การศึกษาคร้ังนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ที่ต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ชม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชมและ
ผู้ผลิตรายการ และเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์  ในอนาคตต่อไป  
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1.2 ปัญหานําวิจัย 
 
 1.2.1 ผู้ชมที่รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ
เปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์อย่างไร 
 1.2.2 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมที่รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์แตกต่าง
กันหรือไม่ 
 1.2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 1.2.4 ทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์หรือไม่  
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 
 1.เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ทัศนคติ แนวโน้ม
พฤติกรรม ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน กับ การเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 3.เ พ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ 
 4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์แตกต่างกัน 
 1.4.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
 1.4.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่
รับชมเป็นประจํา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร”เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เลือกศึกษาเฉพาะผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ที่มี
อายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จาก 4 ช่อง
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ช่อง 7, ช่อง 3, ช่อง 8 หรือ ช่อง 9 โดยเปิดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน
มา ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2559  

 
1.6 นิยามศัพท์ที่เก่ียวช้อง 
 
 ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน และอาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ หมายถึง รายการข่าวที่นําเสนอทุกเช้าวัน
จันทร์-ศุกร์ในช่วงเวลาต้ังแต่ 05:00 - 09:30 น. ของ 5 อันดับรายการข่าวภาคเช้าที่มีคนดูสูงสุดจาก
ผู้ชมอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปทั่วประเทศต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 ของบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากัด เรียงตามลําดับโดย ดังน้ี 
  - ช่อง 7 รายการเช้าน้ีที่หมอชิต เวลา 06.00 – 07.30 น. เรตต้ิง2.829 
  - ช่อง 3 : รายการ เร่ืองเล่าเช้าน้ี เวลา 06:00 - 09:30 น.เรตต้ิง2.682 
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  - ช่อง 7 : รายการ สนามข่าว 7 สี เวลา 07:30 - 09:30 น.เรตต้ิง2.145 
  - ช่อง 8 : รายการ คุยข่าวช่อง 8 เวลา 05:00-08:00 น.เรตต้ิง0.787 
  - ช่อง 9 : รายการ คุยโขมงข่าวเช้า เวลา 05.30-07.15 น. เรตต้ิง0.303 
 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมการเปิด
รับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ทางช่อง 3, ช่อง 7,ช่อง 8 หรือ ช่อง 9 เป็นประจําอย่างน้อย 1 
ช่อง โดยศึกษาพฤติกรรมการรับชมในเร่ือง ความถี่ในการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
(จํานวนครั้งต่อสัปดาห์) สถานีโทรทัศน์ที่เปิดรับชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” เป็นประจําบ่อยที่สุด
ระยะเวลาในการรับชมเฉลี่ยจํานวนคร้ังต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการรับชมช่องที่รับชมเป็นประจํา 
จํานวนช่ัวโมงในการรับชม ช่วงเวลาที่เปิดรับชม สถานที่ที่เปิดรับชม ช่องทางการเปิดรับชม เหตุผลใน
การเปิดรับชม เหตุผลในการเลือกเปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่องที่รับชมเป็นประจํา และลักษณะ
พฤติกรรมในการเปิดรับชม  
 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก (Affection) ของผู้ชมที่เกิดขึ้นจากการประมาณค่า 
(Evaluation) ตามระดับความเช่ือ (Belief) ของแต่ละคนที่มีต่อการเปิดรับชมรายข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะบวก เห็นด้วย หรือช่ืนชม เป็นลบ ไม่เห็นด้วย หรือไม่
ช่ืนชม เป็นกลางหรือเฉยๆ ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ และจะสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่
วัดได้ โดยการศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาความรู้สึก ของผู้ชมที่มีต่อองค์ประกอบท้ัง 4 ด้านของรายการ 
“ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ในภาพรวมโดยพิจารณาด้านคุณภาพขององค์ประกอบเหล่าน้ี ดังน้ี  
  1.ส่วนเน้ือหารายการ หมายถึง คุณภาพของรายการข่าวในด้าน ความถูกต้อง 
ความสมดุล ความเป็นธรรม ความแม่นยําชัดเจน ความทันต่อเหตุการณ์ ความรวดเร็ว ความโดดเด่น 
เป็นต้น 
  2.ส่วนผู้นําเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว รวมท้ังวิธีการท่ีพวกเขาเหล่าน้ี
นําเสนอข่าว เช่น นํ้าเสียง บุคลิก ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ความแม่นยําชัดเจน ความโดดเด่น 
เป็นต้น 
  3.ศิลปะการผลิตรายการ (Production design) ได้แก่ ภาพลักษณ์รายการ (look 
& feels) ฉาก (set & props) รวมท้ังเสื้อผ้า กราฟิกต่างๆ เป็นต้น 
  4.วิธีการนําเสนอ (Presentation) การเลือกผู้ประกาศ การจัดเรียงลําดับของ
เน้ือหา การตัดสินใจรายงานสด หรือเป็นเทป เป็นต้น ทั้งน้ี รายการแต่ละรายการก็จะมีวิธีการ
สร้างสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่างกันออกไป 
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 แนวโน้มพฤติกรรม หมายถึง ความต้ังใจที่จะเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ต่อไป และความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.7 ข้อจํากัดของการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีจัดทําในช่วงหลังการปรับเปล่ียนผู้ดําเนินรายการข่าวภาคเช้าของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งอาจมีผลต่องานวิจัยในส่วนของรายการของข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ดังกล่าวได้ 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.8.1 ทําให้ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 1.8.2ทําให้ทราบถึง การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมในเขตกรุงเทพ
มหา นครที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 1.8.3เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารและผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ในการปรับปรุง
การผลิตรายการข่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมย่ิงขึ้น 
 1.8.4ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือขยายผลไปสู่การวิจัยรายการ
ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ หรือการนําเสนอข่าวสารในสื่อมวลชนประเภทอ่ืนต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนการวิจัยน้ี ดังต่อไปนี ้
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร 
 2.2 ทฤษฏีการเปิดรับข่าวสาร 
 2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับข่าวโทรทัศน์ 
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.6 เหตุผลในการต้ังสมมติฐานการวิจัย 
 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้รบัสาร (Demographic Characteristics of 
Audience Theory) 
 
 แนวคิดลักษณะทางประชากรของผู้รับสารเป็นทฤษฏีที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่า 
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงขับภายนอกที่มากระตุ้น และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราจะ
เป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางเอาไว้ และสังคมทั่วๆ ไปมักจะกําหนดให้บุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น.302) 
ทั้งน้ีผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ร่วมกัน ย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน เมื่อผู้
ส่งสารทราบว่าผู้รับสารเป้าหมายเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร ก็จะได้วางแผนปรับการสื่อสารของตนให้
เข้ากับลักษณะของผู้รับสาร ตลอดจนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้รับสารหรือเป้าหมาย (ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น.49) 
 เดวิด เบอร์โล (1960) กล่าวไว้ว่า “ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะตัดสินถึง
ความสําเร็จหรือไม่สําเร็จในการสื่อสารของผู้ส่งสาร ดังน้ัน ผู้ส่งสารจึงต้องคํานึงถึงผู้รับสาร ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะ หมายถึง ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ทั้งก่อนการส่ือสาร ขณะที่ทําการ
สื่อสารและหลังการสื่อสาร หรือเรียกได้ว่าตลอดเวลา ซึ่งก่อนการสื่อสารผู้ส่งสารควรจะต้องมีความรู้
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เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ชม เพ่ือเตรียมตัววางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ชมของตน การจะกระทํา
เช่นน้ันได้ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งสารจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้รับสารหรือผู้ชมของตน” 
 ดังน้ัน จึงถือได้ว่า ผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสื่อสาร  
โดยการสื่อสารจะสําเร็จหรือไม่น้ัน ผู้รับสารจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถช้ีวัดรูปแบบและสะท้อน
ความสําเร็จของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ส่งสารต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจมวลชนผู้รับสารที่เป็นเป้าหมาย
ของตน ผู้ส่งสารจะใช้ลักษณะทางด้านจิตวิทยาและลักษณะทางด้านประชากรของมวลชนผู้รับ
สารประกอบกัน ลักษณะทางด้านประชากรจะบอกว่าผู้รับสารเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เพศอะไร  
มีการศึกษาอย่างไร มีรายได้เท่าไร ในขณะที่ลักษณะทางด้านจิตวิทยาจะบอกว่าคนๆ น้ัน มีความรู้สึก
นึกคิดอย่างไร มีรสนิยมและความต้องการอย่างไร วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์มวลชนผู้รับสารน้ีเรียก 
ว่าการวิเคราะห์มวลชนผู้รับสารตามลักษณะทางประชากร โดยมีสมมติฐานว่ามวลชนผู้รับสารที่อยู่ใน
กลุ่มลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาคล้ายคลึงกัน และคนที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น.105) 
 การท่ีผู้รับสารมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่พฤติกรรมการ
สื่อสารหรือไม่น้ัน ต้องอาศัยคุณสมบัติที่นํามาใช้ในการจัดกลุ่ม และเป็นคุณสมบัติที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก หรือที่เรียกว่า คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics of 
Audience Theory) ซึ่งประกอบด้วย 
 
 2.1.1เพศ (Sex) 
  ผู้รับสารที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสื่อสารได้ การวิจัยทางจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่าง
อย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน 
  นอกจากน้ันยังมีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมักมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์  
โอนอ่อนผ่อนตาม ถูกชักจูงได้ง่าย อดทน มีเมตตา และหย่ังถึงจิตใจคนได้ดีกว่า ในขณะที่เพศชาย 
ใช้เหตุผล ถูกชักจูงใจได้ยาก และจดจําข่าวสารได้มากกว่า เพศชายมักชมโทรทัศน์ในขณะพักผ่อน  
แต่เพศหญิงมักชมโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กับทํางานอ่ืนๆ ด้วย ส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มและมีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและ 
รับข่าวสารน้ันด้วย ดังน้ัน การสื่อสารด้วยสื่อเดียวกัน เวลาเดียวกัน ผู้รับสารที่มีเพศต่างกันอาจจะมี
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การเปิดรับ การรับรู้ และการตีความแตกต่างกันไปด้วย (Scheider, 1963, อ้างถึงใน ปรมะ  
สตะเวทิน, 2546, น.115) 
 2.1.2 อายุ (Age) 
  อายุเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร เพราะอายุจะส่งผลต่อประสบการณ์ 
ความคิด ความสนใจ ความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับสาร โดยท่ัวไปแล้วคนที่มีอายุ
น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อน และมองโลกในแง่ดี ในขณะที่คนที่มีอายุมาก
มักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ มีความระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย และไม่ค่อย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน คนต่างรุ่นกันมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน จึงทําให้มีทัศนคติ  
และความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไปด้วย 
 กาญจนา แก้วเทพ (2543, น.303) อธิบายว่า ปริมาณและแบบแผนการใช้สื่อจะ
สัมพันธ์กับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวิตคนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ เช่นเด็กเล็กต้องอยู่ในบ้าน วัยรุ่นอยู่กับกลุ่มเพ่ือนหรือในโรงเรียน ผู้ใหญ่อยู่นอกบ้านหรือที่
ทํางาน เป็นต้น แบบแผนการใช้เวลาจึงเปลี่ยนไป นอกจากน้ี ลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุ่ม
บุคคลท่ีแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวัฎจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกล่าว  
จึงส่งผลต่อปริมาณการใช้สื่อ เช่น เด็กเล็กจะใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และใช้เพ่ือความบันเทิง วัยรุ่น
จะใช้สื่อนอกบ้านและใช้สื่อพร้อมกลุ่ม และใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง ผู้ใหญ่จะใช้สื่อทั้งในบ้านและนอก
บ้าน แต่จะมีเป้าหมายการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า คนชราจะใช้สื่อในบ้านเป็น 
ส่วนใหญ่ แต่จะใช้สื่อเพ่ือฆ่าเวลาหรือเป็นเพ่ือน คนที่มีอายุมากมักฟังรายการวิทยุหนักๆ เช่น  
ข่าวการอภิปรายปัญหาสังคม ดนตรีคลาสสิก รายการศาสนา และไม่ค่อยฟังดนตรีสมัยใหม่ รวมทั้ง
ชอบดูรายการโทรทัศน์เก่ียวกับการศึกษา และติดตามข่าวสารด้วย 
  อายุ จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม 
โดยบุคคลที่มีอายุมาก จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย 
บุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนมีอายุมากขึ้น จึงเห็น
ได้ว่า ปัจจัยด้านอายุของผู้รับสารนั้นมีอิทธิพลกับการสื่อสารในด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้น 
ทั้งน้ีเพราะเป็นสิ่งที่กําหนดความแตกต่างในเร่ืองของความยากง่ายในการชักจูงใจ โดยคนที่มีวัย
ต่างกันจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันด้วย 
 2.1.3การศึกษา (Education) 
  การศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร เพราะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งในส่วนของ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเช่ือ การเปิดรับ  
ความสนใจ และการตีความข่าวสารของผู้รับสาร คนที่ได้รับการศึกษาระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัย 
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ที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน สาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปด้วย เพราะคนที่มีการศึกษาสูงหรือความรู้ดี จะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะ
เป็นผู้รับสารที่ดี ทั้งน้ีเพราะคนที่มีความรู้กว้างขวางในหลายๆ เรื่อง มีความเข้าในศัพท์มาก และ 
มีความเข้าใจสารได้ดีกว่า แต่คนเหล่าน้ีเป็นคนที่ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ ทุกอย่างต้องมีเหตุผลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ (Burgoon, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น.117) 
  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปิดรับข่าวสาร ทั้งในส่วน 
ของประเภท และเน้ือหาสื่อที่เปิดรับ ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้จากรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ของผู้รับสารเอง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักต้องถูกจัดโดยแบบแผนการทํางานที่แตกต่างไปจากผู้มี
การศึกษาน้อย คนที่มีการศึกษาสูงมักมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องใช้เวลานอกเหนืองาน เช่น  
การเข้าสังคมทําให้เวลาที่จะใช้ไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างวิทยุ โทรทัศน์มีน้อย กล่าวโดยสรุปคือ  
คนที่มีการศึกษาสูงจะจัดสรรเวลาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ในขณะที่คนมีการศึกษา
น้อยมักจะเลือกเปิดรับสื่อจากวิทยุ โทรทัศน์ ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความชํานาญด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมมากนัก 
นอกจากน้ียังราคาถูก และเปิดรับสารที่บ้านได้ 
 2.1.4 รายได้ 
  รายได้และอาชีพเป็นลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์อย่างย่ิงเน่ืองจาก
อาชีพเป็นตัวกําหนดแหล่งที่มา และระดับความมากน้อยของรายได้ รายได้เป็นเคร่ืองกําหนดความ
ต้องการของคน ตลอดจนกําหนดความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รายได้จึงมีอิทธิพลในการ
กําหนดสถานะทางสังคม วิถีชีวิตการมองโลก และทัศนคติต่างๆ ของบุคคลได้ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 
2534, น.73) 
  แนวคิดด้านลักษณะทางประชากรของผู้รับสารน้ีเช่ือว่า คนที่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย การสื่อสารจัดเป็นพฤติกรรม
สําคัญอย่างหน่ึงของมนุษย์ นักวิชาการสื่อสารบางกลุ่มจึงเช่ือว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารของ
บุคคลน้ันๆ ที่มีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จึงน่าจะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วย 
พฤติกรรมการส่ือสารดังกล่าวนอกจากจะหมายถึงการเลือกใช้ถ้อยคําในภาษาทั้งวัจนภาษาและ 
อวัจนภาษา ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสารให้สําเร็จลุล่วงแล้ว ยังรวมไปถึงการสื่อสารที่ใช้สื่อ
หรือการเปิดรับข่าวสารข้อมูลจากสื่ออ่ืนๆ ที่ผู้รับสารต้องการอีกด้วย 
  สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาถึง การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษา
ได้ทําการศึกษาผู้รับสาร น่ันคือ ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งถือเป็นมวลชนผู้รับสาร ที่มีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน ทําให้ความความต้องการข่าวสาร 
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การเลือกรับชม พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไป ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดการ
วิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้รับสาร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ มาร่วมศึกษากับทฤษฏีการเปิดรับข่าวสาร ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ ของผู้ชม
รายการ ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มาร่วมประกอบใน
การศึกษาคร้ังนี้ด้วย 
 
2.2 ทฤษฏีการเปิดรบัขา่วสาร (Media Exposure Theory) 
 
 การสื่อสารถือเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงของชีวิตมนุษย์ นอกเหนือปัจจัยสี่ คือ อาหาร 
ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่มีความจําเป็นต่อความอยู่รอด แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนปัจจัยสี่ แต่การให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่น้ัน ต้องใช้การส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ การสื่อสารจึงเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อในกระบวนการทางสังคม 
ย่ิงในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ประกอบด้วยคนจํานวนมากเท่าใด การส่ือสารจะยิ่งมีความสําคัญ
มากข้ึนเท่าน้ัน จากความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม นํามาซึ่งความ
สลับซับซ้อน  จึ ง ต้องใ ช้การสื่ อสารเข้ ามาเป็นเครื่ องมือ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในสั งคม  
(ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537, น.3) 
 ชาร์ล เค อัทคิน (1973, น.208) กล่าวว่า บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตา
กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารจึงเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ต้องการข้อมูลในการ
ตัดสินใจ หรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดีย่ิงขึ้น 
 กิติมา สุรสนธิ (2533, น.46-47) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่าง
ที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังน้ัน ข่าวสาร 
ที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสาร 
ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิด
ความสําเร็จในการสื่อสาร 
 
 2.2.1 ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร 
  แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L.Becker, 1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับ
ข่าวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ 
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    1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหา
ข้อมูล เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง หรือเร่ืองทั่วๆ ไป 
  2.การเปิดรับข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพ่ือทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากรู้ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็จะให้ความเอา
ใจใส่ในการอ่าน การดู หรือการฟังเป็นพิเศษ 
  3.การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสาร เพราะต้องการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 
  FriedsonRiley&Flowerman(1951) มีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า แรงจูงใจ
ที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม จะเป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดความสนใจเปิดรับสื่อจากสื่อต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งปรากฏการณ์น้ี เมอร์ตัน (Merton) ไรท์ (Wright) และวาบ
เลส (Waples) เรียกว่า “พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร” นักวิชาการเหล่าน้ีมีความเห็นตรงกันว่า 
ผู้รับข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากสื่อใดนั้นย่อมเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผู้รับ
สาร เพ่ือนําไปเป็นหัวข้อในการสนทนา ซึ่งจะทําให้ผู้รับสารรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 2.2.2 วัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสาร 
  วัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร สามารถจําแนกได้ 4 ประการ คือ 
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร) 
  1.เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือ ผู้รับสารต้องการสารสนเทศ (Information) เพ่ือ
สนองต่อความต้องการและความอยากรู้ 
  2.เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) เช่น การเปิดรับสื่อเพ่ือแสวงหาความเร้าใจ 
ความสนุกสนาน ความต่ืนเต้น รวมท้ังการพักผ่อน 
  3.เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การต้องการสร้าง
ความคุ้นเคย หรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่น การใช้ภาษาร่วมสมัย เพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจําหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 
  4.การผละสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยง
งานประจําหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 
  McCombs & Becker (1979, อ้างถึงใน พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529, น. 291) 
ได้สรุปผลการศึกษาว่า ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสาร เพ่ือจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1.เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์รอบตัว ให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ควรรู้ 
  2. เพ่ือใช้ข่าวสารที่ได้มาน้ันมาเป็นเคร่ืองช่วยในการตัดสินใจ 
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  3. เพ่ือใช้ข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนช่วยเสริมความคิดเห็นที่มีอยู่เดิมให้มั่นคง
ย่ิงขึ้น หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทําลงไปแล้ว 
  4. เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์ในการถกเถียงปัญหาประจําวันกับบุคคลอ่ืน 
  5. เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นด้วย 
  6. เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือความบันเทิง 
  จากที่กล่าวมา ผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับข่าวสารในลักษณะเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้
ผู้รับสารมีอิทธิพลต่อข่าวสารมาก โดยสามารถกําหนดเน้ือหาสาระ ภาษา วิธีการนําเสนอ และ
ลักษณะต่างๆ ของข่าวสารได้อีกด้วย 
 2.2.3 ลักษณะการเปิดรับข่าวสาร 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน  
มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันและมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่าง
กันน้ัน แต่โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะทําการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย์, 2544,
น. 13-14) 
  1. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชน
ว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย การเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริโภค
สื่อมวลชนน้ัน จะขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมี
วัตถุประสงค์และความต้ังใจในการใช้ประโยชนแตกต่างกันไป 
  2. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผู้ที่นํา
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน โรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (1971) กล่าวว่า ใน
กรณีที่ต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารน้ันควรที่จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคล
เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รับสารมีความ
เข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจย่ิงขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลน้ีสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี (เสถียร เชยประทับ, 2525) 
   2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ หรือชักจูงโนมน้าวใจกับบุคคลโดยตรง 
   2.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดย
กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมี
ความสนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นด้วย 
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  3. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจโดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิต
ขึ้นมาโดยมีเน้ือหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (ปรมะ  
สตะเวทิน, 2532, น. 99 อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540, น.135) 
 จากแนวความคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารนี้จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยสําคัญใน
การนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ย่ิงบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาก
เท่าใดบุคคลยอมต้องการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่าน้ันโดยไม่จํากัดว่าจะทําการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ใด ไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะทําการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่องที่ตนให้ความสนใจเท่าน้ันเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ 
จึงทําให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารท่ีแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ และวัตถุประสงค์ หรือ 
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมทําให้มีการเปิดรับข่าวสารท่ี
แตกต่างกันได้ด้วย (กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 
 2.2.4 ปัจจัยพื้นฐานของการเปิดรับข่าวสาร 
  เมอร์ริลล์และโลเวนสไตน์ (Merrill & Lowenstein, 1971, อ้างถึงใน  
ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527, น.170-174) ได้กล่าวถึง เหตุผลหรือแรงผลักดันที่ทําให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้
มีการใช้สื่อโดยจะมีการเปิดรับสื่อตามแบบเฉพาะของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะเกิดจาก
ปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ กล่าวคือ 
  1.ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาโดยตรงที่ว่า ปกติคนเราย่อมจะไม่ชอบ 
ที่จะอยู่ตามลําพัง เน่ืองจากเกิดจากความรู้สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม 
จึงพยายามท่ีจะรวมกลุ่ม เพ่ือสังสรรค์กับผู้อ่ืนเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้ เมื่อไม่สามารถจะติดต่อ
สังสรรค์กับบุคคลได้โดยตรง สิ่งที่ดีที่สุดคือการอยู่กับสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการส่ือสาร และแท้จริงคน
บางส่วนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมวลชนมากกว่าที่จะอยู่กับบุคคลด้วยซ้ํา เพราะสื่อมวลชนเป็นเพ่ือน 
แก้เหงาที่ไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนา หรือทางสังคมให้แก่ตนเอง 
  2. ความอยากรู้อยากเห็น ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนเป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังน้ัน สื่อมวลชนจึงถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลักสําคัญอย่าง
หน่ึงในการเสนอข่าวสาร ปกติมนุษย์จะอยากรู้อยากเห็น เปิดรับและเลือกรับรู้โดยเร่ิมจากสิ่งที่อยู่ใกล้
ตัวเองที่สุด ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตัวเองมากที่สุดตามลําดับ และไม่ว่าสิ่งที่สนองความอยากรู้อยากเห็น
น้ันจะเกิดจากวัตถุ สิ่งของ ความคิดหรือการกระทําของเพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือนร่วมโลก ความอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งต่างๆ นอกเหนือจากที่เกิดข้ึนใกล้ชิดกับตนเองมากท่ีสุดแล้ว คงจะไม่มีอะไรดีกว่า
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สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งน้ีไม่ใช่ เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ันจะมีผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม
เท่าน้ัน แต่เป็นความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ เ กิดข้ึนในแง่ต่างๆ เช่น สาเหตุของเหตุการณ์  
ผู้ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ัน รวมท้ังผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย 
  3.ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพ้ืนฐาน มนุษย์เป็นผู้เห็นแก่ตัวในฐานะที่เป็น
ผู้รับข่าวสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือให้ได้
ข่าวสารที่จะช่วยให้ตนเองได้รับความสะดวกสบาย รวมท้ังให้ได้ข่าวสารที่ทําให้ตนเองเกิดความ
สนุกสนานบันเทิง 
  4.ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนทั่วไป สื่อมวลชนแต่ละอย่างก็มี “ลักษณะเฉพาะ”
ที่ผู้รับข่าวสารแต่ละคนแสวงหา และที่ได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน “ลักษณะเฉพาะ” ของสื่อแต่ละอย่าง
จึงมีส่วนที่ทําให้ผู้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนมีจํานวนและองค์ประกอบแตกต่างกันไป ทั้งน้ีเพราะว่า
ผู้รับข่าวสารแต่ละคนย่อมจะหันเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากส่ือที่จะสนองความต้องการและ
ทําให้ตนเองเกิดความพอใจ 
 2.2.5 องค์ประกอบของการเปิดรับข่าวสาร 
  แชรมม์ (Schramm, 1973, pp. 121-122) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ 
ของการเลือกเปิดรับสื่อและรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร ได้แก่ 
    1. ภูมิหลังที่แตกต่างกัน จะทําให้ผู้รับสารมีความสนใจและเลือกที่จะเปิดรับสื่อที่
แตกต่างกัน 
  2.ประสบการณ์ เน่ืองจากผู้รับสารย่อมมีประสบการณ์หรืออาจเคยมีภูมิหลัง 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ข่าวสาร วัตถุ สิ่งของต่างๆ แตกต่างกันออกไป ประสบการณ์และความรู้น้ัน จึงเป็น
ตัวแปร ที่ทําให้ผู้รับสารเปิดรับสื่อและแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน 
  3. การศึกษาและสถานภาพทางสังคม คือ อาชีพและรายได้ นับเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ขึ้นในบุคคลและเป็นตัวช้ีพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลน้ัน ทั้งการ
เลือกรับสื่อและการเลือกเน้ือหาข่าวสารที่ต่างกัน 
  4. ความสามารถในการรับสาร ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคนที่จะมีส่วน
สัมพันธ์กับความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคลได้มากน้อยแตกต่างกัน 
  5.บุคลิกภาพ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อและข่าวสาร ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผู้รับสาร 
  6. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารแต่ละคนเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ผู้รับ
สารเข้าใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายในข่าวสารของ 
ผู้รับสาร 
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  7. ทัศนคติ เป็นตัวแปรที่กําหนดการรับ และการตอบสนองข่าวสารหรือสิ่งเร้า
ต่างๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมของผู้รับสารที่มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่พบ ทัศนคติของ
ผู้รับสารเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อทัศนคติเปลี่ยนไป การรับข่าวสารและการตอบสนองต่อข่าวสาร
ก็จะแตกต่างไปด้วย 
  8. การประเมินสารประโยชน์ของส่ือและข่าวสาร เน่ืองจากผู้รับสารแสวงหาสื่อ
และข่าวสารเพ่ือสนองความต้องการของตน การประเมินสารประโยชน์จะช่วยให้ผู้รับสารได้เรียนรู้ว่า
สื่อและข่าวสารนั้นมีประโยชน์แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดพัฒนาการปรับปรุงอุปนิสัยและรูปแบบการ
แสวงหาสื่อและข่าวสารที่แตกต่างกัน 
  วิลเบอร์ ชแรมป์ (Wilbur Scharm) กล่าวถึง หลักการทั่วไปของการเลือก
ความสําคัญของข่าวสารว่าข้ึนอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได้ 
(Promise of reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดังน้ี 
 

 
การเลือกรับข่าวสาร 

 
= 

สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง 
----------------------------------- 
ความพยายามที่ต้องใช้ 

 
  จากสูตรน้ีจะเห็นได้ว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย 
เช่น ข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งสามารถเลือกเปิดรับได้ง่าย และมีสารประโยชน์ต่อตนเอง โดยอาจ
มีสาเหตุในการเลือก เช่น ประสบการณ์ที่ต่างกัน ความสามารถในการประเมิน สารประโยชน์ของ
ข่าวสาร ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย 
  องค์ประกอบทางด้านสังคมก็เป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่สามารถ
สร้างประสบการณ์ กล่อมเกลา และปลูกฝังความคิด ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของผู้รับสาร
โดยตรง องค์ประกอบทางสังคมท่ีสําคัญ (ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527, น.164-166) คือ 
  1. ลักษณะทางประชากร ลักษณะพ้ืนๆ ที่สําคัญอย่างหน่ึง คือลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้รับข่าวสาร ที่สําคัญได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น ย่อมมีอิทธิพลต่อการรับ
ข่าวสารของผู้รับเป็นอันมาก มีหลักฐานการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผู้รับข่าวสารที่เป็นผู้ชาย
จะถูกโน้มน้าวจิตใจได้ยากกว่าผู้รับข่าวสารท่ีเป็นผู้หญิง (Schramm, 1982, pp. 139-143, อ้างถึงใน 
ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527, น. 166) อน่ึงมีผลงานวิจัยอีกไม่น้อยที่ช้ีให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรอย่าง
อ่ืนๆ อีก เช่น เช้ือชาติ ระดับทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังศาสนาก็มีส่วนสัมพันธ์กับการโน้มน้าวใจ
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ของผู้รับข่าวสารอยู่มากเช่นเดียวกัน (Pool & Schramm, 1973, p. 238, อ้างถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 
2527, น. 166) 
  2. ระดับการศึกษา และสถานภาพทางสังคม ระดับการศึกษาและระดับช้ันทาง
สังคม มีส่วนเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นตัวกําหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผู้รับ
ข่าวสาร ตัวอย่างจากการวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ผู้ได้รับการศึกษาสูง จะเลือกชมรายการข่าว 
รายการที่มีสาระ และรายการกิจกรรมสาธารณะมากกว่ารายการอ่ืน (Stiener, 1963, p. 198, อ้าง
ถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527, น. 166) นอกจากน้ี ระดับการศึกษาและสังคมจะมีความสัมพันธ์กับการ
ชอบใช้สื่อประเภทพิมพ์มากกว่าโทรทัศน์ รวมทั้งจะดูโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและ
สาธารณะด้วย (Schramm & Others, 1961, อ้างถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย, 2527, น. 166) 
  3.สภาพแวดล้อม ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ที่มีต่อข่าวสารอย่างใดอย่าง
หน่ึง มิใช่จะถูกกําหนดข้ึนจากประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับเร่ืองน้ัน หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
เท่าน้ัน แต่ยังข้ึนกับสภาพแวดล้อมของผู้รับข่าวสารอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกที่สร้างทัศนคติเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ 
ต้ังแต่บุคคลเกิดมา สถาบันการศึกษา ก็เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสติปัญญา ความคิด ความเช่ือ อันเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก และพฤติกรรม
ที่แสดงออก โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ตัวกําหนดสิ่งเร้าหรือตัวข่าวสารซึ่งบุคคลควรจะรับรู้หรือการสนองตอบต่างๆ รวมท้ังการคาดคะเนผล
ที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกในสถาบันเหล่าน้ีด้วย 
  4.บทบาทของผู้รับสาร บทบาทเป็นโครงสร้างเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่สังคม
กําหนดขึ้น บทบาทแต่ละบทบาทจะมีรูปแบบของพฤติกรรมเป็นส่วนควบคุมอยู่ด้วยเสมอ ในระบบ
การสื่อสาร บทบาทเป็นปัจจัยซึ่งแหล่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสารสามารถท่ีจะคาดคะเนพฤติกรรมของ
กันและกันในสถานการณ์หน่ึงๆ เป็นปัจจัยทางสังคมท่ีทําให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผลได้ตามต้องการ 
กล่าวคือ ในขณะนั้นผู้รับข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางสถานภาพและบทบาทอย่างไรกับผู้ส่งข่าวหรือ
แหล่งข่าวสาร ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกันในบทบาท รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ย่อมจะมี
อิทธิพลทางความคิด และความรู้สึกทางค่านิยม และเป้าหมายของกันและกัน 
  5. วัฒนธรรมและประเพณี การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนในสภาพ
วัฒนธรรมและประเพณีของสังคม วัฒนธรรมอย่างหน่ึงก็คือ สภาพที่บุคคลมีความเช่ือ มีค่านิยม มีการ
รักษาวัตถุสิ่งของ รวมท้ังการแสดงออกร่วมกัน วัฒนธรรมอาจจะแสดงออกมาทางการกีฬา การร้องรํา
ทําเพลง การสร้างที่อยู่อาศัย ระบบการศึกษา ภาษา เป็นต้น ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้รับ
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ข่าวสารสังกัดอยู่ย่อมมีส่วนในการหล่อหลอมพฤติกรรมและมีผลกระทบต่อการรับข่าวสารของผู้น้ัน
ด้วย 
  6. กลุ่มอ้างอิง เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนในสังคมอาจมีบทบาทอย่างหน่ึงอย่างใด
หรือหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ในสังคมท่ีซับซ้อนมากๆ บุคคลอาจมีบทบาทต่างๆ อยู่ในกลุ่มสังคม มี
ตําแหน่งหน้าที่และมีพฤติกรรมต่างๆ ในกลุ่มของตน กลุ่มเหล่าน้ีจะเป็นเสมือนแหล่งอ้างอิงของบุคคล
ที่สังกัด กล่าวอีกนัยหน่ึง บรรทัดฐาน บทบาท และพฤติกรรมของกลุ่มที่บุคคลสังกัดอยู่ จะเป็นสิ่งช้ี
พฤติกรรมและความเช่ือของบุคคลที่เป็นสมาชิก เมื่อเป็นดังน้ี จึงอาจคาดคะเนพฤติกรรมของผู้รับ
ข่าวสารได้จากบทบาท และพฤติกรรมของกลุ่ม ที่ผู้รับข่าวสารสังกัดอยู่ 
 2.2.6ความต้องการข่าวสารของผู้รับสาร 
  อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญก้าวหน้า ทําให้การสื่อสารใน
เน้ือหาเดียว สามารถสื่อสารได้หลายช่องทางมากขึ้น ทั้งยังทําให้จํานวนผู้ส่งสารในเรื่องเดียวกันมี
จํานวนมากข้ึน เพราะการสื่อสารไปสู่ผู้รับสารกระทํากันอย่างง่ายดายมากกว่าในอดีต ทําให้มีข่าวสาร
มากมายไหลเวียนอยู่ในสังคม ดังน้ันในโอกาสที่ผู้รับสารจะรับข่าวสารทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก  
จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจในความต้องการข่าวสารของผู้รับสาร ที่ก่อให้เกิดความคาดหวังและ
พฤติกรรมในการสื่อสารที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเหมาะสมต่อผู้รับสารนั้น โดย (พรทิพย์  
วรกิจโภคาทร, 2529, น. 290-291) ได้รวบรวมมาสรุปไว้ 4 ประการ คือ 
  1.ความต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตน (Utilization)ผู้รับสารจะเปิดรับ
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตนเองเป็นสําคัญ เช่น อ่านข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ 
  2.ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้อง (Consistency)กับค่านิยม ความเช่ือ และ
ทัศนคติของผู้รับสาร โดยข่าวสารใดที่ไม่สอดคล้องก็มักจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการปฏิเสธ
จากผู้รับสาร 
  3.ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)ซึ่งเป็นธรรมชาติของบุคคลที่ต้องการอยากจะ
มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในยุคสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ต้องเปิดรับข่าวสาร ที่อาจ
นํามาใช้ในการตัดสินใจ 
  4.ความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา (Avalibillity)ผู้รับสารจะมีข้อจํากัด
ในการเปิดรับข่าวสาร คือ ถึงแม้ข่าวสารที่ได้มาน้ันจะมีประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง แต่ถ้า
ข่าวสารดังกล่าวได้มาด้วยความยากลําบากหรือไม่สะดวก ผู้รับสารก็ไม่อาจเปิดรับข่าวสารน้ันได้ 
ดังน้ันพฤติกรรมหนึ่งของผู้รับสาร คือ ความสะดวกในการรับข่าวสาร เช่น ผู้หญิงเข้าร้านทําผมมักจะ
อ่านนิตยสารต่างๆ ในขณะที่ทําผม เป็นต้น 
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 2.2.7 เกณฑ์การเลือกสื่อ 
  พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529, น. 291-292 ระบุเกณฑ์การเลือกสื่อไว้ ดังต่อไปนี้ 
  1. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness)ผู้รับสารบางคนไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่ ซึ่งมักพบว่าบุคคลที่มีอายุมาก เคยฟังสื่อวิทยุเป็นประจําก็มักจะ
ไม่สนใจสื่อชนิดอ่ืน 
  2. เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability)ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้
ความพยายามมาก เช่น ประชาชนในชนบท ส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก  
เพราะสามารถจัดหาเคร่ืองรับวิทยุมาได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืนๆ 
  3. เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience Preferences)ผู้รับสารจะมี
พฤติกรรมการรับสื่อที่แตกต่างกันไปโดยจะเลือกสื่อได้ตามที่ตนสะดวก ทั้งทางหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ นิตยสารและสื่อบุคคล 
  4.ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media)คุณลักษณะเฉพาะของสื่อที่มี
ผลต่อการเลือกสื่อของผู้รับสาร เช่น ลักษณะเด่นของโทรทัศน์ทําให้ได้เห็นภาพเป็นจริงได้ เร้าใจ มี
ความรู้เหมือนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ และสามารถพักผ่อนอิริยาบถได้ตามสบาย 
  5. เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency)ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ความคาดหวังและทัศนคติของตน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ขึ้นอยู่กับการ
เปิดรับสื่อมวลชน (Mass Media Exposure) 
  แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, p. 9 ) สรุปว่า โดยส่วนใหญ่แล้วคนมีแนวโน้ม 
ที่จะเลือกรับเน้ือหาหรือเปิดรับสื่อที่เสริมยํ้าหรือสอดคล้องกับทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง 
ที่มีอยู่ และจะหลีกเลี่ยงเน้ือหาหรือเปิดรับสื่อที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความสนใจของตน เช่นเดียวกับ 
ไรท์ (Wright, 1974, p. 109) กล่าวว่า คนจะเลือกรับสื่อมวลชนที่มีเน้ือหาที่เขาคิดว่าน่าสนใจที่สุด
และจะพึงพอใจเมื่อสอดคล้องกับประสบการณ์ และความคิดเดิมที่มีอยู่ 
 2.2.8 ตัวชี้ (Index) ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 
  นอกจากน้ัน ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการวิจัยน้ัน แม็คเลาด์ และ 
โอคีฟ (McLeaod& O’Keefe, 1972, p.123) กล่าวว่า ตัวช้ี (Index) ที่ใช้วัดพฤติกรรม 
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่างคือ 
  1. การวัดจากเวลาที่ใช้กับสื่อ (Time Spent with Media) 
  2. การวัดจากความถี่ของการใช้สื่อ (Frequency) แยกตามประเภทของเนื้อหา
รายการที่แตกต่างกันที่ตนช่ืนชอบ 
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 การนําทฤษฏีการเปิดรับข่าวสารมาใช้ประกอบการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือเป็นการศึกษา
ผู้รับสารโดยตรง เพราะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการเปิดรับข่าวสาร เป็นพ้ืนฐานหนึ่งที่ผู้รับสารจะต้องมี 
สําหรับการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่นักสื่อมวลชน 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ส่งสาร จะต้องพิจารณาก่อนทําการวางแผนเพื่อให้สามารถผลิตรายการและ
สื่อสารได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยงานวิจัยช้ินน้ีมุ่งศึกษาถึงลักษณะ
ทางประชากรกับการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ กับทัศนคติของผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติ 
 

 2.3.1 ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” 
  เรื่องของทัศนคติ ได้มีการศึกษาสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และศึกษา
ค้นคว้าอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาต่างๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาทางจิตวิทยา เช่น สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น 
  คําว่า “ทัศนคติ” เป็นศัพท์จิตวิทยาการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองแสดงถึงพฤติกรรม
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ บุ ค ค ล มี ต่ อ สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห น่ึ ง  บั ญ ญั ติ ม า จ า ก คํ า ว่ า  “Attitude”  
ในภาษาอังกฤษ และมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Aptus” แปลว่าโน้มเอียงและเหมาะสม  
(ลัดดา กิติวิภาต, 2525, น. 1) มีชาวต่างชาติและชาวไทยอธิบายความหมายของคําว่า “ทัศนคติ”  
ไว้มากมาย จึงทําให้คําว่า “ทัศนคติ” มีความหมาย แตกต่างกันออกไปดังน้ี 
  อัลพอท (Allport, 1976, p.258) ได้ให้คํานิยามไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะ 
ทางจิตใจซึ่งแสดงออกถึงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ก่อตัวขึ้นมาโดยประสบการณ์และ
ส่งอิทธิพลให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือช้ีแนะต่อพฤติกรรม 
  ลุทซ์ (Lutz, 1991, p. 317) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” ว่าเป็น 
การแสดงความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของบุคคลในรูปแบบของความช่ืนชอบ หรือ ความไม่ช่ืนชอบต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติจะเกิดจากการเรียนรู้ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เคย
มีมา ซึ่งทัศนคติจะเป็นตัวทํานายแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ได้ เพราะทัศนคติจะมีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมเสมอ อีกทั้ง ทัศนคติที่ เกิดข้ึนน้ัน จะต้องมีความ คงที่ สม่ําเสมอไม่
เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
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  ชิฟฟ์แมน และ คนุ๊ก (Shiffman&Kanuk, 2004, p. 312) กล่าวว่าทัศนคติ 
หมายถึง ความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พอใจ หรือ ไม่
พอใจ ที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยทัศนคติของบุคคลจะสามารถสะท้อนมุมมองของเขา ที่มี ต่อ
สภาพแวดล้อม ขณะเดียวกัน ทัศนคติก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล 
ทัศนคติไม่สามารถเห็นได้โดยตรง แต่ต้องวินิจฉัยจากสิ่งที่แต่ละบุคคลพูดหรือกระทํา 
  โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208 – 209, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, 
น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า บุคคลน้ัน คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจส่งผลถึง 
พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น มิติของ 
การประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม 
ต่อไป 
  อุทุมพร จามรมาน (2537) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า เป็นสภาวะทางจิตที่
กําหนดการคิดที่มีพ้ืนฐานมาแล้ว โดยมีองค์ประกอบคือ 
  1. ความรู้สึก เช่น การชอบหรือไม่ชอบต่อคน หรือสิ่งน้ัน ๆ 
  2. ความรู้สึกหรือความคิด เช่น ความรู้เก่ียวกับคน สิ่งน้ันหรือเรื่องน้ัน ๆ 
  3. การกระทําหรือพฤติกรรม เช่น ความต้ังใจจะแสดงกิริยาที่เก่ียวกับคนหรือสิ่ง
น้ันออกมา 
  ธีระพร อุวรรณโณ (2535, น.4) สรุปลักษณะของนิยามทัศนคติไว้ 4 ด้านคือ 
  1. ทัศนคติมีที่หมาย (attitude object) ที่หมายเหล่าน้ี ได้แก่ สิ่งของ คน สถานที่
แนวความคิด สถานการณ์ ฯลฯ 
  2. มีการระบุในแง่ดี ไม่ดี (evaluation aspect) 
  3. มีลักษณะค่อนข้างยืนยงคงทน (relative enduring) 
  4. ความพร้อมในการตอบสนอง (readiness for response) 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2536, น.1) ให้ความหมายว่า ทัศนคติเป็นความเช่ือ 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ การกระทํา สถานการณ์ และอ่ืนๆ รวมท้ังท่าที
ที่แสดงออกมาบ่งถึงสภาพของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติเป็นนามธรรม และเป็นส่วนที่ทําให้
เกิดการแสดงออกด้านการปฏิบัติ แต่ทัศนคติไม่ใช่แรงจูงใจ (motive) แรงขับ (drive) หากแต่เป็น
สภาพแห่งความพร้อมที่จะโต้ตอบ และแสดงให้ทราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคลต่อ 
สิ่งเร้า สันติ ณ พัทลุง (2545, อ้างถึงใน ชุดา จิตพิทักษ์, 2525, น.65) ได้ศึกษาความคงที่ของทัศนคติ
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และได้กล่าวว่า ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่ว่าในบางกรณีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ยากมาก และยังกล่าวอีกว่า ทัศนคติแสดงในพฤติกรรม 2 ลักษณะ คือ 
  1. ทัศนคติเชิงนิมาน หรือทางบวก เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ
เห็นด้วย หรือชอบ อยากทํา อยากได้ อยากเข้าใกล้สิ่งน้ัน 
  2. ทัศนคติเชิงนิเสธ หรือทางลบ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะไม่พอใจ ไม่
เห็นด้วย เบ่ือหน่าย ชิงชัง อยากหนีไปให้พ้นสิ่งน้ัน 
  สันติ ณ พัทลุง (2545, อ้างถึงใน ชุดา จิตพิทักษ์, 2525, น.70) กล่าวว่า ทัศนคติ
เป็นแกนกลางของจิตวิทยาสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งถือว่าทัศนคติมีความสําคัญในการกําหนดพฤติ กรรม
ในสังคม และได้อธิบายเก่ียวกับทัศนคติ โดยการแยกอธิบายความหมายของทัศนคติออกเป็น 5 
ลักษณะย่อย ๆ ดังน้ี คือ 
  1.เป็นภาวะทางจิตและประสาท ซึ่งอาจแสดงออกให้เห็นได้ทางพฤติกรรม เช่น 
โกรธเกลียด รัก เป็นต้น 
  2. เป็นความพร้อมที่จะตอบสนอง คือ เมื่อมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใดก็พร้อมจะ
ตอบสนองต่อสิ่งน้ันตามลักษณะของทัศนคติที่เกิดขึ้น เช่น ชอบวิชาภาษาอังกฤษก็มีความต้องการท่ี
จะเรียนหรือสนใจวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ 
  3.เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระเบียบเกิดขึ้นเป็นกลุ่มและจัดระเบียบไว้แล้วในตัวเองคือ 
เมื่อเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อเน่ืองกันและจะติดตามมาด้วยพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
กัน เช่น โกรธก็จะหน้าบ้ึง เป็นต้น 
  4.เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ หมายความว่า ประสบการณ์มีส่วนช่วยในการ
สร้างทัศ 
  5.เป็นพลังสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกจากความหมายดังกล่าว
ข้างต้น 
  กล่าวโดยสรุป ทัศนคติ คือ สภาวะทางจิตใจ ความคิด ความรู้สึก ของบุคคล ใน
รูปแบบของความชื่นชอบ และไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ และมี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมเสมอ โดยวินิจฉัยจากสิ่งที่บุคคลพูดหรือกระทํา 
 2.3.2 ลักษณะของทัศนคติ 
  เสรี วงษ์มณฑา (2542, น.106-107) กล่าวว่าลักษณะของ ทัศนคติ (attitude) 
หมายถึงความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจ
หรือไม่พอใจต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เ น่ืองจากเป็นผลจาก
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กระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไร
หรือทําอะไรโดยมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 
  1. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งหน่ึง ซึ่งสิ่งหน่ึง ประกอบด้วย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะ
อย่างหรือแนวคิดที่สัมพันธ์กับการตลาด 
  2. ทัศนคติเป็นเร่ืองของสิ่งสะสมในสมองที่ได้เรียนรู้มา ได้แก่ ความรู้ ความเช่ือ 
ค่านิยมทัศนคติที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
การเปิดรับจากสื่อมวลชน 
  3. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มจะคงเส้นคงวา คือ ทัศนคติในทุก ๆ เรื่องมี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงออก แม้ว่าจะมีแนวโน้มคงที่แต่ทัศนคติไม่จําเป็นจะต้องถาวร
เสมอไปสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ 
  4. ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อม ทัศนคติเกิดข้ึนภายใต้เหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมถูกกระทบโดยสถานการณ์ 
  สุรางค์โค้วตระกูล (2533, น.246 - 247) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของทัศนคติไว้ 6 
ประการ คือ 
  1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ 
  2. ทัศนคติเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง ฉะน้ัน
ทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบ 
  3. ทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึก
อารมณ์(affective component) องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด (cognitive component) 
และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (action tendency component) 
  4. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ หรือ
จากลบเป็นบวก ซึ่งบางคร้ังเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้น (intensity) หรือความมากน้อย ซึ่งทัศนคติบางอย่างอาจจะหยุดเลิกได้ 
  5. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลน้ันเป็นสมาชิก เน่ืองจาก
ชุมชนหรือสังคมหน่ึง ๆ อาจจะมีค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะ ฉะน้ันค่านิยมเหล่าน้ีจะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของบุคคลที่เป็นสมาชิก ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนทัศนคติจะต้องเปลี่ยนค่านิยม 
  6. สังคมประกิต (socialization) มีความสําคัญต่อพัฒนาการทัศนคติของเด็ก 
โดยเฉพาะทัศนคติต่อความคิดและหลักการที่เป็นนามธรรม อุดมคติ เช่น ทัศนคติต่อเสรีภาพในการ
พูดการเขียน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติทางบวกสูงที่สุด 
 2.3.3 ปัจจัยท่ีทําให้เกิดทัศนคติ (attitude formation) 
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  Foster (1951, อ้างถึงใน สุผจญ กลิ่นสุวรรณ, 2554, น.17) การก่อตัวของ
ทัศนคติเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ดังน้ี 
  1.ประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม จะทําให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งน้ันไปตาม
ทิศทางที่สั่งสมประสบการณ์มาก่อน 
  2.การติดต่อสื่อสาร (Communication) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน หรือการ
รับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ก็อาจทําให้บุคคลเกิดทัศนคติได้เช่นกัน 
  3.สิ่งที่เห็นเป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบบุคคลอ่ืนในสังคมทําให้เกิด
ทัศนคติขึ้น ในขั้นแรกเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น บุคคลจะสังเกตว่าบุคคลอ่ืนๆ ปฏิบัติตัวอย่างไร 
ขั้นต่อไป บุคคลน้ันจะแปลความหมายของการปฏิบัติเป็นรูปแบบของทัศนคติ 
  4.ปัจจัยที่เป็นสถาบันทางสังคม (Institution Factor) ทัศนคติหลายอย่างของ
บุคคลเกิดขึ้น เน่ืองจากความเก่ียวข้องกับสถาบันในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือ หน่วยงาน
ต่างๆ เป็นต้น 
  จะสังเกตได้ว่าแหล่งที่มาของการก่อตัวของทัศนคติน้ัน ล้วนจะต้องมีองค์ประกอบ
ที่ ให้ บุคคลเ ช่ือมโยง  ผ่ านการ ติด ต่อสื่ อสารจึ งจะ เกิดทัศนคติ ไ ด้  แม้แ ต่  ประสบการณ์ 
ที่ได้รับโดยตรงก็มีการสื่อสารแทรกอยู่ 
  นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้นําแนวทางการศึกษาของ นิวซัม และ คาเรล (Newsom 
&Carrell, 1995, p.78) มาเป็นกรอบการศึกษา ซึ่งได้สร้างรูปแบบของกระบวนการพ้ืนฐานของการ
ก่อตัวของทัศนคติและปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติไว้ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบ้ืองหลังทาง
ประวัติศาสตร์ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น 

การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม 
กระบวนการสร้าง

บุคลิกภาพและสิ่งท่ีมี
มาก่อนแล้ว 

ทัศนคติ พฤติกรรม 
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ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการพ้ืนฐานของการเกิดทัศนคติ(The Basic Process of Attitude 
Formation). จาก Public Relation Writing : Form and Styles (p. 78), โดย D. Newsom, 
&B.Carrell, 1995, Belmont California; Wadsworth. 
 
  จากภาพดังกล่าว อธิบายว่า การเกิดทัศนคติประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 
  1.พ้ืนฐานของแต่ละบุคคล หรือ เบ้ืองหลัง ทางประวัติศาสตร์ (historical setting) 
หมายถึง ลักษณะทางด้านชีวประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถานที่เกิด เจริญเติบโต สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองที่ผ่านมา จะเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล และเป็นปัจจัย
นําไปสู่การเกิดทัศนคติของคนน้ันๆ 
  2.สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ 
ของมนุษย์ที่มีต่อกันและกัน เช่น การเปิดรับข่าวสาร กลุ่มและบรรทัดฐานของกลุ่ม สภาพการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและประสบการณ์ 
  3.กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ (personality process) และสิ่งที่เกิดข้ึนมาก่อน 
(predispositions) เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างทัศนคติของแต่ละบุคคล ได้แก่  
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ในสังคม การปกป้องตัวเอง ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ความเช่ือ 
ความรู้ อารมณ์ ทําให้ทัศนคติ ของแต่ละคนต่างกันออกไป 
  กล่าวได้ว่า ทั้ง 3 ปัจจัยเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่การเกิดทัศนคติ และเมื่อประกอบกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน จะเป็นผลนําไปสู่พฤติกรรมในที่สุด 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2526, น.197) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลอันเกิดมาจากปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปน้ีประสบการณ์ส่วนบุคคล (personal experience) ทัศนคติของผู้บริโภคก่อตัวข้ึนมา
เน่ืองจากผลการเรียนรู้ของบุคคล องค์ประกอบหลายประการในประสบการณ์ของบุคคลกระทบ 
ต่อการก่อตัวของทัศนคติดังน้ี 
  1. ความต้องการและสิ่งจูงใจที่บุคคลมีอยู่น้ันมีส่วนร่วมอยู่มากทีเดียว ขณะที่
ผู้บริโภคไม่ชอบราคาสูงแต่ก็ชอบสินค้าคุณภาพสูง ทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้จะทําให้ผู้บริโภค
นิยมชมชอบในสิ่งที่ตรงกับความต้องการและสิ่งจูงใจทางร่างกายหรือทางอารมณ์ 
  2. จํานวนประเภทและความเช่ือถือได้ของข่าวสารท่ีผู้บริโภคสะสมมามีอิทธิพลต่อ
การก่อตัวของทัศนคติ อาจกล่าวได้ว่าทัศนคติทั้งหมดของผู้บริโภคเกิดจากข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ ย่ิงถ้า
ผู้บริโภครู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือร้านค้ามากขึ้นเท่าใดก็จะเป็นการง่ายเข้าที่จะทําให้เข้าเกิดความ
คิดเห็นขึ้น โดยปกติผู้บริโภคที่มีทัศนคติไม่มั่นคงมักเกิดจากกการที่เขามีข่าวสารไม่เพียงพอหรือไม่
ถูกต้อง 
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  3. สภาพของการที่จะเลือกนึกเห็นภาพพจน์ของผู้บริโภค ซึ่งก็สืบเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริโภคก็มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของทัศนคติเช่นกัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะ
ละเลยไม่ประเมินราคาสินค้าในร้านค้าปลีกซึ่งแม้ว่าสินค้าบางรายจะขายราคาสูงมากถ้าเขานึกเห็น
ภาพของร้านค้าน้ีว่าเป็นร้านค้าที่ขายของราคาย่อมเยา 
  4. บุคลิกภาพท่ีผู้บริโภคได้พัฒนาขึ้นมาในตัวเองกระทบต่อทัศนคติของเขา
ผู้บริโภคบางคนมีความรู้สึกธรรมดาในบางทัศนคติ แต่ในบางทัศนคติเขามีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย 
คุณสมบัติต่าง ๆ ทางบุคลิกภาพของผู้บริโภคบางคนติดอยู่กับทัศนคติหน่ึง แต่บางคนอาจผูกติดหรือ
สัมพันธ์กับทัศนคติอ่ืน ๆ 
  5. ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ตนมีอยู่ 
ผู้บริโภครายได้ตํ่าที่ต้องการขยับตนเองสู่ขั้นที่มีรายได้ปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบทัศนคติของ
บุคคลรายได้ขั้นกลางที่มีต่อรถยนต์ บ้านและสไตล์ของการแต่งกาย ซึ่งความจริงข้อน้ีจะกระทบไปถึง
แบบของการตัดสินใจซื้อของบุคคลเหล่าน้ัน 
  นอกจากน้ัน การก่อตัวของทัศนคติมักจะรับอิทธิพลจากผู้มีอิทธิพลจากแหล่ง
ภายนอก (external authorities)ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน นักเขียน ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ เพ่ือน
ร่วมงาน  และแหล่ง อ่ืน  ๆ  ด้วยแหล่งต่าง ๆ  ดังกล่าวจะให้ข่าวสารแก่ผู้บ ริโภคในทํานอง  
“ความจริง” อย่างไรก็ดีทัศนคติที่ก่อตัวข้ึนมาอาจจะเกิดจาก “ความเป็นจริง” จํานวนหน่ึงซึ่งผู้บริโภค
ให้ความเช่ือเท่าน้ัน ปริมาณซึ่งผู้บริโภคมีความเช่ือ ในอิทธิพลของรายหน่ึงเหนือกว่าอีกรายหน่ึงขึ้นอยู่
กับความรู้สึกเช่ือใจและความนับถือ ที่ผู้บริโภคมีต่อบุคคลเหล่าน้ัน นักโฆษณาบางรายได้ใช้ประโยชน์
จากความจริงที่ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะระบุตนเองกับบุคคลอ่ืนที่เหมือนตนเองมากกว่าดารา
ภาพยนตร์หรือผู้มีช่ือเสียงในวงสาธารณะ การระบุหรือแสดงตนเองอันน้ีมาจากความจริงที่ผู้บริโภค
เช่ือความคิดเห็นของบุคคล ที่เหมือนตน เขาอาจรู้สึกว่าบางคนที่เหมือนเขาย่อมรู้ปัญหาของเขาได้
ดีกว่าคนอ่ืน ปัญหาจะเกิดข้ึนถ้าความจริงที่ผู้บริโภคได้รับน้ันมาจากผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าหน่ึงคน เช่น 
พนักงานที่ขายสินค้าแข่งกันโฆษณาจากสองแหล่งข่าวสาร ถ้าความจริงเหล่าน้ันสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ทัศนคติของบุคคลก็จะรับอิทธิพลแน่นแฟ้นขึ้น ถ้าเกิดขัดกันผู้บริโภคจะเลือกผู้ที่น่าเช่ือถือมากกว่า
หรือทําการปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับลักษณะบางประการของผู้มีอิทธิพลทุกคนหรือทําการ
ดัดแปลงความจริงเพ่ือให้เหมาะสมกับทัศนคติของตนเอง 
  ผลจากวัฒนธรรมที่มีต่อการก่อตัวของทัศนคติ (cultural effects on attitude 
formation)สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบันและอดีต กระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ 
อิทธิพลอันเกิดมาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการเกี่ยวข้องกับสังคมจะทําให้เกิด
เป็นทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์คร้ังใหม่ ๆ ผู้บริโภคที่เติบโตในบรรยากาศสมัยโบราณที่ไม่มีการ
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เปลี่ยนแปลงในตอนแรกจะมีแนวโน้มที่จะคัดค้านเกี่ยวกับแฟช่ันแต่งกายสมัยใหม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
แฟช่ันสมัยเก่าทั้งสไตล์และสีสันถ้าให้เวลาที่จะปรับตัวก็เป็นการแน่นอนที่ผู้บริโภคจะถูกจูงใจให้
ยอมรับแฟช่ันใหม่ ทัศนคติปัจจุบันของผู้บริโภคที่จะยอมรับทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนมีอยู่
ในอดีตดังตัวอย่าง เช่น ผู้บริโภคซึ่งชอบประหยัดมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ราคาถูกซึ่งคุณภาพ
ตํ่าเป็นต้น 
 2.3.4 องค์ประกอบของทัศนคติ 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2534) ได้สรุปองค์ประกอบของทัศนคติไว้ดังน้ี 
  1. องค์ประกอบทางการรู้คิด (component)ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยความรู้สึก ความเช่ือของบุคคลที่เก่ียวกับเป้าหมายของทัศนคติ (attitude 
object) ที่อาจเป็นวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ์เป็นอันดับแรก และเป็นความรู้สึกที่มีทิศทางว่าสิ่งน้ันดี 
เลว มีคุณหรือมีโทษมากน้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเช่ือถือที่ใช้ประเมินสิ่งน้ันได้ ไม่ได้เป็นเพียง
ข้อเท็จจริงโดยทั่วไปเท่าน้ัน 
  2. อารมณ์ของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุทางทัศนคติน้ัน เช่นเดียวกับองค์ประกอบแรก
ความรู้สึกของบุคคลก็จะต้องมีทิศทางด้วย ซึ่งหมายถึง ความชอบ ความไม่ชอบสิ่งหน่ึง หรือความ
พอใจ ไม่พอใจสิ่งหน่ึง องค์ประกอบของทัศนคติต่อสิ่งใดของบุคคล จะต้องสอดคล้องกับทิศทางของ
องค์ประกอบแรกของเขาด้วย กล่าวคือถ้าบุคคลเช่ือว่าสิ่งใดมีประโยชน์ บุคคลก็จะชอบและพอใจสิ่ง
น้ัน ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเช่ือว่าสิ่งน้ันเลวหรือมีโทษ บุคคลก็จะไม่ชอบไม่พอใจสิ่งน้ัน 
องค์ประกอบน้ีมีเน้ือหาที่อาจวัดได้ไม่หลากหลายเท่าองค์ประกอบแรก แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ที่สุดของทัศนคติในการวัดทัศนคติส่วนมาก ผู้วัดจะวัดความรู้และความรู้สึกของบุคคลไปพร้อมกัน คือ
วัดว่าบุคคลมีความรู้ ในเรื่องน้ันในทางดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใด และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่ง
น้ันเพียงใด องค์ประกอบทางความรู้สึกน้ีเป็นปัจจัยที่แยกทัศนคติออกจากความเช่ือเป็นสิ่งที่แสดงถึง
การประเมินค่าวัตถุทางทัศนคติน้ัน ทัศนคติจึงเป็นความเช่ือถือที่ประกอบด้วยการประเมินค่าและ
ความรู้สึกในเรื่องน้ัน 
  3. องค์ประกอบทางการพร้อมกระทํา (action tendency component)เมื่อ
บุคคลมีความรู้เชิงประมาณค่า และมีความรู้สึกชอบไม่ชอบสิ่งน้ันแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งติดตามมา
ก็คือความพร้อมที่จะทําการให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งน้ันด้วย 
  อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2537, น.23) กล่าวว่าทัศนคติโดยท่ัวไปจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
  1. องค์ประกอบด้านความรู้ (cognitive component or beliefs)เป็นความ
เข้าใจ ความเช่ือเก่ียวกับสิ่งที่เราจะมีทัศนคติว่าดี มีประโยชน์ หรือเลว มีโทษ และเป็นองค์ประกอบ
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แรกของการมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งน้ัน ๆ เลย เราจะมีทัศนคติต่อสิ่งน้ันๆ 
ไม่ได้ความรู้หรือความเช่ือถือน้ี เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว จึงมีอิทธิพลต่อ
การตีความสิ่งต่าง ๆ ของบุคคล ความรู้ หรือความเช่ือน้ีอาจถูก หรือผิดก็ได้ เราไม่คํานึงถึงความ
ถูกต้องของสิ่งที่เราเช่ือ หากมีความรู้ หรือความคิดว่าสิ่งใดดี ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน แต่หากมี
ความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component or emotions) 
เป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อสิ่งที่เรามีทัศนคติ เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ที่บุคคลมี
ต่อเป้าหมายของทัศนคติโดยสิ่งที่จะเป็นเคร่ืองช้ีขาดว่าบุคคลจะมีความรู้สึก หรืออารมณ์อย่างไรต่อสิ่ง
ที่เขามีทัศนคติ คือ ความเช่ือ ประสบการณ์ หรืออารมณ์อ่ืน ๆ ที่มาผลักดันโดยบุคคลไม่รู้ตัว  
หากบุคคลมีความรู้สึกด้านบวกต่อสิ่งใด ย่อมแสดงถึงความชอบสิ่งน้ัน หรือหากบุคคลมีความรู้สึกด้าน
ลบต่อสิ่งใด แสดงว่าไม่ชอบสิ่งน้ัน 
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component or actions)เป็น
องค์ประกอบสุดท้ายของทัศนคติ เป็นความพร้อมที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่ตนมีทัศนคติ เป็นการ
แสดงออกทางวาจา และกริยาต่อสิ่งเร้าที่กําหนดให้ เป็นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่ตนมีทัศนคติ โดย
ได้รับอิทธิพลจากความเช่ือ และความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งน้ัน จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใด ๆ 
ต่างกัน ก็เน่ืองจากบุคคล มีความเข้าใจ มีความรู้สึก หรือมีความคิดที่แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่ของทัศนคติ จะประกอบด้วยกันอยู่ 3 
ส่วนหลักๆ น่ันคือ อารมณ์ความรู้สึก ปัญญาความรู้ และพฤติกรรม ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 จะ
สอดคล้องกันและประกอบกันออกมาเป็นทัศนคติ 
 2.3.5 ประเภทของทัศนคติ 
  คาร์ล จี จุง (Jung, 1971, p. 687) นักจิตวิทยา สวิสเซอร์แลนด์ ระบุว่า ทัศนคติ 
คือ ความพร้อมของจิตที่จะแสดงออก หรือ มีปฏิกิริยาตอบกลับทันที ในทางใดทางหน่ึงและสามารถที่
จะอยู่คู่กันภายในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยได้แบ่งประเภทของทัศนคติ ไว้ดังน้ี 
  1.ทัศนคติที่แสดงออกให้เห็น (explicit attitudes)คือการกระทํา หรือการพูด ที่
ทําให้ผู้อ่ืนเห็นทัศนคติของคนๆ น้ันได้อย่างชัดเจน เช่น อาการหวาดผวา เพราะความกลัวหลังสัมผัส
กับสิ่งเร้า 
  2.ทัศนคติที่เก็บอยู่ภายใน (implicit attitudes) คือความรู้สึกนึกคิด ที่อาจนําไปสู่
การกระทํา หรือ ปฏิกิริยาตอบกลับได้ทันที แต่ไม่ได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นอย่างชัดเจน เช่น ความ
อิจฉา 
 2.3.6 หน้าท่ีของทัศนคติ 
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  ลัดดา กิติวิภาต (2525, น.9) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของทัศนคติว่ามี 4 ประการ ได้แก่ 
  1.ทัศนคติมีหน้าที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจโลก หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (Knowing 
Function) โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราให้ง่ายแก่การเข้าใจ 
ดังจะเห็นได้จากกลุ่มของบุคคลที่มีทัศนคติเหมือนกันจะเข้ากันได้ง่าย ทั้งน้ีเพ่ือทํานายเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือเพ่ือบอกให้ทราบถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์น้ันๆ ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ 
  2.ทัศนคติมีหน้าที่ช่วยป้องกันตนเอง (Self-Defensive Function) หรือช่วยให้มี 
Self-Esteem ทําให้บุคคลไม่ดูถูกตนเอง แต่เกิดความภาคภูมิใจ โดยการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่าง
หน่ึงขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี หรือปกปิดความจริงบางอย่างอันจะนําความไม่พอใจมาสู่ตนเอง 
  3.ทัศนคติมีหน้าที่ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนหรือสังคม 
(Instrumental or Social Adjective Function) โดยเป็นเคร่ืองมือทําให้บุคคลได้รับประโยชน์ต่างๆ 
การกระทําหรือปฏิกิริยาตอบโต้ที่แสดงออกมาอย่างหน่ึงอย่างใดน้ัน ส่วนมากจะเป็นการกระทําอัน
นํามาซึ่งความพอใจ 
  4.ทัศนคติมีหน้าที่ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง (Self-
Expressive Function) น่ันก็คือ สิ่งที่แสดงว่าทัศนคติน้ันนําความพอใจมาให้บุคคลน้ัน โดยการแสดง
ทัศนคติอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานั้น เป็นการสร้างความคิดเกี่ยวกับตนเอง (SelfConcept)  
ของบุคคลน้ัน 
 2.3.7 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
  W.J.Mcguire (1969, อ้างถึงใน ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ, 2551, น. 18-19) ได้
อธิบายถึงข้ันตอนของการเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1.การใส่ใจ (Attention) 
  2.ความเข้าใจ (Comprehension) 
  3.การยอมรับ (Yielding) 
  4.การเก็บไว้ (Retention) 
  5.การกระทํา (Action) 
  สิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญคือ 
แหล่งของการเปล่ียนแปลงทัศนคติ อาจจะเป็นบุคคลเดียว กลุ่มบุคคล หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
หรือ สิ่งที่ก่อให้เกิดทัศนคติโดยตรง โดยทั่วไปแหล่งข่าวต่างๆ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ 
เช่น ความสามารถ ความเป็นที่ดึงดูดความสนใจ ความคุ้นเคย  ความดึงดูดความสนใจและมีอํานาจ 
จะมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกว่าแหล่งข่าวที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่าน้ี 
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  นอกจากน้ี องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่นเน้ือหาของข่าวสาร วิธีการส่งสารและผู้รับสารก็
เป็นองค์ประกอบในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเช่นกัน การเปล่ียนแปลงทัศนคติให้ผลที่
แตกต่างกัน บางคนเปล่ียนแปลงทัศนคติได้ง่าย บางคนเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ยาก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่างทั้งด้านสรีระวิทยา วัตถุสังคม ฯลฯเช่น อายุ มีผลต่อทัศนคติของบุคคล ผู้ใหญ่มักจะ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ตรงข้ามกับวัยรุ่นที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สังคม 
  ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างของลักษณะประชากรนั้น จะมีผลต่อทัศนคติ
และการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยลักษณะทางประชากรน้ีได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ จะ
มีผลอย่างมากต่อประสบการณ์และการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ของแต่ละบุคคล เพราะเหล่าน้ีได้หล่อหลอม
ความคิด ความรู้ ค่านิยม ฯลฯ ให้เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ดังน้ันความแตกต่างด้าน
ลักษณะทางประชากรจึงเป็นเรื่องที่ควรจะนํามาศึกษาร่วมกันกับทัศนคติเป็นอย่างย่ิง 
 
 2.3.8 การวัดทัศนคติ 
  ลักษณะอันเป็นสามัญที่นักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดมี 2 ประการ ได้แก่ (กมลรัตน์ 
หล้าสุวงษ์, 2527, น.182) 
  1. ทิศทาง(Direction)หมายถึง การประเมินค่าความรู้ ความรู้สึก และความพร้อม
ที่จะกระทําว่ามีคุณประโยชน์ มีโทษ ดี เลว กล่าวคือ เป็นการวัดทัศนคติของบุคคลว่าบุคคลน้ันมี
ความรู้เก่ียวกับสิ่งๆ น้ัน ว่าดีหรือเลว ในกรณีที่วัดองค์ประกอบทางด้านความรู้ นอกจากนี้ยังวัดว่า
บุคคลน้ันมีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ และพร้อมกระทําหรือตอบสนองต่อสิ่งน่ันๆ บุคคลน้ันๆ เป็น
อย่างไร ซึ่งการวัดสําหรับองค์ประกอบทางด้านความรู้สึก และองค์ประกอบทางด้านการพร้อมที่จะทํา
ตามลําดับการวัดทัศนคติเก่ียวกับทิศทางน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือทัศนคติบวก ทัศนคติลบ และ
ทัศนคติที่เป็นกลาง 
  2.ปริมาณหรือความเข้มข้น (Magnitude)หมายถึง ความเข้มข้นหรือปริมาณความ
รุนแรงของทัศนคติในทิศทางบวก คือ ชอบ พอใจ และทิศทางลบ คือ ไม่ชอบ ไมพอใจ ว่ามีความ
รุนแรงมากน้อยเพียงใด 
  ความเข้มข้นดังกล่าวน้ีมี 2 ขนาด คือ เข้มข้นมากและเข้มข้นน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสําคัญของสิ่งน้ัน เรื่องน้ัน บุคคลน้ัน หรือข้ึนอยู่กับความพัวพันของบุคคลต่อสิ่งน้ันๆ เรื่องน้ันๆ 
หรือบุคคลน้ันๆ โดยทัศนคติที่เข้มข้นมากเป็นความรู้สึกที่รุนแรงต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึง อาจจะเป็นทัศนคติทางบวกหรือลบอันเป็นการยากแก่การหาเหตุผลมาลบล้างความรู้สึกที่เกิดข้ึน
ได้ง่าย แต่ทัศนคติที่เข้มข้นน้อย จะเป็นความรู้สึกที่ผิวเผินและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
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ทัศนคติมากเท่ากับทัศนคติที่เข้มข้นมาก เพราะถ้ามีเหตุผลดี น่าเช่ือถือแล้วย่อมสามารถ โน้มน้าวหรือ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีความเข้มข้นน้อยได้ 
 2.3.9 วิธีการวัดทัศนคติ 
  การวัดทัศนคติ ถือว่าเป็นเร่ืองที่ยากมาก เพราะเท่ากับวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ นักวิชาการ
จึงหาวิธีการวัด โดยสร้างเคร่ืองมือขึ้นมาเรียกว่า สเกล (Scale) ซึ่งหมายถึงวิธีการสร้างเคร่ืองมือโดย
ใช้ประเด็นต่างๆ ของแต่ละเร่ืองที่วัดมาช่ังนํ้าหนักและให้คะแนนว่าข้อไหนควรจะมีคะแนนมากน้อย
กว่ากันอย่างไร พอสร้างวิธีวัดเสร็จก็ตรวจสอบพิจารณาความเช่ือถือได้(Validity) แล้วใช้ทัศนคตินั้น
กับคนที่ต้องการศึกษาทัศนคติในเรื่องน้ันๆ ของบุคคล แต่ละบุคคลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคะแนนที่
ได้รับ 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้อธิบายถึงการวัดทัศนคติว่าสามารถทํานายพฤติกรรม
ของบุคคลได้ เน่ืองด้วยทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคลย่อมแสดงว่า เขามีความรู้ทางด้านที่ดีหรือไม่
ดีเก่ียวกับสิ่งน้ันมากน้อยเพียงใด ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งน้ันจึงเป็นเคร่ืองทํานายว่า บุคคลน้ันจะมี
การกระทําต่อสิ่งน้ันไปในทํานองใดด้วย ฉะน้ันการทราบทัศนคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถทํานาย
พฤติกรรมของผู้อ่ืน เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน เพราะการทราบล่วงหน้าว่าบุคคลจะทําอะไร 
และคิดอย่างไรน้ันจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อบุคคลน้ันได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืน
สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลน้ันได้ด้วย 
 2.3.10 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม 
  (จุฑามาศ, 2549) พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือวัตถุที่เกิดขึ้น
จริง และเป็นสิ่งที่เห็นได้ ซึ่งเป็นผลที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจและทัศนคติ 
เน่ืองจากเรามองว่าพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นจากความต้ังใจ ยกเว้น
เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังน้ันบุคคลจึงมักจะแสดงพฤติกรรมต่อวัตถุ หรือสิ่งเร้าออกมา
ตามที่ตนต้ังใจว่าอยากจะแสดงออกมา ซึ่งความตั้งใจน้ีจะถูกกําหนดด้วยความเช่ือ และทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งน้ัน ดังน้ันเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อวัตถุและความเช่ือที่มีต่อวัตถุด้วยเช่นกัน 
  ทัศนคตินั้น เป็นความรู้สึก (Affective) ที่เกิดขึ้นต่อวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่เป็นผล
มาจากการประเมินค่า (Evaluation) วัตถุตามระดับความเข้มข้นของความเช่ือ (Belief) ที่มีต่อ
คุณลักษณะด้านต่างๆ (Attribute) ของวัตถุ และมีผลให้เกิดความต้ังใจ (Intention) ในการแสดง
พฤติกรรม (Behavior) ต่อวัตถุออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติ 
  ทัศนคติมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล และใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการแสดงออกก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วย ทั้งน้ีเพราะ ทัศนคติเก่ียวข้อง
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กับสิ่งที่บุคคลคิด รู้สึก และปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้ันก็ไม่ได้เกิดจากการที่บุคคลชอบ 
หรือต้องการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากองค์ประกอบอ่ืนๆ ประกอบกันหลายประการ เช่น 
อุปนิสัย บรรทัดฐานของสังคม เป็นต้น 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณกร ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก 
ต่างมีความสัมพันธ์และมีผลซึ่งกันและกันเสมอ กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของบุคคล
ขณะเดียวกันการแสดงออกของบุคคลก็มีผลต่อพฤติกรรมด้วย ทั้งน้ีเพราะทัศนคติเก่ียวข้องกับสิ่งที่
บุคคลคิด รู้สึก และความต้องการที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
  เสรี วงษ์มณฑา (2528, น.50) ได้ให้ความเห็นว่า การใช้สื่อจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดข้ึนมาก่อนที่พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติของมนุษย์จะมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสรุปว่าทัศนคติของผู้รับสารถือว่าเป็นตัว
แปรที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือสิ่งเร้าต่างๆ 
  นอกจากน้ีความปรารถนาของคนเรายังได้รับอิทธิพลมาจากผู้นําความคิด ที่จะช่วย
ตัดสินใจว่าจะมีการเปิดรับข่าวสารอย่างไร และมีการจดจําอย่างไร 
  แม้ว่าจะมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ทัศนคติ
และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่ในบางสถานการณ์อาจจะมีตัวแปรอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวกับ
พฤติกรรมด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรม คือทําให้พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับทัศนคติที่บุคคลมี ดังแนวคิดของทฤษฏีการกระทําด้วยเหตุผลของฟิชบายน์ 
(Fishbein’s Theory of Reasoned Action) ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมของคนเราน้ันแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง อันประกอบไปด้วย ทัศนคติ และตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล จากทฤษฏีแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลไม่สอดคล้องกับทัศนคติเสมอไป เพราะบาง
สถานการณ์ยังมีตัวแปรอ่ืนๆ เข้ามามีอิทธิพลกับพฤติกรรมอีกด้วย 
  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติช้ีให้เห็นว่าทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล อาจจะมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ได้ ถ้าทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลมีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ก็
มิได้ถูกกําหนดจากประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับเร่ืองน้ัน หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนเท่าน้ันแต่ยัง
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของบุคคลด้วย 
  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติจึงมีประโยชน์อย่างมาก ในการนํามาศึกษาใน
ครั้งน้ี โดยจะนํามาร่วมศึกษากับแนวคิดและทฤษฏีอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับ
ทศันคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการเปิดรับที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่ม
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับแนวโน้มพฤติกรรมการ
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เปิดรับข่าวสารของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เพ่ือดู
ความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับทัศนคติ ทัศนคติกับการเปิดรับและแนวโน้มพฤติกรรม 
ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งแนวคิดและทฤษฏีน้ีมีความสําคัญอย่างมากในการทําความเข้าใจ
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดังกล่าว 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับข่าวโทรทัศน์ 
 
 สถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นแหล่งข่าวสารที่นําเสนอเน้ือหาความบันเทิง และสารประโยชน์
ให้กับผู้ชม การนําเสนอข่าวทางสถานีโทรทัศน์น้ันสามารถที่จะทําให้ผู้ชมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
ได้เห็นทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน โทรทัศน์จึงนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอข่าว 
(ดวงทิพย์ วรพันธ์, 2532, น.23, อ้างถึงใน เกณฑ์สิทธ์ิ กันธจันทร์, 2555, น.20-31) 
 ดวงทิพย์ วรพันธ์ (2525, น.1, อ้างถึงใน ทรงยศ จิตตวิริยานุกูล , 2553, น.24)  
ได้กล่าวว่า “ข่าวโทรทัศน์” หมายถึง ข่าวสารที่เกิดข้ึนจริง ใหม่ น่าสนใจ และมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน โดยรายการข่าวโทรทัศน์จะประกอบด้วย ข่าวที่มีเน้ือหาโดยรวม สรุปเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
น้ันว่าเป็นเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และทําไมเหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ต้องสามารถสื่อข่าว รายงานข่าว ถ่ายภาพและภาพยนตร์ บันทึกภาพได้ 
เพ่ือจัดทํารายการข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา และวิเคราะห์ข่าว ซึ่งออกอากาศในรูป
ภาพยนตร์ ภาพ การอ่านข่าว และอ่านข่าวประกอบภาพยนตร์หรือภาพ 
 นอกจากน้ี พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2546, น.28) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของข่าว (Quality of 
News) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) 
 2. ความสมดุล และเป็นธรรม (Balance and Fairness) 
 3. ความเป็นภาววิสัย (Objective) 
 4. สั้น เข้าใจง่ายและชัดเจน (Concise and Clear) 
 ในแต่ละวัน มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ในการประเมินว่าข่าวแต่
ละข่าวน้ันมีคุณค่ามากเพียงใด เหมาะสมที่จะคัดเลือกมานําเสนอต่อสาธารณะชนหรือไม่ สามารถ
พิจารณาได้จากเง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1. ความสดต่อสมัย (Timeliness) ของเร่ืองที่เกิดขึ้นในวันน้ัน 
 2. ความน่าสนใจ (Interests) เร่ืองที่เกิดขึ้นมีความน่าสนใจเพียงใด 
 3. ความสําคัญ (Significance) และมีความสําคัญต่อสังคม หรือต่อผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดู 
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 อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2528, น.9) ได้สรุปคําจํากัดความของรายการข่าวประกอบ
ประเภทต่างๆ ไว้ดังน้ี 
 1.รายการเบ้ืองหลังข่าว (News Background Program) เป็นรายการท่ีเสนอ
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากข่าว ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เป็นข่าว โดยที่ผู้จัดไม่สอดแทรกความ
คิดเห็นของตนเองลงไปในรายการ รายการน้ี มุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดความคิดข้ึนเองโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่
จัดเสนอ เช่นเดียวกับรายการเจาะข่าว (News-In-Depth Program) ก็เป็นการนําเอาปัญหาสําคัญ
ของเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นข่าวมาอรรถาธิบายแจกแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แอบแฝงอยู่ให้
กระจ่าง 
 2.รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary Program)เป็นการนําเสนอภูมิหลังของ
ข่าวสาร และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถตีความหมายในส่วนสําคัญของข่าวได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากน้ี ผู้วิจารณ์ข่าวจะต้องพยายามโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความคิดเห็นคล้อยตามผู้วิจารณ์
ด้วย 
 3.รายการวิเคราะห์ข่าว (News Analysis) เป็นรายการซึ่งบรรยายรายละเอียดถึงภูมิ
หลังของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวพร้อมกับอธิบายแสดงถึงเง่ือนงําอันซับซ้อน สาเหตุซึ่งทําให้ปัญหาต่างๆ 
ขยายตัว โดยแจกแจงอย่างละเอียดถี่ถ้วน แสดงข้อคิดเห็นตนเองหรืออ้างผู้เช่ียวชาญก็ได้และทํานาย
เหตุการณ์หรือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่า เหตุการณ์น้ันจะคลี่คลายหรือผันแปรไปทางใด รายการ
แปลความหมายข่าว (Interpretative News หรือ News Interpretative) ก็มีความหมายใกล้เคียง
กับรายการวิเคราะห์ข่าว น่ันคือเป็นรายการอธิบายให้รายละเอียดเบ้ืองหลังเหตุการณ์ที่เป็นข่าว 
วิเคราะห์เหตุการณ์ข่าว ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็น ทางเลือกและเสนอข้อแก้ไขในเหตุการณ์ที่เป็น
ข่าวนั้น พร้อมกับจูงใจผู้ชมให้โน้มน้าวไปทางใดทางหน่ึง 
 4.รายการเสนอบันทึกเร่ืองราวหรือสารคดีเชิงข่าว (Documentary News) เป็น
รายการซึ่งเสนอบันทึกเร่ืองราวรายละเอียดของเหตุการณ์สําคัญๆ เหตุการณ์ที่เป็นข่าว ปัญหาทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง รายการน้ีให้การศึกษา และเร่ืองราวข้อเท็จจริงแก่ผู้ชม ในขณะเดียวกับ
ก็มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมด้วย 
 
 2.4.1 ลักษณะและองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์ 
  เมื่อรายการข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่  
การเสนอข่าวทางโทรทัศน์มีลักษณะเป็น “รายการ” ก็หมายความว่าสถานีต่างๆ ขยายเวลา 
การนําเสนอข่าวมากขึ้น มีการใช้ศาสตร์และศิลปะของการผลิตรายการโทรทัศน์มาใช้อย่างเต็ม
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รูปแบบ ซึ่งรายการข่าวมีองค์ประกอบหลักที่สามารถจําแนกออกได้ 2 ประเภท คือ องค์ประกอบของ
รายการข่าวในทางการสร้างสรรค์ และองค์ประกอบของรายการข่าวในทางกายภาพ 
  1.องค์ประกอบของรายการข่าวในทางการสร้างสรรค์ สามารถจัดหมวดหมู่จาก
ผลงานการสร้างของผู้ควบคุมการผลิตข่าวได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
   1.1 ส่วนเน้ือหารายการ หมายถึง ข่าวประเภทต่างๆ 
   1.2 ส่วนผู้นําเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว รวมทั้งวิธีการที่พวก
เขาเหล่าน้ีนําเสนอข่าว เช่น นํ้าเสียง บุคลิก เป็นต้น 
   1.3 ศิลปะการผลิตรายการ (Production design) ได้แก่ ภาพลักษณ์
รายการ (look & feels) ฉาก (set & Props) รวมท้ังเสื้อผ้า กราฟิกต่างๆ เป็นต้น 
   1.4 วิธีการนําเสนอ (Presentation)  การเลือกผู้ประกาศ การจัดเรียงลําดับ
ของเน้ือหา การตัดสินใจรายงานสด หรือเป็นเทป เป็นต้น ทั้งน้ี รายการแต่ละรายการก็จะมีวิธีการ
สร้างสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่างกันออกไป 
  2. องค์ประกอบของรายการข่าวในทางกายภาพ 
   2.1 ไตเต้ิล (Title) ข่าว ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนๆ หรือ
ประกอบด้วยภาพข่าวก็มี และมีดนตรีประกอบ 
   2.2 หัวข้อข่าวเด่นๆ นํารายการให้คนติดตาม 
   2.3 ผู้ประกาศข่าวอาจจะคนเดียวหรือหลายคน น่ังอยู่ในสตูดิโอที่ส่วนใหญ่
ทันสมัยด้วยฉากและการจัดแสงที่สวยงาม 
   2.4 เวลารายการเริ่มดําเนินไป เราจะเห็นทั้งผู้ประกาศอ่านข่าวเอง หรือพูด
ส่งเข้าเทป การรายงานของผู้สื่อข่าวอีกคนหน่ึง หรือบางทีก็มีรายการสดๆ มาจากที่เกิดเหตุทั้งผ่านรถ
ถ่ายทอดสดหรือทางโทรศัพท์ 
   2.5 ผู้ประกาศสัมภาษณ์แหล่งข่าวสดๆ ทั้งท่ีสถานีหรือที่เกิดเหตุ 
   2.6 ข่าวบางข่าวมีการใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Animation) ประกอบให้
ผู้ชมเข้าใจง่าย 
   2.70ข่าวบางช่วงของรายการมีลักษณะพิเศษเฉพาะเรื่ อง  มี ช่ือ ช่วง 
(Interlude) นําเข้าเน้ือข่าว 
   2.8 มีช่วงพักเพ่ือการโฆษณาสินค้า โดยก่อนและหลังโฆษณา ก็จะมี 
Interlude คั่นก็มี 
   2.9 ข่าวที่เราได้ชมก็จะมีทั้งข่าวหนักๆ ที่เน้นเน้ือหาสาระและข่าวเบาๆ ดู
แล้วเรียกเสียงหัวเราะได้ มีทั้งข่าวที่เกิดในประเทศ ต่างประเทศ รวมท้ังผลการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
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   2.10 ถ้าเป็นรายการข่าวประจําวันส่วนใหญ่จะออกอากาศเป็นรายการสด 
 2.4.2 หลักทั่วไปในการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ 
  การสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ จะไม่เหมือนการสร้างสรรค์รายการประเภท
อ่ืนๆ ที่พยายามจะสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครออกมา ในประวัติศาสตร์วงการข่าว
โทรทัศน์ จะเห็นว่ารูปแบบรายการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันน้ีก็แทบจะอยู่น่ิงมานานพอสมควรแล้ว ทั้งน้ี 
เหตุผลส่วนหน่ึงเป็นเพราะรายการข่าวเป็นรายการนําเสนอความจริงให้คนเช่ือถือ การพลิกแพลงการ
นําเสนอบางลักษณะที่รายการบันเทิงทําอยู่น้ัน จึงใช้ไม่ได้กับรายการข่าว ดังน้ัน งานหลักหรือหน้าที่
หลักของผู้ที่ต้องรับผิดชอบสร้างสรรค์ข่าวโทรทัศน์จึงอยู่ที่การวางแผนการผลิต หรือการสร้างสรรค์
เน้ือหารายการ (Contents) เป็นหลัก 
  จากองค์ประกอบของรายการข่าวในทางสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ส่วนเน้ือหา
รายการ ส่วนผู้นําเสนอ ศิลปะการผลิตรายการ (Production design) และวิธีการนําเสนอ 
(Presentation) ส่วนประกอบที่ถือเป็นหัวใจของรายการ ก็คือส่วนที่เป็น “เน้ือหารายการ” น่ันคือ 
“เน้ือข่าว” น่ันหมายความว่า ถ้าได้ข่าวที่ดีมาแล้วการนําเสนอต่อมาก็มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จ
กว่าครึ่ง 
  การได้มาของเน้ือหาข่าวโทรทัศน์ที่ดี หรือข่าวที่ดีน้ัน เป็นกระบวนการที่ต้อง
เช่ือมโยงและบูรณาการกันหลายฝ่าย เน่ืองจากการผลิตข่าวจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญและวิชาชีพ
ของคนหลายฝ่ายทั้งผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) ส่วนของการผลิตทั้ง
การถ่ายภาพ การตัดต่อ เป็นต้น ที่สําคัญก็คือกระบวนการคิดวางแผนเพ่ือให้ข่าวที่ดีเป็นที่สนใจของ
ผู้ชม 
  รายการข่าวโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็จรายการใดรายการหน่ึงจะต้องมี
คุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นข่าวที่ดีตามหลักวารสารศาสตร์พ้ืนฐาน นอกจากน้ันรายการข่าว
โทรทัศน์ที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดต้องเป็นรายการที่ผู้ชมให้ความเช่ือถือสูงที่สุดด้วยเช่นกัน 
  ความรู้สึกเช่ือถือของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวโทรทัศน์รายการใดรายการหน่ึงไม่
ได้มาเพียงช่ัวข้ามคืน แต่ต้องเป็นผลสืบเน่ืองมาจากผลงานท่ีพิสูจน์มายาวนาน จากสถานีที่เป็น
เจ้าของ รวมท้ังกลุ่มผู้ผลิตรายการ 
  การสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ที่ดี ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้านด้วยกัน 
คือ เชิงคุณภาพของรายการข่าว สัดส่วนเนื้อหาของรายการข่าว จุดแข็งของข่าวโทรทัศน์ รวมท้ัง
หลักการคัดเลือกและผลิตข่าว 
  2.4.2.1.องค์ประกอบในเชิงคุณภาพของรายการข่าว 
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    ข่าวที่จะเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานช้ันดีให้รายการข่าวโทรทัศน์รายการใดรายการ
หน่ึงจําเป็นต้องมีองค์ประกอบในเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสําคัญรวม 16 ประการ ได้แก่ 
   1. ความถูกต้อง (Accuracy) เหตุการณ์ที่เรื่องราวที่รายการจะต้องถูกต้อง
ครบถ้วน เหตุผลที่สําคัญอย่างหน่ึงก็เพ่ือไม่ให้กระทบต่อบุคคลอ่ืนและป้องกันการฟ้องร้องด้วย 
   2.ความสมดุลและความเป็นธรรม (Balance & fairness) ในกรณีที่ต้องเสนอ
ข่าวที่เป็นความขัดแย้งหรือเป็นการกล่าวหาควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสช้ีแจง สําหรับ
โทรทัศน์แล้วก็คือการให้เวลาเท่าๆ กัน หรือในเวลาที่ใกล้กันที่สุด วิธีวัดอย่างหน่ึงว่าเราเสนอข่าวได้
สมดุลและเป็นธรรมก็คือ ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาเราว่าเสนอข่าวเข้าข้างอีกฝ่าย 
   3.ความเที่ยงตรงปราศจากอคติ (Objectivity) การรายงานข้อเท็จจริงอย่าง
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 
   4.ความแม่นยํา ชัดเจน (Conciseness, Clearness) ไม่เย่ินเย้อ กํากวม 
   5.ทันต่อเหตุการณ์ (Recentness) ข่าวจํานวนมากการเสนอช้าไปแม้เพียงนิด
เดียวก็อาจจะทําให้คุณค่าลดลงไปมากองค์ประกอบพ้ืนฐานเหล่าน้ีคือ สิ่งที่ทุกองค์กรข่าวต้องยึดเป็น
แนวทางในการนําเสนอข่าวคล้ายๆ กันไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวประเภทใดก็ตาม นอกจากน้ี การ
คัดเลือกหรือตัดสินคุณค่าข่าว (News Judgment) ยังประกอบด้วยหลักการท่ัวไป ดังน้ี 
   6. ความรวดเร็ว (Immediacy) ข่าวโทรทัศน์น้ันถือความรวดเร็วเป็นหัวใจ
สําคัญสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มักจะวัดการแพ้ชนะกันที่ใครจะเสนอข่าวเดียวกันได้เร็วกว่า 
   7. ความโดดเด่น (Prominence) ข่าวโทรทัศน์เวลาไม่มาก และมีราคาแพง 
ข่าวที่ถูกเลือกต้องโดดเด่นทั้งตัวเหตุการณ์และแหล่งข่าว โดยเฉพาะแหล่งข่าวทุกสถานีต้องพยายาม
แย่งกันให้ได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวสําคัญผู้ น้ันให้ได้ก่อนคนอ่ืน หรือได้สัมภาษณ์แต่เพียงผู้เดียว 
(exclusive) 
   8. ความใกล้ชิด (Proximity)  รายการต่างๆ ในสถานีโทรทัศน์จะแข่งขัน
กันเองและผู้ชมมีทางเลือกที่จะชม เพราะฉะน้ันจึงต้องเลือกข่าวที่น่าสนใจและใกล้ชิดเก่ียวพันกับผู้ชม 
(audience) 
   9. ผลกระทบ (Consequence) ถือเป็นเร่ืองสําคัญมากเรื่องหน่ึงเพราะข่าวที่
มีผลกระทบสะเทือนในวงกว้างและรุนแรงจะเป็นที่สนใจใครรู้ของผู้ชม และเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน
โดยทั่วไปที่จะต้องรายงานให้สาธารณะได้รับทราบ 
   10. ความมีเง่ือนงําหรือลึกลับ (Suspense or mystery) ข่าวโทรทัศน์ถ้าดู
ให้ดีก็คือภาพยนตร์ขนาดสั้นน่ันเอง ข่าวที่มีเง่ือนงําจึงมีลักษณะคล้ายกับพลอตเรื่องภาพยนตร์ที่ผู้ชม
จะติดตามดูเพ่ือที่จะพบคําเฉลยในตอนท้าย 
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   11. ความขัดแย้ง (Conflict) ไม่ใช่ทุกความขัดแย้งจะเป็นข่าวที่ดี แต่จะเป็น
ความขัดแย้งในเร่ืองสาธารณะหรือจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก และหลายครั้งความขัดแย้งจะ
นําไปสู่ความรุนแรงได้ 
   12. ความสะเทือนอารมณ์ (Emotion) ในที่ น้ีหมายถึง ทุกอารมณ์ทั้ง
โศกเศร้า ตลกขบขัน ปลาบปลื้ม  ข่าวโทรทัศน์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญอย่างมากกับข่าวที่สร้าง
อารมณ์ ทั้งน้ีด้วยธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์จะสามารถทําให้เกิดอารมณ์ร่วมได้ดีกว่าสื่ออ่ืนๆ จะเห็นว่า
ข่าวประเภทอาชญากรรม อุบัติเหตุ ข่าวบันเทิง หรือข่าวกีฬา จะเป็นข่าวที่มีผู้ชมจํานวนมาก 
   13. ความผิดปกติ หรือแปลกประหลาด (Unusualness or Oddity) คน
ทั่วไปมันมีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องแปลกๆ อยู่แล้ว การเสนอข่าวลักษณะน้ีบางคร้ังจะเป็นการแข่งขัน
กันอยู่ในทีในการที่จะสามารถหาข่าวแปลกๆ มาได้เพียงช่องเดียว 
   14. เรื่องทางเพศ (Sex) เรื่องทางเพศเป็นประเด็นที่ขายได้ตลอดกาลแต่มี
ข้อแม้ควรระวังที่จะเสนอข่าวในลักษณะที่ย่ัวยุ หรือเร้าอารมณ์ 
   15. ความก้าวหน้า (Progress) เป็นข่าวเชิงบวกที่เป็นประโยชน์กับผู้ชม ไม่ว่า
จะเป็นความก้าวหน้าในนโยบายหรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
   16. ความเปลี่ยนแปลง (Change) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผล
กระทบ ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบต่อผู้ชมหรือต่อสภาพแวดล้อม 
 
 
  2.4.2.2จุดแข็งของข่าวโทรทัศน์ 
    คุณลักษณะของสื่อโทรทัศน์ทําให้ข่าวโทรทัศน์มีจุดแข็งที่แตกต่างจากข่าวที่
มีการนําเสนอผ่านสื่อประเภทอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. รวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แทบจะทําให้ข้อจํากัดเดิมๆ  
ของการรายงานข่าวโทรทัศน์หมดไป เร็วที่สุดของการเสนอข่าวก็คือ การรายงานสดเหตุการณ์ที่กําลัง
เกิดขึ้นได้ทันที เมื่อเกิดแผ่นดินไหว การจับตัวประกัน ข่าวโทรทัศน์ที่รายงานสดจึงสามารถตรึงผู้ชมได้ 
   2.ดึงดูดความสนใจ ข่าวโทรทัศน์สามารถใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ การนําเสนอ
ได้ครบทั้ง ภาพจริง แสง สี เสียง 
   3.เข้าถึงผู้ชมได้มาก เนื่องจากปัจจุบันน้ีจํานวนประชากรที่มีเครื่องรับ
โทรทัศน์ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
   4.เป็นสื่อที่ นําเหตุการณ์จริงมาให้ผู้ชมได้ดูถึงบ้าน เสมือนผู้ชมอยู่ ใน
เหตุการณ์น้ันด้วย 
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   5.สามารถพลิกแพลงวิธีการนําเสนอได้หลากหลายกว่าสื่ออ่ืน ทั้งรายงานสด 
การบันทึกเทป การทําเป็นรายการลักษณะต่างๆ ที่หลากหลาย 
  2.4.2.3 หลักการคัดเลือกและผลิตข่าว 
    จากจุดแข็งดังกล่าวข้างต้นของรายการข่าวโทรทัศน์ ส่งผลต่อการคัดเลือก
ข่าว การผลิตข่าวและบรรณาธิการและบรรณาธิการข่าวหรือผู้ควบคุมการผลิตข่าว ประเด็นที่จะนํามา
เป็นข่าวโทรทัศน์เพ่ือนําเสนอ โดยหลักการคัดเลือกและผลิตข่าวควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
   1. ตัวละครที่เด่น น่ันคือแหล่งข่าวที่มีความสําคัญย่ิง ที่ชัดเจนที่สุดคือข่าว
ของพวกคนดัง (Celebrities) หรือถ้าไม่ดังก็ต้องเป็นประเภทดูแล้วเรียกนํ้าตาจากผู้ชมได้ 
   2. มีสถานที่ถ่ายทําที่ดี หมายความว่าข่าวโทรทัศน์จะโดดเด่นเป็นพิเศษกับ
ข่าวเหตุการณ์ทั้งหลายที่มีความเคลื่อนไหว ข่าวพวกแนวคิด หรือสัมมนาจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ
จากโทรทัศน์ 
   3. เหตุการณ์ที่ดูลึกลับซับซ้อน ข่าวที่ใช้วิธีการซ่อนกล้องแอบถ่ายการทุจริต 
คอรัปช่ันก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเสมอ 
 2.4.3 หลักและขั้นตอนการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ 
  ดวงทิพย์ วรพันธ์ (2525) อธิบายว่า การให้ได้มาซึ่งข่าวที่ดีเป็นเพียงส่วนประกอบ
หน่ึงของรายการข่าว (NEWS program หรือ NEWS cast) ส่วนการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์มี
หลักการสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คือ บุคคลในกระบวนการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ และขั้นตอน
การสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ 

 
  2.4.3.1.บุคคลในกระบวนการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ 
   1.ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว (NEWS Director) คือ คนที่สําคัญที่สุดของฝ่ายข่าว 
กําหนดทิศทาง วางนโยบายของฝ่ายข่าวทั้งหมด โดยเฉพาะในสถานีที่รายการข่าวเป็น “หัวใจ” 
ของสถานี 
   2.ผู้อํานวยการผลิตรายการ (Executive Producer) เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
รวมท้ังหมดของรายการ วางภาพลักษณ์ของรายการ (Look&Feel) คัดเลือกผู้ประกาศ เป็นต้น 
   ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากๆ ผู้อํานวยการผลิตรายการ เป็นบุคคลที่
ทํางานภายใต้ความกดดันอย่างมาก ถ้าความนิยมของรายการ (Rating) ตก ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรก
ก็คือ ผู้อํานวยการผลิตน่ันเอง ในบางสถานีที่รายการข่าวเป็น “หัวใจ” ของสถานี ผู้อํานวยการข่าวจะ
ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการผลิตรายการไปด้วย 
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   3.ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer/Line Producer) เป็นผู้ควบคุม
รายวันต่อวันที่แท้จริง มีหน้าที่วางแผนว่าจะนําเสนอข่าวอย่างไร มีเรื่องอะไรบ้าง สร้างมุมข่าวที่ต่าง
จากคนอ่ืน และแจกประเด็นให้นักข่าวไปทํา ผู้ควบคุมการผลิตรายการต้องทํางานใกล้ชิดกับ
บรรณาธิการท่ีควบคุมการมอบหมายงานนักข่าว (assignment editor) โดยมีบรรณาธิการข่าวและ
นักข่าวร่วมให้ความคิดเห็น ในสถานีใหญ่ๆ หรือรายการสําคัญๆ ผู้ควบคุมการผลิตรายการอาจจะมี
ผู้ช่วยรองลงไปเรียกว่า ผู้ช่วยควบคุมการผลิตรายการรวมทั้งอาจจะมีผู้ควบคุมการผลิตภาคสนาม 
(Field producer) ออกไปทําหน้าที่ร่วมกับผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่ด้วย 
   สําหรับวงการโทรทัศน์ไทยคําว่าผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) มักใช้
กับรายการท่ีไม่ใช่ข่าวเป็นหลัก ส่วนรายการข่าวมักเรียกคนที่ทํางานหน้าที่กําหนดทิศทางรายการข่าว
ว่าบรรณาธิการ ส่วนผู้ที่ทําหน้าที่ที่เรียกกันว่า Producer น้ัน ส่วนใหญ่มักจะเป็น (associate 
producer) ในความหมายของประเทศทางตะวันตก และหน้าที่ความรับผิดชอบมักอยู่ในส่วนของการ
ผลิตรายการมากกว่าจะอยู่ฝ่ายวางแผนการผลิตรายการ 
  2.4.3.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ การสร้างสรรค์รายการข่าว 
โทรทัศน์มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
   1. เร่ิมการสร้างสรรค์รายการข่าว เมื่อจะมีรายการใหม่ๆ เกิดข้ึนกลุ่มคนที่
เก่ียวข้องมักจะมีคําถามเบ้ืองต้นเหล่าน้ีเข้าสู่ที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปเสมอเช่น 
   - รายการน้ีควรมีผู้ประกาศหรือผู้ดําเนินรายการก่ีคน เป็นชายคู่ หญิงคู่ หรือ
คู่ผสมอายุประสบการณ์เป็นอย่างไร 
   - ถ้ามีคู่จะวางบทบาทให้ทั้งคู่ต่างกันหรือไม่อย่างไร ใครนําใครตาม 
   - การเปิดข่าวจะเป็นอย่างไร ผู้ประกาศจะทักทายกันก่อนหรือตรงเข้าข่าวไป
เลย 
   - ภาพหลักของรายการจะเป็นอย่างไร ให้ผู้ประกาศอยู่ตรงกลางหรืออยู่
เบ่ียงเบนไปด้านใดด้านหน่ึงแล้วมีกราฟิกประกอบ 
   - บทบาทผู้ประกาศควรลงไปพ้ืนที่มากน้อยแค่ไหน 
   - ตอนเปิดข่าว ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศหรือกีฬาควรจะเริ่มเปิดด้วย
หรือไม่ 
   - ข่าว Headlines ตอนต้นรายการจะทําอย่างไร อ่านสดๆ หรือให้คนอ่ืนอ่าน
ลงเทปไว้ก่อน 
   - สีหลักของฉากควรเป็นสีอย่างไร ฉากควรมีลักษณะอย่างไร มีกราฟิกฉากที่
แสดงถึงสัญลักษณ์รายการหรือจะเปลี่ยนไปตามเน้ือหาของข่าวแต่ละข่าว 



50 
 

   - ใส่โลโก้รายการอย่างไร แช่ไว้ตลอดหรือเป็นช่วงๆ 
   - การจัดลําดับเน้ือหาข่าว (rundown) จะทําอย่างไร ทุกครั้งต้องจบลงด้วย
ข่าวเบาหรือไม่ 
   - ควรจะมีรายงานพิเศษตามช่วงต่างๆ เป็นประจําหรือไม่ หรือปล่อยให้
เป็นไปตามเน้ือข่าวในแต่ละวัน ฯลฯ 
   ปกติการหาข้อสรุปมักจะมีอธิปรายกันอย่างกว้างขวาง แต่โดยหลักการแล้ว 
ผู้มีอํานาจตัดสินใจสุดท้ายก็คือผู้อํานวยการผลิตรายการน่ันเอง วิธีคิดและข้อสรุปในการสร้างสรรค์
รายการแต่ละประเภท แต่ละสถานีก็ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบาย และปรัชญาของสถานีแต่ละแห่ง 
   2. การสร้างสรรค์รายการข่าวประเภทข่าวหลัก การสร้างสรรค์รายการ
ประเภทข่าวหลักถือเป็นรายการที่ เป็นหัวใจหลักของรายการประเภทข่าว ข้อควรคํานึงใน 
การสร้างสรรค์รายการข่าวประเภทข่าวหลัก ได้แก่ ภาพลักษณ์ของรายการ เน้ือหาของรายการ  
การจัดลําดับ การออกอากาศ ผู้ประกาศและผู้สื่อข่าว และการสร้างสรรค์ฉากรายการโทรทัศน์ 
   - ภาพลักษณ์ของรายการ ภาพลักษณ์ของรายการข่าวต้อง “จริงจัง” เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “การเสนอข่าวคือการเสนอความจริง” สถานีที่สร้างบุคลิกให้รายการข่าว 
โดยเฉพาะข่าวในช่วงไพรม์ไทม์ (Primetime) เป็นแบบผ่อนคลายไม่จริงจัง จะเส่ียงกับการเสียความ
น่าเช่ือถือระยะยาว เน่ืองจากข่าวช่วงน้ีจะเป็นเวลาที่แต่ละสถานีใช้รายงานเร่ืองใหญ่ที่เกิดข้ึนในแต่ละ
วัน ดังน้ันเร่ืองใหญ่ที่มีผลกระทบมาก จึงไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน รูปแบบการนําเสนอ
ย่อมข้ึนอยู่กับปรัชญาของสถานี หรือผู้ผลิตรายการแต่ละรายว่าจะวางตําแหน่งของรายการข่าวตัวเอง
ไว้อย่างไร อาจจะมีบ้างที่สถานีไม่ได้สร้างช่ือเสียงในด้านข่าวมายาวนานนัก การทําให้ข่าวมีบุคลิกแบบ
ไม่หนักจึงอาจจะเป็นทางออกในการต่อสู้กับคู่แข่งวิธีหน่ึงก็เป็นได้ 
   การเสนอข่าวในช่วงไพรมไทม์ของแต่ละสถานีโทรทัศน์มักไม่น้อยกว่าหน่ึง
ช่ัวโมง ซึ่งส่วนใหญ่คือข่าวภาคคํ่าน่ันเอง ข่าวช่วงน้ีเป็นตัวแทนของสถานีในด้านข่าว การวางตําแหน่ง 
(Positioning) จึงแพ้คู่แข่ง หรือสถานีอ่ืนไม่ได้ 
   ผู้สร้างสรรค์รายการข่าวในช่วงน้ีต้องสามารถต่อสู้กับคู่แข่งในลักษณะว่า ต้อง
ทํางานอย่างทุ่มเท หาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ได้ และต้องมีอะไรสักอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยมีหลักการท่ี
สําคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
   (1) รายการข่าวน้ีจะเป็นที่ที่บอกผู้ชมถึงข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบวันทุกด้าน 
   (2)รายการน้ีต้องมีความน่าเช่ือถือ สร้างศรัทธาจากผู้ชมทั่วไป 
   - เน้ือหาของรายการ ส่วนประกอบสําคัญมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
   (1) วางแผนการออกไปทําข่าว หรือให้ได้ข่าวมา 
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   (2) การนําสิ่งที่มาปรุงให้ผู้ชมได้ชมอย่างได้รสชาติ 
   การสร้างรายการข่าวโทรทัศน์ให้ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จ
ส่วนประกอบทั้ง 2  ส่วน จะต้องโดดเด่นและมีคุณภาพ 
   - การจัดลําดับภาพการออกอากาศ (Rundown) หลังการประชุม โปรดิว
เซอร์ข่าวจะสามารถทําลําดับการออกอากาศ (Rundown /Running Order) เบ้ืองต้นได้ ระหว่างนี้
จะมีเหตุการณ์อ่ืนๆ หรือเหตุด่วนแทรกเข้ามาอีกก็ได้ ดังน้ัน ผู้เก่ียวข้องต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
แผนการจัดลําดับการออกอากาศตลอดเวลา 
   กลุ่มของโปรดิวเซอร์ข่าวและบรรณาธิการข่าว จะตัดสินว่าวันน้ีมีเรื่องใดที่
สําคัญที่สุด เพ่ือจะถือเป็นข่าวนํา (Lead) ของรายการวันน้ี ส่วนในวันที่ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่จริงๆ การ
ตัดสินว่าข่าวใดสําคัญที่สุดของแต่ละสํานักข่าวก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญกับ
เน้ือหา และน้ําหนักข่าวแต่ละช้ิน 
   การจัดวางลําดับในการออกอากาศ (Rundown) ข่าวก็จะสะท้อนบุคลิกของ
แต่ละรายการด้วย ส่วนใหญ่รายการ ที่มีความยาวอย่างข่าวภาคคํ่ามักจะจัดแบ่งออกเป็นหลายๆ ช่วง 
และคั่นด้วยโฆษณา 
   ตัวอย่างการจัดลําดับข่าวที่นิยมทํากันแบบหนึ่ง คือลักษณะที่เรียกว่า Peak 
and valley คือเริ่มด้วยข่าวเด่นที่มีความสําคัญแล้วต่อด้วยข่าวเบารองลงมา พอขึ้นช่วงใหม่ก็จะเร่ิม
ด้วยข่าวสําคัญหรือข่าวหนักอีกช้ินหน่ึงเพ่ือดึงผู้ชมให้อยู่ชมรายการโดยตลอด 
   ในกรณีที่สถานีมีเวลารายการน้อยลง เช่น มีสามช่วงรายการ ก็จะจัดใน
ลักษณะที่เรียกว่าเป็น block คือ blockA, block B และ blockC 
   บล็อก A หมายถึง ข่าวช่วงแรกที่ประกอบไปด้วยข่าวหนักๆ ทั้งช่วง 
   บล็อก B หมายถึง ข่าวที่เบาลงมาหรือเป็นพวกสารคดีข่าว (feature) 
   บล็อก C หมายถึง เป็นข่าวกีฬาหรือบันเทิง 
   - ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว ดวงทิพย์ วรพันธ์ (2525) กล่าวถึงคําพูดของ 
โรเบิร์ต ดูกอล (Robert Douggall) นักข่าวโทรทัศน์อาวุโสแห่ง BCC ที่เคยกล่าวถึงผู้ประกาศข่าวว่า 
“โทรทัศน์ ได้ก่อให้เกิดความใกล้ชิด ผูกพัน อย่างที่สื่ออ่ืนๆ ทําไม่ได้ ผู้ประกาศจะตามเข้าไปอยู่ในทุก
บ้าน เป็นแขกพิเศษที่น่ังสนทนาข้างเตาผิง ผู้ประกาศไม่ใช่นักแสดงที่กําลังสวมบทบาทอยู่ แต่เขา
กําลังเป็นตัวของเขาเอง นานเข้าเขาจึงได้รับความรักและไมตรีจิตจากผู้ชมจํานวนมาก” 
   - การสร้างสรรค์ฉากรายการข่าวโทรทัศน์ สิ่งที่จะเพ่ิมความน่าเช่ือถือและดู
ย่ิงใหญ่ให้กับรายการข่าวอีกอย่างหน่ึงคือ การออกแบบฉากรายการ ทุกสถานีถึงพยายามปรับปรุงฉาก
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ของตัวเองให้ออกมาดูสวยงามที่สุดและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ไปสักระยะหน่ึง ฉากรายการ
ข่าวที่ทํากันอยู่ในสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในขณะนี้จะมี 2 ลักษณะคือ 
   (1) การสร้างฉากในสตูดิโอ (Studio) 
   (2) การปรับห้องทํางานข่าวเป็นฉากอ่านข่าว 
   การทําฉากทั้ง 2 ลักษณะก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป กล่าวคือ การสร้างฉาก
ในสตูดิโอ มักไม่มีข้อจํากัดหรือการจัด แสง สี เสียง แต่ต้องมีเน้ือหาที่มากพอ ส่วนการปรับห้อง
ทํางานข่าวมาเป็นฉากจะให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงคึกคัก มีบรรยากาศของการทํางานจริง ให้
ความรู้สึกของฉากท่ีใหญ่กว้างขวาง แต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องแสง สี เสียง เนื่องจากเป็นที่ทํางานจริง 
ยกเว้นว่าห้องทํางานจะถูกออกแบบมาเป็นฉากด้วยต้ังแต่ต้น 
   ฉากรายการข่าวที่ดี ต้องไม่ทําให้เกิดข้อจํากัดของ แสง สี เสียง เช่น มีสีที่
จํากัด นอกจากน้ีการเลือกสีเสื้อผ้าของผู้ประกาศ ต้องสามารถจัดมุมกล้องได้หลากหลายพอสมควร 
ฉากต้องขับเน้นตัวผู้ประกาศให้โดดเด่นมีมิติ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพหลักของรายการมี
ความสําคัญมาก เน่ืองจากจะเป็นภาพที่ถูกใช้มากท่ีสุดและผ่านตาผู้ชมมากที่สุด ฉากที่ดูย่ิงใหญ่
สวยงามเมื่อดูด้วยสายตา จะไม่มีความหมายเมื่อผู้ประกาศมาน่ังในฉากแล้วภาพที่ผ่านจอออกมาดูไม่ดี 
ในกรณีทําฉากในสตูดิโอ พ้ืนหลังของฉากมักทํากัน 2 ลักษณะ คือ ถ้าไม่เป็นภาพพิมพ์บนฟิล์มโปร่ง
แสงขนาดใหญ่ทําเป็นกล่องไฟ ก็เป็นภาพพิมพ์ลงบนฟิล์มทึบแสงแล้วติดกับผนังแข็ง โดยทั้ง 2 แบบ 
อาจจะมีการออกแบบให้มีวัสดุประกอบฉากอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือให้มีมิติ เช่น จอมอนิเตอร์ เป็นต้น 
   แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นแนวคิดที่ผู้ วิจัยนํามาประกอบ
การศึกษาในคร้ังน้ีเพราะเป็นส่วนที่จะทําให้ทราบว่าการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ควรมีองค์ประกอบอย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้ชมเลือกชมรายการข่าวโทรทัศน์ทางสถานีที่ผลิตรายการโดย
มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตข่าวโทรทัศน์ หรือนํามาปรับปรุงการ
ทํางานในอนาคตต่อไป 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 กุลธิดา ลิ้มธนสาร (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ จาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่พบมากท่ีสุด เป็นเพศหญิงและเพศชายจํานวนใกล้เคียงกันโดยมี
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เพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีอายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษัทหรือห้างร้านเอกชน มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และยังไม่ได้แต่งงาน 
 สําหรับพฤติกรรมการชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดมีพฤติกรรมการชมรายการน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ การรับชมแต่
ละครั้งใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที โดยเปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับรายการช่องอ่ืน และกลุ่มตัวอย่างเพ่ิง
เริ่มติดตามชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการออกอากาศมาเป็น 06.15-07.30 น. นอกจากน้ีเหตุผลของการชม
รายการ คือต้องการรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น 
 ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
พบว่า ผู้ดําเนินรายการที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีมากที่สุดคือ กนก รัตนวงศ์สกุล และมีทัศนคติต่อ
เน้ือหาข่าวที่นําเสนอในด้านของความสดใหม่ ทันเหตุการณ์มากท่ีสุด และมีทัศนคติต่อการนําเสนอ
รายการ ด้านความเหมาะสมของผู้ประกาศมากที่สุด ทั้งน้ีโดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ
รายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ต่อผู้
ดําเนินรายการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาข่าวที่นําเสนอ และการนําเสนอรายการตามลําดับ 
 เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึง
พอใจที่มีต่อข่าวภาคค่ําช่วงที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มประชากรที่รับชมรายการข่าวภาคค่ําช่วงที่ 1 ทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จํานวน 400 คน 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-33 ปี มีรายได้
ต่อเดือน จํานวน 10,000-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัท / ห้างร้านเอกชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 โดยรับชมบ่อย (5-6 วันต่อสัปดาห์) ส่วนใหญ่รับชมในช่วงเวลาเย็น (14.01-18.00 
น.) รองลงมาคือช่วงเวลาคํ่า (18.01-22.00 น.)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเหตุผลด้านบุคคล
ในการเปิดรับชมอยู่ในระดับมาก มีเหตุผลด้านองค์ประกอบในเชิงคุณภาพของรายการข่าวอยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับชอบปานกลาง มีความพึงพอใจต่อศิลปะการผลิตรายการอยู่ในระดับ
ชอบมาก มีความพึงพอใจต่อวิธีการนําเสนออยู่ในระดับชอบปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อผู้
ประกาศข่าวอยู่ในระดับชอบมาก 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ 
และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีเหตุผลด้านบุคลากรในการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการชมข่าวภาคคํ่ากับพฤติกรรมการรับชมข่าว
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ภาคคํ่า กับประเภทข่าวต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรายการข่าวกับ
พฤติกรรมการชมรายการข่าวภาคคํ่า มีความสัมพันธ์กัน 
 ทรงยศ จิตต์วิริยานุกูล (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็น
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ประเด็นเด็ด 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 400 คน 
 ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 
21-31 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยเป็นนิสิต นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
5,001-10,000 บาท พฤติกรรมการปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
ชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี ชมบ้าง (2 ครั้ง / สัปดาห์) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการชม
รายการแบบเปลี่ยนช่องสลับไปมากับรายการช่องอ่ืน และมีความต้ังใจในการรับชมรายการ คือ ถ้า
เห็นเฮดไลน์ ตัวอย่างข่าวที่น่าสนใจ ก็จะรอรับชม อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการกับ
ครอบครัว ความคิดเห็นจากการรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี คือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นทั่วไปต่อรายการ คือเป็นรายการข่าวที่ให้ความรู้ ส่วนความคิดเห็นต่อรูปแบบการผลิตรายการ
และการดําเนินรายการ โดยส่วนใหญ่มองว่ารูปแบบการดําเนินรายการมีการจัดลําดับเสนอข่าวที่
เหมาะสม นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการรายงานข่าว 
คือ มีการรายงานข่าวสดจากเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นผ่านดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรได้แก่ เพศแตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี ไม่แตกต่างกัน มีเพียงสองเรื่องที่มี
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีแตกต่างกัน คือ ระยะเวลาในการรับชม และบุคคล
ร่วมในการรับชม ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สีแตกต่างกัน นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในการ
รับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ 
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ ลักษณะในการเปิดรับชมรายการ ความต้ังใจในการเปิดรับชม
รายการ และบุคคลร่วมในการเปิดรับชมรายการ ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในการรับชมรายการ
ประเด็นเด็ด 7 สี แตกต่างกัน 
 กิติภัส แสงงามปลั่ง (2548) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุ่มตัวอย่างใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 18-25 ปี มีสถานสภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นนักศึกษา และ
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ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และพนักงานเอกชน มีรายได้โดยเฉลี่ย 10,000 บาท และ 10,001-
30,000 บาท 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเปิดรับชมรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี 10 คร้ังต่อเดือน ระยะเวลาที่
เปิดชมรายการส่วนใหญ่มากกว่า 8 เดือน การชมรายการส่วนใหญ่ต้ังใจชม ไม่เปลี่ยนช่อง สาเหตุใน
การรับชมส่วนใหญ่เพ่ือทันเหตุการณ์ ทันโลก ช่วงรายการในการชมส่วนใหญ่ชมตลอดทุกช่วงรายการ 
สถานที่รับชมส่วนใหญ่ชมที่บ้าน แหล่งสื่อที่รับชมส่วนใหญ่ทางโทรทัศน์ ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
โดยการส่งข้อความ SMS กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และพึงพอใจต่อการนําเสนอข่าวของพิธีกร 
(คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา) มากเป็นอันดับ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจต่อรูปแบบรายการเรื่อง
เล่าเช้าน้ีมากโดยเฉลี่ยแล้วพึงพอใจผู้ประกาศข่าวของรายกร (สรยุทธ สุทัศนะจินดา) มากเป็นอันดับ 
1 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
เรื่องเล่าเช้าน้ี ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้และความพึง
พอใจต่อการนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้าน้ีแตกต่างกันและลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้รับสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้และความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการเรื่องเล่าเช้าน้ีแตกต่าง
กัน 
 ศศิวัฒน์รัตนพันธุ์ (2554) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ ของผู้ชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่รับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จํานวน 400 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต้ังแต่ 10,000-
20,000 บาท มีการเปิดรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ในระดับบ่อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ มี
การรับชมช่วงเล่าข่าวและรายงานข่าวมากที่สุด และมีพฤติกรรมรับชมรายการในลักษณะต้ังใจดู
เฉพาะช่วงข่าวที่สนใจ (เช่น กีฬา-บันเทิง) มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชม
รายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบรายการมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากาการรับชมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ในด้านการรับรู้
ข่าวสารมากที่สุดพฤติกรรมการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ของผู้ชมในเขต
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กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านองค์ประกอบของรายการข่าว และ
มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการรับชมในทุกด้าน 
 สุจิรา ไกรรินทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ
ในข่าวมหาอุทกภย2554 จากสื่อมวลชนของผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาศัยอยู่
ใน 8 เขตพ้ืนที่ที่ประสบมหาอุทกภัย 2554 อย่างเต็มพ้ืนที่จากทั้งหมด 25 เขตพ้ืนที่ อายุต้ังแต่ 18 ปี
ขึ้นไป จํานวน 400 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 
25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท และก่อนปี 2554 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุทกภัยในเขต
ที่พักอาศัยมาก่อน สําหรับพฤติกรมการเปิดข่าวมหาอุทกภัย 2554 จากสื่อมวลชน ผลการศึกษา
พบว่า ในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวมหาอุทกภัย 2554 จากสื่อ
หนังสือพิมพ์และวิทยุในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. จากสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา 
18.01-24.00 น. โดยเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ขณะที่ใช้เวลาเปิดรับจากสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง โดยส่ือมวลชนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
เปิดรับข่าวมหาอุทกภัย 2554 คือ สื่อโทรทัศน์ รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และวิทยุ 
ตามลําดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเปิดรับสื่อโทรทัศน์ โดยให้เหตุผลว่าเสนอข่าวได้รวดเร็วทัน
เหตุการณ์ รองลงมา คือ สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร ถัดมา คือ เป็นสื่อที่นําเสนอเน้ือหาละเอียด 
เจาะลึกมากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ และติดตาม/รับข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจํา 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดน้ี เป็นงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้นํามาประกอบการศึกษาใน
ครั้งน้ี ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผู้รับสาร ผู้ชม และผู้บริโภค ในส่วนของ ทัศนคติของผู้ชม 
พฤติกรรมการเปิดรับชม โดยสามารถนําแนวคิดทฤษฏี การทดสอบสมมติฐานต่างๆ วิธีการศึกษา การ
เก็บข้อมูลตัวอย่าง ที่สามารถนํามาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาในหัวข้อ “การเปิดรับ ทัศนคติ 
และแนวโน้มพฤติกรรมที่ มี ต่อรายการ ข่าวภาคเ ช้าทางสถานี โทรทัศ น์ของผู้ ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร” ที่ผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่ในครั้งน้ีได้ 
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2.6 เหตุผลในการต้ังสมมติฐานการวิจัย 
 
 2.6.1 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
กับการเปิดรับ 
  แนวคิดลักษณะทางประชากรของผู้รับสารเป็นทฤษฏีที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ
ที่ว่า พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงขับภายนอกที่มากระตุ้น และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
เราจะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางเอาไว้ และสังคมท่ัวๆ ไปมักจะกําหนดให้บุคคลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น.302) 
  ทั้ง น้ีผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ร่วมกัน ย่อมมีทัศนคติและ
พฤติกรรมคล้ายคลึงกัน เมื่อผู้ส่งสารทราบว่าผู้รับสารเป้าหมายเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร ก็จะได้
วางแผนปรับการสื่อสารของตนให้เข้ากับลักษณะของผู้รับสาร ตลอดจนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับผู้รับสารหรือเป้าหมาย (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น.49) 
  แนวคิดด้านลักษณะประชากรของผู้รับสารน้ีเช่ือว่า ผู้รับสารที่มีเพศต่างกัน ส่งผล
ต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารได้ การวิจัยทางจิตวิทยา
ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ 
เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน 
  นอกจากน้ันยังมีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมักมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ โอน
อ่อนผ่อนตาม ถูกชักจูงได้ง่าย อดทน มีเมตตา และหย่ังถึงจิตใจคนได้ดีกว่า ในขณะที่เพศชายใช้
เหตุผล ถูกชักจูงใจได้ยาก และจดจําข่าวสารได้มากกว่า เพศชายมักชมโทรทัศน์ในขณะพักผ่อน แต่
เพศหญิงมักชมโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กับทํางานอ่ืนๆ ด้วย ส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่
จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
น้ันด้วย ดังน้ัน การส่ือสารด้วยสื่อเดียวกัน เวลาเดียวกัน ผู้รับสารที่มีเพศต่างกันอาจจะมีพฤติกรรม
การเปิดรับ การรับรู้ และการตีความแตกต่างกันไปด้วย (Scheider, 1963, อ้างถึงใน ปรมะ  
สตะเวทิน, 2546, น.115) 
  อายุเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สําคัญในการสื่อสาร เพราะอายุจะส่งผลต่อประสบการณ์ 
ความคิด ความสนใจ ความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับสาร โดยท่ัวไปแล้วคนที่มีอายุ
น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อน และมองโลกในแง่ดี ในขณะที่คนที่มีอายุมาก
มักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ มีความระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย และไม่ค่อย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คนต่างรุ่นกันมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน จึงทําให้มีทัศนคติ และ
ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไปด้วย 
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  กาญจนา แก้วเทพ (2541, น.303) อธิบายว่า ปริมาณและแบบแผนการใช้สื่อจะ
สัมพันธ์กับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวิตคนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ เช่นเด็กเล็กต้องอยู่ในบ้าน วัยรุ่นอยู่กับกลุ่มเพ่ือนหรือในโรงเรียน ผู้ใหญ่อยู่นอกบ้านหรือที่
ทํางาน เป็นต้น แบบแผนการใช้เวลาจึงเปลี่ยนไป นอกจากน้ี ลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุ่ม
บุคคลที่แวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวัฎจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกล่าว จึง
ส่งผลต่อปริมาณการใช้สื่อ เช่น เด็กเล็กจะใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่ และใช้เพ่ือความบันเทิง วัยรุ่นจะ
ใช้สื่อนอกบ้านและใช้สื่อพร้อมกลุ่ม และใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง ผู้ใหญ่จะใช้สื่อทั้งในบ้านและนอกบ้าน 
แต่จะมีเป้าหมายการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานมากกว่า คนชราจะใช้สื่อในบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
แต่จะใช้สื่อเพ่ือฆ่าเวลาหรือเป็นเพ่ือน คนที่มีอายุมากมักฟังรายการวิทยุหนักๆ เช่น ข่าว การอภิปราย
ปัญหาสังคม ดนตรีคลาสสิก รายการศาสนา และไม่ค่อยฟังดนตรีสมัยใหม่ รวมท้ังชอบดูรายการ
โทรทัศน์เก่ียวกับการศึกษา และติดตามข่าวสารด้วย 
  อายุ จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม 
โดยบุคคลที่มีอายุมาก จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย 
บุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนมีอายุมากขึ้น จึงเห็น
ได้ว่า ปัจจัยด้านอายุของผู้รับสารนั้นมีอิทธิพลกับการสื่อสารในด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้น 
ทั้งน้ีเพราะเป็นสิ่งที่กําหนดความแตกต่างในเร่ืองของความยากง่ายในการชักจูงใจ โดยคนที่มีวัย
ต่างกันจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันด้วย 
  การศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร เพราะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งในส่วนของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ การ
เปิดรับ และการตีความข่าวสารของผู้รับสาร คนที่ได้รับการศึกษาระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน 
ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน สาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการ
ที่แตกต่างกันไปด้วย เพราะคนที่มีการศึกษาสูงหรือความรู้ดี จะได้เปรียบอย่างมากในการท่ีจะเป็น
ผู้รับสารที่ดี ทั้งน้ีเพราะคนที่มีความรู้กว้างขวางในหลายๆ เรื่อง มีความเข้าในศัพท์มาก และมีความ
เข้าใจสารได้ดีกว่า แต่คนเหล่าน้ีเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ ทุกอย่างต้องมีเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ (Burgoon, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น.117) 
  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทั้งใน
ส่วนของประเภท และเน้ือหาสื่อที่เปิดรับ ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้จากรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของผู้รับสารเอง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักต้องถูกจัดโดยแบบแผนการทํางานที่แตกต่างไปจากผู้มี
การศึกษาน้อย คนที่มีการศึกษาสูงมักมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องใช้เวลานอกเหนืองาน เพ่ือ
ภารกิจนอกบ้าน เช่น การเข้าสังคมทําให้เวลาที่จะใช้ไปกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างวิทยุ โทรทัศน์มีน้อย 
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ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์น้ันหาซื้อได้ง่าย และสามารถนําติดตัวไปด้วยได้รวมถึงยังมีเงินมากพอที่จะเลือก
ซื้อความบันเทิงนอกบ้าน เช่น ดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ต กล่าวโดยสรุปคือ คนที่มีการศึกษาสูงจะ
จัดสรรเวลาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ในขณะที่คนมีการศึกษาน้อยมักจะเลือกเปิดรับสื่อ
จากวิทยุ โทรทัศน์ ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความชํานาญด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมมากนัก นอกจากน้ียังราคาถูก 
และเปิดรับสารที่บ้านได้ 
  รายได้และอาชีพเป็นลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์อย่างย่ิงเน่ืองจาก
อาชีพเป็นตัวกําหนดแหล่งที่มา และระดับความมากน้อยของรายได้ รายได้เป็นเคร่ืองกําหนดความ
ต้องการของคน ตลอดจนกําหนดความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รายได้จึงมีอิทธิพลในการ
กําหนดสถานะทางสังคม วิถีชีวิตการมองโลก และทัศนคติต่างๆ ของบุคคลได้ เช่น คนที่มีรายได้ตํ่าจะ
ไม่สนใจสินค้าที่มีราคาสูง เพราะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย และอาจจะมีทัศนคติทางลบต่อผู้ใช้สินค้า
ฟุ่มเฟือยเหล่าน้ัน ดังน้ันเมื่อมีโฆษณาสินค้าฟุ่มเฟือย บุคคลกลุ่มน้ีก็จะไม่สนใจ ไม่เปิดรับข่าวสารน้ัน
เลย นอกจากน้ันคนท่ีมีฐานะดีหรือรายได้สูงมักใช้สื่อมวลชนมากด้วย เป็นการใช้เพ่ือแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ เช่นบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังเรื่องการเมือง ปัญหา สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
หรือผู้ที่มีรายได้สูง อาศัยในเมืองอาจมีโอกาสเลือกใช้สื่อได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยคร้ังกว่า 
โดยเฉพาะสื่อที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ เป็นต้น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น.73) 
  จากงานวิจัยของ ธมลวรรณกาญจนวิจิตร (2556,น.133-137) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง”รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้าท่ีปรากฏบนสื่อ
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมมากกว่าเพศชาย ส่วนช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีความถี่ (ครั้ง/
วัน) ในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความถ่ี (คร้ัง/วัน) ในการ
เปิดรับสื่ออินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน ส่วนช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่างกัน จะมีความถี่ (คร้ัง/วัน) 
ในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมแตกต่างกัน โดยผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20.001-
30,000 บาท จะมีความถ่ี (คร้ัง/วัน) ในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมมากกว่าผู้ใช้สื่ออินสตราแกรมที่มี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
  จากงานวิจัยของอาซูวัน อาเยะ (2557,น.117-124) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
“ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ของ
เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับช้ันการศึกษาของ
เยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ 
ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : Facebook ไม่แตกต่างกัน ส่วนช่วงรายได้ผู้ปกครองของ
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เยาวชนชาวมุสลิมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebookแตกต่างกัน ดังน้ี 
  กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 40.001 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (คร้ังต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebook มากกกว่ากลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท 
  กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 30,001-40.001 บาท มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (คร้ังต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebook มากกกว่ากลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 
  กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 10,001-30.000 บาท มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (คร้ังต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebook มากกกว่ากลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
  ส่วนอาชีพของผู้ปกครองของเยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์ จากสื่อ
อันดับที่ 1 : แตกต่างกัน โดยอาชีพข้าราชการและธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebook มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพเกษตรกร อาชีพบริการ/รับจ้าง และอาชีพค้าขาย 
  กลุ่มผู้ปกครองอาชีพค้าขายจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ 
(ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : facebook มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกร และอาชีพบริการ/รับจ้าง 
  ผลการวิจัยพบว่าพบว่า เพศ ระดับช้ันการศึกษาของเยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (คร้ังต่อสัปดาห์) จากสื่อ
อันดับที่ 2 : Youtubeไม่แตกต่างกันส่วนช่วงรายได้ผู้ปกครองของเยาวชนชาวมุสลิมที่แตกต่างกัน
อย่างน้อย 2 ช่วง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (คร้ัง
ต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 2 : Youtubeแตกต่างกัน ดังน้ี 
  กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 40.001 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 2 : Youtube มากกกว่ากลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท 
  กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 20,001-40.001 บาท มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 : Youtube มากกกว่ากลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
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  ส่วนอาชีพของผู้ปกครองของเยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์ จากสื่อ
อันดับที่ 2 : Youtubeแตกต่างกัน โดยอาชีพข้าราชการและธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 2 : Youtube มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร อาชีพบริการ/รับจ้าง และอาชีพค้าขาย 
  จากงานวิจัยของทรงยศ จิตตวิริยานุกูล เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและความ
คิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการประเด็นเด็ด 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7”จากสมมติฐานการวิจัยที่ ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี แตกต่างกัน  
โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกันมีระยะเวลาในการรับชมรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี
แตกต่างกันโดยเพศชายมีระยะเวลาในการรับชมมากกว่าเพศหญิง และมีบุคคลร่วมในการรับชม
รายการแตกต่างกันโดยผู้ชายจะชมคนเดียวและชมกับเพ่ือนมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงจะชมกับ
ครอบครัวมากกว่าเพศชาย แต่จะมีความถี่ในการรับชมรายการ ลักษณะในการรับชมรายการ ความ
ต้ังใจในการรับชมรายการไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความถี่ในการับชม ระยะเวลาในการรับชม ลักษณะในการรับชม ความต้ังใจในการรับชม บุคคลร่วม
ในการรับชม แตกต่างกัน โดยช่วงอายุ 23-31 ปี มีความถี่และระยะเวลาในการชมมากท่ีสุด และ
มากกว่าช่วงอายุตํ่ากว่า 23 ปี และมีลักษณะในการชมแบบเปลี่ยนช่องสลับไปมามากที่สุด ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการชมรายการประเด็นเด็ด 7 
สี ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   และมีลักษณะในการชม ความถ่ีในการรับชม ความต้ังใจใน
การชม บุคคลร่วมในการชม แตกต่างกัน โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความถ่ีในการชมมากที่สุด 
มากกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และมีความต้ังใจชมตลอดทั้งรายการมากท่ีสุด มีลักษณะชม
ต้ังแต่ต้นจนจบรายการมากท่ีสุด ต้ังใจรอชมรายการมากที่สุด ส่วนบุคคลร่วมในการชม ระดับปริญญา
ตรีชมคนเดียว ชมกับเพ่ือน ชมกับครอบครัวมากที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนั้น ผู้ชมที่มี
อาชีพแตกต่างกันจะมีความถี่ ระยะเวลา ลักษณะในการรับชม ความต้ังใจในการรับชมรายการ บุคคล
ร่วมในการรับชมรายการ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยนิสิตนักศึกษามีการเปิดรับแบบชม
ทุกวันมากที่สุด มีระยะเวลาในการชมมากท่ีสุดมากกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีลักษณะการชม
ต้ังแต่ต้นรายการจนจบรายการมากที่สุด มากกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ มีความต้ังใจในการรอชมรายการมากที่สุด  และผู้ชมที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีความถี่ 
ระยะเวลา ลักษณะในการรับชมรายการ ความต้ังใจในการรับชมรายการ บุคคลร่วมในการรับชม
รายการ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยผู้มีรายได้ 5,001-10,000 มีความถ่ีในการชมทุกวัน
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มากที่สุด มากกว่าผู้มีรายการได้ 3,000 บาท มีระยะเวลาในการชมตลอดรายการมากที่สุด มากกว่าผู้
มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีลักษณะในการชมต้ังแต่ต้นรายการจนจบรายการมากที่สุด มากกว่า
ผู้มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีลักษณะชมคนเดียวและชมกับครอบครัวมากที่สุด ผู้มีรายได้ 
20,001-30,000 มีความต้ังใจรอชมรายการมากที่สุด 
  ดังน้ันจึงถือได้ว่า ผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสื่อสาร 
โดยการสื่อสารจะสําเร็จหรือไม่น้ัน ผู้รับสารจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถช้ีวัดรูปแบบและสะท้อน
ความสําเร็จของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
  ดังน้ันผู้ศึกษาจึงเช่ือว่าลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับที่แตกต่างกันด้วย จึงเป็นที่มาของการต้ังสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ดังนี้ 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์แตกต่างกัน 
 
 2.6.2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดรับ กับ ทัศนคติ 
  จากทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ที่อ้างอิงจาก โรเจอร์ (Roge , 1978, pp. 
208–209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า 
บุคคลน้ัน คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย 
ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจาก ความเช่ือที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง 
ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อ
ประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็น
ผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม ต่อไป 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณกร ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก 
ต่างมีความสัมพันธ์และมีผลซึ่งกันและกันเสมอ กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของบุคคล
ขณะเดียวกันการแสดงออกของบุคคลก็มีผลต่อพฤติกรรมด้วย ทั้งน้ีเพราะทัศนคติเก่ียวข้องกับสิ่งที่
บุคคลคิด รู้สึก และความต้องการที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
  เสรี วงษ์มณฑา (2528 น.50) ได้ให้ความเห็นว่า การใช้สื่อจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดข้ึนมาก่อนที่พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติของมนุษย์จะมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสรุปว่าทัศนคติของผู้รับสารถือว่าเป็นตัว
แปรที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือสิ่งเร้าต่างๆ 
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  ชาร์ลเคอัทคิน (Charles k.Atkin, 1973, น.208) กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสาร
มาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ต้องการ
ข้อมูลในการตัดสินใจ หรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดีย่ิงขึ้น 
  กิติมา สุรสนธิ (2533, น.46-47) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุก
อย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังน้ัน ข่าวสารที่
หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 
มีประโยชน์ และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการ
สื่อสาร 
  แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L.Becker, 1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับ
ข่าวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ 
  1.การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูล 
เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง หรือเร่ืองทั่วๆ ไป 
  2.การเปิดรับข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพ่ือทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากรู้ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็จะให้ความเอา
ใจใส่ในการอ่าน การดู หรือการฟังเป็นพิเศษ 
  3.การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสาร เพราะต้องการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 
  ไฟรด์สัน (Friedson) ไรเลย์ (Riley) และฟลาวเวอร์แมน (Flowerman, 1951) มี
ความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า แรงจูงใจที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม จะเป็นสิ่งที่ช่วย
กําหนดความสนใจเปิดรับสื่อจากสื่อต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งปรากฎการณ์น้ี 
เมอร์ตัน (Merton) ไรท์ (Wright) และวาบเลส (Waples) เรียกว่า “พฤติกรรมในการแสวงหา
ข่าวสาร” นักวิชาการเหล่าน้ีมีความเห็นตรงกันว่า ผู้รับข่าวสารจะเลือกรับข่าวสารจากสื่อใดนั้นย่อม
เป็นไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผู้รับสาร เพ่ือนําไปเป็นหัวข้อในการสนทนา ซึ่งจะทํา
ให้ผู้รับสารรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
  จากงานวิจัยของ ธมลวรรณกาญจนวิจิตร (2556,น.197) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง”รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้าท่ีปรากฏบนสื่อ
อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง” โดยมีสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมด้าน
ความถี่ (ครั้ง/วัน) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติโดยรวมต่อสื่ออินสตาแกรม โดยผลการวิจัยพบว่า
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พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมด้านความถี่ (ครั้ง/วัน) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติโดยรวมต่อสื่อ
อินสตาแกรมของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรม สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีความถ่ีในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมมากคร้ัง
ต่อวัน ก็จะยิ่งมีทัศนคติโดยรวมที่ดีต่อสื่ออินสตาแกรมมากขึ้นตามไปด้วยและสามารถสรุปได้ว่า ย่ิง
ผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีความถี่ในการเปิดรับสื่ออินสตาแกรมมากครั้งต่อวัน ก็จะย่ิงมีทัศนคติที่ดีต่อสื่อ
อินสตาแกรมในด้านทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย 
  จากงานวิจัยของ พุทธิมาศ ยมนา เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของประชาชน
ต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2557, 
น.134) โดยมีสมมติฐานท่ีว่า การเปิดรับชมรายการ (ความถี่ (คร้ังต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ผลการวิจัยพบว่าการเปิดรับชมรายการ ความถ่ี (คร้ังต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ
รายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีการเปิดรับชมรายการความถี่บ่อยครั้ง จะมี
ทัศนคติต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิงบวก 
ส่วนผู้ที่มีการเปิดรับชมรายการความถ่ีน้อยครั้งจะมีทัศนคติต่อรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นไปในทางลบ โดยมีค่า R เท่ากับ 0.271 และค่า P-
value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.01 ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า 
  จากงานวิจัยของ ธนาพงษ์ จันทร์ชอน เรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
การ เปิดรับข่ าวสาร  และทัศนคติของผู้ ชม  ที มีต่ อสถานีข่ าว โทร ทัศน์ เนชั่ นชาแนล 
ยูบีซี 8(2546,น.202-207)โดยมีสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อสถานีข่าวเนช่ันชาแนล ยูบีซี 8 ผลการวิจัย พบว่ามีค่า Significance (Sig.F) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสถานีข่าวแนช่ันชาแนล ยูบีซี 
8 โดยรวม และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คือตัวแปรที่เป็นความถ่ีในการเปิดรับ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Beta) 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมีค่าเป็นบวก สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีต่อสถานีข่าว
แนช่ันชาแนลโดยรวม ก็ย่ิงมีพฤติกรรมการเปิดรับมากข้ึนตามไปด้วย 
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  จากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ
พฤติกรรม ทําให้ผู้ศึกษาเช่ือว่าทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน และเป็นที่มาของการ
ต้ังสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ดังนี้ 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 
 2.6.3 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ และ แนวโน้มพฤติกรรม
การเปิดรับ 
  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติได้มีการกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.7.2 ส่วนแนวคิด
แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ มีความสอดคล้องกับคํากล่าวของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่ได้อธิบาย
ถึงการวัดทัศนคติว่าสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ เน่ืองด้วยทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของ
บุคคลย่อมแสดงว่า เขามีความรู้ทางด้านที่ดีหรือไม่ดีเก่ียวกับสิ่งน้ันมากน้อยเพียงใด ทัศนคติของ
บุคคลต่อสิ่งน้ันจึงเป็นเคร่ืองทํานายว่า บุคคลน้ันจะมีการกระทําต่อสิ่งน้ันไปในทํานองใดด้วย ฉะนั้น
การทราบทัศนคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถทํานายพฤติกรรมของผู้อ่ืน เป็นความต้องการของ
มนุษย์ทุกคน เพราะการทราบล่วงหน้าว่าบุคคลจะทําอะไร และคิดอย่างไรน้ันจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติต่อบุคคลน้ันได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลน้ัน
ได้ด้วย 
  ศุภร เสรีรัตน์ (2554, น. 177-180) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของทัศนคติที่มีความ 
สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมไว้ว่า ทัศนคติมีลักษณะที่มั่นคงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง (Attitudes have 
consistency) มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่แสดงออก ความมั่นคงของ
ทัศนคติไม่ได้หมายความว่าจะคงที่อยู่ถาวร ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งสําคัญที่แสดงถึงความ
มั่นคงของทัศนคติ หมายความว่า เราคาดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทัศนคติที่เขามี ผู้บริโภคมีอิสระที่จะกระทําการที่เขาปรารถนา เราจึงทํานายว่าการกระทําของเขา
มั่นคงตามทัศนคติที่เขามี 
  จากงานวิจัยของ พุทธิมาศ ยมนา เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของประชาชน
ต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2557, 
น.134) จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมของ
ประชาชนในการร้องเรียนปัญหาผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมของประชาชนในการร้องเรียนปัญหาผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้ม
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พฤติกรรมโดยรวมในการร้องเรียนปัญหาผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจมาก 
ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต้ังใจมาก 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจ
จะรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ต่อไป กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการ
ข่าวหรือรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไป 
เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจมาก ส่วนผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ จะมีแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจน้อย ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง 
น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการ
ประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไป 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้าน
ความต้ังใจที่จะแนะนําให้ผู้อ่ืนรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความ
ต้ังใจที่จะแนะนําให้ผู้อ่ืนชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มี
ทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจที่จะแนะนําผู้อ่ืนชมรายการข่าวหรือ
รายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจ
มาก ส่วนผู้ที่มีทัศนคติโดยรวมในทางลบ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าว
หรือรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระดับต้ังใจ
น้อย ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านความต้ังใจที่จะแนะนําผู้อ่ืนรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้าน
ความต้ังใจของประชาชนในการตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิด
ปัญหา กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจของประชาชนในการ
ตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา เน่ืองจากความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมความต้ังใจของ
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ประชาชนในการตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา ต่อไปใน
ระดับต้ังใจมาก ส่วนผู้ที่มีทัศนคติโดยรวมในทางลบ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจของ
ประชาชนในการตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา ในระดับต้ังใจ
น้อย ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านความความต้ังใจของประชาชนในการตัดสินใจเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้าน
ความต้ังใจของประชาชนในการแนะนําให้ผู้อ่ืนเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิด
ปัญหา กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจของประชาชนในการ
แนะนําให้ผู้อ่ืนเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา เน่ืองจากความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจ
ของประชาชนในการแนะนําให้ผู้อ่ืนเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา 
ต่อไปในระดับต้ังใจมาก ส่วนผู้ที่มีทัศนคติโดยรวมในทางลบ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจ
ของประชาชนในการแนะนําให้ผู้อ่ืนเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา ใน
ระดับต้ังใจน้อย ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจของประชาชนในการแนะนําให้ผู้อ่ืนเข้าร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเกิดปัญหา 
  จากงานวิจัยของ ธมลวรรณกาญจนวิจิตร (2556,น.180) ได้ทําการศึกษาเร่ือง”
รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้าที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรม
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง”จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ทัศนคติต่อสื่ออินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมต่อสื่ออินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ทัศนคติด้าน
ทั่วไปของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มด้านทั่วไปของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรม เน่ืองจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหาสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีทัศนคติด้านทั่วไปที่ดีต่อสื่ออินสตาแกรมที่
มาก ก็จะย่ิงมี่แนวโน้มในการเกิดแนวโน้มด้านทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อสื่ออินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มด้าน
การซื้อสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กล่าวคือ ทัศนคติด้านทั่วไปของ
ผู้ ใ ช้ สื่ อ อินสตาแกรมมีความสัม พัน ธ์กับแนวโ น้ม ด้านการซื้ อสินค้ าของผู้ ใ ช้ สื่ อ อินสตา 
แกรม เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์
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ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีทัศนคติด้านทั่วไปท่ีดีต่อสื่อ
อินสตาแกรมที่มาก ก็จะย่ิงมี่แนวโน้มด้านการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการนําเสนอสินค้าต่อสื่ออินสตาแกรม มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อสื่ออินสตราแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทัศนคติด้านการนําเสนอสินค้าต่อสื่ออินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อสื่ออิน 
สตราแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหาสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่อ
อินสตาแกรมมีทัศนคติด้านการนําเสนอสินค้าที่ดีต่อสื่ออินสตาแกรมที่มาก ก็จะย่ิงมีแนวโน้มด้าน
ทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย 
  จากงานวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านการนําเสนอสินค้าต่อสื่ออินสตาแกรม มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มด้านการซื้อสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ทัศนคติ
ด้านการนําเสนอสินค้าของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มด้านการซ้ือสินค้าของผู้ใช้
สื่ออินสตาแกรม เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหาสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีทัศนคติด้านการ
นําเสนอสินค้าที่ดีต่อสื่ออินสตาแกรมที่มาก ก็จะย่ิงมีแนวโน้มด้านการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย 
  จากงานวิจัยของ กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น .99-100) ได้ศึกษาเรื่อง  
“การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนแมคโดนัลล์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโนนัลล์ เ น่ืองจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวกน่ันคือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์ใน
เชิงบวก ก็จะมีแนวโน้มความต้ังใจในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์บ่อยคร้ังมากข้ึน ทั้งน้ี 
ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง 
  ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม ทําให้ผู้ศึกษาเช่ือ
ว่าทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน และเป็นที่มาของการต้ังสมมติฐานการวิจัยที่ 3 
ดังน้ี 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มี
ความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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H3 

 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

H2 

ลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ในช่องที่ชมบ่อยที่สุด 1 ช่อง 

- ความถี่ในการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้ง/สัปดาห์) 

- ช่อง 3 
- ช่อง 7 
- ช่อง 8 
- ช่อง 9 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน ์

 2 

ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ 

- เน้ือหารายการ 
- ผู้นําเสนอ 
- ศิลปะการผลิตรายการ 
- วิธีการนําเสนอ 

1 

H1 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้รูปแบบของการสํารวจ (Survey Research) แบบการศึกษา
ภาพตัดขวาง (Cross-sectional Study) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ตอบทําการกรอก
แบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-administered) จากน้ันจะนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยวิธีการทาง
สถิติ เพ่ือทําการวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป ผู้ศึกษาได้กําหนดเง่ือนไขและวิธีการดําเนินการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ชมเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานี โทรทัศน์ 
เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 3, 7, 8, 9 โดยเปิดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคํานวณจาก
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูป โดยผู้ศึกษากําหนดระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ ร้อยละ 95 
และที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 จากสูตรของ Taro Yamane ดังน้ี 
 ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 
 

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่าง 
   N คือ ขนาดประชากร  
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า ในที่น้ี e= 0.05 
 แต่เน่ืองจากไม่มีข้อมูลที่ระบุจํานวนของกลุ่มประชากร (N) ที่มีอายุอยู่ในช่วง 18 ปีขึ้น
ไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เป็นประจํา
อย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 3, 7, 8, 9 โดยเปิดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
 

2Ne1

N
n
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 ดังน้ันได้สูตร 

     n	 		  
      
 โดยที่  n คือ ขนาดตัวอย่าง 

e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า ในที่น้ี e= 0.05 
แทนค่าตามสูตรได้ผลดังน้ี 

     n	 		
.

 

    =400 คน 

 ดังน้ันผู้วิจัยใช้ตัวอย่างในการสํารวจคร้ังน้ีอย่างน้อย 400 คน 
 

3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) 
โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Non-probability Sampling) โดยใช้การเลือกตัวอย่างกลุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Cluster 
Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนของประชากร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 3, 7, 8, 9 โดยเปิด
รับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยแบ่งตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
 โดยอาศัยการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ออกเป็น 6 ช้ันภูมิ 
ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ 
กลุ่มกรุงธนใต้ ดังต่อไปนี้ 
  ชั้นภูมิที่ 1กลุ่มกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ได้แก่ 
  เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตดินแดง เขต
ห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง 

  ชั้นภูมิที่ 2 กลุ่มกรุงเทพใต้ จํานวน 10 เขต ได้แก่ 
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  เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย 
เขตวัฒนา เขตพระโขนง และเขตบางนา 
  ชั้นภูมิ ที่ 3กลุ่มกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ได้แก่ 
  เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และ
เขตบางเขน 
  ชั้นภูมิที่ 4กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต 
  เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
  ชั้นภูมิที่ 5กลุ่มกรุงธนเหนือ จํานวน 8 เขต ได้แก่ 
  เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย  
เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 
  ชั้นภูมิที่ 6กลุ่มกรุงธนใต้ จํานวน 7 เขต ได้แก่ 
  เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน  
เขตราษฏร์บูรณะ และเขตทุ่งครุดังตารางที่ 3.1 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 เน่ืองจากในแต่ละช้ันภูมิประกอบไปด้วยกลุ่มเขตการปกครองในชั้นภูมิ รวมทุกช้ันภูมิมี
จํานวนเขตการปกครองประกอบไปด้วยทั้งหมด 50 เขต เลือกเขตมาเป็นเขตตัวอย่างร้อยละ 20 ของ
จํานวน 50 เขต คือ 10 เขต และได้จํานวนเขตตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิเป็นสัดส่วน (Proportion)  
กับจํานวนเขตทั้งหมดในช้ันภูมิ ได้จํานวนเขตตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 
 
แสดงเขตและจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิ 

ช้ันภูมิ 
(กลุ่ม) 

โซนใน 
กรุงเทพมหานคร 

จํานวนเขต 
ทั้งหมด 

จํานวนเขต 
ตัวอย่าง 

รายช่ือเขต 
ตัวอย่าง 

จํานวน 
แบบสอบถาม 

1 กรุงเทพมหานคร 9 2 พระนคร 
ราชเทวี 

90 

2 กรุงเทพใต้ 10 2 คลองเตย 
สาทร 

90 

3 กรุงเทพเหนือ 7 1 บางซื่อ 45 
4 กรุงเทพ

ตะวันออก 
9 2 ลาดกระบัง 

ประเวศ 
90 

5 กรุงธนเหนือ 8 2 บางกอกน้อย 
บางพลัด 

90 

6 กรุงธนใต้ 7 1 บางแค 45 
รวม 50 10 450 

 
 ขั้นตอนที่ 3การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
 การได้เขตการปกครองในแต่ละช้ันภูมิเป็นเขตการปกครองตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก ได้เขตการปกครองดังตารางที่ 3.1 
แล่ะจะเลือกจํานวนตัวอย่างในแต่ละเขตตัวอย่างจํานวน 45 คน รวม 10 เขต ได้ขนาดตัวอย่างรวม
ทั้งสิ้น 450 คน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างรวมท้ังหมด 450 คน ดังตารางที่ 3.1 
 ขั้นตอนที่ 4การสุ่มตัวอย่างแบบตารางตามชนิด (Typical Sampling) 
 เป็นการเก็บข้อมูลตามเขตที่กําหนดทั้ง 10 เขต จํานวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะทําการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สถาบันการ ศึกษา 
และบ้านเรือนประชาชน เป็นต้น เน่ืองจากสถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานที่ที่สามารถพบเจอกลุ่มตัวอย่าง
ได้ โดยเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ที่มีอายุต้ังแต่ 
18 ปีขึ้นไป ที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 
3, 7, 8, 9 โดยเปิดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยให้ตัวอย่างที่ได้กระจายไปตามลักษณะ
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ประชากร คือ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร 
 การหาจํานวน คนที่ชมแต่ละช่อง เน่ืองจากผู้ชมที่ชมรายการ คุยข่าวช่อง 8 และ 
รายการคุยโขมงข่าวเช้า ช่อง 9 มีจํานวนน้อยกว่าผู้ชมที่ชมรายการ เรื่องเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 และ ผู้ชมที่
ชมรายการ เช้าน้ีที่หมอชิตช่อง 7 และ รายการ สนามข่าว 7 สี ดังน้ันผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่าง
ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า ในแต่ละช่อง ดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.2 
 
ขนาดตัวอย่างผู้ชมแต่ละช่อง 

ช่อง จํานวนตัวอย่าง(คน) 
เร่ืองเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 150 
7(เช้าน้ีที่หมอชิต) 

200 
7 (สนามข่าว 7 ส)ี 
คุยข่าวช่อง 8 50 
คุยโขมงข่าวเช้า ช่อง 9 50 

รวม 450 
 
 จากตัวอย่าง 450 คน ผู้วิจัยจะสอบถามผู้ที่ชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์จาก ช่อง 3 
จํานวน 150 คน ช่อง 7 จํานวน 200 คน ช่อง 8 จํานวน 50 คน  ช่อง 9 จํานวน 50 คน 

 
3.3 เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Admistered Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วยคําถาม
ปลายปิด (Closed-Ended Question) และคําถามปลายเปิด (Open-Ended Question) แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1คําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประชาการศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นคําถามปลายปิดแบบเลือกตอบจํานวน 5 ข้อ โดยตัว
แปรเพศและอาชีพเป็นการวัดในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) ส่วนตัวแปรอายุ รายได้ และ
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ระดับการศึกษา เป็นการวัดในระดับอันดับ (Ordinal Scale) รวมคําถามในส่วนที่ 1 น้ี ทั้งสิ้น 5 ข้อ 
ได้แก่คําถามข้อที่ 1 – ข้อที่ 5 
 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่ม
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความถี่ในการเปิดรับข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้ง/
สัปดาห์) จากช่อง 3, 7, 8, 9 
 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อสื่อโทรทัศน์ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่
ประกอบด้วย อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ 
  1. ส่วนเน้ือหารายการ 
  2. ส่วนผู้นําเสนอ  
  3. ศิลปะการผลิตรายการ 
  4. วิธีการนําเสนอ (Presentation)  
 ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ได้แก่ ความต้ังใจที่จะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ต่อไป และความต้ังใจที่จะแนะนํา
บุคคลอ่ืนให้รับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ จะเป็นแบบเลือกตอบ  
 
3.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาสามารถแจกแจงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามสมมติฐาน
การศึกษา ดังน้ี 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
แตกต่างกัน 
 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรของผู้รับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ตัวแปรตาม คือ การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ตัวแปร คือ  
 - การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 - ทัศนค ติที่ มี ต่ อรายการข่ า วภาค เ ช้ าทางสถา นี โทร ทัศ น์  ของผู้ ชม ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ มี
ความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ตัวแปร คือ  
 - ทัศนค ติที่ มี ต่ อรายการข่ า วภาค เ ช้ าทางสถา นี โทร ทัศ น์  ของผู้ ชม ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 - แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.5 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบ 
 
 ตอนท่ี 1 การวัดค่าตัวแปรข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้กําหนดแบบ
แผนลักษณะของตัวแปรทางด้านลักษณะทางประชากร ดังน้ี 
  1.เพศของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  - เพศชาย 
  - เพศหญิง 
  2. อายุของกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง......ปี 
  3. ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  - ประถมศึกษา 
  - มัธยมศึกษา / ปวช.หรือเทียบเท่า 
  - อนุปริญญา / ปวส.หรือเที่ยบเท่า 
  - ปริญญาตรี 
  - ปริญญาโทขึ้นไป 
1  4.รายได้ส่วนตัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  - ไม่เกิน 5,000 บาท 
  - 5,001 – 10,000 บาท 
  - 10,001 – 20,000 บาท 
  - 20,001 – 30,000 บาท 
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  - มากกว่า 30,000 บาท 
  5.อาชีพ 
  - นักเรียน/นักศึกษา 
  - ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  - พนักงานบริษัท / ห้างร้านเอกชน  
  - ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  - รับจ้างอิสระ     
  - อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
 ตอนที่ 2การวัดค่าตัวแปรการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ โดยวัด
จาก ความถ่ีในการเปิดรับข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างใน 1 สัปดาห์ ระยะเวลาใน
การเปิดรับข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้ง/สัปดาห์) ช่องที่เปิดรับเป็นประจํา เหตุผลที่เปิดรับชม
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ของช่องน้ีโดยส่วนน้ีจะไม่นํามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน แต่จะนํามาใช้
อภิปรายประกอบ และนําเสนอข้อมูลในรูปความถ่ี ร้อยละ โดยเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 3 การวัดค่าตัวแปรทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จะเป็น
แบบเลือกตอบ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 
  1.ส่วนเน้ือหารายการ หมายถึง คุณภาพของรายการข่าวในด้าน ความถูกต้อง 
ความสมดุล ความเป็นธรรม ความแม่นยําชัดเจน ความทันต่อเหตุการณ์ ความรวดเร็ว ความโดดเด่น 
เป็นต้น 
  2.ส่วนผู้นําเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว รวมท้ังวิธีการท่ีพวกเขาเหล่าน้ี
นําเสนอข่าว เช่น นํ้าเสียง บุคลิก ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ความแม่นยําชัดเจน ความโดดเด่น 
เป็นต้น 
  3.ศิลปะการผลิตรายการ (Production design) ได้แก่ ภาพลักษณ์รายการ (look 
& feels) ฉาก (set & props) รวมท้ังเสื้อผ้า กราฟิกต่างๆ เป็นต้น 
  4.วิธีการนําเสนอ (Presentation) การเลือกผู้ประกาศ การจัดเรียงลําดับของ
เน้ือหา การตัดสินใจรายงานสด หรือเป็นเทป เป็นต้น ทั้งน้ี รายการแต่ละรายการก็จะมีวิธีการ
สร้างสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่างกันออกไป 
  จะเป็นแบบเลือกตอบผู้ศึกษาได้สร้างมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) ซึ่ง
กําหนดกรอบและแบ่งระดับของเกณฑ์ในการวัดเพ่ือบอกให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ ณ จุด
ใด โดยผู้ศึกษาได้ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกให้คะแนน 1-5 ตามความรู้สึกของตนเอง โดยท่ี 1 หมายถึง 
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กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือรู้สึกไม่ดีในระดับที่มากกับข้อความน้ันๆ และ 5 หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยอย่างย่ิง หรือรู้สึกดีในระดับมากกับข้อความน้ันๆ สามารถแสดงให้เห็นดังน้ี 
 
  ระดับความคิดเห็น คะแนน 

  เห็นด้วยอย่างย่ิง  5 
  เห็นด้วย   4 
  เฉยๆ    3 
  ไม่เห็นด้วย  2 
  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  1 

 จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาคํานวณโดยหาค่าเฉล่ียจากการใช้ประโยชน์แต่ละด้านตาม
เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนดังน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด=  5 – 1 =  0.8 
         จํานวนระดับ                   5 
 ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้มีดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.81 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  เพ่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคํานวณแล้ว สามารถแปลความหมายได้ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 5.00 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ทัศนคติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 2.60 หมายถึง ทัศนคติเชิงลบ 
 ตอนที่ 4การวัดค่าตัวแปรแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการเปิดรับชม
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์แบ่งออกเป็น ความต้ังใจที่จะเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าโทรทัศน์ต่อไป 
และความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ของผู้รับชมในเขต
กรุงเทพมหานครผู้ศึกษาได้สร้างมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) ซึ่งกําหนดกรอบและแบ่ง
ระดับของเกณฑ์ในการวัดเพ่ือบอกให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมอยู่ ณ จุดใด โดยผู้
ศึกษาได้ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกให้คะแนน 1-5 ตามความรู้สึกของตนเอง โดยท่ี 1 หมายถึง กลุ่ม
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ตัวอย่างไม่ต้ังใจอย่างย่ิง หรือรู้สึกไม่ดีในระดับที่มากกับข้อความน้ันๆ และ 5 หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง
ต้ังใจอย่างยิ่ง หรือรู้สึกดีในระดับมากกับข้อความน้ันๆ สามารถแสดงให้เห็นดังน้ี 
 
  ระดับความคิดเห็น คะแนน 
  ต้ังใจอย่างยิ่ง   5 
  ต้ังใจ     4 
  ต้ังใจปานกลาง   3 
  ต้ังใจน้อย   2 
  ไม่ต้ังใจ   1 
  จากน้ันนําคะแนนที่ได้มาคํานวณโดยหาค่าเฉลี่ยจากการใช้ประโยชน์แต่ละด้าน
ตามเกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนดังน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด=  5 – 1 =  0.8 
         จํานวนระดับ                   5 

ช่วงของค่าเฉลี่ยที่ได้มีดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.81 หมายถึง ไม่ต้ังใจ 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ต้ังใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ต้ังใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ต้ังใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ต้ังใจมากที่สุด 
 การตีความการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (r) กําหนดระดับ
ความสัมพันธ์ดังน้ี 
  ระดับ 0.70 ขึ้นไป หมายถึง  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
  ระดับ 0.50 – 0.69 หมายถึง  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง 
  ระดับ 0.30 – 0.49 หมายถึง  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันตํ่า 
  ระดับ 0.01 – 0.29 หมายถึง  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันตํ่ามาก 
 หมายเหตุ  ถ้าหากค่าความสัมพันธ์เป็นบวกหมายถึงตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีค่า
ความสัมพันธ์ 
   เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากค่าความสัมพันธ์เป็นลบหมายถึงตัวแปรทั้ง
สองมี 
   ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน 
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3.6 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 แบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบก่อนนําไปใช้
จริง (Pre-Test) เพ่ือความถูกต้อง เหมาะสม และความชัดเจนของคําถาม โดยทําการทดสอบกับผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 30 ชุด เมื่อได้ผลแล้ว นํามาปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูล
ภาคสนามจริงต่อไป 
 1.การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาวัดค่าตัว
แปร โดยพิจารณาจากงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้อง และนําแบบสอบถามไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ เพ่ือพิจารณาโครงสร้างแบบสอบถาม เน้ือหา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ทั้งน้ีเพ่ือให้แบบสอบถามมีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้มากที่สุด 
 จากน้ันจะนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบก่อนนําไปใช้จริง (Pre-Test) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วจึงนําไปทดสอบหาค่าความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามต่อไป 
 2.การทดสอบความความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้ศึกษานําแบบสอบถามท่ีทดสอบ
ความเที่ยงตรงแล้ว ไปทดสอบก่อน (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งในการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือน้ัน จะเลือกคํานวณเฉพาะส่วนที่เป็น Rating Scale ที่สามารถนํามาตีค่าเป็น
คะแนนได้ สําหรับความน่าเช่ือถือที่ใช้ในการศึกษานี้ จะใช้สูตรของวิธีสัมประสิทธ์ิแบบอัลฟ่า (Alpha-
Coeffcient) ของ Cronbach’s Alpha 
  สูตรสัมประสิทธ์ิแบบอัลฟ่า 

 
= สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
k = จํานวนของแบบสอบถาม 
Si2= ค่าความแปรปรวนของคะแนนและขอ้ 
St2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนจากผู้ตอบแต่ละท่าน 
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 ส่วนที่ 3คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสื่อโทรทัศน์ 
  แยกเป็นด้านที่ 1 เน้ือหารายการ ได้ค่า Alpha เท่ากับ .932 
  แยกเป็นด้านที่ 2 ผู้นําเสนอ ได้ค่า Alpha เท่ากับ .868 
  แยกเป็นด้านที่ 3 ศิลปะการผลิตรายการได้ค่า Alpha เท่ากับ .736  
  แยกเป็นด้านที่ 4 วิธีการนําเสนอ  ได้ค่า Alpha เท่ากับ .834 
  และมีทัศนคติที่มีต่อสื่อโทรทัศน์ในภาพรวม ได้ค่า Alpha เท่ากับ .951 
 ส่วนที่ 4คําถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม ได้ค่า Alpha เท่ากับ  .779 
  ในการกําหนดค่าความน่าเช่ือถือน้ัน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ (2546, น.261) ได้
กล่าวถึงเรื่องน้ีว่า หากพบค่าอัลฟ่าต้ังแต่ 0.7 ขึ้นไป กล่าวได้ว่ามีความเช่ือถือได้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็
ตาม จากผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .951 และ .779 ดังน้ันเป็นที่ยอมรับได้ เน่ืองจากค่าเฉล่ียเกินกว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามน้ี
มีความน่าเช่ือถือ และสามารถนํามาเก็บข้อมูลได้ 
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ออกทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและโดยอาศัยผู้อ่ืนช่วย โดยใช้วิธีการ
แจกแบบสอบถาม ชนิดให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered) ในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเกินจากที่กําหนดไว้ 400 ชุด เพ่ือสามารถ
นํามาคัดจากแบบสอบถามท่ีจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 400 ชุด 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ค่าความถ่ีและร้อยละ (Percentage)ใช้กับ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ 
  ค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้กับ การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมทั้งหมดน้ีจะ
นําเสนอข้อมูล โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ีประกอบคําอธิบาย 
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 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) โดยใช้สถิติทดสอบดังน้ี 
  2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มใช้ t-test  Independence 
และ มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : 
ANOVA) โดยใช้ F-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1  

  2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 และสมมติฐานการวิจัยที่ 3  
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 3 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.1 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

Independence t-test 

 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.2 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
ที่แตกต่างกัน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.3 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.4 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่มีช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.5ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
ช่อง 3 ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทีแ่ตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 3 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 7 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.1ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

Independence t-test 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.2ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.3 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2..4ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่มีช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.5ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
ช่อง 7 ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทีแ่ตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 7 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 8 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.1ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

Independence t-test 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.2ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.3 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3..4ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่มีช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.5ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
ช่อง 8 ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทีแ่ตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 8 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 9 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.1ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

Independence t-test 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.2ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.3 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4..4 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่มีช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.5ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
ช่อง 9 ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทีแ่ตกต่างกัน  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 9 ความถี ่(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

One way analysis of 
variance : ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มต่ีอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.2. การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.3  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.4  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
วิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มต่ีอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.2. การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.3  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.4  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
วิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มต่ีอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.2. การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.3  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.4  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
วิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มต่ีอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.2. การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.3  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
ศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

 
 
 
 
 



103 
 

 
ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.4  การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทศันคติด้าน
วิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 
H1: การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ มคีวามสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
H1: ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3  มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.1 ทัศนคติด้านเน้ือหา

รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 ไม่มคีวามสมัพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
H1: ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
H1: ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.3 ทัศนคติด้านศิลปะการ

ผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ 
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
H1: ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.4 ทัศนคติด้านวิธีการ
นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสมัพันธ์กับ 
แนวโน้มพฤติกรรมการชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่อง 3 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
H1: ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 
3 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7  ไม่มคีวามสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
H1: ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7  มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 ไม่มคีวามสมัพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
H1: ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
H1: ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.3 ทัศนคติด้านศิลปะการ
ผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับ 
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
H1: ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.4 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรม
การชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่อง 7 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
H1: ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 
7 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8  ไม่มคีวามสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
H1: ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8  มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 ไม่มคีวามสมัพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
H1: ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
H1: ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.3 ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
H1: ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.4ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรม
การชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่อง 8 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
H1: ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 
8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  ไม่มคีวามสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
H1: ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9  มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 ไม่มคีวามสมัพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
H1: ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
H1: ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.3 ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่
มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
H1: ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 

 
 
 
 



113 
 

ตารางที่ 3.3 
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติที่ใช้(ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.4 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรม
การชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9  
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่อง 9 ไม่มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
H1: ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 
9 มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

Pearson’s product 
moment Correlation 

Coefficient 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบการศึกษาภาพตัดขวาง (Cross-
sectional Study) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง โดยประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาต้องเป็นประชากรเพศชายหรือเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุอยู่ในช่วง 
18 ปีขึ้นไป ที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 
3, 7, 8, 9 โดยเปิดรับชมในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาอธิบายถึงผลของความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการเปิดรับ ทัศนคติ รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ชมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าผ่านทางช่อง 3, 7, 8 หรือ 9 ที่ชมบ่อยที่สุด 1 ช่อง โดยผลการวิจัยสามารถ
นําเสนอแบ่งออกเป็น  
 4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร 

4.2 ส่วนที่ 2การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่ม ผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความถี่ในการเปิดรับข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (คร้ัง/สัปดาห์) 
จากช่อง 3, 7, 8, 9 
 4.3 ส่วนที่ 3ทศันคติต่อสื่อโทรทัศน์ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย 
  1. ส่วนเน้ือหารายการ 
  2. ส่วนผู้นําเสนอ  
  3. ศิลปะการผลิตรายการ 
  4. วิธีการนําเสนอ (Presentation)  
 4.4 ส่วนที่ 4แนวโน้มพฤติกรรมเกี่ยวกับการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์  
 4.5 ส่วนที่ 5การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูช้ม 
 
 ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน โดยนําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ ซึ่งผลการศึกษาปรากฏตามตารางที่ 4.1-4.5 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

163 
287 

36.2 
63.8 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.2 และเป็นเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ(ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 
18 - 23 
24 - 34 
35 - 49 
50 - 60 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

105 
144 
156 
34 
11 

23.3 
32.0 
34.7 
7.6 
2.4 

รวม 450 100.0 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 35-49 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือ 
จํานวน156 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา คือช่วงอายุระหว่าง 24-34 ปี จํานวน 144 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.0 ช่วงอายุระหว่าง 18-23 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ช่วงอายุ 50-60 
ปีจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโทขึ้นไป 

11 
30 
26 
313 
70 

2.4 
6.6 
5.8 
69.6 
15.6 

รวม 450 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดจํานวน 
313 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และระดับการศึกษา
ประถมศึกษาจํานวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างอิสระ 
แม่บ้าน 

91 
45 
243 
38 
25 
8 

20.2 
10.0 
54.0 
8.4 
5.6 
1.8 

รวม 450 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน มากที่สุด
จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อาชีพ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 อาชีพรับจ้างอิสระ จํานวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 และอาชีพแม่บ้าน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.5 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน(บาท) จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 5,000 

5,001 – 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
มากกว่า 30,000 

57 
50 
92 
107 
144 

12.7 
11.1 
20.4 
23.8 
32.0 

รวม 450 100.0 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มากกว่า 30,000บาท 
มากที่สุดจํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ รายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 20,001–
30,000บาท จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8รายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 10,001–20,000 
บาท จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4รายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.7 และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 5,001–10,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 ตามลําดับ 
 
4.2 ส่วนที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 
 ผลการศึกษาการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยตารางที่ 4.6 –4.76ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.6 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานีโทรทัศน์ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้า 

สถานีโทรทัศน์ที่เปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ช่อง 3 
ช่อง 7 
ช่อง 8 
ช่อง 9 

150 
200 
50 
50 

33.3 
44.5 
11.1 
11.1 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 มากที่สุด จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา คือ เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 จํานวน 150 คน เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
และช่อง 9 จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)โดยภาพรวม 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

27 
51 
137 
72 
163 

6.0 
11.3 
30.4 
16.0 
36.3 

รวม 450 100.0 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.242 ครั้ง/สปัดาห์ 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) โดยเฉล่ีย 3.65 หรือ 4ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.242 คร้ัง/สัปดาห์ 
โดยมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 5 คร้ัง/สัปดาห์ มากที่สุด จํานวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.3รองลงมา คือ ความถ่ี 3 คร้ัง/สัปดาห์ จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ
ความถี่ 1ครั้ง/สัปดาห์ น้อยที่สุด จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที่ 4.8 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

19 
28 
46 
17 
40 

12.7 
18.7 
30.7 
11.2 
26.7 

รวม 150 100.0 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.21หรือ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.358 ครั้ง/สปัดาห์ 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) โดยเฉล่ีย 3.21 หรือ 3ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.358 ครั้ง/
สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถ่ี 3ครั้ง/สัปดาห์ มากท่ีสุด 
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7รองลงมา คือ ความถ่ี 5 คร้ัง/สัปดาห์ จํานวน 40คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.7และความถ่ี 4ครั้ง/สัปดาห์ น้อยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
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ตารางที่ 4.9 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
20 
54 
28 
92 

3.0 
10.0 
27.0 
14.0 
46.0 

รวม 200 100.0 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.182 ครั้ง/สปัดาห์ 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) โดยเฉล่ีย 3.90 หรือ 4ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.182 ครั้ง/
สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถ่ี 5ครั้ง/สัปดาห์ มากท่ีสุด 
จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0รองลงมา คือ ความถี่ 3ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน 54คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.0และความถ่ี 1ครั้ง/สัปดาห์ น้อยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 4.10 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 
3 
4 
5 

1 
17 
14 
18 

2.0 
34.0 
28.0 
36.0 

รวม 50 100.0 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.947 ครั้ง/สปัดาห์ 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) โดยเฉลี่ย 3.96 หรือ 4คร้ัง/สัปดาห์ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.947 คร้ัง/สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ความถี่ 5
ครั้ง/สัปดาห์ มากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0รองลงมา คือ ความถ่ี 3ครั้ง/สัปดาห์ 
จํานวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 34.0และความถ่ี 1ครั้ง/สัปดาห์ น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

ตารางที่ 4.11 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
3 
20 
13 
13 

2.0 
6.0 
40.0 
26.0 
26.0 

รวม 50 100.0 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.999 ครั้ง/สปัดาห์ 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) โดยเฉล่ีย 3.65 หรือ 4ครั้ง/สัปดาห์ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.242 ครั้ง/
สัปดาห์ โดยมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถ่ี 3ครั้ง/สัปดาห์ มากท่ีสุด 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0รองลงมา คือ ความถี่ 5 และ 4ครั้ง/สัปดาห์ เท่ากัน จํานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 26.0และความถ่ี 1ครั้ง/สัปดาห์ น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.12 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า 
โดยภาพรวม 

ระยะเวลาการติดตามชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

7 – 8 เดือน 
9 – 11 เดือน 

1 ปีขึ้นไป 

109 
71 
23 
247 

24.2 
15.8 
5.1 
54.9 

รวม 450 100.0 
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า1 
ปีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมา คือ ระยะเวลา 6 เดือนจํานวน 109 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และระยะเวลา 9 – 11 เดือนน้อยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

 
ตารางที่ 4.13 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ระยะเวลาการติดตามชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

7 – 8 เดือน 
9 – 11 เดือน 

1 ปีขึ้นไป 

32 
16 
3 
99 

21.3 
10.7 
2.0 
66.0 

รวม 150 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 31 ปีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา คือ 
ระยะเวลา 6 เดือนจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และระยะเวลา 9-11 เดือนน้อยที่สุด จํานวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.14 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ระยะเวลาการติดตามชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

7 – 8 เดือน 
9 – 11 เดือน 

1 ปีขึ้นไป 

36 
37 
6 

121 

18.0 
18.5 
3.0 
60.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 71 ปีขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ 
ระยะเวลา 7-8 เดือนจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และระยะเวลา 9 – 11 เดือนน้อยที่สุด 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 
ตารางที่ 4.15 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ระยะเวลาการติดตามชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

7 – 8 เดือน 
9 – 11 เดือน 

1 ปีขึ้นไป 

25 
8 
6 
11 

50.0 
16.0 
12.0 
22.0 

รวม 50 100.0 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 86 เดือน มากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ 
ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และระยะเวลา 9–11 เดือนน้อยที่สุด 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

 
ตารางที่ 4.16 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ระยะเวลาการติดตามชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
6 เดือน 

7 – 8 เดือน 
9 – 11 เดือน 

1 ปีขึ้นไป 

16 
10 
8 
16 

32.0 
20.0 
16.0 
32.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 96 เดือน และ 1 ปีขึ้นไปมากที่สุด เท่ากัน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.0 รองลงมา คือ 7-8 เดือนจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และระยะเวลา 9 – 11 เดือน
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.17 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ในแต่ละครั้งโดยภาพรวม 

ระยะเวลาการเปิดรับชมในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 

30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

117 
212 
96 
19 
6 

26.0 
47.2 
21.3 
4.2 
1.3 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง มากที่สุด จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีจํานวน 117คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และระยะเวลา
มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไปน้อยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 
ตารางที่ 4.18 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่อง 3 ในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาการเปิดรับชมในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 

30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

47 
65 
30 
7 
1 

31.3 
43.3 
20.0 
4.7 
0.7 

รวม 150 100.0 
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 3 ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง มากที่สุด จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.3 รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีจํานวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และระยะเวลา
มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 
ตารางที่ 4.19 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 7 ในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาการเปิดรับชมในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 

30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

44 
97 
47 
8 
4 

22.0 
48.5 
23.5 
4.0 
2.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 7 ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง มากที่สุด จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.5 รองลงมา คือ ระยะเวลา1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมงจํานวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และระยะเวลา
มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป น้อยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.20 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 8 ในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาการเปิดรับชมในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 

30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 

12 
27 
8 
2 
1 

24.0 
54.0 
16.0 
4.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 8 ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง มากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.0 รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีจํานวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และระยะเวลา
มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
ตารางที่ 4.21 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 9 ในแต่ละครั้ง 

ระยะเวลาการเปิดรับชมในแต่ละครั้ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 นาที 

30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 

14 
23 
11 
2 

28.0 
46.0 
22.0 
4.0 

รวม 50 100.0 
 
 



130 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ช่อง 9 ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง มากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.0 รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีจํานวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และระยะเวลา2 
ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 
ตารางที่ 4.22 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าโดยภาพรวม 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
05.00 – 06.00 น. 
06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

57 
142 
147 
83 
21 

12.6 
31.6 
32.7 
18.4 
4.7 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 07.00 – 
08.00 น. มากที่สุด จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมา คือ ช่วงเวลา06.00 – 07.00 น. 
จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และช่วงเวลา09.00 – 10.00 น.น้อยที่สุด จํานวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.7 
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ตารางที่ 4.23 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 3 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
05.00 – 06.00 น. 
06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

10 
49 
48 
33 
10 

6.7 
32.7 
32.0 
22.0 
6.7 

รวม 150 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 06.00 – 
07.00 น. มากที่สุด จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. 
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และช่วงเวลา05.00 – 06.00 น. กับช่วงเลา 09.00 – 10.00 น. 
เท่ากัน น้อยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

 
ตารางที่ 4.24 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
05.00 – 06.00 น. 
06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

22 
47 
76 
45 
10 

11.0 
23.5 
38.0 
22.5 
5.0 

รวม 200 100.0 
 

 
 



132 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 07.00 – 
08.00 น. มากที่สุด จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และช่วงเวลา09.00 – 10.00 น. น้อยที่สุด จํานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.0 
 
ตารางที่ 4.25 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 8 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
05.00 – 06.00 น. 
06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

15 
20 
11 
3 
1 

30.0 
40.0 
22.0 
6.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 06.00 – 
07.00 น. มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 05.00 – 06.00 น. 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และช่วงเวลา09.00 – 10.00 น. น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 
 
ตารางที่ 4.26 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 9 

ช่วงเวลา จํานวน (คน) ร้อยละ 
05.00 – 06.00 น. 
06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 

10 
26 
12 
2 

20.0 
52.0 
24.0 
4.0 

รวม 450 100.0 
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 จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 06.00 – 
07.00 น. มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และช่วงเวลา08.00 – 09.00 น. น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 
 
ตารางที่ 4.27 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าโดยภาพรวม 

สถานที่ที่เปิดรบัชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ที่บ้าน 

ที่ทํางาน 
ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 

ชมผ่านมือถือ 
ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

309 
104 
21 
11 
5 

68.7 
23.1 
4.7 
2.4 
1.1 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน มากที่สุด จํานวน 
309 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา คือ รับชมท่ีทํางาน จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 
และรับชมท่ีโรงเรียน/มหาวิทยาลัยน้อยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 
ตารางที่ 4.28 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 3 

สถานที่ที่เปิดรบัชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ที่บ้าน 

ที่ทํางาน 
ชมผ่านมือถือ 

ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

118 
21 
5 
4 
2 

78.7 
14.0 
3.3 
2.7 
1.3 

รวม 150 100.0 
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 จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน มากที่สุด จํานวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมา คือ รับชมท่ีทํางาน จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
รับชมท่ีโรงเรียน/มหาวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 
ตารางที่ 4.29 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 

สถานที่ที่เปิดรบัชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ที่บ้าน 

ที่ทํางาน 
ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 

ชมผ่านมือถือ 
ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

122 
64 
7 
5 
2 

61.0 
32.0 
3.5 
2.5 
1.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน มากที่สุด จํานวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา คือ รับชมท่ีทํางาน จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ
รับชมท่ีโรงเรียน/มหาวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
ตารางที่ 4.30 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 8 

สถานที่ที่เปิดรบัชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ที่บ้าน 

ที่ทํางาน 
ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 

ชมผ่านมือถือ 

33 
11 
5 
1 

66.0 
22.0 
10.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
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 จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน มากที่สุด จํานวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา คือ รับชมท่ีทํางาน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ
ชมผ่านมือถือน้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.31 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานที่ที่เปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 9 

สถานที่ที่เปิดรบัชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
ที่บ้าน 

ที่ทํางาน 
ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 

ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

36 
8 
5 
1 

72.0 
16.0 
10.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน มากท่ีสุด 

จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา คือ รับชมท่ีทํางาน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
และรับชมท่ีโรงเรียน/มหาวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.32 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าโดยภาพรวม 

ช่องทางการเปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เปิดชมทางโทรทัศน์ 
เปิดชมผ่านมือถือ 

เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
เปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

401 
23 
17 
9 

89.1 
5.1 
3.8 
2.0 

รวม 450 100.0 
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 จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าผ่านทางโทรทัศน์ มากที่สุด 
จํานวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 รองลงมา คือ เปิดชมผ่านมือถือ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.4 และเปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.33 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 3 

ช่องทางการเปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เปิดชมทางโทรทัศน์ 
เปิดชมผ่านมือถือ 

เปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 

132 
9 
5 
4 

88.0 
6.0 
3.3 
2.7 

รวม 150 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าผ่านทางโทรทัศน์ มากที่สุด 
จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมา คือ เปิดชมผ่านมือถือ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 และเปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์น้อยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 
ตารางที่ 4.34 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 

ช่องทางการเปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เปิดชมทางโทรทัศน์ 
เปิดชมผ่านมือถือ 

เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
เปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

182 
11 
5 
2 

91.0 
5.5 
2.5 
1.0 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าผ่านทางโทรทัศน์ มากที่สุด 
จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 รองลงมา คือ เปิดชมผ่านมือถือ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 และเปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 
ตารางที่ 4.35 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 8 

ช่องทางการเปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เปิดชมทางโทรทัศน์ 

เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
เปิดชมผ่านมือถือ 

เปิดชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

42 
4 
2 
2 

84.0 
8.0 
4.0 
4.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าผ่านทางโทรทัศน์ มากที่สุด 
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมา คือ เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และเปิดชมผ่านมือถือ และเปิดชมผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้อยที่สุดเท่ากัน จํานวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.36 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าช่อง 9 

ช่องทางการเปิดรับ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เปิดชมทางโทรทัศน์ 

เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
เปิดชมผ่านมือถือ 

45 
4 
1 

90.0 
8.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
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 จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุม่ตัวอย่างเปิดรับชมข่าวภาคเช้าผ่านทางโทรทัศน์ มากที่สดุ 
จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา คือ เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และเปิดชมผ่านมือถือ น้อยที่สดุ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.37 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่าน
โทรทัศน์ โดยภาพรวม 

เหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตามความเคยชิน 
เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
รายการมีเน้ือหาในรูปแบบทีช่ื่นชอบ 
เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
จําและหาเลขช่องได้ง่าย 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 

195 
101 
59 
46 
25 
13 
11 

43.3 
22.4 
13.1 
10.2 
5.6 
2.9 
2.4 

รวม 450 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ตามความเคยชิน มากที่สุด จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ เน้ือหาข่าวมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และภาพลักษณ์ของผู้ประกาศ
ข่าวน้อยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

ตารางที่ 4.38 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่าน
ช่อง 3 

เหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตามความเคยชิน 
เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
รายการมีเน้ือหาในรูปแบบทีช่ื่นชอบ 
เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
จําและหาเลขช่องได้ง่าย 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 

77 
23 
20 
16 
10 
2 
2 

51.3 
15.3 
13.3 
10.8 
6.7 
1.3 
1.3 

รวม 150 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ตามความเคยชิน มากท่ีสุด จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมา คือ เน้ือหาข่าวมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และจําและหาเลขช่องได้ง่าย 
และภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว น้อยที่สุด เท่ากัน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ1.3 
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ตารางที่ 4.39 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่าน
ช่อง 7 

เหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตามความเคยชิน 
เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
รายการมีเน้ือหาในรูปแบบทีช่ื่นชอบ 
เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
จําและหาเลขช่องได้ง่าย 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 

86 
55 
23 
13 
10 
9 
4 

43.0 
27.5 
11.5 
6.5 
5.0 
4.5 
2.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ตามความเคยชิน มากท่ีสุด จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ เน้ือหาข่าวมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และภาพลักษณ์ของผู้ประกาศ
ข่าว น้อยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.40 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่าน
ช่อง 8 

เหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตามความเคยชิน 
เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
รายการมีเน้ือหาในรูปแบบทีช่ื่นชอบ 
เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 
จําและหาเลขช่องได้ง่าย 

15 
11 
8 
7 
4 
4 
1 

30.0 
22.0 
16.0 
14.0 
8.0 
8.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ตามความเคยชิน มากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ เน้ือหาข่าวมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และจําและหาเลขช่องได้ง่าย 
น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.41 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่าน
ช่อง 9 

เหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตามความเคยชิน 
เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
รายการมีเน้ือหาในรูปแบบทีช่ื่นชอบ 
เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
จําและหาเลขช่องได้ง่าย 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 

17 
12 
9 
9 
1 
1 
1 

34.0 
24.0 
18.0 
18.0 
2.0 
2.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ตามความเคยชิน มากท่ีสุด จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ เน้ือหาข่าวมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และเลือกรายการที่ได้รับความ
นิยมจําและหาเลขช่องได้ง่าย และภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว น้อยที่สุด เท่ากัน จํานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที่ 4.42 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าใน
ภาพรวม 

เหตุผลที่รับชมรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือนต้องการเพ่ือให้ไม่ตก
กระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง 

326 
45 
35 
24 
20 

72.4 
10.0 
7.8 
5.4 
4.4 

รวม 450 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือ
ต้องการทราบข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ มากที่สุด จํานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมา คือ 
เพ่ือฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
เพ่ือความบันเทิง น้อยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
 
ตารางที่ 4.43 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าช่อง 3 

เหตุผลที่รับชมรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน 
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิงต้องการ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 

97 
28 
9 
8 
8 

64.7 
18.7 
6.0 
5.3 
5.3 

รวม 150 100.0 
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 จากตารางที่ 4.43 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือ
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากท่ีสุด จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมา คือ 
เพ่ือฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และต้องการประสบการณ์
ใหม่ๆ และเพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน น้อยที่สุด เท่ากัน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 

 
ตารางที่ 4.44 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าช่อง 7 

เหตุผลที่รับชมรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 
ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ  
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง 

157 
16 
13 
9 
5 

78.5 
8.0 
6.5 
4.5 
2.5 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือ
ต้องการทราบข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมา คือ 
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเพ่ือพักผ่อนหย่อน
ใจ เพ่ือความบันเทิง น้อยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 4.45 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าช่อง 8 

เหตุผลที่รับชมรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 
ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน 
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง 

34 
6 
4 
3 
3 

68.0 
12.0 
8.0 
6.0 
6.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือ
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมา คือ 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน 
และเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง น้อยที่สุด เท่ากัน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 
ตารางที่ 4.46 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าช่อง 9 
เหตุผลที่รับชมรายการข่าวภาคเช้า จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ  
ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน 

38 
7 
3 
1 
1 

76.0 
14.0 
6.0 
2.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือ
ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมา คือ 
เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือนจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และต้องการ
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ประสบการณ์ใหม่ๆและฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน น้อยที่สุด เท่ากัน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 

 
ตารางที่ 4.47 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่องอ่ืน ในภาพรวม 

การเปลี่ยนการรับชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
373 
77 

82.9 
17.1 

รวม 450 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง
อ่ืน จํานวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 และไม่เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน 
จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 

 
ตารางที่ 4.48 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 3 

การเปลี่ยนการรับชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
141 
9 

94.0 
6.0 

รวม 150 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 และไม่เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที่ 4.49 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 7 

การเปลี่ยนการรับชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
144 
56 

72.0 
28.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 และไม่เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

 
ตารางที่ 4.50 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 8 

การเปลี่ยนการรับชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
43 
7 

86.0 
14.0 

รวม 50 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 และไม่เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
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ตารางที่ 4.51 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์
ช่องอ่ืนของผู้ชมช่อง 9 

การเปลี่ยนการรับชม จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคย 

ไม่เคย 
45 
5 

90.0 
10.0 

รวม 50 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.51 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 และไม่เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 
ตารางที่ 4.52 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน ใน
ภาพรวม 

ช่องสถานีโทรทัศน์ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ช่อง 3 
ช่อง 7 
ช่อง 9 
ช่อง 8 

191 
182 
63 
45 

39.7 
37.8 
13.1 
9.4 

รวม 481 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าช่อง 3 มากที่สุด 
จํานวน 191 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ ช่อง 7 จํานวน 182 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
37.8 ช่อง 9 จํานวน 63 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.1 และช่อง 8 จํานวน 45 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
9.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.53 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 ที่เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์
ช่องอ่ืน 

ช่องสถานีโทรทัศน์ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ช่อง 7 
ช่อง 9 
ช่อง 8 

112 
38 
11 

67.5 
22.9 
6.6 

รวม 161 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.53 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง3 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 
มากที่สุด จํานวน 122 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา คือ ช่อง 9 จํานวน 38 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 22.9 ช่อง 8 จํานวน 11 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.6 และช่อง 3 จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.54 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 ที่เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์
ช่องอ่ืน 

ช่องสถานีโทรทัศน์ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ช่อง 3 
ช่อง 9 
ช่อง 8 

128 
19 
16 

77.6 
11.5 
9.7 

รวม 163 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.54 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าช่อง 3 
มากที่สุด จํานวน 128 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมา คือ ช่อง 9 จํานวน 19 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 ช่อง 8 จํานวน 16 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.7 และช่อง 7 จํานวน 2 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.55 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 ที่เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์
ช่องอ่ืน 

ช่องสถานีโทรทัศน์ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ช่อง 7 
ช่อง 3 
ช่อง 9 

32 
24 
6 

51.6 
38.7 
9.7 

รวม 62 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่อง 8 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 มาก
ที่สุด จํานวน 32 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ ช่อง 3 จํานวน 24 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 38.7 และช่อง 9 น้อยที่สุด จํานวน 6 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 
ตารางที่ 4.56 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 ที่เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าสถานีโทรทัศน์
ช่องอ่ืน 

ช่องสถานีโทรทัศน์ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ช่อง 7 
ช่อง 3 
ช่อง 8 

36 
34 
18 

40.9 
38.6 
20.5 

รวม 88 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.56 พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่อง 9 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าช่อง 7 มาก
ที่สุด จํานวน 36 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมา คือ ช่อง 9 จํานวน 34 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 38.6 และช่อง 8 น้อยที่สุด จํานวน 18 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.5 

 
ตารางที่ 4.57 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนในภาพรวม 

สาเหตุ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
มีเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 
มีประเด็นที่ต้องการทราบ 
เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ 
เลขช่องจําได้ง่าย 

192 
139 

 
83 
68 
42 
20 

35.3 
25.5 

 
15.3 
12.5 
7.7 
3.7 

รวม 544 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 
 จากตารางที่ 4.57 พบว่า กลุม่ตัวอย่างมีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด จํานวน 192 คาํตอบ คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา คือ มี
เน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ และมีประเด็นที่ต้องการทราบ จํานวน 139 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 25.5 และเลขช่องจําได้ง่าย น้อยที่สุด จํานวน 20 คําตอบ คดิเป็นร้อยละ 3.7 
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ตารางที่ 4.58 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน 

สาเหตุ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
มีเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 
มีประเด็นที่ต้องการทราบ 
เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ 
เลขช่องจําได้ง่าย 

74 
51 
 

36 
23 
13 
10 

35.7 
24.6 

 
17.4 
11.1 
6.3 
4.8 

รวม 207 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.58 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง3 มีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด จํานวน 74 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมา 
คือ มีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ และมีประเด็นที่ต้องการทราบ จํานวน 51 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 24.6 และเลขช่องจําได้ง่าย น้อยที่สุด จํานวน 10 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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ตารางที่ 4.59 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน 

สาเหตุ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
มีเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 
มีประเด็นที่ต้องการทราบ 
เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เลขช่องจําได้ง่าย 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ 

76 
50 
 

22 
19 
3 
17 

40.6 
26.7 

 
11.8 
10.2 
1.6 
9.1 

รวม 187 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 มีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด จํานวน 76 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา 
คือ มีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ และมีประเด็นที่ต้องการทราบ จํานวน 50 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 และเลขช่องจําได้ง่าย น้อยที่สุด จํานวน 3 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.6 
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ตารางที่ 4.60 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน 

สาเหตุ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
มีเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 
มีประเด็นที่ต้องการทราบ 
เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ 
เลขช่องจําได้ง่าย 

18 
18 
 

12 
11 
7 
6 

25.0 
25.0 

 
16.7 
15.3 
9.7 
8.3 

รวม 72 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 
 จากตารางที่ 4.60 พบว่า กลุม่ตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 มีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณาและมีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 

มีประเด็นที่ต้องการทราบมากที่สุด จํานวน 18 คําตอบ คดิเป็นร้อยละ 25.0 
รองลงมา คือ เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม จํานวน 12 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และเลข
ช่องจําได้ง่าย น้อยที่สุด จํานวน 6 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.3 
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ตารางที่ 4.61 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ช่องอ่ืน 

สาเหตุ จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
มีเน้ือหาและรปูแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและ 
มีประเด็นที่ต้องการทราบ 
เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน 
เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ 
เลขช่องจําได้ง่าย 

24 
20 
 

15 
13 
5 
1 

30.8 
25.6 

 
19.2 
16.7 
6.4 
1.3 

รวม 78 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 
 จากตารางที่ 4.61 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 มีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจากโฆษณามากที่สุด จํานวน 24 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา 
คือ มีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ และมีประเด็นที่ต้องการทราบ จํานวน 20 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 25.6 และเลขช่องจําได้ง่าย น้อยที่สุด จํานวน 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางที่ 4.62 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ในภาพรวม 

รูปแบบการรับชม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม 
เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
เปิดทิ้งไว้เป็นเพ่ือน 
เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา 
รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง 

263 
149 
99 
88 
70 

39.3 
22.2 
14.8 
13.2 
10.5 

รวม 669 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.62 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 263 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ เปลี่ยน
ช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน จํานวน 149 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.2 และรับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยน
ช่อง น้อยที่สุด จํานวน 70 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที่ 4.63 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 

รูปแบบการรับชม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม 
เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
เปิดทิ้งไว้เป็นเพ่ือน 
เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา 
รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง 

82 
60 
37 
32 
19 

35.7 
26.1 
16 

13.9 
8.3 

รวม 230 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.63 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 3 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 82 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมา 
คือ เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน จํานวน 60 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.1 และรับชมอย่างต้ังใจ
ไม่เปลี่ยนช่อง น้อยที่สุด จํานวน 19 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.3 
 
ตารางที่ 4.64 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 

รูปแบบการรับชม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม 
เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง 
เปิดทิ้งไว้เป็นเพ่ือน 
เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา 

127 
43 
37 
35 
31 

46.1 
15.8 
13.6 
12.8 
11.4 

รวม 273 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.64 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 7 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 127 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมา 
คือ เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน จํานวน 43 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.8 และเปลี่ยนช่องทุก
ครั้งเมื่อมีโฆษณา น้อยที่สุด จํานวน 31 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

ตารางที่ 4.65 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 

รูปแบบการรับชม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม 

เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา 
รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง 

เปิดทิ้งไว้เป็นเพ่ือน 

25 
19 
14 
10 
9 

32.4 
24.7 
18 
13 

11.7 
รวม 77 100.0 

หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.65 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 8 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 25 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา 
คือ เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน จํานวน 19 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.7 และเปิดทิ้งไว้เป็น
เพ่ือนน้อยที่สุด จํานวน 9 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.7 
 
ตารางที่ 4.66 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 

รูปแบบการรับชม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม 
เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
เปิดทิ้งไว้เป็นเพ่ือน 
เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา 
รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง 

29 
27 
18 
11 
4 

32.6 
30.3 
20.2 
12.4 
4.5 

รวม 89 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.66 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 9 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 29 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.6 รองลงมา 
คือ เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน จํานวน 27 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 30.3 และรับชมอย่างต้ังใจ
ไม่เปลี่ยนช่อง น้อยที่สุด จํานวน 4 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
ตารางที่ 4.67 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ในภาพรวม 

พฤติกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย 
รับชมอย่างต้ังใจ 
อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 
มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่นส่ง smsไปร่วมสนุก 

315 
140 
83 
34 
11 

54 
24 

14.3 
5.8 
1.9 

รวม 583 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.67 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์มากท่ีสุด จํานวน 315 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ เล่นมือถือ
ขณะรับชมไปด้วย จํานวน 140 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่น ส่ง 
smsไปร่วมสนุก จํานวน 11 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.68 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 

พฤติกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย 
รับชมอย่างต้ังใจ 
อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 
มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก 

107 
53 
18 
12 
5 

54.9 
27.2 
9.2 
6.2 
2.6 

รวม 195 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 3 ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ
ขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 107 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมา 
คือ เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย จํานวน 53 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.2 และมีส่วนร่วมกับรายการ
น้ัน เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก น้อยที่สุด จํานวน 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 
ตารางที่ 4.69 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 

พฤติกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย 
รับชมอย่างต้ังใจ 
อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 
มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก 

136 
61 
45 
10 
4 

53.1 
23.8 
17.6 
3.9 
1.6 

รวม 256 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.69 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 7 ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ
ขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 136 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา 
คือ เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย จํานวน 61 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.8 และมีส่วนร่วมกับรายการ
น้ัน เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก น้อยที่สุด จํานวน 4 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.6 
 
ตารางที่ 4.70 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 

พฤติกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ 
รับชมอย่างต้ังใจ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย 
อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 

30 
16 
12 
6 

46.9 
25 

18.8 
9.3 

รวม 64 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.70 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 8 ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ
ขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 30 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา 
รับชมอย่างต้ังใจจํานวน 16 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีอ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย น้อย
ที่สุด จํานวน 6 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.3 
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ตารางที่ 4.71 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ทําขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 

พฤติกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย 
อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 

รับชมอย่างต้ังใจ 
มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก 

42 
14 
6 
4 
2 

61.8 
20.6 
8.8 
5.9 
2.9 

รวม 68 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.71 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 9 ทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆ
ขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ มากที่สุด จํานวน 42 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ 
เล่นมือถือขณะรับชมไปด้วย จํานวน 14 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.6 และมีส่วนร่วมกับรายการน้ัน 
เช่น ส่ง smsไปร่วมสนุก น้อยที่สุด จํานวน 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.9 
 
ตารางที่ 4.72 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ในภาพรวม 

รูปแบบการร่วมกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ไม่เคยร่วมกิจกรรม 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล 
ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการ  
เช่น LINE หรือ FACEBOOK 

334 
70 
39 
24 

71.5 
15.0 
8.4 
5.1 

รวม 467 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 จากตารางที่ 4.72 พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับรายการข่าว
ภาคเช้าทางโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 334 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมา คือ ส่งความ
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คิดเห็นผ่าน SMS จํานวน 70 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.0 และส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ของรายการ เช่น LINE หรือ FACEBOOKน้อยที่สุด จํานวน 24 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.1 
 
ตารางที่ 4.73 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 3 

รูปแบบการร่วมกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ไม่เคยร่วมกิจกรรม 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล 
ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการ  
เช่น LINE หรือ FACEBOOK 

104 
30 
14 
9 

66.2 
19.1 
8.9 
5.7 

รวม 157 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.73 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 3 ไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 104 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมา คือ 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS จํานวน 30 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.1 และส่งความคิดเห็นผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียของรายการ เช่น LINE หรือ FACEBOOKน้อยที่สุด จํานวน 9 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
5.7 
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ตารางที่ 4.74 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 7 

รูปแบบการร่วมกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ไม่เคยร่วมกิจกรรม 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล 
ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการ เช่น 
LINE หรือ FACEBOOK 

155 
23 
15 
12 

75.6 
11.2 
7.3 
5.9 

รวม 205 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.74 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 7 ไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 155 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมา คือ 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS จํานวน 23 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.2 และส่งความคิดเห็นผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียของรายการ เช่น LINE หรือ FACEBOOKน้อยที่สุด จํานวน 12 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
5.9 
 
ตารางที่ 4.75 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 

รูปแบบการร่วมกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ไม่เคยร่วมกิจกรรม 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล 
ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการ เช่น 
LINE หรือ FACEBOOK 

35 
9 
5 
2 

68.6 
17.6 
9.8 
3.9 

รวม 51 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4.75 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 8 ไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 35 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ ส่ง
ความคิดเห็นผ่าน SMS จํานวน 9 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.6 และส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียของรายการ เช่น LINE หรือ FACEBOOKน้อยที่สุด จํานวน 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.9 

 
ตารางที่ 4.76 
 
แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะการร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 

รูปแบบการร่วมกิจกรรม จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
ไม่เคยร่วมกิจกรรม 
ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล 
ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการ เช่น 
LINE หรือ FACEBOOK 

40 
8 
5 
1 

74.1 
14.8 
9.3 
1.9 

รวม 54 100.0 
หมายเหตุ. *เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.76 พบว่า กลุ่มตัวที่ชมช่อง 9 อย่างไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับ
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 40 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา คือ ส่ง
ความคิดเห็นผ่าน SMS จํานวน 8 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.8 และส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียล
มีเดียของรายการ เช่น LINE หรือ FACEBOOK น้อยที่สุด จํานวน 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.9 

 
4.3 ส่วนที่ 3ความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ประกอบด้วย ด้านเน้ือหารายการ ด้านผู้นําเสนอ ด้านศิลปะการผลิตรายการ และด้านวิธีการนําเสนอ
ตามตารางที่ 4.77–4.101ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.77 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

ด้านเนื้อหารายการ  
1. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความน่าสนใจ 

90 
(20.0) 

247 
(54.8) 

107 
(23.8) 

3 
(0.7) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.721 

2. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

109 
(24.2) 

239 
(53.1) 

95 
(21.1) 

6 
(1.4) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

4.00 
(เชิงบวก) 

0.727 

3. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็ว 

93 
(20.7) 

226 
(50.2) 

122 
(27.1) 

7 
(1.6) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.89 
(เชิงบวก) 

0.755 

4. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ิน
เย้อ กํากวม 

117 
(26.0) 

225 
(50.0) 

99 
(22.0) 

7 
(1.6) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

4.00 
(เชิงบวก) 

0.764 

5. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และ
เชื่อถือได้ 

87 
(19.3) 

215 
(47.8) 

140 
(31.1) 

7 
(1.6) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.84 
(เชิงบวก) 

0.751 

6. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความเป็นกลางและยุติธรรม
ปราศจากอคติ 

80 
(17.8) 

210 
(46.6) 

148 
(32.9) 

8 
(1.8) 

4 
(0.9) 

450 
(100.0) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.783 

7. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

69 
(15.3) 

250 
(55.6) 

125 
(27.8) 

6 
(1.3) 

- 
450 

(100.0) 
3.85 

(เชิงบวก) 
0.680 

8. เนื้อหาข่าวให้รายละเอียด
ครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น 

69 
(15.3) 

250 
(55.6) 

118 
(26.3) 

11 
(2.4) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.83 
(เชิงบวก) 

0.725 

9. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอทําให้
ผู้ชมได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

86 
(19.1) 

259 
(57.6) 

96 
(21.3) 

4 
(0.9) 

5 
(1.1) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.732 
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ตารางที่ 4.77 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

10. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน 

75 
(16.7) 

224 
(49.8) 

139 
(30.9) 

10 
(2.2) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.752 

11. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี 

111 
(24.7) 

245 
(54.4) 

86 
(19.1) 

8 
(1.8) 

- 
450 

(100.0) 
4.02 

(เชิงบวก) 
0.714 

12. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
มุมมองท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

80 
(17.8) 

236 
(52.3) 

115 
(25.6) 

16 
(3.6) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.83 
(เชิงบวก) 

0.780 

13. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ 

79 
(17.6) 

168 
(37.3) 

180 
(40.0) 

19 
(4.2) 

4 
(0.9) 

450 
(100.0) 

3.66 
(เชิงบวก) 

0.845 

14. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอตรง
กับความต้องการของท่าน 

67 
(14.8) 

192 
(42.7) 

169 
(37.6) 

19 
(4.2) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.67 
(เชิงบวก) 

0.803 

15. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวท่ัวไปในประเทศมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

80 
(17.8) 

238 
(52.9) 

125 
(27.8) 

6 
(1.3) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.87 
(เชิงบวก) 

0.716 

16. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

81 
(18.0) 

224 
(49.7) 

130 
(28.9) 

12 
(2.7) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.82 
(เชิงบวก) 

0.777 
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ตารางที่ 4.77 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

17. การนําเสนอในช่วงข่าว
กีฬามีความสดใหม่ มีผลกีฬา
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม
ชม 

78 
(17.3) 

207 
(46.0) 

144 
(32.0) 

18 
(4.0) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.75 
(เชิงบวก) 

0.809 

18. การนําเสนอในช่วงข่าว
บันเทิง มีเรื่องราวและประเด็น
ต่างๆ ในวงการบันเทิงท่ีสนใจ 
น่าติดตามชม 

81 
(18.0) 

187 
(41.6) 

151 
(33.6) 

25 
(5.6) 

6 
(1.2) 

450 
(100.0) 

3.69 
(เชิงบวก) 

0.875 

รวม 
3.84 

(เชิงบวก) 
0.527 

 
 จากตารางที่ 4.77 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ

รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการมีค่าเฉล่ีย 3.84 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ ประเด็นเน้ือหาข่าวที่
นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้เป็นอย่างดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.02 
ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 
และประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่เย่ินเย้อ กํากวม มีค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากัน 
ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.66 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.78 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผูป้ระกาศข่าว 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

ด้านผู้ประกาศข่าว  
1. ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ 

91 
(20.3) 

220 
(48.9) 

132 
(29.3) 

6 
(1.3) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.88 
(เชิงบวก) 

0.745 

2. ผู้ประกาศข่าวมีความรู้
ความเข้าใจในข่าวท่ีนําเสนอ 

99 
(22.0) 

225 
(50.0) 

116 
(25.8) 

9 
(2.0) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.92 
(เชิงบวก) 

0.756 

3. ผู้ประกาศข่าว 
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

117 
(26.0) 

241 
(53.6) 

86 
(19.1) 

4 
(0.9) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

4.04 
(เชิงบวก) 

0.726 

4. ผู้ประกาศข่าวสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
กระชับและชัดเจน 

90 
(20.0) 

237 
(52.7) 

113 
(25.1) 

8 
(1.8) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.90 
(เชิงบวก) 

0.744 

5. ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาและเป็น
กลาง 

75 
(16.7) 

222 
(49.3) 

136 
(30.2) 

13 
(2.9) 

4 
(0.9) 

450 
(100.0) 

3.78 
(เชิงบวก) 

0.786 

6. ผู้ประกาศสามารถสรุป
ประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

93 
(20.7) 

248 
(55.1) 

99 
(22.0) 

6 
(1.3) 

4 
(0.9) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.746 

7. ผู้ประกาศข่าวมีความเป็น
กันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

121 
(26.9) 

234 
(52.0) 

87 
(19.3) 

7 
(1.6) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

4.04 
(เชิงบวก) 

0.738 

8. ลีลาและน้ําเสียงในการ
ดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้
น่าติดตาม 

124 
(27.6) 

226 
(50.3) 

92 
(20.4) 

6 
(1.3) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

4.03 
(เชิงบวก) 

0.757 
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ตารางที่ 4.78 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผูป้ระกาศข่าว(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

9. ผู้ประกาศข่าวออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคํา เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

104 
(23.2) 

226 
(50.2) 

114 
(25.3) 

5 
(1.1) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.95 
(เชิงบวก) 

0.740 

10. ในภาพรวมผู้ประกาศข่าว
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ มีความ
โดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ 

85 
(18.9) 

191 
(42.5) 

158 
(35.1) 

14 
(3.1) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.76 
(เชิงบวก) 

0.806 

รวม 
3.92 

(เชิงบวก) 
0.569 

 
 จากตารางที่ 4.78 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าวมีค่าเฉล่ีย 3.92 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิง
บวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมี
บุคลิกภาพที่ดี และประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.04 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ลีลาและนํ้าเสียงในการดําเนิน
รายการมีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตามมีค่าเฉลี่ย 4.03 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ในภาพรวมผู้
ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆน้อยที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.76 ถือว่ามี
ทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.79 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

ด้านวิธีการนําเสนอ         
1.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมี
ความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

90 
(20.0) 

248 
(55.1) 

104 
(23.1) 

7 
(1.6) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.714 

2.การจัดลําดับความสําคัญ
ของข่าวมีความเหมาะสม 

74 
(16.4) 

235 
(52.2) 

126 
(28.0) 

12 
(2.7) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.81 
(เชิงบวก) 

0.759 

3.การนําเสนอข่าวในรูปแบบ
รายงานสดนอกสถานท่ีหรือ
เป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าว 

80 
(17.8) 

225 
(50.0) 

132 
(29.4) 

11 
(2.4) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.82 
(เชิงบวก) 

0.761 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

104 
(23.1) 

233 
(51.8) 

95 
(21.1) 

15 
(3.3) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.795 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

74 
(16.5) 

254 
(56.4) 

107 
(23.8) 

13 
(2.9) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.86 
(เชิงบวก) 

0.734 
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ตารางที่ 4.79 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

104 
(23.1) 

233 
(51.8) 

95 
(21.1) 

15 
(3.3) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.795 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

74 
(16.5) 

254 
(56.4) 

107 
(23.8) 

13 
(2.9) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.86 
(เชิงบวก) 

0.734 

6.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

60 
(13.3) 

234 
(52.0) 

141 
(31.3) 

12 
(2.7) 

3 
(0.7) 

450 
(100.0) 

3.75 
(เชิงบวก) 

0.742 

7.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ 
เช่น การให้แสดงความคิดเห็น
ผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วม
สนุกกับรายการ 

64 
(14.1) 

174 
(38.7) 

183 
(40.7) 

22 
(4.9) 

7 
(1.6) 

450 
(100.0) 

3.59 
(เชิงบวก) 

0.848 

รวม 
3.81 

(เชิงบวก) 
0.563 
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 จากตารางที่ 4.79 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.81 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิง
บวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น การคัดเลือกผู้ประกาศ
ข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่าติดตาม และในประเด็น ช่วงเวลา
ออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเร่ิม 07.30-09.30 เป็นต้น)มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.93 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น ระยะเวลาในการออกอากาศของรายการ (ความยาวของรายการ) มีความ
เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉลี่ย 3.86 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
และประเด็น กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.59 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
 
ตารางที่ 4.80 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศลิปะการผลิตรายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

ด้านศิลปะการผลิตรายการ         
1. ภาพข่าวสอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

69 
(15.3) 

257 
(57.1) 

117 
(26.1) 

6 
(1.3) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.86 
(เชิงบวก) 

0.684 

2. รายการมีความสร้างสรรค์ 
มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ 

82 
(18.2) 

210 
(46.7) 

141 
(31.3) 

16 
(3.6) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.785 
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ตารางที่ 4.80 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศลิปะการผลิตรายการ (ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

3. ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการ
น่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

105 
(23.4) 

182 
(40.4) 

144 
(32.0) 

18 
(4.0) 

1 
(0.2) 

450 
(100.0) 

3.83 
(เชิงบวก) 

0.840 

4. ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าต่ืนตาตื่นใจ เป็น
ส่วนท่ีช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม 

91 
(20.2) 

194 
(43.2) 

146 
(32.4) 

17 
(3.8) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.821 

5. เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 

85 
(18.9) 

206 
(45.8) 

145 
(32.2) 

12 
(2.7) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.787 

6. ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง 

95 
(21.1) 

219 
(48.7) 

126 
(28.0) 

8 
(1.8) 

2 
(0.4) 

450 
(100.0) 

3.88 
(เชิงบวก) 

0.768 

รวม 
3.82 

(เชิงบวก) 
0.616 

 
 จากตารางที่ 4.80 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉลี่ย 3.82 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
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ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ ประเด็น ใน
ภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเน่ืองมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.88 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น 
ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 3.86 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
และประเด็น รายการมีความสร้างสรรค์ มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระและเรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่า
เบ่ือ และประเด็น ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.79 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 

 
ตารางที่ 4.81 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 
ด้านผู้ประกาศข่าว 3.92 0.569 เชิงบวก 
ด้านเน้ือหารายการ 3.84 0.527 เชิงบวก 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 3.82 0.616 เชิงบวก 
ด้านวิธีการนําเสนอ 3.81 0.563 เชิงบวก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.512 เชิงบวก 

 
 จากตารางที่ 4.81 พบว่า โดยภาพรวมความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย 3.85 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้
ประกาศข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.92 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านเนื้อหารายการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ด้านศิลปะการผลิตรายการ มีค่าเฉล่ีย 3.82 ถือว่ามีทัศนคติเชิง
บวก และด้านวิธีการนําเสนอ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.82 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านเน้ือหารายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความน่าสนใจ 

25 
(16.7) 

80 
(53.3) 

42 
(28.0) 

2 
(1.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.84 
(เชิงบวก) 

0.733 

2. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

36 
(24.0) 

82 
(54.6) 

31 
(20.7) 

1 
(0.7) 

- 
150 
(100) 

4.02 
(เชิงบวก) 

0.690 

3. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็ว 

34 
(22.7) 

75 
(50.0) 

38 
(25.3) 

2 
(1.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.769 

4. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ิน
เย้อ กํากวม 

29 
(19.3) 

64 
(42.7) 

50 
(33.3) 

5 
(3.4) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.75 
(เชิงบวก) 

0.851 

5. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และ
เชื่อถือได้ 

19 
(12.7) 

74 
(49.2) 

52 
(34.7) 

4 
(2.7) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.71 
(เชิงบวก) 

0.747 

6. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความเป็นกลางและยุติธรรม
ปราศจากอคติ 

14 
(9.3) 

57 
(38.0) 

68 
(45.3) 

7 
(4.7) 

4 
(2.7) 

150 
(100) 

3.47 
(เชิงบวก) 

0.833 

7. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

17 
(11.3) 

81 
(58.1) 

44 
(29.3) 

2 
(1.3) 

- 
150 
(100) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.648 

8. เนื้อหาข่าวให้รายละเอียด
ครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น 

21 
(14.0) 

79 
(52.7) 

42 
(28.0) 

8 
(5.3) 

- 
150 
(100) 

3.75 
(เชิงบวก) 

0.759 

9. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอทําให้
ผู้ชมได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

29 
(19.2) 

82 
(54.7) 

37 
(24.7) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.91 
(เชิงบวก) 

0.723 
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ตารางที่ 4.82 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

10. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน 

24 
(16.0) 

68 
(45.3) 

52 
(34.7) 

5 
(3.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.73 
(เชิงบวก) 

0.793 

11. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี 

37 
(24.7) 

79 
(52.7) 

32 
(21.3) 

2 
(1.3) 

- 
150 
(100) 

4.01 
(เชิงบวก) 

0.719 

12. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
มุมมองท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

25 
(16.7) 

73 
(48.7) 

41 
(27.3) 

9 
(6.0) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.73 
(เชิงบวก) 

0.857 

13. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ 

27 
(18.0) 

60 
(40.1) 

53 
(35.3) 

8 
(5.3) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.68 
(เชิงบวก) 

0.877 

14. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอตรง
กับความต้องการของท่าน 

26 
(17.3) 

58 
(38.7) 

54 
(36.0) 

11 
(7.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.65 
(เชิงบวก) 

0.876 

15. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวท่ัวไปในประเทศมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

31 
(20.6) 

72 
(48.0) 

43 
(28.7) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.86 
(เชิงบวก) 

0.786 

16. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

22 
(14.6) 

72 
(48.0) 

52 
(34.7) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.74 
(เชิงบวก) 

0.755 
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ตารางที่ 4.82 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3  ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

17. การนําเสนอในช่วงข่าว
กีฬามีความสดใหม่ มีผลกีฬา
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม
ชม 

18 
(12.0) 

71 
(47.3) 

51 
(34.0) 

9 
(6.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.64 
(เชิงบวก) 

0.797 

18. การนําเสนอในช่วงข่าว
บันเทิง มีเรื่องราวและ
ประเด็นต่างๆ ในวงการ
บันเทิงท่ีสนใจ น่าติดตามชม 

56 
(17.3) 

70 
(46.7) 

46 
(30.7) 

6 
(4.0) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.75 
(เชิงบวก) 

0.837 

รวม 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.55 

 
 จากตารางที่ 4.82 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการมีค่าเฉล่ีย 3.78 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ ประเด็น เนื้อหาข่าวที่
นําเสนอมีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.02 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา 
คือประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้เป็นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ย 4.01 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความเป็นกลาง
และยุติธรรมปราศจากอคติน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.47 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.83 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านผูป้ระกาศข่าว 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ 

25 
(16.7) 

63 
(42.0) 

56 
(37.3) 

5 
(3.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.71 
(เชิงบวก) 

0.807 

2. ผู้ประกาศข่าวมีความรู้
ความเข้าใจในข่าวท่ีนําเสนอ 

30 
(20.0) 

66 
(44.0) 

50 
(33.3) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.81 
(เชิงบวก) 

0.800 

3. ผู้ประกาศข่าว 
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

38 
(25.3) 

78 
(52.0) 

33 
(22.0) 

- 
1 

(0.7) 
150 
(100) 

4.01 
(เชิงบวก) 

0.733 

4. ผู้ประกาศข่าวสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
กระชับและชัดเจน 

30 
(20.0) 

67 
(44.7) 

47 
(31.3) 

4 
(2.7) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.838 

5. ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาและเป็น
กลาง 

20 
(13.3) 

50 
(33.3) 

64 
(42.7) 

12 
(8.0) 

4 
(2.7) 

150 
(100) 

3.47 
(เชิงบวก) 

0.917 

6. ผู้ประกาศสามารถสรุป
ประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

33 
(22.1) 

74 
(49.3) 

38 
(25.3) 

2 
(1.3) 

3 
(2.0) 

150 
(100) 

3.88 
(เชิงบวก) 

0.835 

7. ผู้ประกาศข่าวมีความเป็น
กันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

37 
(24.7) 

75 
(50.0) 

35 
(23.3) 

2 
(1.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.97 
(เชิงบวก) 

0.772 

8. ลีลาและน้ําเสียงในการ
ดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้
น่าติดตาม 

45 
(30.0) 

67 
(44.7) 

34 
(22.7) 

2 
(1.3) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

4.01 
(เชิงบวก) 

0.839 
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ตารางที่ 4.83 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านผูป้ระกาศข่าว(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

9. ผู้ประกาศข่าวออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคํา เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

33 
(22.0) 

71 
(47.3) 

43 
(28.7) 

2 
(1.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.89 
(เชิงบวก) 

0.782 

10. ในภาพรวมผู้ประกาศข่าว
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ มีความ
โดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ  

30 
(20.1) 

65 
(43.3) 

47 
(31.3) 

6 
(4.0) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.77 
(เชิงบวก) 

0.862 

รวม 3.83 
(เชิงบวก) 

0.67 

 
 จากตารางที่ 4.83 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าวมีค่าเฉล่ีย 3.83 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าว
มีบุคลิกภาพท่ีดี และลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง 
มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่าติดตามมีค่าเฉลี่ย 3.97 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ผู้ประกาศข่าว
นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลางน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.47 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.84 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านวิธีการนําเสนอ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมี
ความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

35 
(23.3) 

72 
(48.0) 

37 
(24.7) 

5 
(3.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.90 
(เชิงบวก) 

0.817 

2.การจัดลําดับความสําคัญ
ของข่าวมีความเหมาะสม 

27 
(18.0) 

67 
(44.7) 

47 
(31.3) 

7 
(4.7) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.73 
(เชิงบวก) 

0.857 

3.การนําเสนอข่าวในรูปแบบ
รายงานสดนอกสถานท่ีหรือ
เป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าว 

33 
(22.0) 

71 
(47.3) 

40 
(26.7) 

4 
(2.7) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.86 
(เชิงบวก) 

0.836 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

40 
(26.6) 

72 
(48.0) 

31 
(20.7) 

6 
(4.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.96 
(เชิงบวก) 

0.834 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

27 
(18.0) 

76 
(50.7) 

39 
(26.0) 

6 
(4.0) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.827 
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ตารางที่ 4.84 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านวิธีการนําเสนอ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

21 
(14.0) 

85 
(56.7) 

38 
(25.3) 

4 
(2.7) 

2 
(1.3) 

150 
(100) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.762 

7.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ 
เช่น การให้แสดงความคิดเห็น
ผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วม
สนุกกับรายการ 

27 
(18.0) 

58 
(38.7) 

53 
(35.3) 

7 
(4.7) 

5 
(3.3) 

150 
(100) 

3.63 
(เชิงบวก) 

0.944 

รวม 3.81 
(เชิงบวก) 

0.63 

 
 จากตารางที่ 4.84 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.81 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น ช่วงเวลา
ออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง  
(เช่น ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 เป็นต้น)มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.96 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา 
คือประเด็น การนําเสนอข่าวในรูปแบบรายงานสดนอกสถานที่หรือเป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับเน้ือหา
ข่าวมีค่าเฉล่ีย 3.86 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้
แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการน้อยที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 3.63 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.85 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ภาพข่าวสอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

24 
(16.0) 

84 
(56.0) 

38 
(25.3) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.85 
(เชิงบวก) 

0.730 

2. รายการมีความสร้างสรรค์ 
มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ 

29 
(19.3) 

63 
(42.0) 

47 
(31.3) 

10 
(6.7) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.73 
(เชิงบวก) 

0.874 

3. ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการ
น่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

24 
(16.0) 

67 
(44.7) 

48 
(32.0) 

11 
(7.3) 

- 
150 
(100) 

3.69 
(เชิงบวก) 

0.827 

4. ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าต่ืนตาตื่นใจ เป็น
ส่วนท่ีช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม 

20 
(13.3) 

73 
(48.7) 

48 
(32.0) 

8 
(5.3) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.69 
(เชิงบวก) 

0.795 

5. เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 

29 
(19.3) 

70 
(46.7) 

44 
(29.3) 

6 
(4.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.819 
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ตารางที่ 4.85 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 ด้านศิลปะการผลิตรายการ (ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6. ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง 

26 
(17.3) 

71 
(47.3) 

49 
(32.7) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

150 
(100) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.774 

รวม 3.76 
(เชิงบวก) 

0.66 

 
 จากตารางที่ 4.85 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉล่ีย 3.76 หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ 
ประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.85 ถือว่ามี
ทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์
ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดีมีค่าเฉลี่ย 3.80 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ฉากและ
กราฟิกประกอบรายการมีดีไซน์ สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการน่า
ติดตามชมมากย่ิงขึ้นและไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน 
เชิญชวนให้ติดตามชมน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.69 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.86 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 3 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 
ด้านผู้ประกาศข่าว 3.83 0.666 เชิงบวก 
ด้านวิธีการนําเสนอ 3.81 0.632 เชิงบวก 
ด้านเนื้อหารายการ 3.78 0.551 เชิงบวก 

ด้านศิลปะการผลิตรายการ 3.76 0.663 เชิงบวก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.565 เชิงบวก 
 

 จากตารางที่ 4.86 พบว่า โดยภาพรวมความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเฉลี่ย 3.79 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้
ประกาศข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.83 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านวิธีการนําเสนอ มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ด้านเน้ือหารายการ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
และด้านศิลปะการผลิตรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.87 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านเน้ือหารายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความน่าสนใจ 

47 
(23.5) 

117 
(58.5) 

34 
(17.0) 

1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

4.04 
(เชิงบวก) 

0.686 

2. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

59 
(29.5) 

106 
(53.0) 

30 
(15.0) 

4 
(2.0) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

4.09 
(เชิงบวก) 

0.751 

3. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็ว 

49 
(24.5) 

101 
(50.5) 

46 
(23.0) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

3.98 
(เชิงบวก) 

0.746 

4. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ิน
เย้อ กํากวม 

65 
(32.5) 

109 
(54.5) 

26 
(13.0) 

- - 
200 
(100) 

4.20 
(เชิงบวก) 

0.647 

5. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และ
เชื่อถือได้ 

57 
(28.5) 

100 
(50.0) 

42 
(21.0) 

1 
(0.5) 

- 
200 
(100) 

4.07 
(เชิงบวก) 

0.716 

6. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความเป็นกลางและยุติธรรม
ปราศจากอคติ 

55 
(27.5) 

109 
(54.5) 

36 
(18.0) 

- - 
200 
(100) 

4.10 
(เชิงบวก) 

0.669 

7. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

42 
(21.0) 

111 
(55.5) 

43 
(21.5) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

3.96 
(เชิงบวก) 

0.711 

8. เนื้อหาข่าวให้รายละเอียด
ครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น 

39 
(19.5) 

109 
(54.5) 

50 
(25.0) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.694 

9. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอทําให้
ผู้ชมได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

43 
(21.5) 

117 
(58.5) 

35 
(17.5) 

3 
(1.5) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

3.98 
(เชิงบวก) 

0.736 
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ตารางที่ 4.87 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

10. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน 

39 
(19.5) 

100 
(50.0) 

57 
(28.5) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

3.87 
(เชิงบวก) 

0.739 

11. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี 

56 
(28.0) 

115 
(57.5) 

26 
(13.0) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

4.12 
(เชิงบวก) 

0.677 

12. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
มุมมองท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

42 
(21.0) 

103 
(51.5) 

49 
(24.5) 

5 
(2.5) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

3.90 
(เชิงบวก) 

0.770 

13. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ 

44 
(22.0) 

81 
(40.5) 

47 
(33.5) 

6 
(3.0) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.852 

14. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอตรง
กับความต้องการของท่าน 

30 
(15.0) 

89 
(44.5) 

74 
(37.0) 

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

3.71 
(เชิงบวก) 

0.775 

15. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวท่ัวไปในประเทศมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

39 
(19.5) 

112 
(56.0) 

47 
(23.5) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

3.94 
(เชิงบวก) 

0.685 

16. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

50 
(25.0) 

97 
(48.5) 

45 
(22.5) 

6 
(3.0) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

3.94 
(เชิงบวก) 

0.827 
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ตารางที่ 4.87 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

17. การนําเสนอในช่วงข่าว
กีฬามีความสดใหม่ มีผลกีฬา
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม
ชม 

50 
(25.0) 

89 
(44.5) 

53 
(26.5) 

7 
(3.5) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

3.90 
(เชิงบวก) 

0.833 

18. การนําเสนอในช่วงข่าว
บันเทิง มีเรื่องราวและ
ประเด็นต่างๆ ในวงการ
บันเทิงท่ีสนใจ น่าติดตามชม 

42 
(21.0) 

84 
(42.0) 

66 
(33.0) 

5 
(2.5) 

3 
(1.5) 

200 
(100) 

3.79 
(เชิงบวก) 

0.856 

รวม 
3.96 

(เชิงบวก) 
0.518 

 
 จากตารางที่ 4.87 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการมีค่าเฉล่ีย 3.96 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ ประเด็น เนื้อหาข่าวที่
นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.20 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 4.12 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอตรงกับความ
ต้องการของท่าน น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.71 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.88 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านผูป้ระกาศข่าว 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ 

53 
(26.5) 

106 
(53.0) 

41 
(20.5) 

- - 
200 
(100) 

4.06 
(เชิงบวก) 

0.685 

2. ผู้ประกาศข่าวมีความรู้
ความเข้าใจในข่าวท่ีนําเสนอ 

56 
(28.0) 

105 
(52.5) 

35 
(17.5) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

4.07 
(เชิงบวก) 

0.730 

3. ผู้ประกาศข่าว 
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

66 
(33.0) 

100 
(50.0) 

32 
(16.0) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

4.15 
(เชิงบวก) 

0.714 

4. ผู้ประกาศข่าวสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
กระชับและชัดเจน 

42 
(21.0) 

111 
(55.5) 

44 
(22.0) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

3.96 
(เชิงบวก) 

0.701 

5. ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมา 
และเป็นกลาง 

47 
(23.5) 

113 
(56.5) 

39 
(19.5) 

1 
(0.5) 

- 
200 
(100) 

4.03 
(เชิงบวก) 

0.672 

6. ผู้ประกาศสามารถสรุป
ประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

48 
(24.0) 

111 
(55.5) 

39 
(19.5) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

4.03 
(เชิงบวก) 

0.690 

7. ผู้ประกาศข่าวมีความเป็น
กันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

65 
(32.5) 

101 
(50.5) 

31 
(15.5) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

4.14 
(เชิงบวก) 

0.723 

8. ลีลาและน้ําเสียงในการ
ดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้
น่าติดตาม 

64 
(32.0) 

98 
(49.0) 

35 
(17.5) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

4.12 
(เชิงบวก) 

0.738 

 



190 
 
 
 

ตารางที่ 4.88 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านผูป้ระกาศข่าว(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

9. ผู้ประกาศข่าวออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคํา เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

62 
(31.0) 

93 
(46.5) 

43 
(21.5) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

4.08 
(เชิงบวก) 

0.750 

10. ในภาพรวมผู้ประกาศข่าว
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ มีความ
โดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ  

47 
(23.5) 

99 
(49.5) 

53 
(26.5) 

1 
(0.5) 

- 
200 
(100) 

3.96 
(เชิงบวก) 

0.722 

รวม 4.06 
(เชิงบวก) 

0.521 

 
 จากตารางที่ 4.88 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าวมีค่าเฉลี่ย 4.06 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าว
มีบุคลิกภาพท่ีดีมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.15 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ผู้ประกาศ
ข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่าติดตาม มีค่าเฉล่ีย 4.14 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และ
ประเด็น ผู้ประกาศข่าวสามารถวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับและชัดเจน และในภาพรวมผู้
ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.96 เท่ากัน 
ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.89 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านวิธีการนําเสนอ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมี
ความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

46 
(23.0) 

116 
(58.0) 

37 
(18.5) 

1 
(0.5) 

- 
200 
(100) 

4.04 
(เชิงบวก) 

0.660 

2.การจัดลําดับความสําคัญ
ของข่าวมีความเหมาะสม 

39 
(19.5) 

107 
(53.5) 

49 
(24.5) 

4 
(2.0) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

3.90 
(เชิงบวก) 

0.746 

3.การนําเสนอข่าวในรูปแบบ
รายงานสดนอกสถานท่ีหรือ
เป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าว 

41 
(20.5) 

112 
(56.0) 

43 
(21.5) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

3.95 
(เชิงบวก) 

0.707 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

51 
(25.5) 

109 
(54.5) 

34 
(17.0) 

4 
(2.0) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

4.02 
(เชิงบวก) 

0.773 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

32 
(16.0) 

126 
(63.0) 

37 
(18.5) 

5 
(2.5) 

- 
200 
(100) 

3.93 
(เชิงบวก) 

0.665 
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ตารางที่ 4.89 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านวิธีการนําเสนอ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

33 
(16.5) 

105 
(52.5) 

57 
(28.5) 

4 
(2.0) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

3.83 
(เชิงบวก) 

0.740 

7.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ 
เช่น การให้แสดงความคิดเห็น
ผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วม
สนุกกับรายการ 

32 
(16.0) 

84 
(42.0) 

74 
(37.0) 

8 
(4.0) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

3.68 
(เชิงบวก) 

0.825 

รวม 3.90 
(เชิงบวก) 

0.536 

 
 จากตารางที่ 4.89 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.90 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น การคัดเลือก
ผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่าติดตาม มากที่สุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.04 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความ
เหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง (เช่น ช่วงเวลาเร่ิม 07.30-09.30 เป็น
ต้น) มีค่าเฉลี่ย 4.02 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้
แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ น้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.90 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ภาพข่าวสอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

39 
(19.5) 

115 
(57.5) 

44 
(22.0) 

2 
(1.0) 

- 
200 
(100) 

3.96 
(เชิงบวก) 

0.675 

2. รายการมีความสร้างสรรค์ 
มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ 

48 
(24.0) 

99 
(49.5) 

48 
(24.0) 

5 
(2.5) 

- 
200 
(100) 

3.95 
(เชิงบวก) 

0.762 

3. ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการ
น่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

70 
(35.0) 

81 
(40.5) 

46 
(23.0) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

4.09 
(เชิงบวก) 

0.797 

4. ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าต่ืนตาตื่นใจ เป็น
ส่วนท่ีช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม 

58 
(29.0) 

93 
(46.5) 

46 
(23.0) 

2 
(1.0) 

1 
(0.5) 

200 
(100) 

4.03 
(เชิงบวก) 

0.779 

5. เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 

51 
(25.5) 

96 
(48.0) 

49 
(24.5) 

4 
(2.0) 

- 
200 
(100) 

3.97 
(เชิงบวก) 

0.763 
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ตารางที่ 4.90 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 ด้านศิลปะการผลิตรายการ (ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6. ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง 

52 
(26.0) 

108 
(54.0) 

37 
(18.5) 

3 
(1.5) 

- 
200 
(100) 

4.05 
(เชิงบวก) 

0.711 

รวม 4.01 
(เชิงบวก) 

0.58 

 
 จากตารางที่ 4.90 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉล่ีย 4.01 หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ 
ประเด็น ฉากและกราฟิกประกอบรายการมีดีไซน์ สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วย
ส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงขึ้น มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.05 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และ
ประเด็น รายการมีความสร้างสรรค์ มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระและเร่ืองราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.95 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.91 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 7 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 
ด้านผู้ประกาศข่าว 4.06 0.521 เชิงบวก 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 4.01 0.583 เชิงบวก 
ด้านเนื้อหารายการ 3.96 0.518 เชิงบวก 
ด้านวิธีการนําเสนอ 3.90 0.536 เชิงบวก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.478 เชิงบวก 
 

 จากตารางที่ 4.91 พบว่า โดยภาพรวมความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7มีค่าเฉลี่ย 3.98 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้
ประกาศข่าว มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.06 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านศิลปะการผลิต
รายการ มีค่าเฉลี่ย 4.01 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ด้านเน้ือหารายการ มีค่าเฉลี่ย 3.96ถือว่ามีทัศนคติ
เชิงบวก และด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.90 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.92 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านเน้ือหารายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความน่าสนใจ 

12 
(24) 

25 
(50) 

12 
(24) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.94 

(เชิงบวก) 
0.818 

2. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

11 
(22.0) 

25 
(50.0) 

13 
(26.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.92 

(เชิงบวก) 
0.752 

3. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็ว 

7 
(14.0) 

23 
(46.0) 

18 
(36.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.68 
(เชิงบวก) 

0.819 

4. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ิน
เย้อ กํากวม 

17 
(34.0) 

24 
(48.0) 

7 
(14.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
4.12 

(เชิงบวก) 
0.799 

5. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และ
เชื่อถือได้ 

8 
(16.0) 

21 
(42.0) 

19 
(38.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.70 

(เชิงบวก) 
0.789 

6. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความเป็นกลางและยุติธรรม
ปราศจากอคติ 

8 
(16.0) 

22 
(44.0) 

19 
(38.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.751 

7. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

6 
(12.0) 

24 
(48.0) 

20 
(40.0) 

- - 
50 

(100) 
3.72 

(เชิงบวก) 
0.671 

8. เนื้อหาข่าวให้รายละเอียด
ครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น 

5 
(10.0) 

29 
(58.0) 

14 
(28.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.72 
(เชิงบวก) 

0.757 

9. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอทําให้
ผู้ชมได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

10 
(20.0) 

28 
(56.0) 

11 
(22.0) 

- 
1 

(2.0) 
50 

(100) 
3.92 

(เชิงบวก) 
0.778 
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ตารางที่ 4.92 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

10. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน 

8 
(16.0) 

25 
(50.0) 

16 
(32.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.80(เชิง
บวก) 

0.728 

11. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี 

12 
(24.0) 

26 
(52.0) 

10 
(20.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.96 

(เชิงบวก) 
0.781 

12. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
มุมมองท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

11 
(22.0) 

25 
(50.0) 

12 
(24.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.90 

(เชิงบวก) 
0.789 

13. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ 

6 
(12.0) 

16 
(32.0) 

24 
(48.0) 

4 
(8.0) 

- 
50 

(100) 
3.48 

(เชิงบวก) 
0.814 

14. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอตรง
กับความต้องการของท่าน 

9 
(18.0) 

18 
(36.0) 

20 
(40.0) 

2 
(4.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.64 
(เชิงบวก) 

0.898 

15. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวท่ัวไปในประเทศมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

8 
(16.0) 

25 
(50.0) 

16 
(32.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.80 

(เชิงบวก) 
0.728 

16. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

7 
(14.0) 

22 
(44.0) 

18 
(36.0) 

3 
(6.0) 

- 
50 

(100) 
3.66 

(เชิงบวก) 
0.798 
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ตารางที่ 4.92 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

17. การนําเสนอในช่วงข่าว
กีฬามีความสดใหม่ มีผลกีฬา
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม
ชม 

7 
(14.0) 

 25 
(50.0) 

16 
(32.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0)- 

50 
(100) 

3.72 
(เชิงบวก) 

0.809 

18. การนําเสนอในช่วงข่าว
บันเทิง มีเรื่องราวและ
ประเด็นต่างๆ ในวงการ
บันเทิงท่ีสนใจ น่าติดตามชม 

10 
(20.0) 

18 
(36.0) 

17 
(34.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.64 
(เชิงบวก) 

0.964 

รวม 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.500 

 
 จากตารางที่ 4.92 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการมีค่าเฉล่ีย 3.78 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ ประเด็น เนื้อหาข่าวที่
นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.96 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความโดดเด่น
น่าสนใจกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.48 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.93 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านผูป้ระกาศข่าว 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ 

7 
(14.0) 

18 
(36.0) 

25 
(50.0) 

- - 
50 

(100) 
3.64 

(เชิงบวก) 
0.722 

2. ผู้ประกาศข่าวมีความรู้
ความเข้าใจในข่าวท่ีนําเสนอ 

6 
(12.0) 

23 
(46.0) 

20 
(40.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.68 

(เชิงบวก) 
0.713 

3. ผู้ประกาศข่าว 
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

7 
(14.0) 

30 
(60.0) 

11 
(22.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.82 
(เชิงบวก) 

0.774 

4. ผู้ประกาศข่าวสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
กระชับและชัดเจน 

12 
(24.0) 

26 
(52.0) 

12 
(24.0) 

- - 
50 

(100) 
4.00 

(เชิงบวก) 
0.700 

5. ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาและเป็น
กลาง 

6 
(12.0) 

25 
(50.0) 

19 
(38.0) 

- - 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.664 

6. ผู้ประกาศสามารถสรุป
ประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

8 
(16.0) 

29 
(58.0) 

11 
(22.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.84 
(เชิงบวก) 

0.792 

7. ผู้ประกาศข่าวมีความเป็น
กันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

15 
(30.0) 

29 
58.0) 

4 
(8.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
4.14 

(เชิงบวก) 
0.729 

8. ลีลาและน้ําเสียงในการ
ดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้
น่าติดตาม 

12 
(24.0) 

27 
(54.0) 

11 
(22.0) 

- - 
50 

(100) 
4.02 

(เชิงบวก) 
0.685 
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ตารางที่ 4.93 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านผูป้ระกาศข่าว(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

9. ผู้ประกาศข่าวออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคํา เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

6 
(12.0) 

28 
(56.0) 

16 
(32.0) 

- - 
50 

(100) 
3.80 

(เชิงบวก) 
0.639 

10. ในภาพรวมผู้ประกาศข่าว
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ มีความ
โดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ  

6 
(12.0) 

11 
(22.0) 

28 
(56.0) 

5 
(10.0) 

- 
50 

(100) 
3.36 

(เชิงบวก) 
0.827 

รวม 3.80 
(เชิงบวก) 

0.413 

 
 จากตารางที่ 4.93 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าวมีค่าเฉลี่ย 3.80 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าว
มีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่าติดตามมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.14 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น ลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย 
4.02 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ในภาพรวมผู้ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดด
เด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.36 เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.94 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านวิธีการนําเสนอ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมี
ความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

6 
(12.0) 

26 
(52.0) 

17 
(34.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.694 

2.การจัดลําดับความสําคัญ
ของข่าวมีความเหมาะสม 

6 
(12.0) 

23 
(46.0) 

20 
(40.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.68 

(เชิงบวก) 
0.713 

3.การนําเสนอข่าวในรูปแบบ
รายงานสดนอกสถานท่ีหรือ
เป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าว 

4 
(8.0) 

18 
(36.0) 

26 
(52.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.48 

(เชิงบวก) 
0.707 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

11 
(22.0) 

23 
(46.0) 

13 
(26.0) 

3 
(6.0) 

- 
50 

(100) 
3.84 

(เชิงบวก) 
0.842 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

12 
(24.0) 

24 
(48.0) 

24 
(12.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.92 

(เชิงบวก) 
0.804 
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ตารางที่ 4.94 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านวิธีการนําเสนอ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

6 
(12.0) 

25 
(50.0) 

17 
(34.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.70 

(เชิงบวก) 
0.735 

7.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ 
เช่น การให้แสดงความคิดเห็น
ผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วม
สนุกกับรายการ 

5 
(10.0) 

17 
(34.0) 

25 
(50.0) 

3 
(6.0) 

- 
50 

(100) 
3.48 

(เชิงบวก) 
0.762 

รวม 3.69 
(เชิงบวก) 

0.538 

 
 จากตารางที่ 4.94 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.69 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น ระยะเวลาใน
การออกอากาศของรายการ (ความยาวของรายการ) มีความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตาม
ข่าวได้อย่างต่อเน่ือง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.92 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น 
ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง 
(เช่น ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ย 3.84 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น การ
นําเสนอข่าวในรูปแบบรายงานสดนอกสถานที่หรือเป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับเน้ือหาข่าว และ
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กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิงรางวัล 
น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.48เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 

 
ตารางที่ 4.95 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ภาพข่าวสอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

4 
(8.0) 

28 
(56.0) 

17 
(34.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.70 

(เชิงบวก) 
0.647 

2. รายการมีความสร้างสรรค์ 
มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ 

1 
(2.0) 

26 
(52.0) 

22 
(44.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.54 

(เชิงบวก) 
0.579 

3. ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการ
น่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

8 
(16.0) 

15 
(30.0) 

22 
(44.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.50 
(เชิงบวก) 

0.931 

4. ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าต่ืนตาตื่นใจ เป็น
ส่วนท่ีช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม 

10 
(20.0) 

12 
(24.0) 

22 
(44.0) 

6 
(12.0) 

- 
50 

(100) 
3.52 

(เชิงบวก) 
0.953 

5. เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 

4 
(8.0) 

19 
(38.0) 

24 
(48.0) 

2 
(4.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.46 
(เชิงบวก) 

0.788 
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ตารางที่ 4.95 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 ด้านศิลปะการผลิตรายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6. ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง 

13 
(26.0) 

17 
(34.0) 

18 
(36.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.80 
(เชิงบวก) 

0.926 

รวม 3.59 
(เชิงบวก) 

0.522 

 
 จากตารางที่ 4.95 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉล่ีย 3.59 หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ 
ประเด็น ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทํา
ให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.80 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ
ประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.70 ถือว่ามีทัศนคติ
เชิงบวก และประเด็น เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดีน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.46 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.96 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 8 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 
ด้านผู้ประกาศข่าว 3.80 0.413 เชิงบวก 
ด้านเนื้อหารายการ 3.78 0.500 เชิงบวก 
ด้านวิธีการนําเสนอ 3.69 0.538 เชิงบวก 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 3.59 0.522 เชิงบวก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 0.425 เชิงบวก 
 

 จากตารางที่ 4.96 พบว่า โดยภาพรวมความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8มีค่าเฉลี่ย 3.74 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้
ประกาศข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านเนื้อหารายการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.78 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ด้านวิธีการนําเสนอ มีค่าเฉลี่ย 3.69 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
และด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉลี่ย 3.59 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.97 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านเน้ือหารายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความน่าสนใจ 

6 
(12.0) 

25 
(50.0) 

19 
(38.0) 

- - 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.664 

2. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

3 
(6.0) 

26 
(52.0) 

21 
(42.0) 

- - 
50 

(100) 
3.64 

(เชิงบวก) 
0.598 

3. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็ว 

3 
(6.0) 

27 
(54.0) 

20 
(40.0) 

- - 
50 

(100) 
3.66 

(เชิงบวก) 
0.593 

4. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ิน
เย้อ กํากวม 

6 
(12.0) 

28 
(56.0) 

16 
(32.0) 

- - 
50 

(100) 
3.80 

(เชิงบวก) 
0.639 

5. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และ
เชื่อถือได้ 

3 
(6.0) 

20 
(40.0) 

27 
(54.0) 

- - 
50 

(100) 
3.52 

(เชิงบวก) 
0.614 

6. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความเป็นกลางและยุติธรรม
ปราศจากอคติ 

3 
(6.0) 

22 
(44.0) 

25 
(50.0) 

- - 
50 

(100) 
3.56 

(เชิงบวก) 
0.611 

7. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

4 
(8.0) 

28 
(56.0) 

18 
(36.0) 

- - 
50 

(100) 
3.72 

(เชิงบวก) 
0.607 

8. เนื้อหาข่าวให้รายละเอียด
ครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น 

4 
(8.0) 

33 
(66.0) 

12 
(24.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.679 

9. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอทําให้
ผู้ชมได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

4 
(8.0) 

32 
(64.0) 

13 
(26.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.76 

(เชิงบวก) 
0.687 
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ตารางที่ 4.97 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

10. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจําวัน 

4 
(8.0) 

31 
(62.0) 

14 
(28.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.694 

11. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอ
สามารถสะท้อนสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสังคมได้
เป็นอย่างดี 

6 
(12.0) 

25 
(50.0) 

18 
(36.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.72 

(เชิงบวก) 
0.701 

12. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
มุมมองท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

2 
(4.0) 

35 
(70.0) 

13 
(26.0) 

- - 
50 

(100) 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.507 

13. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอมี
ความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ 

2 
(4.0) 

11 
(22.0) 

36 
(72.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.28 

(เชิงบวก) 
0.573 

14. เนื้อหาข่าวท่ีนําเสนอตรง
กับความต้องการของท่าน 

2 
(4.0) 

27 
(54.0) 

21 
(42.0) 

- - 
50 

(100) 
3.62 

(เชิงบวก) 
0.567 

15. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวท่ัวไปในประเทศมี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

2 
(4.0) 

29 
(58.0) 

19 
(38.0) 

- - 
50 

(100) 
3.66 

(เชิงบวก) 
0.557 

16. การนําเสนอในช่วง
รายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มี
ประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

2 
(4.0) 

33 
(66.0) 

15 
(30.0) 

- - 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.527 
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ตารางที่ 4.97 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านเน้ือหารายการ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

17. การนําเสนอในช่วงข่าว
กีฬามีความสดใหม่ มีผลกีฬา
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ น่าติดตาม
ชม 

3 
(6.0) 

22 
(44.0) 

24 
(48.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.54 

(เชิงบวก) 
0.646 

18. การนําเสนอในช่วงข่าว
บันเทิง มีเรื่องราวและ
ประเด็นต่างๆ ในวงการ
บันเทิงท่ีสนใจ น่าติดตามชม 

3 
(6.0) 

15 
(30.0) 

22 
(44.0) 

10 
(20.0) 

- 
50 

(100) 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

0.840 

รวม 
3.64 

(เชิงบวก) 
0.404 

 
 จากตารางที่ 4.97 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเน้ือหารายการมีค่าเฉล่ีย 3.64 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ ประเด็น เนื้อหาข่าวที่
นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
รองลงมา คือประเด็น เน้ือหาข่าวให้รายละเอียดครอบคลุมชัดเจนทุกประเด็น และเน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีมุมมองที่หลากหลายน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น การ
นําเสนอในช่วงข่าวบันเทิง มีเรื่องราวและประเด็นต่างๆ ในวงการบันเทิงที่สนใจ น่าติดตามชม น้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.22 ถือว่ามีทัศนคติปานกลาง 
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ตารางที่ 4.98 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านผูป้ระกาศข่าว 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเชื่อถือ 

6 
(12.0) 

33 
(66.0) 

10 
(20.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.88 

(เชิงบวก) 
0.627 

2. ผู้ประกาศข่าวมีความรู้
ความเข้าใจในข่าวท่ีนําเสนอ 

7 
(14.0) 

31 
(62.0) 

11 
(22.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.88 

(เชิงบวก) 
0.659 

3. ผู้ประกาศข่าว 
มีบุคลิกภาพท่ีดี 

6 
(12.0) 

33 
(66.0) 

10 
(20.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.88 

(เชิงบวก) 
0.627 

4. ผู้ประกาศข่าวสามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจง่าย
กระชับและชัดเจน 

6 
(12.0) 

33 
(66.0) 

10 
(20.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.88 

(เชิงบวก) 
0.627 

5. ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าว
อย่างตรงไปตรงมาและเป็น
กลาง 

2 
(4.0) 

34 
(68.0) 

14 
(28.0) 

- - 
50 

(100) 
3.76 

(เชิงบวก) 
0.517 

6. ผู้ประกาศสามารถสรุป
ประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

4 
(8.0) 

34 
(68.0) 

11 
(22.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.82 

(เชิงบวก) 
0.596 

7. ผู้ประกาศข่าวมีความเป็น
กันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

4 
(8.0) 

29 
(58.0) 

17 
(34.0) 

- - 
50 

(100) 
3.74 

(เชิงบวก) 
0.600 

8. ลีลาและน้ําเสียงในการ
ดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้
น่าติดตาม 

3 
(6.0) 

34 
(68.0) 

12 
(24.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.582 
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ตารางที่ 4.98 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านผูป้ระกาศข่าว(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

9. ผู้ประกาศข่าวออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคํา เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

3 
(6.0) 

34 
(68.0) 

12 
(24.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.78 

(เชิงบวก) 
0.582 

10. ในภาพรวมผู้ประกาศข่าว
นําเสนอเนื้อหาต่างๆ มีความ
โดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ  

2 
(4.0) 

16 
(32.0) 

30 
(60.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 

3.36 
(ปาน
กลาง) 

0.631 

รวม 3.78 
(เชิงบวก) 

0.453 

 
 จากตารางท่ี 4.98 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าวมีค่าเฉลี่ย 3.78 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิง
บวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความ
น่าเช่ือถือผู้ประกาศข่าวมีความรู้ความเข้าใจในข่าวที่นําเสนอ ผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดี และผู้
ประกาศข่าวสามารถวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับและชัดเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.88 เท่ากัน 
ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น ผู้ประกาศสามารถสรุปประเด็นข่าวได้อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ในภาพรวมผู้ประกาศข่าวนําเสนอ
เน้ือหาต่างๆ มีความโดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.36 ถือว่ามีทัศนคติปานกลาง 
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ตารางที่ 4.99 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านวิธีการนําเสนอ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมี
ความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นท่ีรู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

3 
(6.0) 

34 
(68.0) 

13 
(26.0) 

- - 
50 

(100) 
3.80 

(เชิงบวก) 
0.535 

2.การจัดลําดับความสําคัญ
ของข่าวมีความเหมาะสม 

2 
(4.0) 

38 
(76.0) 

10 
(20.0) 

- - 
50 

(100) 
3.84 

(เชิงบวก) 
0.468 

3.การนําเสนอข่าวในรูปแบบ
รายงานสดนอกสถานท่ีหรือ
เป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาข่าว 

2 
(4.0) 

24 
(48.0) 

23 
(46.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.54 

(เชิงบวก) 
0.613 

4.ช่วงเวลาออกอากาศของ
รายการมีความเหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าว
ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น 
ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 
เป็นต้น) 

2 
(4.0) 

29 
(58.0) 

17 
(34.0) 

2 
(4.0) 

- 
50 

(100) 
3.62 

(เชิงบวก) 
0.635 

5.ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของรายการ 
(ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาท่ี
สามารถติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 
(6.0) 

28 
(56.0) 

19 
(38.0) 

- - 
50 

(100) 
3.68 

(เชิงบวก) 
0.587 
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ตารางที่ 4.99 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านวิธีการนําเสนอ(ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

19 
(38.0) 

29 
(58.0) 

2 
(4.0) 

- - 
50 

(100) 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

0.557 

7.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ 
เช่น การให้แสดงความคิดเห็น
ผ่าน SMS หรือการร่วมสนุก
ชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วม
สนุกกับรายการ 

15 
(30.0) 

31 
(62.0) 

4 
(8.0) 

- - 
50 

(100) 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

0.582 

รวม 3.58 
(เชิงบวก) 

0.357 

 
 จากตารางที่ 4.99 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอมีค่าเฉลี่ย 3.58 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น การจัดลําดับ
ความสําคัญของข่าวมีความเหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.84 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ
ประเด็น การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตามมีค่าเฉลี่ย 3.80 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น การนําเสนอข่าวในรูปแบบรายงานสด
นอกสถานที่หรือเป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับเน้ือหาข่าว และกิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้
แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิงรางวัล น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ น้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.22เท่ากัน ถือว่ามีทัศนคติปานกลาง 
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ตารางที่ 4.100 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านศิลปะการผลิตรายการ 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

1. ภาพข่าวสอดคล้องกับ
เนื้อหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

2 
(4.0) 

30 
(60.0) 

18 
(36.0) 

- - 
50 

(100) 
3.68 

(เชิงบวก) 
0.551 

2. รายการมีความสร้างสรรค์ 
มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ 

4 
(8.0) 

22 
(44.0) 

24 
(48.0) 

- - 
50 

(100) 
3.60 

(เชิงบวก) 
0.639 

3. ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการ
น่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

3 
(6.0) 

19 
(38.0) 

28 
(56.0) 

- - 
50 

(100) 
3.50 

(เชิงบวก) 
0.614 

4. ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าต่ืนตาตื่นใจ เป็น
ส่วนท่ีช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม 

3 
(6.0) 

16 
(32.0) 

30 
(60.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.42 

(เชิงบวก) 
0.642 

5. เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 

1 
(2.0) 

21 
(42.0) 

28 
(56.0) 

- - 
50 

(100) 
3.46 

(เชิงบวก) 
0.542 
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ตารางที่ 4.100 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 ด้านศิลปะการผลิตรายการ (ต่อ) 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ย่ิง 

6. ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง 

4 
(8.0) 

23 
(46.0) 

22 
(44.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 
3.60 

(เชิงบวก) 
0.670 

รวม 3.54 
(เชิงบวก) 

0.453 

 
 จากตารางที่ 4.100 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉล่ีย 3.54 หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ 
ประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.68 ถือว่า
มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือประเด็น รายการมีความสร้างสรรค์ มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระและ
เรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ มีค่าเฉลี่ย 3.60 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และประเด็น ไตเต้ิล
รายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวนให้ติดตามชมน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 
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ตารางที่ 4.101 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมช่อง 9 

ประเด็นความรู้สึก/ทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติ 
ด้านผู้ประกาศข่าว 3.78 0.453 เชิงบวก 
ด้านเนื้อหารายการ 3.64 0.404 เชิงบวก 
ด้านวิธีการนําเสนอ 3.58 0.357 เชิงบวก 
ด้านศิลปะการผลิตรายการ 3.54 0.453 เชิงบวก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.65 0.349 เชิงบวก 
 

 จากตารางที่ 4.101 พบว่า โดยภาพรวมความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเฉลี่ย 3.65 ถือว่า มีทัศนคติเชิงบวก รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 มีความรู้สึก/ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ด้านผู้ประกาศข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ ด้านเน้ือหา
รายการ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก ด้านวิธีการนําเสนอ มีค่าเฉล่ีย 3.58 ถือว่ามีทัศนคติ
เชิงบวก และด้านศิลปะการผลิตรายการมีค่าเฉลี่ย 3.54 ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก 

 
4.4 ส่วนที่ 4แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องท่ีรับชมเป็น
ประจํา 

 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
จากช่องที่รับชมเป็นประจําของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแจกแจงรายละเอียด ตามตารางที่ 4.102 –105 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.102 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจํา 

แนวโน้มพฤติกรรม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไป 

74 
(16.4) 

193 
(42.9) 

161 
(35.8) 

16 
(3.6) 

6 
(1.3) 

450 
(100.0) 

3.70 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.833 

2. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะ
แนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจํา 

61 
(13.5) 

161 
(35.8) 

183 
(40.7) 

30 
(6.7) 

15 
(3.3) 

450 
(100.0) 

3.50 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.925 

รวม 
3.60 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.818 

 
 จากตารางที่ 4.102 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจํา มีค่าเฉลี่ย 3.60 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจําในระดับ
ต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็น
ประจําต่อไปมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.70 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมี
ความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็น
ประจํามีค่าเฉลี่ย 3.50 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 

 
 



217 
 

 
 
ตารางที่ 4.103 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 3 

แนวโน้มพฤติกรรม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไป 

17 
(11.4) 

62 
(41.3) 

56 
(37.3) 

11 
(7.3) 

4 
(2.7) 

150 
(100) 

3.51 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.888 

2. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะ
แนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจํา 

13 
(8.7) 

53 
(35.3) 

63 
(42.0) 

12 
(8.0) 

9 
(6.0) 

150 
(100) 

3.33 
(ตั้งใจ
ปาน
กลาง) 

0.959 

รวม 
3.42 
(ตั้งใจ) 

0.869 

 
 จากตารางที่ 4.103 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 3 มีค่าเฉล่ีย 3.42 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 3 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.51 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืน
ให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํามีค่าเฉล่ีย 3.33 ถือว่ามี
แนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 
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ตารางที่ 4.104 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 7 

แนวโน้มพฤติกรรม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไป 

47 
(23.5) 

90 
(45.0) 

58 
(29.0) 

3 
(1.5) 

2 
(1.0) 

200 
(100) 

3.89 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.816 

2. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะ
แนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจํา 

43 
(21.5) 

73 
(36.5) 

70 
(35.0) 

10 
(5.0) 

4 
(2.0) 

200 
(100) 

3.71 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.929 

รวม 
3.80 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.813 

 
 จากตารางที่ 4.104 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 7 มีค่าเฉล่ีย 3.80 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 7 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.89 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืน
ให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํามีค่าเฉล่ีย 3.71 ถือว่ามี
แนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
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ตารางที่ 4.105 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 8 

แนวโน้มพฤติกรรม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไป 

6 
(12.0) 

18 
(36.0) 

25 
(50.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 

3.58 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.731 

2. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะ
แนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจํา 

5 
(10.0) 

16 
(32.0) 

25 
(50.0) 

3 
(6.0) 

1 
(2.0) 

50 
(100) 

3.42 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.835 

รวม 
3.50 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.693 

 
 จากตารางที่ 4.105 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 8 มีค่าเฉล่ีย 3.50 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 8 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.58 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืน
ให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํามีค่าเฉล่ีย 3.42 ถือว่ามี
แนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
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ตารางที่ 4.106 
 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 9 

แนวโน้มพฤติกรรม 

ระดับความตั้งใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ 
ความ 
ตั้งใจ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไป 

4 
(8.0) 

23 
(46.0) 

22 
(44.0) 

1 
(2.0) 

- 
50 

(100) 

3.60 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.670 

2. ท่านมีความต้ังใจท่ีจะ
แนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชม
รายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องท่ีท่าน
รับชมเป็นประจํา 

- 
19 

(38.0) 
25 

(50.0) 
5 

(10.0) 
1 

(2.0) 
50 

(100) 

3.24 
(ตั้งใจ
ปาน
กลาง) 

0.716 

รวม 
3.42 
(ตั้งใจ
มาก) 

0.609 

 
 จากตารางที่ 4.106 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 9 มีค่าเฉล่ีย 3.42 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 9 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.60 ถือว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืน
ให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํามีค่าเฉล่ีย 3.24 ถือว่ามี
แนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 
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4.5 ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.01 
และ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์แตกต่างกัน 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แตกต่างกัน 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.107 
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 50 3.32 1.406 0.722 0.472 
หญิง 100 3.15 1.336 
รวม 150  

P-value คือ Sig.(2-tailed) 
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 จากตารางที่ 4.107 พบว่า ค่า t เท่ากับ 0.722และค่า P-value 0.472มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 
สรุปได้ว่า เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.108 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

18 - 23 ปี 59 2.71 1.160 
24 - 34 ปี 39 3.21 1.542 
35 - 49 ปี 43 3.60 1.218 
50 – 60 ปี 7 4.43 0.976 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2 5.00 0.000 

รวม 150 
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 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งมี 2 คน รวมกับช่วงอายุ 50-60 ปีขึ้นไป ซึ่งมี 7 คน รวม
แล้วได้จํานวนคนอายุ 50 ปีขึ้นไป 9 คน ดังตารางที่ 4.109 

 
ตารางที่ 4.109 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

18 - 23 ปี 59 2.71 1.160 7.729 .000** 
24 - 34 ปี 39 3.21 1.542 
35 - 49 ปี 43 3.60 1.218 
50 ปีขึ้นไป 9 4.56 0.882 

รวม 150  
P-value คือ Sig.  ** P-value <0.01 
 
 จากตารางที่ 4.109 พบว่า ค่า F เท่ากับ 7.729 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.1.2 สรุปได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบผลต่าง
นัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.110 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 
50 ปีขึ้นไป 35-49ปี 24-34ปี 18-23ปี 

4.56 3.60 3.21 2.71 
50 ปีขึ้นไป 4.56 - 0.96 

(0.044)* 
1.35 

(0.005)** 
1.85 

(0.000)** 
35-49ปี 3.60 - - 0.40 0.89 

(0.001)** 
24-34ปี 3.21 - - - 0.49 
18-23ปี 2.71 - - - - 

*P-value <0.05   **P-value<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.110 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ
มากกว่า50ปีขึ้นไป มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/
สัปดาห์) มากที่สุด คือมากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุ 18-49 ปี และผู้ที่มีช่วงอายุ 35-49ปี มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุ 18-23ปี 
 สําหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.111 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประถมศึกษา 4 4.00 2.000 
มัธยมศึกษา 13 3.54 1.266 
อนุปริญญา 7 4.14 1.215 
ปริญญาตร ี 106 2.94 1.308 
ปริญญาโทขึ้นไป 20 3.90 1.210 

รวม 150 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละระดับการศึกษา ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมระดับการศึกษาประถมศึกษาซึ่งมี 4 คน รวมกับ มัธยมศึกษา 13 คน รวมกันเป็น 
ระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษา จํานวน 17 คนดังตารางที่ 4.112 
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ตารางที่ 4.112 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกินมัธยมศึกษา 17 3.65 1.412 5.175 0.002** 
อนุปริญญา 7 4.14 1.215 
ปริญญาตร ี 106 2.94 1.308 
ปริญญาโทขึ้นไป 20 3.90 1.210 

รวม 150  
P-value คือ Sig.  **P-value <0.01 

 
 จากตารางที่ 4.112 พบว่า ค่า F เท่ากับ 5.175 และค่า P-value เท่ากับ 0.002 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.1.3 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบ
ผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.113 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 

อนุปริญญา/
ปวส.หรือ
เทียบเท่า 

ปริญญา 
โทข้ึนไป 

มัธยมศึกษา/
ปวช.หรือ
เทียบเท่า 

ปริญญาตร ี

4.14 3.90 3.65 2.94 
อนุปริญญา/ปวส.
หรือเทียบเท่า 

4.14 - 0.24 0.49 1.20 
(0.020)* 

ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

3.90 - - 0.25 0.96 
(0.003)** 

มัธยมศึกษา/ปวช.
หรือเทียบเท่า 

3.65 - - - 0.60 

ปริญญาตร ี 2.94 - - - - 
*P-value <0.05 **P-value<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.113 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้ที่มี
ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่าและปริญญาโทขึ้นไป มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 สําหรับตัวแปรระดับการศึกษาคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่าง
กันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่าง
กัน 

   H1 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.114 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน/นักศึกษา 56 2.64 1.135 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 3.65 1.320 
พนักงานบริษัท 58 3.48 1.354 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 9 3.22 1.641 
รับจ้างอิสระ 7 3.86 1.574 
แม่บ้าน 3 4.33 1.155 

รวม 150 
 
  ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละอาชีพ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมอาชีพรับจ้างอิสระซึ่งมีจํานวน 7 คน รวมกับ แม่บ้านจํานวน 3 คน รวมกันเป็น อาชีพ
รับจ้างอิสระ / แม่บ้าน จํานวน 10 คนดังตารางที่ 4.115 
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ตารางที่ 4.115 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

นักเรียน/นักศึกษา 56 2.64 1.135 4.557 0.002** 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 3.65 1.320 

พนักงานบริษัท 59 3.51 1.357 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 9 3.22 1.641 
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน 10 3.89 1.453 

รวม 150  
P-value คือ Sig.  **P-value <0.01 
 
 จากตารางที่ 4.115 พบว่า ค่า F เท่ากับ 4.557 และค่า P-value เท่ากับ 0.002 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.1.4 สรุปได้ว่า อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยสําคัญ 
(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.116 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 

รับจ้าง 
อิสระ/
แม่บ้าน 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริษัท 

ค้าขาย/
ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3.89 3.65 3.51 3.22 2.64 
รับจ้างอิสระ/

แม่บ้าน 
3.89 - 0.24 0.38 0.67 1.25 

(0.008)** 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.65 - - 0.16 0.42 1.01 
(0.006)** 

พนักงานบริษัท 3.51 - - - 0.26 0.84 
(0.001)** 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.22 - - - - 0.58 

นักเรียน/นักศึกษา 2.64 - - - - - 
*P-value <0.05  **P-value<0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.116 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 สําหรับตัวแปรอาชีพคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 
 
 
 



231 
 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.117 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกิน5,000บาท 29 2.76 1.244 3.399 0.011* 
5,001-10,000บาท 26 2.92 1.197 
10,001-20,000บาท 29 3.03 1.401 
20,001-30,000บาท 27 3.26 1.483 
มากกว่า30,000บาท 39 3.82 1.254 

รวม 150  
P-value คือ Sig.*P-value <0.05 

 
 จากตารางที่ 4.117 พบว่า ค่า F เท่ากับ 3.399 และค่า P-value เท่ากับ 0.011 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.1.5 สรุปได้ว่า ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
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3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ผู้วิจัยได้ใช้การ
ทดสอบผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.118 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ช่วงรายได้ ค่าเฉลี่ย 
มากกว่า

30,000บาท
20,001-

30,000บาท
10,001-

20,000บาท
5,001-

10,000บาท 
ไม่เกิน

5,000บาท 
3.82 3.26 3.03 2.92 2.76 

มากกว่า
30,000บาท 

3.82 - 0.56 0.79 
(0.016)* 

0.90 
(0.008)** 

1.06 
(0.001)** 

20,001-
30,000บาท 

3.26 - - 0.22 0.34 0.50 

10,001-
20,000บาท 

3.03 - - - 0.11 0.28 

5,001-10,000
บาท 

2.92 - - - - 0.16 

ไม่เกิน5,000
บาท 

2.76 - - - - - 

*P-value <0.05 **P-value<0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.118 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน สรุปได้
ว่า ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า30,000บาทมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  ไม่เกิน 20,000บาท  
 สําหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 7 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7แตกต่างกัน 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.119 
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 79 3.80 1.192 -0.991 0.323 
หญิง 121 3.97 1.176 
รวม 200  

P-value คือ Sig.(2-tailed) 
 

 จากตารางที่ 4.119 พบว่า ค่า t เท่ากับ -0.991 และค่า P-value 0.323มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.1 
สรุปได้ว่า เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ความถี่ (คร้ัง/
สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.120 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

18 - 23 ปี 33 3.30 1.159 3.877 0.010* 
24 - 34 ปี 83 3.93 1.145 
35 - 49 ปี 73 4.12 1.166 
50 – 60 ปี 11 4.00 1.183 

รวม 200  
P-value คือ Sig. *P-value <0.05 
 
 จากตารางที่ 4.120 พบว่า ค่า F เท่ากับ 3.877 และค่า P-value เท่ากับ 0.010 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.2.2 สรุปได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบผลต่าง
นัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.121 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 
35 - 49 ปี 50 – 60 ปี 24 - 34 ปี 18 - 23 ปี 

4.12 4.00 3.93 3.30 
35 - 49 ปี 4.12 - 0.12 0.20 0.82 

(0.001)** 
50 – 60 ปี 4.00 - - 0.07 0.70 
24 - 34 ปี 3.93 - - - 0.63 

(0.009)** 
18 - 23 ปี 3.30 - - - - 

**P-value<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.121 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ 
24 - 49 ปีและช่วงอายุ 24 - 34 ปีมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุ18 - 23 ปี 
 สําหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 
 
 
 



236 
 

   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.122 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประถมศึกษา 2 4.00 1.414 
มัธยมศึกษา 8 4.13 .641 
อนุปริญญา 10 4.20 1.033 
ปริญญาตร ี 140 3.84 1.221 
ปริญญาโทขึ้นไป 40 4.00 1.177 

รวม 200 
P-value คือ Sig. 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละระดับการศึกษา ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมระดับการศึกษาประถมศึกษาซึ่งมีจํานวน 2 คน รวมกับ มัธยมศึกษาจํานวน 8 คน 
รวมกันระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษา จํานวน 10 คนดังตารางที่ 4.123 
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ตารางที่ 4.123 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกินมัธยมศึกษา 10 4.00 .707 0.434 0.729 
อนุปริญญา 10 4.20 1.033 
ปริญญาตร ี 140 3.84 1.221 
ปริญญาโทขึ้นไป 40 4.00 1.177 

รวม 200  
P-value คือ Sig. 

 
 จากตารางที่ 4.123 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.434 และค่า P-value เท่ากับ 0.729
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.2.3 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่าง
กันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่าง
กัน 
   H1 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่าง
กันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.124 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน/นักศึกษา 24 3.08 1.248 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 3.94 1.110 
พนักงานบริษัท 141 3.99 1.112 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 11 4.36 1.206 
รับจ้างอิสระ 4 4.00 2.000 
แม่บ้าน 2 4.00 1.414 

รวม 200 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละอาชีพ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมอาชีพรับจ้างอิสระซึ่งมีจํานวน 4 คน รวมกับ แม่บ้านจํานวน 2 คน รวมกันเป็นระดับ
การศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษา จํานวน 6 คน ดังตารางที่ 4.125 
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ตารางที่ 4.125 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

นักเรียน/นักศึกษา 24 3.08 1.248 3.715 0.006** 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 18 3.94 1.110 
พนักงานบริษัท 141 3.99 1.112 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 11 4.36 1.206 
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน 6 4.00 1.673 

รวม 200  
P-value คือ Sig.*P-value <0.01 

 
 จากตารางที่ 4.125 พบว่า ค่า F เท่ากับ 3.715 และค่า P-value เท่ากับ 0.006 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.2.4 สรุปได้ว่า อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยสําคัญ 
(LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.126 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 
ค้าขาย/ 

ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง
อิสระ/
แม่บ้าน 

พนักงาน
บริษัท 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.36 4.00 3.99 3.94 3.08 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4.36 - 0.36 0.37 0.42 1.28 

(0.003)** 
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน 4.00 - - 0.01 0.06 0.92 

พนักงานบริษัท 3.99 - - - 0.05 0.91 
(0.000)** 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.94  - - - 0.86 
(0.018)** 

นักเรียน/นักศึกษา 3.08 - - - - - 
*P-value <0.05 **P-value<0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.126 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 สําหรับตัวแปรอาชีพคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.127 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกิน5,000บาท 18 3.06 1.110 2.740 .030* 
5,001-10,000บาท 10 3.90 1.449 
10,001-20,000บาท 46 4.09 1.007 
20,001-30,000บาท 56 3.95 1.119 
มากกว่า30,000บาท 70 3.96 1.256 

รวม 200  
P-value คือ Sig.*P-value <0.05 

 
 จากตารางที่ 4.127 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.740 และค่า P-value เท่ากับ 0.030 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.2.5 สรุปได้ว่า ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 
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 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ผู้วิจัยได้ใช้การ
ทดสอบผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.128 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ช่วงรายได้ ค่าเฉลี่ย 
10,001-

20,000บาท
มากกว่า

30,000บาท
20,001-

30,000บาท
5,001-

10,000บาท 
ไม่เกิน5,000

บาท 
4.09 3.96 3.95 3.90 3.06 

10,001-
20,000บาท 

4.09 - 0.13 0.14 0.19 1.03 
(0.002)** 

มากกว่า
30,000บาท 

3.96 - - 0.01 0.06 0.90 
(0.004)** 

20,001-
30,000บาท 

3.95 - - - 0.05 0.89 
(0.005)** 

5,001-10,000
บาท 

3.90 - - - - 0.84 

ไม่เกิน5,000
บาท 

3.06 - - - - - 

**P-value<0.01 
 

 จากตารางที่ 4.128 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน สรุปได้
ว่า ผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต้ังแต่ 10,001 บาทขึ้นไปมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน5,000บาท 
 สําหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 8ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8แตกต่างกัน 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.129 
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 15 3.80 0.775 -0.779 0.440 
หญิง 35 4.03 1.014 
รวม 50  

P-value คือ Sig.(2-tailed) 
 

 จากตารางที่ 4.129 พบว่า ค่า t เท่ากับ -0.779 และค่า P-value 0.440มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.1 
สรุปได้ว่า เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 8มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.130 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

18 - 23 ปี 7 3.29 0.756 
24 - 34 ปี 10 3.80 1.317 
35 - 49 ปี 21 4.00 0.775 
50 – 60 ปี 8 4.38 0.744 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 4 4.50 1.000 

รวม 50 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมระดับช่วงอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีจํานวน 8 คน รวมกับ มากกว่า 60 ปีขึ้นไปจํานวน 4 คน 
รวมกันในระดับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 12 คน ดังตารางที่ 4.131 
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ตารางที่ 4.131 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

18 - 23 ปี 7 3.29 0.756 2.414 0.079 
24 - 34 ปี 10 3.80 1.317 
35 - 49 ปี 21 4.00 0.775 
50 ปีขึ้นไป 12 4.42 0.793 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 
 
 จากตารางที่ 4.131 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.414 และค่า P-value เท่ากับ 0.079
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.3.2 สรุปได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8มีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.132 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประถมศึกษา 4 4.50 0.577 
มัธยมศึกษา 7 4.43 0.787 
อนุปริญญา 5 3.60 0.894 
ปริญญาตร ี 30 3.87 0.860 
ปริญญาโทขึ้นไป 4 3.75 1.893 

รวม 50 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละระดับการศึกษา ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมระดับการศึกษาประถมศึกษาซึ่งมีจํานวน 4 คน รวมกับ มัธยมศึกษาจํานวน 7 คน  
และรวมระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีจํานวน 30 คน รวมกับระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
จํานวน 4 คน ดังตารางที่ 4.133 
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ตารางที่ 4.133 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

มัธยมศึกษา 11 4.45 0.688 2.180 0.124 
อนุปริญญา 5 3.60 0.894 
ปริญญาตร ี 34 3.85 0.989 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 

 
 จากตารางที่ 4.133 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.180 และค่า P-value เท่ากับ 0.124
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.3.3 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่าง
กันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่าง
กัน 
   H1 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่าง
กันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.134 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน/นักศึกษา 5 3.00 0.000 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 3.80 0.837 
พนักงานบริษัท 23 4.09 1.041 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 4.00 0.707 
รับจ้างอิสระ 10 4.00 0.943 
แม่บ้าน 2 5.00 0.000 

รวม 50 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละอาชีพ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมอาชีพรับจ้างอิสระซึ่งมีจํานวน 10 คน รวมกับ แม่บ้านจํานวน 2 คน รวมกันเป็นอาชีพ
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน จํานวน 12 คน ดังตารางที่ 4.135 
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ตารางที่ 4.135 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

นักเรียน/นักศึกษา 5 3.00 0.000 1.653 0.178 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 3.80 0.837 
พนักงานบริษัท 23 4.09 1.041 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 4.00 0.707 
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน 12 4.17 0.937 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 
 
 จากตารางที่ 4.135 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.653 และค่า P-value เท่ากับ 0.178
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.3.4 สรุปได้ว่า อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกัน
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.136 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ไม่เกิน5,000บาท 4 3.00 0.000 
5,001-10,000บาท 10 4.70 0.675 
10,001-20,000บาท 12 3.92 0.793 
20,001-30,000บาท 7 3.71 0.756 
มากกว่า30,000บาท 17 3.88 1.111 

รวม 50 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต้องมีค่าไม่
ตํ่ากว่า 5 ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมช่วงรายได้ส่วนตัวไม่เกิน5,000บาท จํานวน 4 คน กับช่วงรายได้ 5,001-
10,000บาท ซึ่งมีจํานวน 10 คน รวมกันเป็นช่วงรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จํานวน 14 คน ดังตาราง
ที่ 4.137 
 
ตารางที่ 4.137 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกิน 10,000บาท 14 4.21 0.975 0.525 0.668 
10,001-20,000บาท 12 3.92 0.793 
20,001-30,000บาท 7 3.71 0.756 
มากกว่า30,000บาท 17 3.88 1.111 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 
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 จากตารางที่ 4.137 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.525และค่า P-value เท่ากับ 0.668มากกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
1.3.5 สรุปได้ว่า ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่
แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 

 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 9 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 แตกต่างกัน 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.138 
 
แสดงการเปรียบเทียบการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์)จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t P-value 
ชาย 19 3.63 1.012 -0.266 0.792 
หญิง 31 3.71 1.006 
รวม 50  

P-value คือ Sig.(2-tailed) 
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 จากตารางที่ 4.138 พบว่า ค่า t เท่ากับ -0.266 และค่า P-value 0.792 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.1 
สรุปได้ว่า เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.139 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

18 - 23 ปี 6 3.33 0.816 3.752 0.010* 
24 - 34 ปี 12 3.58 0.996 
35 - 49 ปี 19 3.32 1.003 
50 – 60 ปี 8 4.25 0.707 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 5 4.80 0.447 

รวม 50  
P-value คือ Sig.*P-value <0.05 
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 จากตารางที่ 4.139 พบว่า ค่า F เท่ากับ 3.752 และค่า P-value เท่ากับ 0.010 น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.4.2 สรุปได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 สําหรับการทดสอบเพ่ือให้ทราบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบผลต่าง
นัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.140 
 
แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 
มากกว่า 60 

ปีขึ้นไป 
50 – 60 ปี 24 - 34 ปี 18 - 23 ปี 35 - 49 ปี 

4.80 4.25 3.58 3.33 3.32 
มากกว่า 60 ปี

ขึ้นไป 
4.80 - 0.55 1.22 

(0.015)* 
1.47 

(0.010)* 
1.48 

(0.002)** 
50 – 60 ปี 4.25 - - 0.67 0.92 0.93 

(0.018)* 
24 - 34 ปี 3.58 - - - 0.25 0.26 
18 - 23 ปี 3.33 - - - - 0.01 
35 - 49 ปี 3.32 - - - - - 

*P-value <0.05 **P-value<0.01 
 

 จากตารางที่ 4.140 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงอายุ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (คร้ัง/
สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุ 18 - 49 ปีผู้ที่มีช่วงอายุ 50 – 60 ปีมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)มากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุ 35 - 49 ปี 
 สําหรับตัวแปรช่วงอายุคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.141 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประถมศึกษา 2 4.50 0.707 
มัธยมศึกษา 2 4.50 0.707 
อนุปริญญา 4 3.75 0.957 
ปริญญาตร ี 36 3.61 1.050 
ปริญญาโทขึ้นไป 6 3.50 0.837 

รวม 50 
P-value คือ Sig. 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละระดับการศึกษา ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมระดับการศึกษาประถมศึกษาซึ่งมีจํานวน 2 คน รวมกับ มัธยมศึกษาจํานวน 2 คน 
อนุปริญญารวม 4 คน รวมกันเป็นระดับการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา จํานวน 8 คน ดังตารางที่ 4.142 
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ตารางที่ 4.142 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกินอนุปริญญา 8 4.13 0.835 0.976 0.384 
ปริญญาตร ี 36 3.61 1.050 
ปริญญาโทขึ้นไป 6 3.50 0.837 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 
 
 จากตารางที่ 4.142 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.976 และค่า P-value เท่ากับ 0.384
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.4.3 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่าง
กันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่าง
กัน 
   H1 : อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่าง
กันอย่างน้อย 2 อาชีพ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.143 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

นักเรียน/นักศึกษา 6 3.33 0.816 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 3.80 0.447 
พนักงานบริษัท 20 3.45 1.099 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 13 4.08 0.954 
รับจ้างอิสระ 4 3.50 1.291 
แม่บ้าน 2 4.50 0.707 

รวม 50 
 
 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละอาชีพ ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 5 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงรวมอาชีพรับจ้างอิสระ 4 คน รวมกับ แม่บ้านจํานวน 2 คน รวมกันเป็นรับจ้างอิสระ / 
แม่บ้าน จํานวน 6 คน ดังตารางที่ 4.144 
 
ตารางที่ 4.144 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

นักเรียน/นักศึกษา 6 3.33 0.816 1.014 0.410 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 3.80 0.447 
พนักงานบริษัท 20 3.45 1.099 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 13 4.08 0.954 
รับจ้างอิสระ/แม่บ้าน 6 3.83 1.169 

รวม 50  
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 จากตารางที่ 4.144 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.014 และค่า P-value เท่ากับ 0.410
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.4.4 สรุปได้ว่า อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน
มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.145 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ไม่เกิน5,000บาท 6 3.33 0.816 
5,001-10,000บาท 4 4.50 1.000 
10,001-20,000บาท 5 3.60 0.894 
20,001-30,000บาท 17 3.82 0.951 
มากกว่า30,000บาท 18 3.50 1.098 

รวม 50 
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 ในการทดสอบโดยใช้ F test จํานวนคนในแต่ละช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต้องมีค่าไม่
ตํ่ากว่า 5 ดังน้ันผู้วิจัยจึงรวมแต่ละช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่เกิน5,000บาท จํานวน 6 คน รวมกับ
ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 5,001-10,000 บาทจํานวน 4 คน รวมกันเป็นช่วงรายได้ไม่เกิน10,000 
บาท จํานวน 10 คน ดังตารางที่ 4.146 

 
ตารางที่ 4.146 
 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)จําแนกตามช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อ

เดือน 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F P-value 

ไม่เกิน 10,000บาท 10 3.80 1.033 0.356 0.785 
10,001-20,000บาท 5 3.60 0.894 
20,001-30,000บาท 17 3.82 0.951 
มากกว่า30,000บาท 18 3.50 1.098 

รวม 50  
P-value คือ Sig. 

 
 จากตารางที่ 4.146 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.356 และค่า P-value เท่ากับ 0.785
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1.4.5 สรุปได้ว่า ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์ )  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
  H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 
ตารางที่ 4.147 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติโดยรวม 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.061 
P-value = 0.456 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 
 
 จากตาราง 4.147 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.061 และค่า P-value เท่ากับ 0.456 มากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 สรุปได้ว่า การ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.148 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติด้านเนื้อหารายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.077 
P-value = 0.350 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 
 
 จากตาราง 4.148 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.077 และค่า P-value เท่ากับ 0.350 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.1 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.149 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.045 
P-value = 0.583 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.149 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.045 และค่า P-value เท่ากับ 0.583 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.2 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 3 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.150 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.060 
P-value = 0.464 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.150 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.060 และค่า P-value เท่ากับ 0.464 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.3 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
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   สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.4การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
3 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.151 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.014 
P-value = 0.865 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.151 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.014 และค่า P-value เท่ากับ 0.865 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.4 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์ )  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
  H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.152 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติโดยรวม 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.182 
P-value = 0.010* 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) *P-value < 0.05 

 
 จากตาราง 4.152 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.182 และค่า P-value เท่ากับ 0.010 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่2.2 สรุปได้ว่า 
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) บ่อยคร้ัง ทําให้ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เป็นไปในเชิงบวก และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าตํ่า 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.153 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติด้านเนื้อหารายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.217 
P-value = 0.002** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)**P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.153 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.217 และค่า P-value เท่ากับ 0.002น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่2.2.1 สรุปได้ว่า 
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) บ่อยคร้ัง ทําให้ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เป็นไปในเชิงบวก และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าตํ่า 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.154 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.174 
P-value = 0.014* 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) *P-value<0.05 

 
 จากตาราง 4.154 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.174 และค่า P-value เท่ากับ 0.014น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่2.2.2 สรุปได้ว่า 
การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) บ่อยคร้ัง ทําให้ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เป็นไปในเชิงบวก และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าตํ่า 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 7 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.155 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.142 
P-value = 0.044* 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) *P-value<0.05 

 
 จากตาราง 4.155 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.142 และค่า P-value เท่ากับ 0.044น้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่2.2.3 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) บ่อยคร้ัง ทําให้ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เป็นไปในเชิงบวก และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าตํ่า 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 7 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.156 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.121 
P-value = 0.087 

(n = 200 คน) 
 
 จากตาราง 4.156 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.121 และค่า P-value เท่ากับ 0.087 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.2.4 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์ )  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
  H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 
ตารางที่ 4.157 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติโดยรวม 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.159 
P-value = 0.270 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 
 จากตาราง 4.157 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.159 และค่า P-value เท่ากับ 0.270 มากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 สรุปได้ว่า การ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

 
ตารางที่ 4.158 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติด้านเนื้อหารายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.194 
P-value = 0.176 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 
 จากตาราง 4.158 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.194 และค่า P-value เท่ากับ 0.176 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.1 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

 
ตารางที่ 4.159 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.183 
P-value = 0.203 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.159 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.183 และค่า P-value เท่ากับ 0.203 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.2 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 8 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

 
ตารางที่ 4.160 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = -0.048 
P-value = 0.743 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.160 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ -0.048 และค่า P-value เท่ากับ 0.743 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.3 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

 
 
 



273 
 
 
 

   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
8 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

 
ตารางที่ 4.161 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.227 
P-value = 0.112 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.161 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.227 และค่า P-value เท่ากับ 0.112 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.4 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 
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  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์ )  มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
  H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
ตารางที่ 4.162 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติโดยรวม 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.155 
P-value = 0.283 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 
 จากตาราง 4.162 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.155 และค่า P-value เท่ากับ 0.283 มากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 สรุปได้ว่า การ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

 
ตารางที่ 4.163 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติด้านเนื้อหารายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.218 
P-value = 0.128 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 
 จากตาราง 4.163 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.218 และค่า P-value เท่ากับ 0.128 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.1 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

 
ตารางที่ 4.164 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.122 
P-value = 0.397 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.164 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.122 และค่า P-value เท่ากับ 0.397 มากกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.2 สรุปได้
ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 9 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

 
ตารางที่ 4.165 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = -0.077 
P-value = 0.597 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.165 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ -0.077 และค่า P-value เท่ากับ 0.597 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.3 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
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   สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
9 
   H1 : การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/
สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

 
ตารางที่ 4.166 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี ่
(ครั้ง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการ 

การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 

r = 0.212 
P-value = 0.140 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed)  

 
 จากตาราง 4.166 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์)กับทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.212 และค่า P-value เท่ากับ 0.140 มากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.4 
สรุปได้ว่า การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
  H1 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.167 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติโดยรวม 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

r = 0.625 
P-value = 0.000** 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.167 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.625 และค่า P-value เท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 สรุปได้ว่า 
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ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   H1 : ทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.168 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มต่ีอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านเน้ือหา 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

r = 0.531 
P-value = 0.000** 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.168 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.531 และค่า P-value เท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.1 สรุปได้ว่า 
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ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านเนื้อหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ไม่
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   H1 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.169 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

r = 0.582 
P-value = 0.000** 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.169 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.582 และค่า P-value เท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.2 สรุปได้ว่า 
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ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   H1 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.170 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

r = 0.649 
P-value = 0.000** 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.170 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.649 และค่า P-value เท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.3 สรุปได้ว่า 



283 
 

ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
   H1 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 
ตารางที่ 4.171 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

r = 0.625 
P-value = 0.000** 

(n = 150 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.171 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.625 และค่า P-valueเท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.4 สรุปได้ว่า 
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ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 โดยที่ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มากที่สุด  
(r = 0.649) รองลงมาคือด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (r=0.625) 
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (r=0.582) ด้านเนื้อหารายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (r=0.531) 

 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2ทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
  H1 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.172 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติโดยรวม 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

r = 0.673 
P-value = 0.000** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 
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 จากตาราง 4.172 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.673 และค่า P-valueเท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็จะสูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   H1 : ทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.173 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านเน้ือหา 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

r = 0.638 
P-value = 0.000** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 
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 จากตาราง 4.173 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.638 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.1 สรุปได้
ว่า ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านเนื้อหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ไม่
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   H1 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.174 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

r = 0.601 
P-value = 0.000** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 
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 จากตาราง 4.174 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีค่าเท่ากับ 0.601 และค่า P-valueเท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.2 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   H1 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.175 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

r = 0.612 
P-value = 0.000** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 
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 จากตาราง 4.175 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.612 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.3 สรุปได้
ว่า ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
   H1 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

 
ตารางที่ 4.176 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

r = 0.521 
P-value = 0.000** 

(n = 200 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 
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 จากตาราง 4.176 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีค่าเท่ากับ 0.521 และค่า P-valueเท่ากับ 0.000น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.4 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 โดยท่ีทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มากที่สุด  
(r = 0.638) รองลงมาคือด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (r=0.612) 
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (r=0.601) ด้านศิลปะการผลิตรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (r=0.521) 

 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3ทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
  H1 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
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ตารางที่ 4.177 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติโดยรวม 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

r = 0.674 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.177 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.674 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   H1 : ทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

 
 



291 
 

ตารางที่ 4.178 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านเน้ือหา 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

r = 0.584 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 
 จากตาราง 4.178 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.584และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.1 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านเนื้อหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 
 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไม่
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   H1 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
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ตารางที่ 4.179 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

r = 0.536 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 
 จากตาราง 4.179 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.536 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.2 สรุปได้
ว่า ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   H1 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
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ตารางที่ 4.180 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

r = 0.642 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 
 จากตาราง 4.180 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.642 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.3 สรุปได้
ว่า ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
   H1 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
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ตารางที่ 4.181 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

r = 0.593 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 
 จากตาราง 4.181 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีค่าเท่ากับ 0.593 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 โดยที่ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มากที่สุด  
(r = 0.642) รองลงมาคือด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (r=0.593) 
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (r=0.584) ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (r=0.536) 
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  สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4ทัศนคติโดยรวมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
  สมมติฐานทางสถิติ 
  H0 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
  H1 : ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.182 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติโดยรวม 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

r = 0.502 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.182 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.502 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
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 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   H1 : ทัศนคติด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
 
 
ตารางที่ 4.183 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านเน้ือหา 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

r = 0.488 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.183 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านเน้ือหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.488 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.1 สรุปได้
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ว่า ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านเนื้อหารายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ไม่
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   H1 : ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
 
 

ตารางที่ 4.184 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านผู้นําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

r = 0.340 
P-value = 0.016* 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) *P-value <0.05 

 
 จากตาราง 4.184 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผู้นําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.340 และค่า P-value เท่ากับ 0.016 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.2 สรุปได้
ว่า ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   H1 : ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
 
 

ตารางที่ 4.185 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

r = 0.217 
P-value = 0.131 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) 

 
 จากตาราง 4.185 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
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สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.217 และค่า P-value เท่ากับ 0.131มากกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.3 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   สมมติฐานทางสถิติ 
   H0 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
   H1 : ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

 
 
 
 
ตารางที่ 4.186 
 
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ตัวแปร ทัศนคติทัศนคติด้านศิลปะการผลิต 

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

r = 0.574 
P-value = 0.000** 

(n = 50 คน) 
P-value คือ Sig.(2-tailed) **P-value < 0.01 

 
 จากตาราง 4.186 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค่าเท่ากับ 0.574 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ 0.01 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 สรุปได้ว่า 
ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านศิลปะการผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ก็สูงตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าปานกลาง 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยที่ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มากที่สุด  
(r = 0.574) รองลงมาคือด้านเนื้อหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (r=0.488) ด้าน
ผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (r=0.340) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1.เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ทัศนคติ แนวโน้ม
พฤติกรรม ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน กับ การเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 3.เ พ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ 
 4. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับ แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรของผู้ชม 
 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนเพศชายหรือเพศหญิง 
จํานวน 450 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุอยู่ในช่วง 18 ปีขึ้นไป ที่เปิดรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ เป็นประจําอย่างน้อย 1 ช่อง จากช่อง 3, 7, 8, 9 โดยเปิดรับชมใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเพศหญิงมีจํานวน 287 
คน และเพศชายมีจํานวน 163 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 35-49 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน และมีรายได้รายได้ส่วนตัว
ต่อเดือน มากกว่า 30,000บาท  
 ส่วนที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 จากการศึกษาการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
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 - กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 /  
จํานวน 150 คน 
 -กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 /  
จํานวน 200 คน 
 - กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 /  
จํานวน 50 คน 
 - กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 /  
จํานวน 50 คน 
 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) โดยเฉล่ีย 4 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ 
5 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้า 1 ปีขึ้นไปมากที่สุด มี
ระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง  
เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ที่บ้าน ผ่านทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ตามความเคยชิน กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างเคยเปล่ียนไปรับชม
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน กลุ่มตัวอย่างทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ โดยทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างไม่เคยร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ช่อง 3 : กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) 3ครั้ง/สัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
3 เป็นระยะเวลา1 ปีขึ้นไปมีระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ในแต่ละ
ครั้งเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมงเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลา 06.00 – 
07.00 น. เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่บ้านผ่านทางโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่
เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ตามความเคยชินกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือก
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7มีสาเหตุการ
เปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนเนื่องจากโฆษณามากที่สุดกลุ่มตัวอย่างที่ชมทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
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โดยทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างไม่เคยร่วม
กิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ช่อง 7 : กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) 4 ครั้ง/สัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
7 เป็นระยะเวลา1 ปีขึ้นไปมีระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ในแต่ละ
ครั้งเป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมงเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลา 07.00 – 
08.00 น.เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่บ้านผ่านทางโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่
เลือกรับชมช่องรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ตามความเคยชินกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือก
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนตัวอย่างผู้ชม
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3มีสาเหตุการเปลี่ยนไป
รับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนเนื่องจากโฆษณามากที่สุดกลุ่มตัวอย่างที่ชมทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
โดยทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ มากที่สุดกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ช่อง 8 :กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) 4ครั้ง/สัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
8 เป็นระยะเวลา6 เดือนมีระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ในแต่ละครั้ง
เป็นเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมงเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น.
เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่บ้านผ่านทางโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชม
ช่องรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ตามความเคยชินกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์กลุ่มตัวอย่างผู้ชม
ช่อง 8 เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนกลุ่มตัวอย่างช่อง 8 เคยเปลี่ยนไปชม
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7มีสาเหตุการเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง
อ่ืนเน่ืองจากโฆษณาและมีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและมีประเด็นที่ต้องการทราบ
กลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 8 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานี 
โทรทัศน์โดยทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ช่อง 9 : กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) 4 ครั้ง/สัปดาห์ มีระยะเวลาการติดตามชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 
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9/ 6เดือนมีระยะเวลาการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 30 
นาที – 1 ช่ัวโมงเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น.เปิดรับชม
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่บ้านผ่านทางโทรทัศน์กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ตามความเคยชินมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์เพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 เคยเปล่ียนไปรับชม
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนกลุ่มตัวอย่างช่อง 9 เคยเปลี่ยนไปชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7มีสาเหตุการเปล่ียนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนเน่ืองจาก
โฆษณามากที่สุดกลุ่มตัวอย่างที่ชมช่อง 9 ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์โดยทํางาน/ทําอาหาร/กิจกรรมอ่ืนๆขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์กลุ่ม
ตัวอย่างไม่เคยร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์โดยภาพรวม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านเนื้อหารายการ 
ประเด็นเน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้เป็นอย่างดีมาก
ที่สุด มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้
ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดี และประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตามมากที่สุด มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ 
ประเด็น การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตาม และในประเด็น ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ ประเด็น ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ืองมากที่สุด โดย
ภาพรวมทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติเชิงบวก ด้านผู้
ประกาศข่าว มากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 3 มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ด้านเน้ือหารายการ ประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด ด้านผู้
ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพท่ีดี และลีลาและนํ้าเสียงในการดําเนินรายการมี
เสน่ห์ ชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมี
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ความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาท่ีสามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง มากที่สุด ด้านศิลปะการผลิต
รายการ ประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสมมากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว 
มากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 7 มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ด้านเน้ือหารายการ ประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มาก
ที่สุด ด้านผู้ประกาศข่าว ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดีมากที่สุด ด้านวิธีการนําเสนอ 
ประเด็น การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตาม มากที่สุด ด้านศิลปะการผลิตรายการ ประเด็น ฉากและกราฟิกประกอบรายการมีดีไซน์ 
สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงขึ้น มากท่ีสุด 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว มากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 8 มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ด้านเน้ือหารายการ ประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว 
ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการนําเสนอ ประเด็น ระยะเวลาใน
การออกอากาศของรายการ (ความยาวของรายการ) มีความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตาม
ข่าวได้อย่างต่อเน่ือง มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ ประเด็น ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง มากที่สุด กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว มากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 มีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
ด้านเน้ือหารายการ ประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม มาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว 
ประเด็น ผู้ประกาศข่าวมีความน่าเช่ือถือผู้ประกาศข่าวมีความรู้ความเข้าใจในข่าวที่นําเสนอ ผู้
ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดี และผู้ประกาศข่าวสามารถวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับและ
ชัดเจนมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านวิธีการ
นําเสนอ ประเด็น การจัดลําดับความสําคัญของข่าวมีความเหมาะสม มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านศิลปะการผลิตรายการ ประเด็น ภาพข่าว
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สอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม มากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างผู้ชมช่อง 9 มี ทัศนคติต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ด้านผู้ประกาศข่าว มากที่สุด  
 ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องท่ี
รับชมเป็นประจํา 
 จากการศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
จากช่องที่รับชมเป็นประจําของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจําในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้ม
พฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
 ช่อง 3 : โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 3 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
3 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา  
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 
 ช่อง 7 :โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 7 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
7 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา  
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
 ช่อง 8 :โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 8 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
8 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา 
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
 ช่อง 9 : โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 9 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
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9 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา 
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 

 
 ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร”สามารถสรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยได้ดังตารางที่ 5.1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 3 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่าง
กัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=7.729, P-value<0.01) 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=5.175, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=4.557, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=3.399, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 7ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่าง
กัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=3.877, P-value<0.05) 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=3.715, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=2.740, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 8ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมช่อง 9 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.1 เพศของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ของผู้ชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 มีการเปิดรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่าง
กัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F=3.752, P-value<0.05) 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.3 ระดับการศึกษาของผู้ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4.4 อาชีพของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.5 ช่วงรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.4การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.182, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.217, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.174, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.142, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.1 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.3 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4.4 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ
ด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.625, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.531, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.582, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.649, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.625, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.673, P-value<0.01) 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.638, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.601, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.612, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.521, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.674, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.584, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.536, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.3.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.642, P-value<0.01) 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย(ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.593, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.502, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.1 ทัศนคติด้านเน้ือหารายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.488, P-value<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.2 ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.340, P-value<0.05) 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.4.3 ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4.4ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(r=0.574, P-value<0.01) 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดย
เช่ือมโยงตามทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ ดังน้ี 
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 การเปิดรับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 จากผลการศึกษาการเปิดรับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยโดยเช่ือมโยงตามแนวคิดของ แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel L.Becker, 1972)  
ที่ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ บุคคลจะ
เปิดรับข่าวสารเพ่ือทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากรู้ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ก็
จะให้ความเอาใจใส่ในการอ่าน การดู หรือการฟังเป็นพิเศษโดยผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือติดตาม
ความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์รอบตัว ให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ควรรู้ เพ่ือ
ใช้ข่าวสารท่ีได้มานั้นมาเป็นเคร่ืองช่วยในการตัดสินใจ เพ่ือใช้ข่าวสารท่ีได้จากสื่อมวลชนช่วยเสริม
ความคิดเห็นที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทําลงไปแล้ว เพ่ือให้ได้
ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์ในการถกเถียงปัญหาประจําวันกับบุคคลอ่ืน เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าได้ร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นด้วย และเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือความบันเทิง แมคคอมมส์ และ เบค
เกอร์ (McCombs & Becker, 1979, อ้างถึงใน พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2544, น. 291) ซึ่งตรงกับ
ผลการวิจัยที่ว่า กลุ่มผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าว
ภาคเช้าคือ เพ่ือต้องการทราบข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ มากที่สุด 
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มี
วัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันและมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่าง
กันน้ัน แต่โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะทําการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย์, 2544,
น. 13-14)คือ การเปิดรับสารจากสื่อบุคคล การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจโดยสื่อเฉพาะกิจ และ 
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งตรงกับตัวแปรของงานวิจัยในคร้ังน้ี คือการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วย
ตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย 
การเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือกบริโภคสื่อมวลชนน้ัน จะขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือ
แรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์และความต้ังใจในการใช้ประโยชน์
แตกต่างกันไป จากที่กล่าวมา ผู้รับสารจึงมีความสัมพันธ์กับข่าวสารในลักษณะเฉพาะ ซึ่งส่งผลให้
ผู้รับสารมีอิทธิพลต่อข่าวสารมาก โดยสามารถกําหนดเน้ือหาสาระ ภาษา วิธีการนําเสนอ และ
ลักษณะต่างๆ ของข่าวสารได้อีกด้วย 
 โดยจากผลของการศึกษาการเปิดรับรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมที่
ชมข่าวภาคเช้าในช่องที่รับชมเป็นประจํา ผู้ชมส่วนใหญ่มีความถี่ในการรับชมเฉลี่ย 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 
มีระยะเวลาการติดตามชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่รับชมเป็นประจําทางช่อง 3 และช่อง 
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7 มานานกว่า 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งมากกว่าช่อง 8 และช่อง 9 ที่รับชมมานาน 6 เดือน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหาก
พิจารณาจากความนิยมหรือเรตต้ิงของ 5 อันดับรายการข่าวภาคเช้าที่มีคนดูสูงสุดจากผู้ชมอายุต้ังแต่ 
25 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 ของบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) 
จํากัด รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 7 เป็นช่องที่มีความนิยมหรือเรตต้ิงข่าว
ภาคเช้าสูงกว่าทั้ง ช่อง 8 และช่อง 9จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้มีผู้ชมติดตามมายาวนานกว่า โดยผู้ชม
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการรับชมประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง เปิดรับชมข่าวภาคเช้าในช่วงเวลา 
07.00 – 08.00 น. เปิดรับชมข่าวภาคเช้าที่บ้าน ผ่านทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชลธิชา เจริญกิจ ที่วิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานข่าวของช่องยูบีซี 7 
และช่องเนช่ันแชนแนล (2544) (อ้างถึงใน กุลธิดา ลิ้มธนสาร,2548) ที่มีผลการวิจัยว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการรับชมรายการข่าว 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และติดตามชมรายการคร้ังละ 30 นาที –  
ช่ัวโมง ซึ่งจะทําให้เห็นความถ่ีและระยะเวลาของผู้ชมส่วนใหญ่ในการรับชมรายการข่าว ซึ่งระยะเวลา 
ช่วงเวลา สถานที่ และช่องทางท่ีผู้ชมเปิดรับชมส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาในช่วงเช้าก่อนไปทํางานหรือ
ไปโรงเรียน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมช่องรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่รับชมเป็นประจําตามความเคยชิน ตามท่ี พรทิพย์  
วรกิจโภคาทร(2539, น. 291-292) ระบุถึงเกณฑ์การเลือกสื่อไว้ว่าผู้รับสารบางคนไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู่ จึงเลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomedness)  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าเพ่ือต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับ กิติมา สุรสนธิ (2533, น.46-47) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุก
อย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังน้ัน ข่าวสารที่
หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 
มีประโยชน์ และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จในการ
สื่อสารและยังสอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2544, น. 290-291) ที่ระบุไว้ว่า ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เจริญก้าวหน้า ทําให้การสื่อสารในเน้ือหาเดียว สามารถสื่อสารได้หลายช่องทางมากขึ้น 
ทั้งยังทําให้จํานวนผู้ส่งสารในเรื่องเดียวกันมีจํานวนมากขึ้น เพราะการสื่อสารไปสู่ผู้รับสารกระทํากัน
อย่างง่ายดายมากกว่าในอดีต ทําให้มีข่าวสารมากมายไหลเวียนอยู่ในสังคม ดังน้ันในโอกาสที่ผู้รับสาร
จะรับข่าวสารทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจในความต้องการข่าวสารของผู้รับ
สาร ที่ก่อให้เกิดความคาดหวังและพฤติกรรมในการสื่อสารที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเหมาะสม
ต่อผู้รับสารน้ัน โดยหน่ึงในน้ันคือคือความต้องการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน(Utilization) ผู้รับ
สารจะเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตนเองเป็นสําคัญ เช่น อ่านข่าวที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเป็นต้น  อีกทั้งผลการวิจัยครั้งน้ียังระบุอีกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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เคยเปลี่ยนไปรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่องอ่ืน  โดยเคยเปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณาเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กุลธิดา ลิ้มธนสาร ที่วิจัยเร่ือง ทัศนคติของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (2548) ที่มี
ผลการวิจัยว่า ลักษณะการชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีลักษณะการชมสลับไปสลับมากับรายการช่องอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมาคือรับชมแบบเปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 24.3 และที่พบน้อยที่สุดคือชม
แบบต้ังใจต้ังแต่ต้นจนจบรายการโดยไม่เปลี่ยนช่อง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ซึ่งแม้จะเป็นผลการวิจัยที่ผ่าน
มากว่า 10 นับจนถึงปัจจุบัน แต่พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวของผู้ชม ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือมีการ
เปลี่ยนชมสลับไปมา และเปลี่ยนช่องเมื่อมีโฆษณาเสมอ โดยผู้ชมที่ชมอย่างต้ังใจจะมีอยู่เป็นจํานวน
น้อย 
 นอกจากนั้นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ียังแสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันผู้ชมส่วนใหญ่จะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิศร กู้เกียรตินันท์ (2552) ซึ่งได้ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมรายการคุยคุ้ยข่าวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการชมรายการคุยคุ้ยข่าว คือ เปลี่ยนช่องสลับไปมากับรายการของ
ช่องอ่ืน เหตุผลสําคัญที่เลือกชมรายการ คือเพ่ือต้องการติดตามข่าวสารประจําวัน และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมกิจกรรมของรายการคุยคุ้ยข่าว 
 ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 ผลการศึกษาเรื่องทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์พบว่า โดยภาพรวม 
กลุ่มประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ในประเด็นต่างๆ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
ออกมาเป็นรายด้าน สามารถแยกออกมาเป็นประเด็นต่างๆ ของผู้ชมที่มีทัศนคติเชิงบวกได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.2 
 
องค์ประกอบของการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์รายด้าน 

ด้านเน้ือหารายการ ด้านผู้ประกาศข่าว ด้านวิธีการนําเสนอ 
ด้านศิลปะการผลิต

รายการ 
เน้ือหาข่าวที่นําเสนอ
สามารถสะท้อน
สถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของสังคม
ได้เป็นอย่างดี 

-ผู้ประกาศข่าวมี
บุคลิกภาพที่ดี  
-ผู้ประกาศข่าวมี
ความเป็นกันเอง มี
อัธยาศัยดี ชวนให้น่า
ติดตาม 

-การคัดเลือกผู้
ประกาศข่าวมีความ
เหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นที่
รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตาม  
-ช่วงเวลาออกอากาศ
ของรายการมีความ
เหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเน่ือง  
 

ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถ
สร้างความประทับใจ
และทําใหท้่านติดตาม
รับชมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 ผลการศึกษาในแต่ละประเด็นสามารถอภิปรายได้ว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบของ
รายการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ หากพิจารณาจาก
องค์ประกอบของรายการข่าวในทางสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน (เกณฑ์สิทธ์ิ กันธจันทร์, 2555 ) คือ 1.ส่วน
เน้ือหารายการ หมายถึง ข่าวประเภทต่างๆ 2.ส่วนผู้นําเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว 
รวมทั้งวิธีการที่พวกเขาเหล่าน้ีนําเสนอข่าว เช่น นํ้าเสียง บุคลิก เป็นต้น 3. วิธีการนําเสนอ 
(Presentation) การเลือกผู้ประกาศ การจัดเรียงลําดับของเน้ือหา การตัดสินใจรายงานสด หรือเป็น
เทป เป็นต้น 4.ศิลปะการผลิตรายการ (Production design) ได้แก่ ภาพลักษณ์รายการ  
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(look & feels) ฉาก (set & Props) รวมท้ังเสื้อผ้า กราฟิกต่างๆ เป็นต้นส่วนประกอบที่ถือเป็นหัวใจ
ของรายการ ก็คือส่วนที่เป็น “เน้ือหารายการ” ซึ่งคือ “เน้ือข่าว” น่ันหมายความว่า ถ้าได้ข่าวที่ดี
มาแล้วการนําเสนอต่อมาก็มีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จกว่าครึ่งซึ่งการได้มาของเนื้อหาข่าว
โทรทัศน์ที่ดี หรือข่าวที่ดีน้ัน เป็นกระบวนการที่ต้องเช่ือมโยงและบูรณาการกันหลายฝ่าย เน่ืองจาก
การผลิตข่าวจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญและวิชาชีพของคนหลายฝ่ายทั้งผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว 
ผู้ควบคุมการผลิต (Producer)  ส่วนของการผลิตทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ เป็นต้น ที่สําคัญก็คือ
กระบวนการคิดวางแผนเพ่ือให้ข่าวที่ดีเป็นที่สนใจของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็จ
รายการใดรายการหน่ึงจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นข่าวที่ดีตามหลักวารสารศาสตร์พ้ืนฐาน 
นอกจากน้ันรายการข่าวโทรทัศน์ที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดต้องเป็นรายการท่ีผู้ชมให้ความ
เช่ือถือสูงที่สุดด้วยเช่นกันโดยความรู้สึกเช่ือถือของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวโทรทัศน์รายการใดรายการ
หน่ึงไม่ได้มาเพียงช่ัวข้ามคืน แต่ต้องเป็นผลสืบเน่ืองมาจากผลงานที่พิสูจน์มายาวนาน จากสถานีที่เป็น
เจ้าของ รวมท้ังกลุ่มผู้ผลิตรายการ 
 ลุทซ์ (Lutz, 1991, p. 317) ได้ให้ความหมายของ คําว่า “ทัศนคติ” ว่าเป็นการแสดง
ความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของบุคคลในรูปแบบของความช่ืนชอบ หรือ ความไม่ช่ืนชอบต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
โดยทัศนคติจะเกิดจากการเรียนรู้ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เคยมีมา ซึ่ง
ทัศนคติจะเป็นตัวทํานายแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ได้ เพราะทัศนคติจะมีความสอดคล้อง
กับพฤติกรรมเสมอ อีกทั้ง ทัศนคติที่เกิดข้ึนน้ัน จะต้องมีความ คงที่ สม่ําเสมอไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงซึ่งทัศนคติที่ได้ทําการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงความรู้สึกต่อองค์ประกอบของ
การผลิตรายการข่าว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมทัศนคติต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติเชิงบวก ด้านผู้ประกาศข่าว มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชม 
ช่อง 3/ช่อง 7/ช่อง 8 และ ช่อง 9 ซึ่งผู้ประกาศข่าวถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของรายการข่าวในทาง
สร้างสรรค์ในส่วนของ “ผู้นําเสนอ” ซึ่งได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว รวมถึงวิธีการที่พวกเขา
เหล่าน้ันนําเสนอข่าว เช่นนํ้าเสียงบุคลิกเป็นต้น ดวงทิพย์ วรพันธ์ (2525, อ้างถึงใน เกณฑ์สิทธ์ิ  
กันธจันทร์, 2555, น.20-31) กล่าวถึงคําพูดของ โรเบิร์ต ดูกอล (Robert Douggall) นักข่าวโทรทัศน์
อาวุโสแห่ง BCC ที่เคยกล่าวถึงผู้ประกาศข่าวว่า ผู้ประกาศข่าวเป็นเสมือนแขกพิเศษ จะตามเข้าไปอยู่
ในทุกบ้าน  และเมื่ อ เวลาผ่านไปเขาจะได้รับความรักและไมตรีจิตจากผู้ ชมจํานวนมาก  
  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ลิ้มธนสาร (2548) ที่ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พบว่า
ผู้ชมมีทัศนคติต่อผู้ประกาศข่าวในระดับมาก ทั้งน้ีโดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อรายการ 
“ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ต่อผู้ดําเนิน
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รายการมากที่สุด โดยผู้ประกาศข่าวเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญ โดยผู้ชมคาดหวังว่าผู้ประกาศข่าวที่ดีต้อง
มีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส อ่านข่าวถูกต้อง สามารถสอดแทรกมุขตลก คําคมหรือข้อคิด ไม่
ซ้ําซากและนําเสนอข้อมูลใหม่ๆ จากผลการสํารวจน้ีจึงแสดงให้เห็นว่าผู้ประกาศข่าวเป็นปัจจัยที่
สําคัญอย่างย่ิงต่อการรายงานข่าว   
 โดยหากอภิปรายเป็นรายช่องสามารถแยกทัศนคติออกเป็นแต่ละประเด็นต่างๆ ตาม 
แต่ละองค์ประกอบของการผลิตข่าว โดยสามารถสรุปประเด็นของทัศนคติด้านต่างๆ ของแต่ละช่อง
ออกมาได้ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 5.3 
 
ทัศนคติแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบของการผลิตข่าว 

ช่อง/
ทัศนคติที่มี
ต่อประเด็น

ต่างๆ 

ด้านเน้ือหา
รายการ 

ด้านผู้ประกาศ
ข่าว 

ด้านวิธีการนําเสนอ 
ด้านศิลปะการผลิต

รายการ 

ช่อง 3 -เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีความ
สดใหม่ทันต่อ
เหตุการณ์มาก
ที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.02) 
-เน้ือข่าวที่
นําเสนอสามารถ
สะท้อน
สถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของ
สังคมได้เป็นอย่าง
ดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 
 

-ผู้ประกาศข่าว
มีบุคลิกภาพที่ดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 
-ลีลาและ
นํ้าเสียงในการ
ดําเนินรายการมี
เสน่ห์ ชวนให้น่า
ติดตามมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 
 

-ช่วงเวลาออกอากาศ
ของรายการมีความ
เหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเน่ือง มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.96) 
-การคัดเลือกผู้
ประกาศข่าวมีความ
เหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นที่
รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 3.90) 

-ภาพข่าวสอดคล้อง
กับเน้ือหาข่าว อย่าง
กลมกลืน เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) 
-เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว
เหมาะสม สวยงาม 
ช่วยให้ภาพลักษณ์
ของผู้ประกาศข่าว
และรายการดูดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) 
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ตารางที่ 5.3 
 
ทัศนคติแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบของการผลิตข่าว(ต่อ) 

ช่อง/
ทัศนคติที่มี
ต่อประเด็น

ต่างๆ 

ด้านเน้ือหา
รายการ 

ด้านผู้ประกาศ
ข่าว 

ด้านวิธีการนําเสนอ 
ด้านศิลปะการผลิต

รายการ 

ช่อง 7 -เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย
ไม่เย่ินเย้อ 
กํากวม  
(ค่าเฉลี่ย 4.20) 
-เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอสามารถ
สะท้อน
สถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของ
สังคมได้(ค่าเฉลี่ย 
4.12) 

-ผู้ประกาศข่าว
มีบุคลิกภาพที่ดี
มากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.15) 
-ผู้ประกาศข่าว
มีความเป็น
กันเอง มี
อัธยาศัยที่ดี 
ชวนให้น่า
ติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.14) 
 

-การคัดเลือกผู้
ประกาศข่าวมีความ
เหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นที่
รู้จัก น่าสนใจ และน่า
ติดตาม มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.04) 
-ช่วงเวลาออกอากาศ
ของรายการมีความ
เหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
(ค่าเฉลี่ย 4.02) 

-ฉากและกราฟิก
ประกอบรายการมี
ดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคที่
น่าสนใจใหม่ๆ ช่วย
ส่งเสริมให้รายการน่า
ติดตามชมมากย่ิงข้ึน
(ค่าเฉลี่ย 4.09) 
-ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถ
สร้างความประทับใจ
และทําใหท้่านติดตาม
รับชมอย่างต่อเนื่อง 
(ค่าเฉลี่ย 4.05) 
 

 
 



324 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.3 
 
ทัศนคติแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบของการผลิตข่าว(ต่อ) 

ช่อง/
ทัศนคติที่มี
ต่อประเด็น

ต่างๆ 

ด้านเน้ือหา
รายการ 

ด้านผู้ประกาศ
ข่าว 

ด้านวิธีการนําเสนอ 
ด้านศิลปะการผลิต

รายการ 

ช่อง 8 -เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย
ไม่เย่ินเย้อ 
กํากวม 
(ค่าเฉลี่ย 4.12) 
-เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีความ
น่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย 3.94) 

-ผู้ประกาศข่าว
มีความเป็น
กันเอง มี
อัธยาศัยดี ชวน
ให้น่าติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.14) 
-ลีลาและ
นํ้าเสียงในการ
ดําเนินรายการมี
เสน่ห์ ชวนให้น่า
ติดตามมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.02) 
 

-ระยะเวลาในการ
ออกอากาศของ
รายการ (ความยาว
ของรายการ) มีความ
เหมาะสมเป็น
ช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) 
-ช่วงเวลาออกอากาศ
ของรายการมีความ
เหมาะสม เป็น
ช่วงเวลาที่สามารถ
ติดตามข่าวได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
(ค่าเฉลี่ย 3.84) 

-ในภาพรวมรายการมี
องค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถ
สร้างความประทับใจ
และทําใหท้่านติดตาม
รับชมอย่างต่อเนื่อง 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) 
-ภาพข่าวสอดคล้อง
กับเน้ือหาข่าว อย่าง
กลมกลืน เหมาะสม  
(ค่าเฉลี่ย 3.70) 
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ตารางที่ 5.3 
 
ทัศนคติแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบของการผลิตข่าว(ต่อ) 

ช่อง/
ทัศนคติที่มี
ต่อประเด็น

ต่างๆ 

ด้านเน้ือหา
รายการ 

ด้านผู้ประกาศ
ข่าว 

ด้านวิธีการนําเสนอ 
ด้านศิลปะการผลิต

รายการ 

ช่อง 9 -เน้ือหาข่าวที่
นําเสนอมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย
ไม่เย่ินเย้อ 
กํากวม 
(ค่าเฉลี่ย 3.84) 
- เน้ือหาข่าวให้
รายละเอียด
ครอบคลุม 
ชัดเจนทุก
ประเด็น 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) 
-เน้ือหาข่าวมี
มุมมองที่
หลากหลาย
น่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย 3.78) 

-ผู้ประกาศข่าว
มีความ
น่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉลี่ย 3.88) 
-ผู้ประกาศข่าว
มีบุคลิกภาพที่ดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.88) 
-ผู้ประกาศข่าว
สามารถ
วิเคราะห์เน้ือหา
ให้เข้าใจง่าย
กระชับและ
ชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 3.88) 

-การจัดลําดับ
ความสําคัญของข่าว
มีความเหมาะสม 
มากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 3.84) 
-การคัดเลือกผู้
ประกาศข่าวมีความ
เหมาะสมมี
ความสามารถเป็นที่
รู้จัก น่าสนใจและน่า
ติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) 

-ภาพข่าวสอดคล้อง
กับเน้ือหาข่าว อย่าง
กลมกลืน เหมาะสม  
(ค่าเฉลี่ย 3.68) 
-รายการมีความ
สร้างสรรค์มีการเพ่ิม
เน้ือหาสาระและ
เร่ืองราวใหม่ อย่าง
น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) 
-ในภาพรวมรายการมี
ององค์ประกอบ
ครบถ้วน เหมาะสม 
สามารถสร้างความ
ประทับใจและทําให้
ท่านติดตามรับชม
อย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) 
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 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายองค์ประกอบของการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางโทรทัศน์ในแต่ละช่องและแยกในแต่ละประเด็นได้ดังน้ี  
 องค์ประกอบด้านเน้ือหารายการ  
 หากพิจารณาดูตามประเด็นขององค์ประกอบด้านเน้ือหารายการจะพบว่า  
 ช่อง 3 ควรพิจารณาประเด็นด้านเน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์
มากที่สุด(ค่าเฉล่ีย 4.02) อีกทั้งเน้ือข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ
สังคมได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉล่ีย 4.01) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ควรคงคุณภาพในประเด็นน้ีไว้และควร
ปรับปรุงในประเด็น   เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความเป็นกลางและยุติธรรมปราศจากอคติ (ค่าเฉล่ีย 
3.47)  เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเชิงบวกในระดับตํ่าที่สุดหากเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ   
 ส่วนของช่อง 7 ค่าเฉล่ียในประเด็นด้านเน้ือหารายการของช่อง 7 จะมีค่าเฉล่ียเชิงบวก
ในระดับ สูงสุดในประเด็น เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม (ค่าเฉลี่ย 
4.20) และรองลงมาคือประเด็นเน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ
สังคมได้(ค่าเฉล่ีย 4.12) ส่วนทัศนคติที่มีค่าเฉล่ียเชิงบวกในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ คือเน้ือหาข่าวที่
นําเสนอตรงกับความต้องการของท่าน (ค่าเฉล่ีย 3.71) แสดงให้เห็นว่าควรพิจารณาประเด็นเน้ือหา
ข่าวที่นําเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมเน่ืองจากค่าเฉล่ียของทัศนคติข้อน้ียังเป็นเชิงบวกใน
ระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ 
 ส่วนช่อง 8 และ ช่อง 9 ควรจะพิจารณาประเด็นเน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจน
เข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม(โดยช่อง 8 มีค่าเฉลี่ย 4.12 และช่อง 9 มีค่าเฉลี่ย 3.80)เน่ืองจากมี
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติเชิงบวกในระดับที่มากที่สุด อีกทั้งช่อง 8 ควรปรับปรุงในประเด็นด้านเนื้อหาข่าว
ที่นําเสนอมีความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าวอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ส่วนช่อง 9 ควรปรับปรุงในประเด็น 
การนําเสนอในช่วงข่าวบันเทิง มีเร่ืองราวและประเด็นต่างๆ ในวงการบันเทิงที่น่าสนใจ น่าติดตาม
(ค่าเฉลี่ย 3.22) เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเชิงปานกลางหากเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ   
 องค์ประกอบด้านผู้ประกาศข่าว 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อองค์ประกอบด้านผู้ประกาศข่าวสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวของแต่ละช่องได้เป็นอย่างดี โดยสามารถอภิปรายเปรียบเทียบ
ในแต่ละช่องได้ดังน้ี 
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ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีทัศนคติเชิง
บวกในระดับสูงกับประเด็นผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพท่ีดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) และมีลีลาและน้ําเสียงในการดําเนิน
รายการมีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตามมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.01) 
และมีประเด็นที่มีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่าต่อประเด็น ผู้

ประกาศข่าวนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
ภาพที่ 5.1 รายการเรื่องเล่าเช้าน้ี.จาก http://pantip.com/topic/32624987 สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2559. 
หมายเหตุ การวิจัยน้ีจัดทําในช่วงหลังการปรับเปลี่ยนผู้ดําเนินรายการข่าวภาคเช้าของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งอาจมีผลต่องานวิจัยในส่วนของรายการของข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ดังกล่าวได้ 
 

ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีทัศนคติเชิง
บวกกับประเด็นผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 
4.15) และมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยที่ดี ชวนให้น่า
ติดตาม (ค่าเฉล่ีย 4.14) และมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่า
ต่อประเด็นผู้ประกาศข่าวสามารถวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจ

ง่ายกระชับและชัดเจน(ค่าเฉลี่ย 3.96) และในภาพรวมผู้ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดด
เด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.96) 
ภาพที่ 5.2 รายการสนามข่าว 7 สี. 
 

ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 8 มีทัศนคติเชิงบวกกับ
ประเด็นผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.14)  ลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมี
เสน่ห์ ชวนให้น่าติดตาม (ค่าเฉลี่ย 4.02) และที่มีทัศนคติ
เชิงบวกในระดับตํ่าต่อประเด็นในภาพรวมผู้ประกาศข่าว

นําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.36) 
ภาพท่ี 5.3 รายการคุยข่าวช่อง 8.จาก http://www.tvbento.com สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2559. 
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ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ช่อง 9 มีทัศนคติเชิงบวกกับ
ประเด็นผู้ประกาศข่าว มีความรู้ความเข้าใจในข่าวที่
นําเสนอ (ค่าเฉลี่ย 3.88) มีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
มีบุคลิกภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.88)  และ สามารถวิเคราะห์
เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับ (ค่าเฉลี่ย 3.88) และชัดเจนและ

มีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่าต่อประเด็นในภาพรวมผู้ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มีความโดด
เด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.36) 
ภาพที่ 5.4 รายการคุยโขมง ข่าวเช้า. จาก https://www.youtube.com/watch?v=inQY4Vz5XSg 
Mon สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559. 
 องค์ประกอบด้านวิธีการนําเสนอ 
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ด้านวิธีการนําเสนอในประเด็นช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่
สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 3.96)และการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความ
เหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่าติดตาม(ค่าเฉลี่ย 3.90)  
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ด้านวิธีการนําเสนอในประเด็นการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.04)ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม 
เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉลี่ย 4.02)  
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ด้านวิธีการนําเสนอในประเด็นระยะเวลาในการออกอากาศของรายการ (ความยาวของรายการ) มี
ความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.92) ช่วงเวลา
ออกอากาศของรายการมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
3.84)  
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ด้านวิธีการนําเสนอในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของข่าวมีความเหมาะสม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.84)การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสมมีความสามารถเป็นที่รู้จัก น่าสนใจและน่าติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 3.80)  
 ซึ่งผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่าต่อ
ประเด็นกิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การให้แสดงความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิง
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รางวัล น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ(ช่อง 3 มีค่าเฉล่ีย 3.63 ช่อง 7 มีค่าเฉลี่ย 3.68 ช่อง 8 มี
ค่าเฉลี่ย 3.48 ช่อง 9 มีค่าเฉลี่ย 3.22) 
 องค์ประกอบด้านศิลปะการผลิตรายการ 
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ในประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 3.85) เสื้อผ้าผู้
ประกาศข่าวเหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดี(ค่าเฉล่ีย 3.80) 
และควรปรับปรุงในประเด็นที่มีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่าในประเด็น ฉากและกราฟิกประกอบ
รายการมีดีไซน์ สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมาก
ย่ิงขึ้น และไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวนให้
ติดตามชม(ค่าเฉลี่ย 3.69) 
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ในประเด็นฉากและกราฟิกประกอบรายการมีดีไซน์ สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วย
ส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.09) และ ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 
4.05) นอกจากน้ัน ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวน
ให้ติดตามชม ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.03) จึงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้าน
ศิลปะการผลิตรายการของช่อง 7 ที่เก่ียวกับด้านกราฟิกประกอบรายการ ผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกใน
ระดับสูง และควรเสริมในด้านความสร้างสรรค์ การเพ่ิมเน้ือหาสาระและเรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ 
ไม่น่าเบ่ือ (ค่าเฉลี่ย 3.95) เพราะผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ 
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ในประเด็นในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและ
ทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.80)ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.70) และควรปรับปรุงในประเด็นที่ผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่าในประเด็น 
เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.46) เพราะผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ 
 ผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีทัศนคติเชิงบวกในระดับสูงต่อองค์ประกอบ
ในประเด็น ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68)รายการมี
ความสร้างสรรค์มีการเพ่ิมเน้ือหาสาระและเรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ(ค่าเฉลี่ย 3.60)ใน
ภาพรวมรายการมีององค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ท่าน
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง(ค่าเฉลี่ย 3.60) และควรปรับปรุงในประเด็นที่ผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกใน
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ระดับตํ่าในประเด็น ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญ
ชวนให้ติดตามชม (ค่าเฉลี่ย 3.42) เพราะผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ 
 จึงเห็นได้ว่าทัศนคติที่เกิดข้ึนทั้งหมดของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์น้ัน
ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของการผลิตข่าวในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ด้านองค์ประกอบเชิงคุณภาพของรายการข่าว  (การสร้างสรรค์รายการข่าว อ้างถึงใน เกณฑ์สิทธ์ิ กันธ
จันทร์, 2555 )  เมื่อรายการข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ การเสนอ
ข่าวทางโทรทัศน์มีลักษณะเป็น “รายการ” ก็หมายความว่าสถานีต่างๆ ขยายเวลาการนําเสนอข่าว
มากข้ึน มีการใช้ศาสตร์และศิลปะของการผลิตรายการโทรทัศน์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรายการข่าว
มีองค์ประกอบหลักที่สามารถจําแนกออกได้ 2 ประเภท คือ องค์ประกอบของรายการข่าวในทางการ
สร้างสรรค์ และองค์ประกอบของรายการข่าวในทางกายภาพโดยองค์ประกอบของรายการข่าวใน
ทางการสร้างสรรค์ สามารถจัดหมวดหมู่จากผลงานการสร้างของผู้ควบคุมการผลิตข่าวได้เป็น 4 ส่วน 
ดังที่ ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ทั้งน้ี รายการแต่ละรายการก็จะมีวิธีการสร้างสรรค์ในแต่ละ
ส่วนประกอบแตกต่างกันออกไปซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดจะเป็นส่วนสําคัญในการผลิตรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ และเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างทัศนคติให้เกิดข้ึนกับผู้ชม ผู้ผลิตจึงควรนํามาพิจารณาเป็น
แนวทางในการรักษาคุณภาพของการผลิตรายการและควรพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติบางประเด็นที่
ยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่าเพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมการผลิตรายการให้ตรงใจผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
จากช่องที่รับชมเป็นประจําของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจําในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะ
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้ม
พฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมากซึ่ง 
สอดคล้องกับแนวคิดของแคลปเลอร์(1967, อ้างถึงใน เกณฑ์สิทธ์ิ กันธจันทร์, 2555) ที่กล่าวไว้ว่า 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ โดยทั่วไปแล้วคนมีแนวโน้มที่จะเลือกรับเน้ือหาที่สอดคล้อง
กับทัศนคติ และความสนใจที่มีอยู่ และจะหลีกเลี่ยงเน้ือหาที่ขัดแย้งกับทัศนคติกับความสนใจของตน 
ดังผลการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่แยกออกเป็นราย
ช่อง ดังน้ี 
 ช่อง 3 : โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 3 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
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3 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา  
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 
 ช่อง 7 :โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 7 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
7 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา  
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
 ช่อง 8 :โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 8 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
8 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา 
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก 
 ช่อง 9 : โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่อง 9 มีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์จากช่อง 
9 ในระดับต้ังใจมาก โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่าน
รับชมเป็นประจําต่อไปมากที่สุด มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจมาก อันดับที่สอง คือมีความต้ังใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา 
มีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับต้ังใจปานกลาง 
 ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ว่า ภาพรวมทัศนคติของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่อยู่ในเชิงบวก คือมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ของรายการข่าวภาค
เช้าทางโทรทัศน์ซึ่งแยกย่อยออกไปในแต่ละประเด็น ซึ่งเมื่อมีทัศนคติในเชิงบวกก็จะส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรม โดยมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ในช่องที่รับชมเป็นประจํา
ต่อไป ในระดับต้ังใจมาก อีกทั้งยังมีความต้ังใจท่ีจะแนะนําบุคคลอ่ืนให้รับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่องที่รับชมเป็นประจําในระดับต้ังใจมากอีกด้วย ซึ่งตรงกับ (จุฑามาศ, 2549) ที่กล่าว
ว่าพฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือวัตถุที่เกิดขึ้นจริง และเป็นสิ่งที่เห็นได้ ซึ่งเป็นผลท่ี
เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจและทัศนคติ เน่ืองจากเรามองว่าพฤติกรรมทางสังคมส่วน
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ใหญ่ของสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นจากความต้ังใจ ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังน้ันบุคคลจึง
มักจะแสดงพฤติกรรมต่อวัตถุ หรือสิ่งเร้าออกมาตามท่ีตนต้ังใจว่าอยากจะแสดงออกมา ซึ่งความต้ังใจ
น้ีจะถูกกําหนดด้วยความเช่ือ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งน้ัน ดังน้ันเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อวัตถุและความเช่ือที่มีต่อวัตถุด้วยเช่นกัน
ส่วนทัศนคติน้ัน เป็นความรู้สึก (Affective) ที่เกิดข้ึนต่อวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่เป็นผลมาจากการ
ประเมินค่า (Evaluation) วัตถุตามระดับความเข้มข้นของความเช่ือ (Belief) ที่มีต่อคุณลักษณะด้าน
ต่างๆ (Attribute) ของวัตถุ และมีผลให้เกิดความต้ังใจ (Intention) ในการแสดงพฤติกรรม 
(Behavior) ต่อวัตถุออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติทัศนคติมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล และในขณะเดียวกันพฤติกรรมการแสดงออกก็มีผลต่อทัศนคติ
ของบุคคลด้วย ทั้งน้ีเพราะ ทัศนคติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลคิด รู้สึก และปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติน้ันก็ไม่ได้เกิดจากการที่ บุคคลชอบ หรือต้องการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก
องค์ประกอบอ่ืนๆ ประกอบกันหลายประการ เช่น อุปนิสัย บรรทัดฐานของสังคม เป็นต้นนอกจากน้ัน 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณกร) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก ต่างมีความสัมพันธ์
และมีผลซึ่งกันและกันเสมอ กล่าวคือ ทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของบุคคลขณะเดียวกันการ
แสดงออกของบุคคลก็มีผลต่อพฤติกรรมด้วย ทั้งน้ีเพราะทัศนคติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลคิด รู้สึก และ
ความต้องการที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงและยังตรงกับ เสรี วงษ์
มณฑา (2528 น.50) ที่ได้ให้ความเห็นว่า การใช้สื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็
ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดขึ้นมาก่อนที่พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของมนุษย์จะมาจาก
ทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสรุปว่าทัศนคติของผู้รับสารถือว่าเป็นตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรับและ
การตอบสนองต่อข่าวสาร หรือสิ่งเร้าต่างๆดังน้ันเมื่อเราได้ทําความเข้าใจความสัมพันธ์ดังกล่าว
ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมแล้ว ในการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ การผลิตรายการต่างๆ 
หรือไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อใดๆ ก็ตาม หากในแต่ละกระบวนการผลิต ผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของการผลิตรายการต่างๆ ที่ครบถ้วนตามองค์ครบแล้วน้ัน จะสามารถทํา
ให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกได้ ดังที่  W.J.Mcguire (1969 อ้างถึงใน ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ, 2551,  น. 
18-19) ได้อธิบายว่าสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
แหล่งของการเปล่ียนแปลงทัศนคติ อาจจะเป็นบุคคลเดียว กลุ่มบุคคล หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
หรือ สิ่งที่ก่อให้เกิดทัศนคติโดยตรง นอกจากน้ี องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่นเน้ือหาของข่าวสาร วิธีการส่ง
สารและผู้รับสารก็เป็นองค์ประกอบในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเช่นกัน ดังน้ันเมื่อผู้ชม
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในเชิงบวกแล้ว ก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมด้วย
เช่นกัน ดังเช่นที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
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5.3 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์แตกต่างกัน 
 สําหรับส่วนของการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ี ผู้ศึกษามุ่งศึกษาในเร่ืองของความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)ในการเปิดรับข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายตามลักษณะทางประชากรของผู้ชมข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์  โดยสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสารซึ่งเป็นทฤษฏี
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่า พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงขับภายนอกท่ีมากระตุ้น 
และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางเอาไว้ และสังคมทั่วๆ ไปมักจะ
กําหนดให้บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2541, น.302) ทั้งน้ีผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรร่วมกัน ย่อมมีทัศนคติและ
พฤติกรรมคล้ายคลึงกัน เมื่อผู้ส่งสารทราบว่าผู้รับสารเป้าหมายเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร ก็จะได้
วางแผนปรับการสื่อสารของตนให้เข้ากับลักษณะของผู้รับสาร ตลอดจนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับผู้รับสารหรือเป้าหมาย (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น.49)  และตรงกับที่เดวิด เบอร์โล (Berlo, 
1960) ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะตัดสินถึงความสําเร็จหรือไม่สําเร็จในการ
สื่อสารของผู้ส่งสาร ดังน้ัน ผู้ส่งสารจึงต้องคํานึงถึงผู้รับสาร ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะ หมายถึง ผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ ทั้งก่อนการสื่อสาร ขณะที่ทําการสื่อสารและหลังการสื่อสาร หรือ
เรียกได้ว่าตลอดเวลา ซึ่งก่อนการสื่อสารผู้ส่งสารควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้รับสาร เพ่ือ
เตรียมตัววางแผนการส่ือสารให้เหมาะสมกับผู้รับสารของตน การจะกระทําเช่นน้ันได้ ผู้ส่งสารจะต้อง
มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้รับสารของตน” 
 โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยแยกตามลักษณะประชากร ได้ดังน้ี  
 เพศ: ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 / ช่อง 7 / ช่อง 8 / ช่อง 9 ที่
มีเพศต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาซูวัน อาเยะ (2557,น.117-124) ได้ทําการศึกษาเร่ือง 
“ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ของเยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการศึกษาพบว่า เพศของเยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (คร้ังต่อสัปดาห์) จากสื่อ
อันดับที่ 1 : Facebook ไม่แตกต่างกันและงานวิจัยของทรงยศ จิตต์วิริยานุกูล (2553) ศึกษาเรื่อง 
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พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการ ประเด็นเด็ด 7 
สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรได้แก่ 
เพศแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี ไม่แตกต่างกัน 
 ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า สําหรับการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ในเรื่องของความถี่ในการเปิดรับ (คร้ัง/สัปดาห์) ของผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน  
 อายุ: จากผลการวิจัยพบว่าผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 8 ที่มีช่วง
อายุที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผู้ชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 / ช่อง 7 / ช่อง 9 ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่แตกต่างกันดังน้ี 
 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แตกต่างกันโดยผู้ที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีการ
เปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์มากที่สุดคือมากกว่าทุกช่วงอายุ (18-49 ปี) และผู้ชม
ที่มีอายุ 35-49 ปี มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มากกว่าผู้ชมที่มีอายุอยู่ในช่วง 
18-23 ปี 
 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่างกันโดยผู้ที่มีช่วงอายุ 24-
49 ปี มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-23 ปี  
 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 9 ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการเปิด
รับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่างกันโดยผู้ที่มีช่วงอายุมาก
ว่า 60 ปี ขึ้นไป มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-
49 ปี และผู้ชมที่อายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี มีการเปิดรับข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ในช่วง 35-49 
ปี ดังเช่นที่ กาญจนา แก้วเทพ (2541, น.303) อธิบายว่า ปริมาณและแบบแผนการใช้สื่อจะสัมพันธ์
กับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวิตคนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ 
เช่นเด็กเล็กต้องอยู่ในบ้าน วัยรุ่นอยู่กับกลุ่มเพ่ือนหรือในโรงเรียน ผู้ใหญ่อยู่นอกบ้านหรือที่ทํางาน 
เป็นต้น แบบแผนการใช้เวลาจึงเปลี่ยนไป นอกจากน้ี ลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุ่มบุคคลที่
แวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวัฎจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกล่าว จึงส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้สื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ จิตต์วิริยานุกูล (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ประเด็นเด็ด 7 สี ทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านอายุที่
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แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สีแตกต่างกัน และงานวิจัย
ของ กิติภัส แสงงามปลั่ง (2548) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เร่ืองเล่าเช้าน้ี”ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรของผู้รับ
สารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี พบว่า ลักษณะทางประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของผู้รับสาร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี ส่วนลักษณะทางประชากรของผู้ชม ที่แตกต่างกัน
จะมีการรับรู้และความพึงพอใจต่อการนําเสนอข่าวของพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้าน้ีแตกต่างกัน 
 อายุ จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม โดย
บุคคลที่มีอายุมาก จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย บุคคลที่มี
อายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนมีอายุมากขึ้น จึงเห็นได้ว่า 
ปัจจัยด้านอายุของผู้รับสารน้ันมีอิทธิพลกับการสื่อสารในด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี
เพราะเป็นสิ่งที่กําหนดความแตกต่างในเร่ืองของความยากง่ายในการชักจูงใจ โดยคนท่ีมีวัยต่างกันจะ
มีความต้องการในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันด้วย 
 ระดับการศึกษา: จากผลการวิจัยพบว่าผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 3 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้ง/สัปดาห์) 
แตกต่างกันโดยผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาโทขึ้นไป มีการเปิด
ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ จิตต์วิริยานุกูล (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ประเด็นเด็ด 7 สี ทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
ประเด็นเด็ด 7 สีแตกต่างกัน และตรงกับงานวิจัยของกิติภัส แสงงามปลั่ง (2548) ศึกษาเร่ือง “การ
รับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ “เร่ืองเล่าเช้าน้ี”ผล
การศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรของผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ
เร่ืองเล่าเช้าน้ี พบว่า ลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ของผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี 
 ส่วน ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 7 / ช่อง 8 / ช่อง 9 ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ (คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลป์ยกฤต บุญบํารุงชัย (2555,น.122) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้ดําเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ กรณีศึกษา : สรยุทธ สุทัศนะ
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จินดา ผู้ดําเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ที่พบว่า ผู้ชมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความความถี่ในการเปิดรับชมรายการข่าวที่มีสรยุทธ สุทัศนจินดาเป็นผู้ดําเนินรายการ
ไม่แตกต่างกัน 
 อาชีพ: ผลการวิจัยพบว่าผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 3 ที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่างกัน โดยผู้
ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ/แม่บ้าน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท มีการเปิดรับชมรายการ
ข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มากกว่าผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 ส่วนผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 7 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอาชีพค้าขาย /
ธุรกิจส่วนตัว / พนักงานบริษัท และข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (คร้ัง/สัปดาห์) มากกว่าผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทรงยศ จิตตวิริยานุกูล เ ร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการประเด็นเด็ด 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7”ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ชมที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีความถ่ี ระยะเวลา ลักษณะในการรับชม ความต้ังใจในการรับชม
รายการ บุคคลร่วมในการรับชมรายการ แตกต่างกันโดยนิสิตนักศึกษามีการเปิดรับแบบชมทุกวันมาก
ที่สุด มีระยะเวลาในการชมมากที่สุดมากกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีลักษณะการชมต้ังแต่ต้น
รายการจนจบรายการมากที่สุด มากกว่าระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจ มีความ
ต้ังใจในการรอชมรายการมากที่สุดและตรงกับงานวิจัยของ อาซูวัน อาเยะ (2557,น.117-124) ได้
ทําการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพของผู้ปกครอง
ของเยาวชนมุสลิมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์ จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube แตกต่างกัน โดย
อาชีพข้าราชการและธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จากสื่ออันดับที่ 2 : Youtube มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร อาชีพ
บริการ/รับจ้าง และอาชีพค้าขายโดยไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนของผู้ชมรายการข่าวภาคเช้า
ทางสถานีโทรทัศน์ของ  ช่อง 8 และ ช่อง 9 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และ ช่อง 9 มีน้อยกว่าของช่อง 3 และ ช่อง 7 จึงทําให้ผลออกมา
ไม่มีความแตกต่างกัน 
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 รายได้: ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 3 ที่มีช่วงรายได้แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) แตกต่างกันโดยผู้ที่มีรายได้
ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท 
 ผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 7 ที่มีช่วงรายได้แตกต่างกัน มีการ
เปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกันโดยผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน ต้ังแต่ 10,001 บาทข้ึนไป มีการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มากกว่าผู้ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาทสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ทรงยศ จิตตวิริยานุกูล เร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีต่อรายการประเด็นเด็ด 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” ผลการวิจัยพบว่าผู้ชมที่มี
รายได้แตกต่างกันจะมีความถี่ในการชมรายการ แตกต่างกัน โดยผู้มีรายได้ 5,001-10,000 มีความถี่
ในการชมทุกวันมากที่สุด มากกว่าผู้มีรายการได้ 3,000 บาท และจากงานวิจัยของ ของอาซูวัน อาเยะ 
(2557,น.117-124) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจาก
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า ช่วง
รายได้ผู้ปกครองของเยาวชนชาวมุสลิมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) จากส่ือfacebookแตกต่างกันดังน้ี
กลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 40.001 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) จากfacebook มากกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่มีช่วงรายได้ต่อเดือนไม่
เกิน 30,000 บาท โดยไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในส่วนผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 8 และช่อง 9 ที่มีช่วงรายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(คร้ัง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกันซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และ ช่อง 9 มีน้อยกว่าของช่อง 3 และ ช่อง 7 จึงทําให้ผลออกมาไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า รายได้และอาชีพเป็นลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์
อย่างย่ิงเน่ืองจากอาชีพเป็นตัวกําหนดแหล่งที่มา และระดับความมากน้อยของรายได้ รายได้เป็น
เครื่องกําหนดความต้องการของคน ตลอดจนกําหนดความคิดและพฤติกรรมเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รายได้
จึงมีอิทธิพลในการกําหนดสถานะทางสังคม วิถีชีวิตการมองโลก และทัศนคติต่างๆ ของบุคคลได้ เช่น 
คนที่มีรายได้ตํ่าจะไม่สนใจสินค้าที่มีราคาสูง เพราะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย และอาจจะมีทัศนคติทาง
ลบต่อผู้ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเหล่าน้ัน ดังน้ันเมื่อมีโฆษณาสินค้าฟุ่มเฟือย บุคคลกลุ่มน้ีก็จะไม่สนใจ ไม่
เปิดรับข่าวสารนั้นเลย นอกจากนั้นคนที่มีฐานะดีหรือรายได้สูงมักใช้สื่อมวลชนมากด้วย เป็นการใช้
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เพ่ือแสวงหาข่าวสารหนักๆ เช่นบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือฟังเรื่องการเมือง ปัญหา สังคม และ
เศรษฐกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีรายได้สูง อาศัยในเมืองอาจมีโอกาสเลือกใช้สื่อได้หลากหลายประเภทกว่า
และบ่อยคร้ังกว่า โดยเฉพาะสื่อที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ เป็นต้น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534,  
น.73) 
 ดังน้ัน จึงถือได้ว่า ผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสื่อสาร โดย
การสื่อสารจะสําเร็จได้หรือไม่น้ัน ผู้รับสารจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถช้ีวัดรูปแบบและสะท้อน
ความสําเร็จของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หากผู้ส่งสารทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีลักษณะทางประชากร
ที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับสารที่แตกต่างกันอย่างไรแล้ว จะเป็นแนวทางสําคัญให้ผู้ส่งสารสามารถ
สรรหาวิธีการนําเสนอเน้ือหาในแต่ละคร้ังเพ่ือให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติในเชิงบวกต่อกลุ่มผู้รับสาร และเพ่ือให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมที่จะติดตามรายการของเรา
ต่อไปและมีโอกาสท่ีจะแนะนําผู้ชมท่านอ่ืนในลําดับต่อไปอีกด้วย  
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี 
(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ 
 หากพิจารณาในส่วนของทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ผู้ศึกษา
ได้แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ 1. เน้ือหารายการ 2. ผู้นําเสนอ
รายการ  3. วิธีการนําเสนอ4. ศิลปะการผลิตรายการ ซึ่งสามารถอภิปรายตามองค์ประกอบของ
ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดังน้ี  
 การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 / ช่อง 8 และ ช่อง 9 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยภาพรวม ทัศนคติด้านเน้ือหารายการ ทัศนคติ
ด้านผู้ นําเสนอรายการ ทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการ ที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 / ช่อง 8  และ ช่อง 9 ส่วนการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ทั้ง 4 ช่อง ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 4 ช่องคือ ช่อง 3 / ช่อง 7 / ช่อง 8 / ช่อง 9 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุรินทร์ นันทวิจารณ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
โครงการในพระราชดําริ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการศึกษาพบว่า 
การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับร้านค้า
โครงการในพระราชดําริไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของศศิวิมล ตามไท 
(2542) ได้ศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวกล้องไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริโภคข้าวกล้อง เช่นเดียวกับอีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์กาฬวัจนะ (2558) ได้
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ทําการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการสะสมแสตมป์รักเมืองไทยของเซเว่นอีเลฟเว่นผลการวิจัยพบว่า ความถี่ใน
การเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้บริโภคจากสื่ออันดับที่ 1 (สื่อโฆษณา ณ จุดขาย) สื่ออันดับที่ 
2 (สื่อบุคคล “พนักงานขาย”) และสื่ออันดับที่ 3 (สื่อหนังสือพิมพ์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี
ต่อการสะสมแสตมป์รักเมืองไทยของเซเว่นอีเลฟเว่น ด้านการส่ือสารและด้านรายละเอียดของ
โปรโมช่ัน สาเหตุที่ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/สัปดาห์) ของผู้บริโภคจากสื่ออันดับที่ 1 (สื่อ
โฆษณา ณ จุดขาย) สื่ออันดับที่ 2 (สื่อบุคคล “พนักงานขาย”) และสื่ออันดับ 3 (สื่อหนังสือพิมพ์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอาจมีทัศนคติเก่ียวกับการสะสมแสตมป์เดิมอยู่แล้วที่
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของทัศนคติ ของธงชัย สันติวงษ์ 
(2539) ที่อธิบายไว้ว่า ภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้ว ทัศนคติน้ันจะมีความมั่นคงถาวรตาม
สมควรและไม่เปลี่ยนแปลงทันทีที่ได้รับตัวกระตุ้นที่แตกต่างไป ทั้งน้ีเพราะทัศนคติที่ก่อตัวข้ึนนั้น จะมี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเป็นความเช่ือ การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้
เวลาเพ่ือกระบวนการดังกล่าวด้วยอีกทั้งตัวแปรด้านการเปิดรับชมอาจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติเพียงอย่างเดียว แต่การรับรู้อาจเป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่มีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับชมซึ่ งควรนํามาพิจารณาประกอบกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของแคลปเลอร์ 
(Klapper,1970,pp.19-25) ที่กล่าวไว้ว่ากระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อมีอยู่ 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1.เลือกเปิดรับ 2.เลือกให้ความสนใจ 3.เลือกรับรู้และตีความหมาย โดยเลือกรับรู้และ
ตีความหมายแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ประสบการณ์และความ
คาดหวังในอดีตของบุคคล 4.การเลือกจดจํา และยังสอดคล้องกับงานเขียนของเดอเฟลอร์ (1989, 
อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ,2529, น.645-646) ที่กล่าวไว้ว่า ภูมิหลังการเปิดรับสื่อ มีส่วนสําคัญในการ
สื่อสาร นิสัยการเปิดรับที่แตกต่างกัน จะเป็นสภาวะเง่ือนไขที่กําหนดการรับรู้ที่ได้จากสื่อมวลชน จึง
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับและการรับรู้จากสื่อมวลชนน้ันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้ง
อาจเป็นเพราะปัจจุบันรายการข่าวภาคเช้า เป็นรายการที่แทบทุกสถานีจะต้องมีการนําเสนอในช่วง
เช้า องค์ประกอบของรายการ และรูปแบบของรายการแต่ละช่องอาจมีความใกล้เคียงกัน ไม่มีความ
โดดเด่นแตกต่างกันมากนัก อีกทั้งเน้ือหาที่นําเสนอยังเป็นเน้ือหาของข่าวสารประจําวัน ซึ่งเป็นการ
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจําวันของแต่ละสถานี ซึ่งอาจมีประเด็นข่าวที่คล้ายคลึงกัน จึงทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ ความถ่ี (ครั้ง / สัปดาห์) ไม่สัมพันธ์กับทัศนคติดังที่กล่าวมาในข้างต้น   
 ส่วนการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวม ทัศนคติด้านเน้ือหารายการ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการ ทัศนคติ
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ด้านวิธีการนําเสนอรายการ ทัศนคติด้านศิลปะการผลิตรายการที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) บ่อยคร้ัง จะทําให้ทัศนคติโดยรวมที่มี
ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เป็นไปในเชิงบวก และตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันตํ่าสอดคล้องกับทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ที่อ้างอิงจาก โรเจอร์ (1978,pp. 
208 – 209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533,น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า 
บุคคลน้ัน คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย 
ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจาก ความเช่ือที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง 
ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อ
ประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็น
ผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม ต่อไป(ประภาเพ็ญ สุวรรณกร) ได้ให้ความเห็น
ว่า ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออก ต่างมีความสัมพันธ์และมีผลซึ่งกันและกันเสมอ กล่าวคือ 
ทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของบุคคลขณะเดียวกันการแสดงออกของบุคคลก็มีผลต่อพฤติกรรม
ด้วย ทั้งน้ีเพราะทัศนคติเก่ียวข้องกับสิ่งที่บุคคลคิด รู้สึก และความต้องการท่ีจะปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หน่ึง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เสรี วงษ์มณฑา (2528, น.50) ได้ให้ความเห็นว่า การใช้สื่อจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดข้ึนมาก่อนที่พฤติกรรม
หรือการปฏิบัติของมนุษย์จะมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสรุปว่าทัศนคติของผู้รับสารถือว่า
เป็นตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร หรือสิ่งเร้าต่างๆซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พุทธิมาศ ยมนา เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อรายการประเภทรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2557,น.134)ผลการวิจัยพบว่าการเปิด
รับชมรายการ ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อรายการประเภทรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก 
หมายความว่า ผู้ที่มีการเปิดรับชมรายการความถ่ีบ่อยคร้ัง จะมีทัศนคติต่อรายการประเภทรับเร่ือง
ร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิงบวก ส่วนผู้ที่มีการเปิดรับชมรายการ
ความถี่น้อยครั้งจะมีทัศนคติต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 เป็นไปในทางลบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาพงษ์ จันทร์ชอน เรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของผู้ชม ทีมีต่อสถานีข่าวโทรทัศน์เนช่ัน
ชาแนล ยูบีซี 8 (2546,น.202-207)โดยมีสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อสถานีข่าวเนช่ันชาแนล ยูบีซี 8 ผลการวิจัย สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานีข่าวแนช่ันชาแนลโดยรวม ก็ย่ิงมีพฤติกรรมการเปิดรับมากข้ึนตามไปด้วยและยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของทรงยศ จิตต์วิริยานุกูล (2553) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ประเด็นเด็ด 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ 
ลักษณะในการเปิดรับชมรายการ ความต้ังใจในการเปิดรับชมรายการ และบุคคลร่วมในการเปิดรับชม
รายการ ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในการรับชมรายการประเด็นเด็ด 7 สี แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ที่รับชม
เป็นประจํา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในส่วนของทัศนคติที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์น้ัน ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน ได้อธิบายถึงการวัดทัศนคติว่าสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ เน่ืองด้วยทัศนคติ
ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของบุคคลย่อมแสดงว่า เขามีความรู้ทางด้านที่ดีหรือไม่ดีเก่ียวกับสิ่งน้ันมากน้อย
เพียงใด ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งน้ันจึงเป็นเคร่ืองทํานายว่า บุคคลน้ันจะมีการกระทําต่อสิ่งน้ันไปใน
ทํานองใดด้วย ฉะน้ันการทราบทัศนคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถทํานายพฤติกรรมของผู้อ่ืน เป็น
ความต้องการของมนุษย์ทุกคน เพราะการทราบล่วงหน้าว่าบุคคลจะทําอะไร และคิดอย่างไรน้ันจะ
เป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อบุคคลน้ันได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนสามารถควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลน้ันได้ด้วย ศุภร เสรีรัตน์ (2554, น. 177-180) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของทัศนคติ
ที่มีความ สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมไว้ว่า ทัศนคติมีลักษณะที่มั่นคงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 
(Attitudes have consistency) มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่แสดงออก 
ความมั่นคงของทัศนคติไม่ได้หมายความว่าจะคงที่อยู่ถาวร ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งสําคัญ
ที่แสดงถึงความมั่นคงของทัศนคติ หมายความว่า เราคาดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทัศนคติที่เขามี ผู้บริโภคมีอิสระที่จะกระทําการที่เขาปรารถนา เราจึงทํานายว่าการกระทํา
ของเขามั่นคงตามทัศนคติที่เขามี โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้แบ่งทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ 1. เน้ือหารายการ 2. ผู้นําเสนอ
รายการ  3. วิธีการนําเสนอ4. ศิลปะการผลิตรายการซึ่งสามารถอภิปรายตามองค์ประกอบของ
ทัศนคติที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ได้ดังน้ี  
 ทัศนคติโดยรวม ทัศนคติด้านเน้ือหารายการ ทัศนคติด้านผู้นําเสนอรายการทัศนคติด้าน
ศิลปะการผลิตรายการท่ีมีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง 7/ช่อง 8 และช่อง 9 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง 7/ 
ช่อง 8 และ ช่อง 9 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
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เช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง 7/ช่อง 8 และ ช่อง 9 ก็จะสูงตามไปด้วย และตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันสูง 
 ส่วนทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง7/
ช่อง 8 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ 
ช่อง 7/ช่อง 8 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก น่ันคือ เมื่อมีทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง 7/ช่อง 8 ในเชิงบวก แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/ช่อง 7/ช่อง 8 ก็จะสูงตามไปด้วย และตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันสูงยกเว้นทัศนคติด้านวิธีการนําเสนอรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ที่
ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9  
 ซึ่งเมื่อมีทัศนคติต่อองค์ประกอบต่างๆ ในเชิงบวก ก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมสูงตามไป
ด้วยเน่ืองจากตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันสูง สอดคล้องกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ พุทธิมาศ 
ยมนา เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2557,น.134) ซึ่งผลการวิจัยพบกว่า ผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมในการร้องเรียนปัญหาผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับ
ต้ังใจมาก ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต้ังใจมาก กล่าวคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไป เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก 
ส่วนผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการ
ประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจน้อย 
ทั้งน้ีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ด้านความต้ังใจจะรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไป นอกจากน้ันทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้าน
ความต้ังใจที่จะแนะนําให้ผู้อ่ืนชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเร่ืองร้องเรียนที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผู้ที่มี
ทัศนคติในทางบวก จะมีแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจที่จะแนะนําผู้อ่ืนชมรายการข่าวหรือ
รายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปในระดับต้ังใจ
มาก น่ันคือทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมด้านความต้ังใจที่จะแนะนําผู้อ่ืนรับชม
รายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณกาญจนวิจิตร (2556,น.180) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง”
รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้าที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรม
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ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติด้านทั่วไปของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มด้านทั่วไปของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรม สรุปได้ว่า ย่ิงผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมมีทัศนคติด้านทั่วไปที่
ดีต่อสื่ออินสตาแกรมที่มาก ก็จะย่ิงมีแนวโน้มในการเกิดแนวโน้มด้านทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วยและ
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรตยา สกุลศุภรัฐ (2557, น.99-100) ได้ศึกษาเร่ือง “การ
เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่ออาหารจานด่วนแมคโดนัลล์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มี ต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโนนัลล์ เ น่ืองจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวกน่ันคือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติต่ออาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์ใน
เชิงบวก ก็จะมีแนวโน้มความต้ังใจในการบริโภคอาหารจานด่วนของแมคโดนัลล์บ่อยคร้ังมากข้ึน ทั้งน้ี 
ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูง  
 
5.4ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย 
 
 1.จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมที่ชมรายการข่าว
ภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ว่าส่วนใหญ่เคยเปลี่ยนช่องในการรับชม และเปลี่ยนเน่ืองจากโฆษณาเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อนได้ว่าผู้ชมรายการข่าวภาคเช้าจะไม่ได้เจาะจงดูข่าวจากช่องใดช่องหน่ึงโดยตลอด 
จึงเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ผลิตรายการหรือสถานีโทรทัศน์ ที่จะหากลยุทธ์และวิธีการท่ีจะผลิต
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ให้สามารถตรึงและดึงดูดผู้ชมให้ติดตามช่องของเราได้นานที่สุด 
หรือทําให้ผู้ที่เปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนกลับมาชมอย่างต่อเน่ืองดังเดิม โดยอาจนําเสนอไฮไลท์ที่น่าสนใจ
ของหัวข้อข่าวและภาพข่าวที่จะนําเสนอในช่วงต่อไปให้ชมก่อนตัดเข้าโฆษณา หรือพยายามรักษา
ช่วงเวลาความยาวของข่าวที่ออกอากาศในแต่ละช่วงยาวเท่ากับของช่องอ่ืนๆ และให้โฆษณาพร้อมกัน 
หรือผลิตโฆษณาที่น่าสนใจ น่าติดตามชมทําให้เกิดความสนใจอยากชมต่อไปไม่เปลี่ยนช่องหนี หรือทํา
เป็นโฆษณาสั้นๆ ที่ดึงผู้ชมไปชมรายละเอียดอีกครั้งทางเว็บไซต์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็น
ต้น และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ องค์ประกอบของการผลิตรายการข่าวทั้ง 4 ส่วนไม่ว่าจะเป็น 
เน้ือหารายการ ผู้นําเสนอ ศิลปะการผลิตรายการ และวิธีการนําเสนอ ที่ผู้ผลิตควรนํามาพิจารณาให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดความรู้สึกช่ืน
ชอบ และมีความพึงพอใจท่ีจะดูช่องที่ตนเองดูเป็นประจําต่อไป อีกทั้งยังแนะนําให้ผู้อ่ืนติดตามชม
ร่วมกันอีกด้วย  
 2. จากผลการวิจัยในส่วนของทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อองค์ประกอบด้านต่างๆ ของการ
ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์น้ัน สามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 
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  2.1 ด้านเน้ือหารายการ 
   2.1.1 ช่อง 3 ควรรักษาคุณภาพของการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอที่มีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.02)และควร
ปรับปรุงเน้ือหาข่าวที่นําเสนอให้มีความเป็นกลาง ยุติธรรมปราศจากอคติ (ค่าเฉลี่ย 3.47)   เพ่ือ
สื่อสารให้ตรงความต้องการกับกลุ่มผู้ชมของตนเองให้ได้มากที่สุด 
   2.1.2 ช่อง 7 ควรรักษาคุณภาพการผลิตรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ 
โดยมุ่งเน้นด้านเน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม (ค่าเฉล่ีย 4.20)   และ
ควรพัฒนาเน้ือหาข่าวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.71)  เพ่ือให้
สามารถสื่อสารได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุดและเพ่ือรักษาระดับความนิยม
ของรายการข่าวภาคเช้าให้คงความเป็นที่หน่ึงตลอดไป  
   2.1.3 ช่อง 8 และ ช่อง 9 ควรจะรักษาคุณภาพการผลิตรายการข่าวภาคเช้า
ทางโทรทัศน์โดยมุ่งเน้นนําเสนอข่าวให้มีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่เย่ินเย้อ กํากวม โดยช่อง 8 ควร
ปรับปรุงในเน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความโดดเด่นน่าสนใจกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.48)  ส่วนช่อง 9 
ควรปรับปรุงในประเด็น การนําเสนอในช่วงข่าวบันเทิง (ค่าเฉลี่ย 3.22)  เป็นต้น 
  2.2 ด้านผู้ประกาศข่าว 
  จากผลการวิจัยทัศนคติของผู้ชมต่อองค์ประกอบด้านผู้ประกาศข่าวของแต่ละช่อง
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของช่องได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้ผลิตได้ทราบถึงทัศนคติในด้านบวกของผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ที่มีต่อผู้ประกาศข่าวในแต่ละประเด็น ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่จะนําไป
พัฒนาศักยภาพผู้ประกาศข่าวของแต่ละช่อง พร้อมทั้งควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จุดเด่น จุด
ด้อยของผู้ประกาศข่าวอยู่เสมอ และตัวผู้ประกาศข่าวเองก็ควรท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
สม่ําเสมอเช่นกันเพ่ือเพ่ือให้ผู้ชมเกิดทัศนคติในด้านบวก และเพ่ือให้ผู้ชมติดตามชมรายการข่าวภาค
เช้าช่องของตนเองอย่างต่อเน่ือง ตลอดไป และแนะนําผู้อ่ืนให้ติดตามชมร่วมกันอีกด้วย โดยสามารถ
พิจารณาแยกเป็นช่องได้ดังน้ี 
   2.2.1 ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ควรรักษาคุณสมบัติของตนเองในด้านการมี
บุคลิกภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.01) การมีลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการที่มีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.01)   และควรเสริมด้านการนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลางให้มากย่ิงข้ึน 
(ค่าเฉลี่ย 3.47) 
   2.2.2 ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 ควรรักษาคุณสมบัติของตนเองในด้านความมี
บุคลิกภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.15) ความเป็นกันเอง ความมีอัธยาศัยที่ดี ชวนให้น่าติดตาม (ค่าเฉลี่ย 4.14)  
และควรเสริมในประเด็นด้านการวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับและชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.96)  
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และเสริมการนําเสนอข่าวในเน้ือหาต่างๆ ให้มีความโดดเด่นหรือแตกต่างกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 
3.96)  
   2.2.3 ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ควรรักษาคุณสมบัติด้านความเป็นกันเอง มี
อัธยาศัยดี (ค่าเฉล่ีย 4.14)  การมีลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมีเสน่ห์ ชวนให้น่าติดตาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.02)   และควรเสริมด้านการนําเสนอเนื้อหาต่างๆ ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกว่าข่าว
ช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.36)   
   2.2.4 ผู้ประกาศข่าวช่อง  9 ควรรักษาคุณสมบัติด้านความรู้ความเข้าใจใน
ข่าวที่นําเสนอ (ค่าเฉลี่ย 3.88) ความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ย 3.88)  การมีบุคลิกภาพที่ดี (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
ความสามารถในการวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจง่ายกระชับและชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88)  และควรเสริม
ด้านการนําเสนอเน้ือหาต่างๆ ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.36) 
  2.3 ด้านวิธีการนําเสนอ 
  จากผลการวิจัยสามารถพิจารณาองค์ประกอบด้านวิธีการนําเสนอแยกออกเป็นแต่
ละประเด็นที่ควรรักษาคุณภาพของการนําเสนอและควรเสริมหรือปรับปรุงในบางประเด็นเพ่ือให้
รายการที่ผลิตออกมาน้ันมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทุกองค์ประกอบมากย่ิงข้ึนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   2.3.1 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้าช่อง 3 ควรรักษาช่วงเวลาออกอากาศ
รายการเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีทําให้ผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย 3.96)และ
ควรรักษาคุณภาพด้านการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวที่มีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก 
น่าสนใจ และน่าติดตาม (ค่าเฉล่ีย 3.90)  แต่เน่ืองจากปัจจุบันช่อง 3 มีการปรับเปลี่ยนผู้ประกาศจาก
เดิมหลังจากที่ได้ดําเนินการวิจัยไปแล้ว ผลการวิจัยในประเด็นน้ีจึงสามารถนํามาเป็นแนวทางได้เพียง
บางส่วนเท่าน้ัน 
   2.3.2 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 7 ควรรักษาผู้ประกาศข่าวที่มีอยู่ และ
ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ประกาศข่าวอย่างต่อเน่ือง เพราะจากผลการวิจัยผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกใน
ระดับสูงต่อประเด็นการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มีความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ 
และน่าติดตาม มากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ย 4.04)และควรรักษาช่วงเวลาออกอากาศของรายการไว้เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้ชมสามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉลี่ย 4.02)  
   2.3.3 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 8 ควรรักษาระยะเวลา (ความยาวของ
รายการ) ในการออกอากาศของรายการ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และช่วงเวลาในการออกอากาศ เน่ืองจาก
เป็นระยะเวลาและช่วงเวลาการออกอากาศข่าวที่มีความเหมาะสมสามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง 
(ค่าเฉลี่ย 3.84) 
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   2.3.4 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 9 ควรรักษาคุณภาพของการผลิต
รายการในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของข่าว (ค่าเฉลี่ย 3.84) และรักษาคุณภาพของผู้ประกาศที่มี
อยู่ เน่ืองจากผู้ประกาศมีความสามารถเป็นที่รู้จัก น่าสนใจและน่าติดตาม  (ค่าเฉลี่ย 3.80) 
   นอกจากน้ันทุกช่องควรปรับปรุงด้านกิจกรรมร่วมสนุกในรายการให้มีความ
น่าสนใจและน่าร่วมสนุกมากกว่าน้ี หรือมีของรางวัลที่ดึงดูดใจให้อยากร่วมกิจกรรม เพราะผู้ชม
รายการข่าวภาคเช้าส่วนใหญ่มีความสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการในระดับตํ่ากว่าประเด็น
อ่ืนๆ (ช่อง 3 มีค่าเฉล่ีย 3.63 ช่อง 7 มีค่าเฉล่ีย 3.68 ช่อง 8 มีค่าเฉล่ีย 3.48 ช่อง 9 มีค่าเฉล่ีย 3.22) 
เพราะการร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและอาจเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะสามารถ
ดึงผู้ชมให้ติดตามมากย่ิงขึ้นได้อีกด้วย  
 
  2.4 ด้านศิลปะการผลิตรายการ 
  จากผลการวิจัยสามารถพิจารณาองค์ประกอบด้านศิลปะการผลิตรายการเสนอ
แยกออกเป็นแต่ละประเด็นที่ควรรักษาคุณภาพของศิลปะการผลิตรายการและประเด็นที่ควรเสริม
เพ่ือให้รายการที่ผลิตออกมาน้ันมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทุกองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
   2.4.1 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 3 ควรรักษาคุณภาพขององค์ประกอบ
ด้านภาพข่าวที่มีความสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 3.85) รวมถึง
เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าวเหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) และควรปรับปรุงเรื่องฉาก กราฟิก และไตเต้ิล ประกอบรายการให้มีดีไซน์ สวยงาม 
ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.69) 
   2.4.2 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 7 ควรรักษาคุณภาพขององค์ประกอบ
ด้านฉากกราฟิก ไตเติ้ล ประกอบรายการให้มีดีไซน์ สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคที่น่าสนใจใหม่ๆ เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงขึ้น (ค่าเฉล่ีย 4.09) เพ่ือเป็นอีกองค์ประกอบที่สําคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้รายการมีความน่าติดตาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และควรรักษาองค์ประกอบของการ
ผลิตรายการให้ครบถ้วน เหมาะสม เพ่ือให้สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ติดตามรับชมอย่าง
ต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย 4.05) อีกทั้งยังควรส่งเสริมในด้านความสร้างสรรค์ เช่นควรเพ่ิมเน้ือหาสาระและ
เร่ืองราวใหม่ ให้รายการข่าวมีความน่าสนใจ และไม่น่าเบ่ือ มากย่ิงขึ้น  (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
   2.4.3 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 8 ควรรักษาคุณภาพด้านองค์ประกอบ
ภาพรวมรายการมีความครบถ้วน เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ติดตามรับชม
อย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉลี่ย 4.09)และรักษาเร่ืองคุณภาพของภาพข่าวที่สอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่าง
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กลมกลืน เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.70)และควรปรับปรุงหรือส่งเสริมในเร่ืองเส้ือผ้าผู้ประกาศข่าวให้ 
เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดี (ค่าเฉล่ีย 3.46) เพราะผู้ชมมี
ทัศนคติเชิงบวกในระดับตํ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ 
   2.4.4 ผู้ผลิตรายการข่าวภาคเช้า ช่อง 9 ควรรักษาคุณภาพและพัฒนา
องค์ประกอบในด้านภาพข่าวให้สอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.68)
พร้อมทั้งสร้างสรรค์รายการโดยการเพิ่มเน้ือหาสาระและเร่ืองราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ
(ค่าเฉลี่ย 3.60)โดยรักษาองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน เหมาะสม เพ่ือสามารถสร้างความประทับใจ
และทําให้ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉลี่ย 3.60) และควรปรับปรุงไตเต้ิลรายการให้มีดีไซน์ที่
สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวนให้ติดตามชมมากย่ิงขึ้นด้วย (ค่าเฉลี่ย 
3.42) 
   จากผลการวิจัยครั้งน้ีทําให้ได้ทราบว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบล้วนมี
ความสําคัญต่อการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ แต่ละสถานีจึงควรยึดหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์
แบบสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานขององค์ประกอบของการผลิตข่าวเชิง
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ข้อ ให้อยู่ในมาตรฐาน คือ ส่วนของเน้ือหารายการ ส่วนผู้นําเสนอ ศิลปะการผลิต
รายการ และวิธีการนําเสนอ นอกจากน้ันยังควรพิจารณาถึงตัวแปรด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การรับรู้ 
ความคาดหวัง ความรู้ เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการผลิตรายการ ให้ตอบสนองและตรงกับความ
ต้องการของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตนเองในแต่ละช่อง ให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก และให้เกิด
แนวโน้มพฤติกรรมในระดับสูง เพ่ือรักษาฐานของผู้ชมให้คงอยู่กับรายการได้ตลอดไป  
 3. จากผลการวิจัยเ ก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อรายการข่าวภาคเช้าทาง
สถานีโทรทัศน์จากช่องที่รับชมเป็นประจําของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช่องน้ันพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่มี
แนวโน้มพฤติกรรมที่มี ต่อการชมรายการข่าวภาคเช้าในระดับสูง และแนวโน้มพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์สูงกับทัศนคติในด้านต่างๆ ดังน้ันผู้ผลิตรายการของแต่ละช่อง จึงควรพิจารณาถึงแต่ละ
องค์ประกอบในการผลิตรายการว่าโดยองค์ประกอบใดส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวก ที่ควรรักษา
มาตรฐานและคุณภาพเพ่ือให้คงทัศนคติในเชิงบวกต่อรายการไว้ และองค์ประกอบด้านใดที่ส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่ปานกลาง ที่ควรนํามาพัฒนาแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือให้ส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมในการรับชมของผู้ชมข่าวภาคเช้าให้ติดตามรายการในช่องที่รับชมเป็นประจําต่อไปและ
แนะนําให้บุคคลอ่ืนรับชมเช่นกันอีกด้วย 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเคย
เปลี่ยนช่องในการรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์ดังน้ันการจะตรึงผู้ชมให้อยู่กับรายการและเลือกที่จะ
รับชมรายการของเราเป็นประจําน้ันจึงเป็นองค์ความรู้อีกส่วนหน่ึงที่ควรศึกษา โดยศึกษาถึง
กระบวนการต่างๆ หรือกลยุทธ์ต่างๆ ในการผลิตรายการ ว่ามีวิธีการใดและมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
เพ่ือให้สามารถผลิตรายการได้อย่างน่าสนใจ น่าติดตาม และเป็นรายการที่ผู้ชมเลือกที่จะรับชมโดย
ศึกษาในมุมมองของผู้ส่งสาร โดยอาจศึกษาจากผู้ผลิตรายการข่าวที่ได้รับความนิยม หรือศึกษาจาก
รายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ เช่น ช่องไทยรัฐทีวี ช่องวัน ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องโมโน 
ฯลฯ ประกอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวม อีกทั้งยังสามารถศึกษาไปถึงภาพรวมของการบริหารจัดการ
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ หรือบริษัทผู้ผลิตรายการต่างๆ ในรูปแบบขององค์กรสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับ
นโยบาย การบริหารงาน แผนงาน การดําเนินงาน กลยุทธ์ต่างๆ  ในการดําเนินงานขององค์กรว่าเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นองค์ความรู้สําหรับการศึกษาเรื่องการบริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชนและการ
บริหารการผลิตรายการ และสามารถนํามาเป็นแนวทางในการผลิตรายการต่างๆ ในอนาคตต่อไป 
 2.สามารถทําการวิจัยเจาะลึกไปยังกลุ่มผู้ชมเพ่ิมเติมได้ โดยอาจแบ่งกลุ่มผู้วิจัยออกเป็น
ช่วงอายุ (GEN)เพ่ือให้สามารถเจาะกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงวัยอีกทั้งยังสามารถทําการวิจัยเพ่ิมเติมโดย
ขยายพ้ืนที่ของกลุ่มตัวอย่างออกไปตามต่างจังหวัด หรือหัวเมืองใหญ่ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตรายการผู้บริหารสถานีที่สามารถนําผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการได้ตรงตามพฤติกรรมและความต้องการของผู้ชมได้มากย่ิงขึ้น 

 3.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาประเด็นอ่ืนและตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเช่นปัจจัยที่มีผล
ต่อการรับชมความคาดหวังการรับรู้การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการเปิดร้บชมข่าวภาคเช้า
ทางโทรทัศน์เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ และเพ่ือนําข้อมูลมาเป็นประโยชน์สําหรับการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์ในอนาคตต่อไป 
 4.สามารถทําการวิจัยเพ่ิมเติมในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีโฟกัสกรุ๊ป โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมที่ชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์เป็นประจํา
ของแต่ละช่อง เพ่ือเจาะลึกในรายละเอียดของทัศนคติ ความพึงพอใจ และการเปิดรับของผู้บริโภค 
เพ่ือนํามาเป็นแนวทางปรับปรุงการผลิตรายการต่อไป 
 5. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทําการศึกษาข้อมูลของแต่ละรายการและนําข้อมูล
ดังกล่าวมาทําการเปรียบเทียบเพ่ือทําการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสของแต่ละ
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รายการหรือแต่ละช่องเพ่ิมเติมได้ เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญทางธุรกิจในการบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชน และเป็นแนวทางในการบริหารงานรายการต่างๆ ต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยขอทราบข้อมูลเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาเท่าน้ัน ดังน้ันจึงขอความกรุณาและขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบ สอบถามตามความ
เป็นจริง เพ่ือประโยชน์และความถูกต้องของการศึกษาต่อไป 
คําแนะนํา กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  [   ]  ให้ตรงกับคําตอบของท่านที่สุดเพียงข้อเดียว หรือ
เติมคําในช่องว่าง 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 
1.1 เพศ  [   ] 1.) ชาย   [   ] 2.) หญิง 
1.2 อายุ 
[   ] 1.) 18-23 ปี   [   ] 2.) 24-34 ปี 
[   ] 3.) 35-49 ปี    [   ] 4.) 50-60 ปี 
[   ] 5.) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษาปัจจุบัน / สูงสุด  
[   ] 1.) ประถมศึกษา   [   ] 2.) มัธยมศึกษา / ปวช.หรือเทียบเท่า 
[   ] 3.) อนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเท่า [   ] 4.) ปริญญาตรี 
[   ] 5.) ปริญญาโทขึ้นไป 
1.4 อาชีพ 
[   ] 1.) นักเรียน/นักศึกษา  [   ] 2.) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
[   ] 3.) พนักงานบริษัท / ห้างร้านเอกชน [   ] 4.) ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
[   ] 5.) รับจ้างอิสระ    [   ] 6.) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
1.5 รายได้ส่วนตัว / เดือน 
[   ] 1.) ไม่เกิน 5,000 บาท  [   ] 2.) 5,001 – 10,000 บาท 
[   ] 3.) 10,001 – 20,000 บาท  [   ] 4.) 20,001 – 30,000 บาท 
[   ] 5.) มากกว่า 30,000 บาท 
 
ส่วนที่ 2การเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน ์
2.1 สถานีโทรทัศน์ทีท่่านเปดิรับชม “ขา่วภาคเชา้” เปน็ประจําที่สุดคอืช่อง  
(เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
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[   ] 1.) ช่อง 3    [   ] 2.) ช่อง 7 
[   ] 3.) ช่อง 8    [   ] 4.) ช่อง 9 
2.2 จากข้อ 2.1 ท่านเปิดรบัชม “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ทีท่า่นรบัชมเป็นประจํา 
โดยเฉลี่ย ______ครั้ง ต่อสปัดาห์ 
2.3 ท่านติดตามชมรายการ “ข่าวภาคเช้า” ช่องท่ีรับชมเป็นประจํามานานเท่าไร  
[   ] 1.) 6 เดือน     [   ] 2.) 7-8 เดือน 
[   ] 3.) 9-11  เดือน    [   ] 4.) 1 ปี ขึ้นไป 
2.4 ระยะเวลาท่ีท่านเปิดรับชม “ข่าวภาคเช้า” ทางโทรทัศนเ์ปน็ประจําในแต่ละครัง้  
เฉลี่ยนานประมาณก่ีนาท ี
[   ] 1.) น้อยกว่า 30 นาที    [   ] 2.) 30 นาที – 1 ช่ัวโมง 
[   ] 3.) 1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง   [   ] 4.) 2 ช่ัวโมง – 3 ช่ัวโมง 
[   ] 5.) มากกว่า 3 ช่ัวโมงขึ้นไป 
2.5 ช่วงเวลาท่ีท่านเปิดรับชม 
[   ] 1.) 05.00 – 06.00 น.   [   ] 2.) 06.00 – 07.00 น. 
[   ] 3.) 07.00 – 08.00 น.   [   ] 4.) 08.00 – 09.00 น. 
[   ] 5.) 09.00 – 10.00 น. 
2.6 สถานที่ที่ท่านเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าเป็นประจํา 
[   ] 1.) ที่บ้าน     [   ] 2.) ที่โรงเรียน / มหาวิทยาลัย 
[   ] 3.) ที่ทํางาน     [   ] 4.) ชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
[   ] 5.) ชมผ่านมือถือ 
2.7 ท่านเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าเป็นประจําผ่านช่องทางใด  
[   ] 1.) เปิดชมทางโทรทัศน์   [   ] 2.) เปิดชมรายสดผ่านมอืถือ 
[   ] 3.) เปิดชมรายการสดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ [   ] 4.) เปิดชมผ่านทีวีติดรถยนต์ 
2.8 เหตุใดท่านจึงเลือกรับชมรายการข่าวภาคเช้าผ่านช่องท่ีชื่นชอบเป็นประจํา  
[   ] 1.) ตามความเคยชิน    [   ] 2.) เลือกรายการที่ได้รับความนิยม 
[   ] 3.) จําและหาเลขช่องได้ง่าย   [   ] 4.) รายการมีเน้ือหาในรูปแบบที่ช่ืนชอบ 
[   ] 5.) เลือกเปิดตามครอบครัวหรือเพ่ือน  [   ] 6.) ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าว 
[   ] 7.) เน้ือหาข่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
2.9 ท่านเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าเป็นประจําเพื่ออะไร 
[   ] 1.) ต้องการทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ [   ] 2.) ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ  
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[   ] 3.) ฆ่าเวลา แก้เหงา เหมือนมีเพ่ือน  [   ] 4.) พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความบันเทิง 
[   ] 5.) เพ่ือให้ไม่ตกกระแสเวลาคุยกับกลุ่มเพ่ือน 
2.10 ท่านเคยเปลี่ยนการรับชม “ข่าวภาคเช้า” ทางโทรทัศน์ไปชมช่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
[   ] 1.) เคย     [   ] 2.) ไม่เคย(ข้ามไปตอบข้อ 2.13) 
2.11 ท่านเคยเปลีย่นไปชม “ข่าวภาคเช้า” ของสถานีโทรทัศน์ช่องใดบ้าง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1.) ช่อง 3   [   ] 2.) ช่อง 8     [   ] 3.) ช่อง 9 
[   ] 4.) ช่อง 7  โปรดเลือกรายการของช่อง 7 ที่ท่านรับชม   

[   ] 4.1)รายการเช้าน้ีที่หมอชิต   
[   ] 4.2)รายการสนามข่าว 7 ส ี

2.12 เหตุใดทา่นถึงเปลี่ยนไปรับชมขา่วภาคเช้าทางโทรทัศนช์่องอ่ืนๆ(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1.) เลือกเปลี่ยนตามครอบครัวหรือเพ่ือน [   ] 2.) เบ่ือการนําเสนอข่าวในรูปแบบเดิม 
[   ] 3.) เลขช่องจําได้ง่าย    [   ] 4.) เปลี่ยนช่องเน่ืองจากโฆษณา 
[   ] 5.) ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวมีความน่าสนใจ   
[   ] 6.) มีเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและมีประเด็นที่ต้องการทราบ 
2.13 ท่านชมรายการข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์อย่างไร(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1.) รับชมอย่างต้ังใจไม่เปลี่ยนช่อง  [   ] 2.) เปลี่ยนช่องชมสลับไปมากับช่องอ่ืน 
[   ] 3.) เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา  [   ] 4.) เปิดท้ิงไว้เป็นเพ่ือน  
[   ] 5.) ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไปด้วยพร้อมการรับชม  
[   ] 6.) มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่นส่ง smsไปร่วมสนุก 
2.14 ท่านมักจะทําสิ่งใด ในขณะรับชมข่าวภาคเช้าทางโทรทัศน์(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1.) รับชมอย่างต้ังใจ    [   ] 2.) เล่นมอืถือขณะรับชมไปด้วย 
[   ] 3.) ทํางาน / ทําอาหาร / กิจกรรมอ่ืนๆ  [   ] 4.) อ่านหนังสือขณะรับชมไปด้วย 
[   ] 5.) มีส่วนร่วมกับรายการน้ัน เช่นส่ง smsไปร่วมสนุก 
2.15 ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับรายการข่าวภาคเชา้ทางโทรทัศน์ในรูปแบบใด 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] 1.) ไม่เคยร่วมกิจกรรม   [   ] 2.) ส่งความคิดเห็นผ่าน SMS 
[   ] 3.) ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล    
[   ] 4.) ส่งความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของรายการเช่น LINE หรือ FACEBOOK 
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ส่วนที่ 3คําถามเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อรายการ “ข่าวภาคเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ 
3.1 ท่านมีความรู้สึก/ทศันคติ อย่างไรต่อรายการข่าวภาคเชา้ทางสถานีโทรทัศน์ในช่องท่ีท่าน
เลือกรับชมเปน็ประจํา  
คําแนะนํา กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับระดับความรู้สึก / ทัศนคติ 

ประเด็นความรู้สึก 

ระดับความรูส้กึ / ทัศนคติ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ด้านเนื้อหารายการ 
1.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความน่าสนใจ 

     

2.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความสดใหมท่ันต่อ
เหตุการณ์ 

     

3.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความรวดเร็ว      
4.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่
เย่ินเย้อ กํากวม 

     

5.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความถูกต้อง แม่นยํา และ
เช่ือถือได้ 

     

6.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความเป็นกลางและ
ยุติธรรมปราศจากอคติ 

     

7.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชมได้ 

     

8.เน้ือหาข่าวให้รายละเอียดครอบคลุมชัดเจนทุก
ประเด็น 

     

9.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอทําใหผู้้ชมได้ความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

     

10.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิตประจําวัน 

     

11.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอสามารถสะท้อน
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสังคมได้เป็นอย่างดี
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ประเด็นความรู้สึก 

ระดับความรูส้กึ / ทัศนคติ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

12.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีมุมมองที่หลากหลาย
น่าสนใจ 

     

13.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอมีความโดดเด่นน่าสนใจกว่า
ข่าวช่องอ่ืนๆ 

     

14.เน้ือหาข่าวที่นําเสนอตรงกับความต้องการของ
ท่าน 

     

15.การนําเสนอในช่วงรายงานข่าวทั่วไปในประเทศ
มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ น่าติดตามชม 

     

16.การนําเสนอในช่วงรายงานข่าวต่างประเทศทัน
ต่อเหตุการณ์รอบโลก มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ น่า
ติดตามชม 

     

17.การนําเสนอในช่วงข่าวกีฬามีความสดใหม่ มผีล
กีฬาต่างๆ ที่น่าสนใจ น่าติดตามชม 

     

18.การนําเสนอในช่วงข่าวบันเทิง มีเร่ืองราวและ
ประเด็นต่างๆ ในวงการบันเทิงที่สนใจ น่าติดตามชม

     

ด้านผู้ประกาศข่าว 
19.ผู้ประกาศข่าวมีความน่าเช่ือถือ 

     

20.ผู้ประกาศข่าวมีความรู้ความเข้าใจในขา่วที่
นําเสนอ 

     

21.ผู้ประกาศข่าวมีบุคลิกภาพที่ดี      
22.ผู้ประกาศข่าวสามารถวิเคราะห์เน้ือหาให้เข้าใจ
ง่ายกระชับและชัดเจน 

     

23.ผู้ประกาศข่าวนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา
และเป็นกลาง 
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ประเด็นความรู้สึก 

ระดับความรูส้กึ / ทัศนคติ 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

24.ผู้ประกาศสามารถสรุปประเด็นข่าวได้อย่าง
ชัดเจนและ 
เข้าใจง่าย 

     

25.ผู้ประกาศข่าวมีความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี 
ชวนให้น่าติดตาม 

     

26.ลีลาและน้ําเสียงในการดําเนินรายการมีเสน่ห์ 
ชวนให้น่าติดตาม 

     

27.ผู้ประกาศข่าวออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  
ชัดถ้อยชัดคํา เป็นแบบอย่างที่ดี 

     

28.ในภาพรวมผู้ประกาศข่าวนําเสนอเน้ือหาต่างๆ มี
ความโดดเด่นกว่าข่าวช่องอ่ืนๆ  

     

ด้านวิธีการนาํเสนอ 
29.การคัดเลือกผู้ประกาศข่าวมีความเหมาะสม มี
ความสามารถ เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และน่าติดตาม  

     

30.การจัดลําดับความสําคัญของข่าวมีความ
เหมาะสม 

     

31.การนําเสนอข่าวในรูปแบบรายงานสดนอก
สถานที่หรือเป็นเทป จัดได้เหมาะสมกับเน้ือหาข่าว 

     

32.ช่วงเวลาออกอากาศของรายการมีความ
เหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่สามารถติดตามข่าวได้
อย่างต่อเน่ือง (เช่น ช่วงเวลาเริ่ม 07.30-09.30 เป็น
ต้น) 
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ประเด็นความรู้สึก ระดับความรูส้กึ / ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

33.ระยะเวลาในการออกอากาศของรายการ (ความ
ยาวของรายการ) มีความเหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่
สามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเน่ือง 

     

34.มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

     

35.กิจกรรมร่วมสนุกในรายการ เช่น การใหแ้สดง
ความคิดเห็นผ่าน SMS หรือการร่วมสนุกชิงรางวัล 
น่าสนใจ น่าร่วมสนุกกับรายการ 

     

ด้านศลิปะการผลิตรายการ 
36.ภาพข่าวสอดคล้องกับเน้ือหาข่าว อย่างกลมกลืน 
เหมาะสม 

     

37.รายการมีความสร้างสรรค์ มีการเพ่ิมเน้ือหา
สาระและเรื่องราวใหม่ อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ 

     

38.ฉากและกราฟิกประกอบรายการมีดีไซน์ 
สวยงาม ทันสมัย มีเทคนิคทีน่่าสนใจใหม่ๆ ช่วย
ส่งเสริมให้รายการน่าติดตามชมมากย่ิงข้ึน 

     

39.ไตเต้ิลรายการมีดีไซน์ที่สวยงาม น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
เป็นส่วนที่ช่วยสร้างสีสัน เชิญชวนให้ติดตามชม 

     

40.เสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว เหมาะสม สวยงาม ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวและรายการดูดี 

     

41.ในภาพรวมรายการมีองค์ประกอบครบถ้วน 
เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจและทําให้
ท่านติดตามรับชมอย่างต่อเน่ือง 
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ส่วนท่ี 4คําถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ”ข่าวภาคเช้า”ทางสถานีโทรทัศน์จาก
ช่องท่ีท่านรับชมเป็นประจํา 
4.1 ท่านมีความต้ังใจต่อประเด็นต่อไปนี้อย่างไร  
คําแนะนํา กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับระดับความต้ังใจของท่าน 
 

ประเด็นความตั้งใจ 

ระดับความตั้งใจ 
ต้ังใจ
มาก
ที่สุด 

ต้ังใจ
มาก 

ต้ังใจ 
ปาน
กลาง 

ต้ังใจ
น้อย 

ต้ังใจ 
น้อย
ที่สุด 

1.ท่านมีความต้ังใจที่จะรับชมรายการข่าวภาค
เช้าทางสถานีโทรทัศน์ในช่องที่ท่านรับชมเป็น
ประจําต่อไป 

     

2.ท่านมีความต้ังใจที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนให้
รับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์
ช่องที่ท่านรับชมเป็นประจํา 

     

 
 
 
 
-----------------------ขอขอบคุณทีส่ละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม ----------------------- 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางนันทวรรณ ควรขจร 
วันเดือนปีเกิด 26 มกราคม 2519 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทํางาน หัวหน้างานอาวุโส งานสนับสนุนประชาสัมพันธ์  

สายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 

 

 
 


