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บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจ ของผูชมใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาลักษณะ

ของประชากรศาสตรของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

(2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุข 

ใหคนในชาติ” (3) เพื่อศึกษาการใชประโยชนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัย

เชิงสํารวจ โดยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” การวิจัยใชแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง 

(Self-administered questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนเวลา 2 เดือน ต้ังแต

เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยศึกษาเฉพาะรายการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ดําเนินรายการเทาน้ัน 

ผลการวิจัยสรุปวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ เพศชาย 

อยูในชวงอายุ 25-39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร 

และมีรายไดอยูที่ระหวาง 15,001-30,000 บาท โดยพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ชมบาง (2 ครั้ง/เดือน) 



 (2) 

ดานการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กลุมตัวอยางมีการใช

ประโยชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนใหญใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพ่ือการอางอิง 

รองลงมาคือ ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอ่ืนในสังคมและ 

การใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณบุคคล ตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจจากการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” แบงออกเปน 

3 ดาน  ไดแก  ดานเน้ือหารายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเน้ือหารายการโดยรวมในระดับมาก 

โดยสวนใหญมีความพึงพอใจที่รายการนําเสนอประเด็นที่อยูในความสนใจ ทันเหตุการณ รองลงมามี

ความพึงพอใจที่รายการมีการยกตัวอยางใหเขาใจงาย และมีความพึงพอใจที่รายการนําเสนอเน้ือหา

เจาะลึกนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล 

ดานองคประกอบของรายการ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่รายการใชรูปแบบการนําเสนอโดยให พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สื่อสารโดยตรงกับประชาชนผานทางโทรทัศน ในระดับมาก 

รองลงมา มีความพึงพอใจเพลงรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” นอกจากน้ี กลุมตัวอยางยังมี

ความพึงพอใจที่รายการมีคําบรรยายไทย/อังกฤษ มีภาษามือใหผูพิการ ตามลําดับ 

ดานผูดําเนินรายการ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความพึงพอใจผูจัดและดําเนินรายการ

โดยรวมคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจผูดําเนินรายการ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ เปนคนมีบุคลิก คําพูดนาเช่ือถือ ในระดับมาก รองลงมา มีความพึงพอใจ  

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่สามารถอธิบายและสรุปเน้ือหาไดตรงประเด็น และ 

มีความพึงพอใจ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความรูในเน้ือหาที่สื่อสารดี ตามลําดับ 

สวนผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร คือ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่แตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกันโดยผูที่มีอายุระหวาง 25-29 ป และระหวาง 40-49 ป 

มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการมากกวาผูที่มีอายุระหวาง 18-24 ป น่ันคือ ผูมีอายุมาก

จะมีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมมากกวาผูมีอายุนอย สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และอาชีวศึกษา อนุปริญญา มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ

มากกวาผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลาวคือ ผูมีการศึกษาระดับสูงมีพฤติกรรมความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่ากวา นอกจากน้ี ผูที่มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หางราน ธนาคาร /ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /ผูประกอบธุรกิจ

สวนตัว คาขาย มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา

นิสิต นักศึกษา สวนผูที่มีรายไดสูง จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการมากกวา ผูที่มี



 (3) 

รายไดตํ่ายกเวนลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ กลาวคือ เพศแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความ

บอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2 พบวาพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนที่ไดรับจากรายการโดยรวม สรุปวา หากมี

ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มาก ก็จะมีการใชประโยชนจาก

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวมมาก 

สมมติฐานที่ 3 พบวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม อยางไรก็ตาม ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ยังพบเพ่ิมเติมวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจดานองคประกอบรายการ น่ันหมายความวา หากผูชมมีพฤติกรรมความบอยคร้ังใน

การรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ เทากับมีความพึงพอใจเชิงบวกตอรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ในดานองคประกอบรายการ 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study (1) the population characteristics of the 

audiences in Bangkok towards the “Returning Happiness to the Nation” TV Program, 

(2) the audiences’ behaviors towards the show, (3) how viewers in Bangkok manage 

to make use from watching the show, and (4) Bangkok viewers’ satisfaction towards 

the program. 

This research was conducted through a quantitative research format 

which studies the Bangkok viewers age 18 and onwards who watches the “Returning 

Happiness to the Nation” TV show. Self-administered questionnaires were used as a 

tool to collect information from 400 people focus group. The researcher has spent 

almost 2 months gathering the information from the focus group since February to 

March of 2016 on TV programs that were hosted only by prime minister Prayuth 

Chan-ocha. 

The study has concluded that the main audience group are men age 

ranged from 25-39 years old, have graduated a bachelor degree, are working in 

private companies/department stores/banks, and earns between 15,001-30,000 baht 

in salary where they would, at times, tuned into the “Returning Happiness to the 

Nation” twice a month. 
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The study revealed that the TV show has been moderately useful to the 

focus group where most people make use of the show’s content for citations, 

followed by using the information to engage in a conversation with others to 

maintain one’s individual identity. 

The viewer’s satisfaction towards the TV show has been divided into 3 

aspects, which are the show’s content where most of the viewers in the focus 

groups are highly satisfied with the presentation of the show with up-to-dated issues 

being discussed and clear examples being used in the show has helped viewers 

better visualize and understand the issues. Viewers are also grateful that the TV show 

also presented an in-depth explanation on various government policies. 

Regarding the TV show’s elements, the majority of the focus group was 

moderately satisfied that prime minister Prayuth Chan-ocha is directly communicating 

with the people, followed by their satisfaction in the show’s “Returning Happiness to 

the People” song. Apart from this, the focus group was satisfied that the show 

provided Thai/English subtitles and sign language. 

The majority of the focus group is highly satisfied with the host of the TV 

show being prime minister Prayuth Chan-ocha, who appears trustworthy, straight to 

the point, and well-rounded on the topics he discussed and good communication 

method. 

The first hypothesis shows that the differences in age groups, academic 

achievements, occupation, and salaries tends to result in differing behaviors towards 

the “Returning Happiness to the Nation” TV program. Those in the age groups 

between 25-29 years old and 40 to 49 years old watches the show more than those 

in the age group between 18 to 24 years old, meaning the older population group 

would watch the show more often than the younger population group. Those who 

have bachelor degrees, vocational educational degrees, and diplomas tends to 

watch the TV show more often than those who only graduated from high school, 

meaning that those with high education watches the show more often than those 

with lower educational degrees. Furthermore, those who work in private companies, 

department stores, banks, government agencies, state enterprises, entrepreneurs, and 

self-employed would watch the show more often than university students, while 
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those who earns higher salary would watch the show more often than those who 

earns less. 

There is an exception to the results in the comparisons mentioned above 

regarding to gender differences, as there are not much difference to whether which 

gender watches the “Returning Happiness to the Nation” TV show more often than 

who’s. 

The second hypothesis found that the behavior of frequently watching 

the “Returning Happiness to the Nation” TV program would generate more beneficial 

use from the show, meaning that the more one watches it, the more advantage they 

could gain from the show. 

The third hypothesis found that there is no relation between frequent 

behavior of watching the show and the viewer’s satisfaction on the show. 

Nevertheless, the tested hypothesis revealed that the frequent behavior of watching 

the show is relative to the satisfaction of other elements of the TV show. This means 

that there is positive reception towards the components of show. 

 

Keywords: Gratifications, Exposure, Uses, TV Program, Talk Program, Credibility, 

Sender, Audience 



 (7) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยเลมน้ีสําเร็จและผานพนไปไดดวยดี จากความชวยเหลือและความกรุณาจาก

หลายฝาย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา สละเวลา ใหคําช้ีแนะ ติดตาม ตรวจปรับปรุง แกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นอยาง

ดีมาโดยตลอด จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอรนุช เลิศจรรยารักษ รองศาสตราจารยจําเริญลักษณ 

ธนะวังนอย และผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตระพี ทรัพยแสนดี ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

อาจารยทั้งสามทานไดใหความเมตตา กรุณา ช้ีแนะแนะแนวทางการแกไข ปรับปรุง อธิบายสิ่งตาง ๆ 

ที่เปนประโยชนในการวิจัยครั้งน้ี 

นอกจากน้ีตองขอขอบพระคุณ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณวรรณกร มวงมีคา (พ่ีกบ) ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญ

งานหัวหนาหมวดบัณฑิตศึกษารวมทั้งบุคลากร เจาหนาที่โครงการทุกทานที่ไดชวยช้ีแนะ และอํานวย

ความสะดวก ติดตอประสานงานขั้นตอนตาง ๆ ในการทําวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี ต้ังแตเริ่มตนจนจบ 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ ของผูวิจัยทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจเสมอมา เพ่ือน ๆ MCA 8 

และ MCA 14 โดยเฉพาะอยางย่ิง แปง เหมือนตะวัน และ ยุย วรางคณา ทีมสามทหารเสือ สําหรับ

มิตรภาพที่ยาวนานกวา 10 ป บุคคลทั้งคูเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ดูแลกันมาโดยตลอด จน

ความสําเร็จครั้งน้ีเกิดขึ้นได 

สุดทายขาพเจาขอกราบพระคุณ คุณพอ และคุณแม ที่ไดใหทั้งความรัก กําลังใจ 

แรงผลักดัน และใหโอกาสอันมีคาสูงสุดในชีวิต โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา รวมถึงนองสาวคน

เดียวที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุนทุกดาน และเปนกําลังหลักสําคัญที่ทําใหงานวิจัยช้ินน้ีลุลวงไปได

ดวยดี แมวาในวันน้ีความสําเร็จที่เกิดขึ้น จะไมทันเวลากับการที่พอจะไดมารวมยินดีในครอบครัว แตก็

เช่ือวาพอยังคงมองเห็นไกล ๆ และภาคภูมิใจกับลูกสาวคนน้ีเสมอ 

 

 

นางสาววรรณศิริ ศิริวรรณ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

หลังรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศในฐานะ

นายกรัฐมนตรี และเพ่ือประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวาง ทาง

รัฐบาลจึงไดจัดรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ

ไทยข้ึน โดยเร่ิมออกอากาศคร้ังแรก คืนวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 21.00น. แลวใชช่ือ

รายการในครั้งแรกวา “แถลงการณ” “คืนความสุข ใหคนในชาติ” โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูยืนแถลง 

ช้ีแจงสาเหตุการเขาควบคุมการบริหารประเทศ และ กําหนดแผนที่การดําเนินการ (Roadmap) 

จากน้ันรายการไดออกอากาศ ตอเน่ืองสัปดาหละ 1 ครั้ง ในทุกวันศุกร เวลา 20.15-21.00 น. และ

เปลี่ยนช่ือรายการใหมเปน “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

รูปแบบรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เปนรูปแบบรายการพูดคนเดียว (Straight 

Talk Program Format) หรือเรียกวา รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue 

Program Format) 

โดยการจัดรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ในชวง 4 เดือนแรก นับต้ังแตคืนวัน

ศุกรที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันศุกรที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีเปนผู

สื่อสารโดยตรงกับประชาชนโดยใชสถานที่ กองบัญชาการกองทัพไทย บันทึกเทปรายการลวงหนา 

แลวจึงนําเทปบันทึกภาพน้ันไปออกอากาศอีกครั้งในคืนวันศุกร ซึ่งการจัดรายการในชวง 4 เดือนแรก

น้ี นายกรัฐมนตรีไดสวมชุดทหารจัดรายการ แตหลังจากวันศุกรที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 

นายกรัฐมนตรี ไดเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนคร้ังแรก โดยสวมเนคไท ใสสูท รวมทั้งยังเปลี่ยนสถานที่

บันทึกเทปลวงหนาจากกองบัญชาการกองทัพไทยมาเปนทําเนียบรัฐบาล สวนฉากหลังของรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดใชรูปแบบจอภาพอยูดานหลังโดยภาพจะเปลี่ยนไปตามประเด็นที่พูด 

เชน สถานการณของบานเมือง วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ วันปใหม ภาพทะเล

ไทย หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้น เชน Bike For Dad สวนเน้ือหารายการโดยรวมเนนประเด็น

การบริหารงานในภาพรวมของรัฐบาลในรอบสัปดาห รวมทั้งแผนงานที่รัฐบาลและ คสช.กําลังจะทําใน

อนาคต 
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การออกอากาศแตละเทปในชวงน้ัน แมวาจะจัดชวงเวลาออกอากาศไวประมาณ 

20.15-21.00 น. แตเน่ืองจากความยาวของเน้ือหารายการแตละครั้งแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปริมาณ

ของเน้ือหาที่นําเสนอ ดังน้ันในแตละครั้งจึงใชเวลาออกอากาศอยูที่ระหวาง 30 นาที จนถึง 90 นาที 

นับต้ังแตเร่ิมออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2559 รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดออกอากาศมาเปนระยะเวลา 2 ป ดวยเหตุผลดาน

ความนิยมในรายการที่ลดลงตอเน่ืองเมื่อเทียบกับชวงเร่ิมออกอากาศคร้ังแรก พลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีจึงไดสั่งใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอีกคร้ัง โดยเร่ิมในวันศุกรที่ 15 

เมษายน พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนช่ือรายการใหมเปน “คืนความสุขใหคนในชาติเฉพาะกิจ” มีความยาว

ประมาณ 50 นาที จากรูปแบบรายการเดิมที่เปนรายการพูดคนเดียว นายกรัฐมนตรี ยืนพูดที่โพเดียม

เปลี่ยนมาเปนรายการสัมภาษณแลวมีการน่ังสนทนา โดยมี พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร ผูชวย

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการ ซึ่งชวงหน่ึงของรายการ จะเปนการตอบ

คําถามเรื่องที่ประชาชนไดสงเรื่องรองเรียนมาถึงนายกฯ โดยตรง และเปนเรื่องที่นายกฯ เปนผูเลือก

นํามาตอบในรายการดวยตัวเอง 

ในการดําเนินรายการระยะแรกนายกรัฐมนตรียังสวมชุดทหารดําเนินรายการ อาจเปน

การสื่อความหมายใหเห็นถึงความตองการใหบานเมืองเกิดความสงบ อยางไรก็ตามชวงกอน

นายกรัฐมนตรีจะเกษียณอายุราชการไมกี่สัปดาห ในการดําเนินรายการนายกฯ ไดเปลี่ยนการแตงกาย

มาเปนชุดสูทแบบสากล พรอมกับเปลี่ยนการดําเนินรายการมาเปนแบบรายการพูดคนเดียวอีกครั้ง

แลวเปลี่ยนช่ือรายการกลับมาเปน “คืนความสุขใหคนในชาติ” แลวนายกฯ กลับมายืนจัดรายการบน

โพเดียมในหองโถงทําเนียบรัฐบาล เพ่ือสรางบรรยากาศใหรูสึกผอนคลายมากข้ึน ฉากดานหลังน้ันได

เปลี่ยนแปลงจากในโถงทําเนียบมาเปนการยืนหนาภาพประกอบ ซึ่งรูปภาพจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห 

ตามแตโอกาสวันสําคัญหรือหากมีประเด็นที่ตองการสื่อสาร เชน รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

ที่ออกอากาศคืนวันที่ 15 ม.ค. 59 ชวงที่ดอกนางพญาเสือโครงกําลังออกดอกทั่วไทยฉากหลังจึงใชรูป

ทุงดอกนางพญาเสือโครง หรือจากกรณีที่เกิดเหตุระเบิดที่ศาลทาวมหาพรหม ราชประสงค ในวันที่ 

17 ส.ค. 58 ฉากหลังรายการจึงถูกเปลี่ยนเปนสัญลักษณขอความ “Our home Our Country 

Stronger Together” มีความหมายวา “เราจะเติบโตและแข็งแกรงไปดวยกัน เพราะที่น่ีคือ บานของ

เรา ประเทศไทยของเรา” เพ่ือเรียกขวัญกําลังใจและสรางพลังใหคนไทยรวมใจกันฝาฟนเหตุการณ

รายไปดวยกันใหได 

นอกจากน้ีการออกอากาศรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ยังเปนครั้งแรกที่มีการ

ใชชองทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (ทรท.) ถายทอดรายการประชาสัมพันธการ

ทํางานของรัฐบาลทุกสัปดาห ผานสถานีโทรทัศนทั้ง 24 ชองออกอากาศพรอมกันทั่วประเทศ ซึ่ง

แตกตางจากในอดีตที่ผานมา ที่ภารกิจหลักของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย คือ การ
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รวมมือถายทอด รายการสําคัญระดับชาติ พระราชพิธี พิธีสําคัญทางศาสนา พิธีสําคัญทางทหาร 

กิจกรรมสําคัญของภาครัฐบาลในกรณีพิเศษ งานสําคัญระหวางประเทศ รวมทั้งการแขงขันกีฬานัด

สําคัญ ซึ่งอาจจะถายทอดออกอากาศทุกสถานี หรือถายทอดบางสถานีเทาน้ัน และหากเปรียบเทียบ

การถายทอดรายการประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาลในสมัยที่ผานมารัฐบาลจะใชชองทางผานทาง

สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของรัฐเทาน้ัน จากนโยบายการ

ประชาสัมพันธผลงานรัฐบาลผานสื่อของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา สะทอนใหเห็นวา การสื่อสาร

ผานรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” น้ันมีโอกาสที่จะเขาถึงผูชมทุกกลุมทั่วประเทศมากกวา 

เพราะการสื่อสารผานชองทางที่หลากหลายประกอบกับไมมีอุปสรรคดานคูแขงทางธุรกิจ และการ

ดําเนินการออกอากาศ ยังใชชวงเวลาเปนชวงเวลา20.15-21.00 น. ที่ผูชมมากที่สุด ทําใหมีโอกาส

เขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม รูปแบบของการสื่อสารในรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ถือเปน

การสื่อสารทางเดียว มุงใหขอมูลขาวสาร และสรางความรูความเขาใจ สวนเน้ือหารายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีลักษณะเน้ือหาที่ครอบคลุมกับความสนใจของประชาชนหลากหลาย

กลุม สามารถแบงเปนประเด็นไดดังน้ี 1) สถานการณความเคลื่อนไหวในบานเมืองรอบสัปดาห 2) 

ภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงคณะรักษาความสงบเรียบรอยของชาติ 3) การดําเนินงาน

ตามนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล4) ทาทีของนายกรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลที่มีตอ

ประเด็นปญหาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาและการแกไขในระยะยาว เชน 

การทุจริตคอรัปช่ัน ความขัดแยงในสามจังหวัดภาคใต ปญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 

ภัยธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม  5) สถานการณการเมืองที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังและการเนนย้ํา

การควบคุมความสงบในชาติ  6) เน้ือหาที่เจาะจงไปถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลเชน สื่อมวลชน  

7) การจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  8) การขอความรวมมือในดานตาง ๆ เพ่ือให

ประชาชนเขามามีสวนรวม ทั้งดานสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

เชน การลงประชามติ การชวยกันดูแลเฝาระวังเหตุการณความไมสงบ 

ซึ่งการเลือกประเด็นหรือเน้ือหาที่นํามาพูดในรายการน้ันขึ้นกับสถานการณและบริบท

ในสังคมในชวงสัปดาหน้ันเปนหลักแตกลาวไดวาสวนใหญเน้ือหาที่นําเสนอในรายการจะมาจาก

นายกรัฐมนตรีที่จะเขาถึงประสบการณและภารกิจตาง ๆ เชน การเยือนตางประเทศ การแจงใหทราบ

ถึงแนวทางการชวยเหลือแกปญหาที่เกิดข้ึนในประเทศ ในดานตาง ๆ รวมถึงผลงานของรัฐบาลในแต

ละกระทรวง 

ดวยเหตุน้ี ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาวา ในชวงเปลี่ยนผานจากระบอบรัฐประหารของ 

คณะ คสช. เพ่ือมาสูการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย ผูชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ใน

เขตกรุงเทพมหานครซึ่งถือเปนเมืองหลวง เปนศูนยกลางของประเทศในหลายดานพฤติกรรมการ
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เปดรับ การใชประโยชนและมีความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขของคนในชาติ” ซึ่งออกอากาศ

ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยอยางไร สิ่งเหลาน้ีสามารถสะทอนความคิดเห็น

ของผูชมรายการ ทั้งยังเปนประโยชนสําหรับการศึกษาวิจัยตอยอดในอนาคต รวมทั้งเปนแนวทางให

รายการอ่ืน ๆ ที่มีประเภทรายการใกลเคียงกัน สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนไดตอไป 

 

1.2 ปญหานําวิจัย 

 

1. คุณลักษณะดานประชากรศาสตรของผูชมในกรุงเทพมหานครรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” มีลักษณะอยางไร 

2. พฤติกรรมในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานคร มีลักษณะอยางไร 

3. การใชประโยชนในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีลักษณะอยางไร 

4. ความพึงพอใจในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีลักษณะอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” 

3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานที่ 1 :  คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูชมในกรุงเทพมหานครที่

แตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2 :  พฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” 

สมมติฐานที่ 3 : พฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธความพึงพอใจของผูชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

การทําวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) เลือกศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” การวิจัยใชแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง 

(Self-administered questionnaire) เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการศึกษากลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน เลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีอายุต้ังแต 18 ขึ้นไป และอาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชม การใชประโยชนและ

ความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ใน

ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยศึกษาเฉพาะรายการที่พล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา ดําเนินรายการเทาน้ัน 

 

1.6 นิยามศัพทที่เก่ียวของ 

 

รายการคืนความสุขใหคนในชาติ หมายถึง รายการโทรทัศนของคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ คสช. ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทุกวัน

ศุกร เวลา 20.15-21.00 น. รูปแบบรายการเปนรายการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง ดําเนินรายการโดย 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในเน้ือหารายการนําเสนอรายละเอียดของนโยบาย

เกี่ยวกับการดําเนินงาน การแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศ และผลงานในดานตาง ๆ ของรัฐบาลและ

คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในดานตาง ๆ ในที่น้ีจะศึกษารายการที่จัดข้ึนต้ังแตเดือน

กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2559 

ผูชม หมายถึง ประชาชนผูรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร และมีอายุ 18 ปขึ้นไป 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของ

ประชาชนในที่น้ีหมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของผูชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” 

พฤติกรรมการเปดรับ หมายถึง พฤติกรรมในการเปดรับสื่อ ในที่น้ีหมายถึง ความบอยครั้ง

ในการรับชมรายการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

การใชประโยชน หมายถึง การที่ผูชมสามารถนําเอาเน้ือหา สาระ จากการชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไปใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ในที่น้ีหมายถึง 

ผูชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดจากรายการใชประโยชนในดานการใชขาวสารในการ

อางอิง ดานการนําไปใชในการสนทนากับผูอ่ืน ดานการดํารงเอกลักษณบุคคลและดานลดความตึงเครียด 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูชมที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

วามีความชอบ ไมชอบตอรายการอยางไร ซึ่งเปนความคิดเห็นของแตละบุคคล อันเน่ืองมาจากการมี

ประสบการณตางกัน ในที่น้ีหมายถึง ผูชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความพึงพอใจในดาน

ตาง ๆ คือ ดานเน้ือหา ดานองคประกอบรายการ เทคนิคพิเศษในรายการ เวลาในการออกอากาศ 

ความถี่ในการออกอากาศ ระยะเวลาที่ออกอากาศ เพลงประกอบรายการและดานการจัดและดําเนิน

รายการ (คุณสมบัติของผูดําเนินรายการ) 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทําใหเขาใจลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เพ่ือนําไปวางแผนเน้ือหารายการใหเขากับกลุมเปาหมายโดยรวม 

2. ทําใหทราบถึงรับรูพฤติกรรมการรับชม การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เพ่ือนําไปปรับปรุงรายการตอไป 

3. ผลการวิจัยจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหผูผลิตรายการอ่ืนที่ใกลเคียง สามารถ

นําขอมูลไปศึกษาเพ่ือวางแผนการสรางสรรครายการ ใหเหมาะสม 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชม

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีทางประชากรศาสตร (Demographic Analysis of Audience Theory) 

2.2 ทฤษฎีการเปดรับสื่อ (Media Exposure Theory) 

2.3 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and Gratification 

Theory) 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศนประเภทพูดคุยกับผูชมโดยตรง (Straight Talk 

Program) 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของผูสงสาร (Source Credibility) 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ทฤษฎีทางประชากรศาสตร (Demographic Analysis of Audience) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนแนวทางหน่ึงของทฤษฎีเกี่ยวกับผูรับสาร เน่ืองจากใน

กระบวนการสื่อสารของมนุษยน้ัน มีองคประกอบที่มนุษยเกี่ยวของอยู 2 ฝาย คือ ผูสงสารฝายหน่ึง 

และผูรับสารอีกฝายหน่ึง ทั้งผูสงสารและผูรับสารมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน การสื่อสารจะเกิดขึ้น

ไดก็ตอเมื่อผูสงสารสงสารออกไปแลวมีผูรับสาร 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 111-118) กลาววา ผูรับสารแตละคนจะมีคุณลักษณะ

เฉพาะตัว ไดแก อายุ เพศ บุคลิกภาพ สติปญญา ทักษะ รวมถึงประสบการณ เปนตน คุณสมบัติ

เหลาน้ีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสารในการสื่อสาร ดังน้ันวิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับสารที่

ประกอบไปดวยคนจํานวนมากมาย ก็คือ การจําแนกผูรับสารออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร (Demographic characteristic) ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1. เพศ ความแตกตางของเพศหญิงและเพศชาย มีผลในเรื่องความคิด คานิยมและ

ทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน  

เพศหญิงมักจะเปนคนที่มีจิตใจออนไหวโนมนาวไดงายกวาเพศชาย และผูชายก็มักจะมีเหตุผลมากกวา

ผูหญิง ขณะที่ผูหญิงจะมีเวลาเปดรับสื่อมากกวาผูชาย เน่ืองจากผูหญิงจะมีเวลาอยูบานมากกวา  
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ไมตองใชเวลาในการทํางานเหมือนเพศชาย นอกจากน้ี เพศชายมักฟงขาวสารที่มีเน้ือหาหนัก ๆ และ

ยังตองการสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น จากการรับขาวสารมากกวาเพศหญิง 

2. อายุเปนอีกปจจัย คนมีอายุนอย ยังไมผานประสบการณในชีวิตมาก ดังน้ันยังมองโลก

ในแงดี และสามารถยอมรับสิ่งใหม ๆ โนมนาวใจไดงายกวาตนอายุมากที่ผานชีวิตมายาวนาน มองโลก

ในแงรายกวา มีอุดมการณที่ยึดถือ คอนขางเปลี่ยนแปลงยาก นอกจากน้ี คนที่มีอายุมาก มักจะเปดรับ

สิ่งที่มีเน้ือหาขาวสารหนักกวาคนที่มีอายุนอย เชน ขาวสาร บานเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในขณะที่คนที่

มีอายุนอยมักจะเสพสื่อเพ่ือความบันเทิงมากกวา 

3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหผู รับสารมีความรูสึก นึกคิด ทัศนคติ อุดมการณ  

ความตองการที่แตกตางกัน สงผลใหผูรับสารที่ทีระดับการศึกษา แขนงวิชาที่ตางกัน ยอมมีพฤติกรรม

การเปดรับสื่อตางกันไปดวย คนที่มีการศึกษาสูง มีความรู จะสามารถเขาใจสารไดดี มีเหตุผล และ

มักจะเปดรับสื่อเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและนําไปใชประโยชน เชน 

เหตุการณบานเมือง ขาวสารที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังน้ันคนที่มีการศึกษาสูงมักจะเปดรับ

สื่อมวลชนมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาตํ่า 

โรบินสัน, คลีน, และ ทิชเชนเนอร (Robinson, Kline, & Tichenor, 1972, อางถึงใน 

เจนิสตาร รักษสิริโสภา, 2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชขอมูลจากสื่อ พบวา ระดับการศึกษาของผูรับ

สารมีความสัมพันธกับการใชสื่อและระดับความรูทางดานขอมูลขาวสารตางกันไป กลุมที่มีความรูสูง 

เปนกลุมที่มีความรูดานขอมูลสารคดี และจะเพ่ิมพูนความรูของตนใหมากขึ้นโดยการใชสื่อมวลชน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในที่น้ีหมายถึง อาชีพ รายได เช้ือชาติ และภูมิหลัง

ครอบครัว ผูมีรายไดสูงมักมีโอกาสในการเขาถึงสื่อมีรวมทั้งมีการเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชน

ไดดีกวาผูมีรายไดตํ่า และยังมักใชสื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวสารหนัก ๆ เชน การเมือง ปญหาสังคม 

เศรษฐกิจ นอกจากน้ี เน่ืองจากคนมีรายไดสูงมักประกอบอาชีพที่ตองสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสังคม  

จึงมักเปดรับสื่อมากกวา ดังน้ัน คนมีอาชีพตางกัน จะมีแนวความคิด อุดมการณ คานิยมตอสิ่งตาง ๆ 

ความตองการในขาวสารความรูที่แตกตางกันไป 

การวิจัยโดยใชแนวคิดทางประชากรศาสตร มักจะตองวิเคราะหจากตัวแปรรายได ของ

บุคคลอยูเสมอ และมักจะวิเคราะหควบคูไปกับตัวแปรการศึกษา เน่ืองจากเปนตัวแปรที่มีบทบาท

ใกลเคียงกัน และมีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก กลาวคือ ผูที่มีรายไดสูงมักจะมีการศึกษาสูง และมี

ตําแหนง อาชีพการงานที่ดี และมักจะถูกผลักดันใหจําเปนตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารใหทัน

เหตุการณอยูเสมอ (สารเดช ศุกรสุคนธ, 2556) 

 

  



 9 

2.2 ทฤษฎีการเปดรับสื่อ (Media Exposure) 

 

ในสังคมมีความสลับซับซอนและประกอบดวยคนจํานวนมาก การสื่อสารก็ย่ิงเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญมากขึ้นตามไปดวย เพราะการสื่อสารจะทําใหคนในสังคมคลายความสับสน เกิดความ

เขาใจ (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537, น. 3) ดังน้ัน ขาวสารจึงเปนสิ่งสําคัญที่คนในสังคมใชประกอบการ

ตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ันขาวสารยังทําใหผูที่เปดรับมีความทันสมัยและสามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานการณปจจุบันได ดังที่ อัทคิน (Atkin, 1973, p. 208, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 

2541) ไดกลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ยอมมีหูตากวางไกล ทําใหมีความรูและเขาใจใน

สภาพแวดลอมทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

อยางไรก็ตาม บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียง

บางสวนที่มีประโยชนตอตน น่ันเปนเหตุผลทําใหขาวสารตาง ๆ ที่ผานเขามาสูบุคคลจากหลากหลาย

ชองทาง มักจะถูกคัดเลือกเฉพาะขาวสารที่ผูรับสารสนใจและคิดวามีประโยชนตอตนซึ่งทําใหเกิด

ความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, น. 46-47) 

แคลปเปอร (Klapper, 1960, pp. 19-25, อางถึงใน กาญจนา ครรภาฉาย, 2548) 

กลาวไววา กระบวนการเลือกรับขาวสารของมนุษย มี 3 ขั้นตามลําดับ คือ 

1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการ

สื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารที่ตรงกับความคิดเห็นและความเช่ือที่มีอยูกอนแลว และ

จะพยายามหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความคิดเห็น ความเช่ือ เพ่ือความสบายใจ 

2. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 

เมื่อเปดรับขอมูลขาวสารแลว เราจะไมไดรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป แต

มักจะเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางไปตามทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความสนใจรวม

ไปถึงความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ 

ของตัวเองเทาน้ัน น่ันทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไป 

3. การเลือกจดจํา (Selective Retention) เมื่อผานการเลือกรับรูและตีความในสาร

แลว มนุษยจะเลือกจดจําเฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ และความตองการของตนเอง โดยมักลืมใน

เรื่องที่ขัดแยงกับความคิดของตนเอง นอกจากน้ีสวนที่คนเราเลือกจดจํา มักมีเน้ือหาที่สนับสนุน

ความรูสึกนึกคิดที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงมากย่ิงขึ้น และเปลี่ยนแปลงไดยาก 

ฮันท และ รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p. 65, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539, 

น. 122-124) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไวดังน้ี 
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1. ความตองการ (Need) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเลือกของมนุษย คือ 

ความตองการของมนุษยทั้งทางกายและใจ มนุษยจะเลือกตอบสนองความตองการของตน เพ่ือใหได

ขาวสารที่ตองการและเพ่ือการยอมรับในสังคม 

2. ทัศนคติและคานิยม (Altitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโนม

เอียง (Preference and Predisposition) ตอเรื่องตาง ๆ สวนคานิยม คือ หลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือวา

ควรหรือไมควรทําอะไร ในการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อยูรอบตัวทัศนคติและคานิยมจึงมีอิทธิพลตอ 

การเลือกรับขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตทั้งเรื่องอาชีพ การเขา

สังคม กิจกรรมตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีมีผลตอการเลือกรับขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก

จดจําทั้งสิ้น 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถเรื่องใดเรื่องหน่ึง รวมทั้งความสามารถ

ดานภาษามีอิทธิพลในการที่จะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย รวมทั้งมีผลตอการเลือกเก็บ

เน้ือหาของขาวสารน้ันไว 

5. การใชประโยชน (Utility) โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจและพยายาม

เขาใจ และจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได 

6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) หมายถึง สิ่งที่เราชอบหรือไมชอบใน

การสื่อสาร เชนสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคนชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอาน

หนังสือพิมพ สิ่งเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสารของเรา 

7. สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคลและเวลาที่อยูในสถานการณ การสื่อสาร 

อธิบายไดวา การที่เราเกิดความรูสึกวาคนอ่ืนจะมองเราอยางไร คนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเราสภาวะ

เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกรับสารทั้งสิ้น 

8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ผลจากประสบการณในการรับ

ขาวสารของเรา จะถูกพัฒนาเปนความชอบ หรือเปนนิสัย เราจึงเลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจ

เรื่องใดเรื่องหน่ึง ตีความหมายอยางใดอยางหน่ึง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามแตประสบการณ

และนิสัยตางกันไปแตละบุคคล 

ชแรมม (Scharmm, 1973, pp. 121-122, อางถึงใน เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ, 2548) กลาว

เพ่ิมเติมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสารของบุคคล ดังน้ี 

1. ประสบการณ ทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน 

2. การประเมินสารประโยชนของขาวสารที่ผูรับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง เปาหมาย

อยางหน่ึงอยางใดของตัวเอง 

3. ภูมิหลังที่แตกตางกัน จะทําใหบุคคลมีความสนใจแตกตางกัน 
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4. การศึกษาและสภาพแวดลอม ทําใหบุคคลมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับ

ขาวสาร 

5. ความสามารถในการรับสาร กลาวคือ สภาพรางกายและจิตใจ จะทําใหพฤติกรรม

การเปดรับสารแตกตางกัน 

6. บุคลิกภาพ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสาร 

7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสารทําใหเขาใจหรืออาจเปนอุปสรรคตอ

ความหมายของขาวสารได 

8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอขาวสารที่ไดพบจากการ

เปดรับขาวสารน้ัน 

สวน ขวัญเรือน กิตติวัฒน (2531, น. 23-26) มีความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีการ

เปดรับขาวสารที่แตกตางกัน คือ 

1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดู การ

ดําเนินชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน สงผลกระทบตอระดับ สติปญญา ความคิด ทัศนคติ และ

กระบวนการของการรับรู 

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม กลาวคือ คนเรามักจะยึดติดกับกลุมที่ตน

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ดังน้ัน พฤติกรรมที่ปรากฏออกมามักจะคลอยตามกลุม 

รวมทั้งความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของกลุมน่ันเอง 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร น่ันคือ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับขาวสาร รวมถึงการตอบสนองตอเน้ือหาดังกลาว ไม

แตกตางกันดวยอีกดวย 

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, น. 40-44) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการเลือกเปดรับ

ขาวสารไว 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือการรับรู (Cognition) คือ ผูรับสารตองการขอมูลขาวสาร (Information) เพ่ือ

สนองตอความตองการและความอยากรู 

2. เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) คือ การเปดรับสื่อเปนไปเพ่ือการแสวงหาความ

ต่ืนเตน สนุกสนานและการพักผอน 

3. เพ่ืออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การตองการมีสวนรวม

หรือเปนสวนหน่ึงของสังคม 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เปนการเปดรับหรือเขาหาสื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงงาน

ประจําหรือหลีกเลี่ยงคนรอบขาง 
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แม็คคอมบ และ เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979, pp. 51-52, อางถึงใน คณิศร กู

เกียรตินันท, 2552, น. 16) มองวา บุคคลมีการเปดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) โดยบุคคลสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวตาง ๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสาร 

2. เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) ทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นตาง ๆ รอบตัว 

เพ่ือการตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) สามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดไปใชพูดคุยกับผูอ่ืนได 

4. เพ่ือการมีสวนรวม (Participation) เพ่ือรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไป

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว 

นอกจากน้ี พีระ จิระโสภณ (2531, น. 450-452) ยังไดกลาวถึงปจจัยในการวิเคราะห

สื่อของการสื่อสารมวลชนในแงของการเปดรับวา มักจะพิจารณาสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ีดวย ไดแก 

1. ดานความสะดวกในการเขาถึง (Availability) โดยการพิจารณาวาสื่อใดผูรับสาร

กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงงายที่สุด กลุมผูรับสารบางกลุมจะเขาถึงสื่อบางประเภทงายกวา 

สื่อประเภทอ่ืนนอกจากน้ีสื่อบางอยาง เชน วิทยุและโทรทัศนดูแลวมักจะเขาใจและรับรูไดงายกวา 

สื่อหนังสือพิมพ (โดยเฉพาะผูมีการศึกษาตํ่า) 

2. ดานการครอบคลุมของสื่อ (Coverage) หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพ

ของสื่อที่จะไปถึงผูรับ ทั้งน้ีโดพิจารณาในแงการครอบคลุมพ้ืนที่หรือบริเวณที่ผูรับสารอาศัยอยู 

3. ดานประสิทธิผลของสื่อ (Effectiveness) หรือผลที่เกิดจากการใชสื่อน้ัน อาจพิจารณา

ไดในหัวขอตอไปน้ี 

- การเรียกความสนใจ สื่อบางชนิดเรียกความสนใจจากผูรับสารไดมากกวา 

สื่อชนิดอ่ืน ๆ เชน สื่อโทรทัศนที่มีทั้งภาพและเสียงยอมเรียกความสนใจไดดีกวาสื่อวิทยุหรือสื่อ

สิ่งพิมพ 

- การใหความเขาใจ วิทยุอาจจะเหมาะสมในการประกาศหรือใหขาว แต

หนังสือพิมพและสิ่งพิมพเหมาะที่จะใหขอมูลราละเอียด สําหรับโทรทัศนน้ันไดเปรียบในแงการสาธิต 

- การชักจูงใจ การใหขาวสารโดยมีสื่อบุคคลเขามาเกี่ยวของในการสงสาร ยอมมี

ผลในการชักจูงใหปฏิบัติดีกวาการใหขาวสารโดยไมมีแหลงขาวสารหรือตัวบุคคลมาถายทอดขาวสาร 

วิทยุโทรทัศนสามารถใชนํ้าเสียงของบุคคลผูสงสารโนมนาวใจไดผลดี โดยเฉพาะโทรทัศนน้ัน กิริยา 

ทาทาง สีหนาของผูสงสาร ชวยเสริมการสื่อสารใหมีผลในการโนมนาวใจไดดีย่ิงขึ้น 

- การสรางความจดจํา การไดเห็นทั้งภาพและฟงเสียงมีสวนชวยในการจดจําได

ดีกวาการเห็นหรือฟงอยางเดียว อยางไรก็ตาม การเห็นอาจชวยสรางความจดจําไดดีกวาการฟงอยาง
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เดียว การฟงและดูจากสื่อวิทยุหรือโทรทัศนมีขอเสียเปรียบที่ผานหูผานตาไปแลว ไมสามารถนํามา

ทบทวนซ้ําเหมือนการอานสื่อสิ่งพิมพ 

4. ความนาเช่ือถือ (Media credibility) จากการวิจัยในหลายกรณี ยังไมมีผลสรุปที่ชัด

แจงวาสื่อชนิดใดผูรับสารใหความเช่ือถือมากที่สุด แตโดยทั่วไปสื่อโทรทัศนมักจะไดรับความนาเช่ือถือ

คอนขางสูงกวาสื่ออ่ืนในดานการงานขาว 

สําหรับตัวช้ีที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) แม็คคลอยค กลาววา 

สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ (McLeod & O Keefe, 1972, p. 123, อางถึงใน เกณฑสิทธ์ิ กันธจันทร, 

2555, น. 12) 

1. วัดจากเวลาที่ใชกับสื่อ (Time spent with the media) 

2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อ แยกตามประเภทของเน้ือหารายการที่แตกตางกัน 

โดยแม็คคลอยค (McLeod) กลาววา การวัดเรื่องเวลาใชสื่อ มีขอเสียที่วาคําตอบขึ้นอยู

กับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง เวลาวางที่คนมีอยูและการมีสื่อที่ใกลตัว (Availability 

of Medium) 

ดังน้ัน คําตอบเกี่ยวกับเวลาที่ใชสื่อ จึงไมสามารถแปลผลทางจิตวิทยาไดอยางชัดเจน 

 

2.3 ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) 

 

แมคคอม และ เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979, pp. 50-52, อางถึงใน คณิศร 

กูเกียรตินันท, 2552) อธิบายวา เหตุผลในการเปดรับสื่อมวลชนที่แตกตางกันไป ทําใหคนเลือกที่จะใช

สื่อมวลชนตางประเภทกัน คําวาเหตุผลน้ัน หมายถึง อะไรบางอยางที่สื่อมวลชนน้ัน ๆ สามารถ

ตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลน้ันได ซึ่งก็เปนเรื่องเฉพาะบุคคล และน่ีคือ สิ่งที่เรียกวา 

ความพึงพอใจ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 113) อธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีการใชประโยชนและ

ความพึงพอใจน้ีวา ใหความสําคัญกับผูรับสารนานะเปนผูกระทําการสื่อสาร ผูรับสารจะเปนผูเลือกใช

สื่อประเภทตาง ๆ และเลือกรับเน้ือหาของขาวสารเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตนเอง 

แคทซ และคณะ (Katz et al., 1974, p. 20, อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529, น. 634-

635) ไดใหคําอธิบายเรื่องของการใชประโยชนและความพึงพอใจ กลาวคือ (1) สภาวะทางสังคมและ

จิตใจเปนจุดเริ่มตนของ (2) ความตองการที่จําเปนตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิด (3) ความคาดหวังจาก

สื่อมวลชนจนนําไปสู (4) การเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ กัน ทําใหเกิด (5) การไดรับความพึง

พอใจตามที่ตองการและ (6) ผลที่ตามมาอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะไมใชผลที่ต้ังเจตนาไวก็ได ดังแสดงใหเห็นใน

รูปแบบจําลอง ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.1 แบบจําลองการสื่อสารของ แคทซ และคณะ   

 

จากแบบจําลองตามแนวคิด เรื่องการใชประโยชนและความพึงพอใจ แคทซและคณะ

อธิบายวาสภาวะทางสังคมและจิตใจที่แตกตางกัน ทําใหมนุษยมีความตองการที่แตกตางกัน และแต

ละคนคาดคะเนวา สื่อแตละประเภทจะสนองความตองการไดแตกตางกันออกไปดวย ซึ่งลักษณะ

ดังกลาวทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชสื่อแตกตางกัน และยังทําใหเกิดผลอ่ืน ๆ ที่ไมได

มุงหวังตามมาอีกดวย 

สวน คิพแพค และ เมอรเรย (Kippax & Murray, 1980, pp. 335-359, อางถึงใน  

คณิศร กูเกียรตินันท, 2552, น. 15) ไดศึกษาเร่ืองการใชสื่อและความพึงพอใจ รวมถึงการรับรูใน

คุณประโยชนของสื่อโดยหาความสัมพันธของความตองการในการใชสื่อมวลชนกับความพึงพอใจและ

การใชสื่อกับการรับรูในคุณประโยชนของสื่อ ดังน้ี คือ 

1. ปจจัยดานตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เปนตัวกําหนดการใชสื่อและ

การรับรูในคุณประโยชนของสื่อ โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับอายุ ปรากฏวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมาก

จะเลือกใชสื่อเพราะคํานึงถึงความสําคัญของสื่อมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย และกลุมที่มีอายุ

นอยจะใชสื่อเพ่ือความบันเทิง แตกลุมที่มีอายุมากจะใชสื่อเพราะสนใจที่จะรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม

เปนตน 

2. คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใชสื่อมากประเภทกวาคนที่มีการศึกษาตํ่า 

3. จากประเภทของสื่อ โทรทัศนจะถูกเลือกใชเปนอันดับหน่ึงเพราะกลุมเปาหมายเห็น

วาเปนสื่อที่มีประโยชน โดยใหขอมูลตาง ๆ ที่เขาสนใจเกี่ยวกับโลกและเหตุการณภายในประเทศ 

รวมทั้งใหความบันเทิงไดอีกดวย 

4. กลุมเปาหมายสวนใหญมีการเลือกใชสื่ออยางมีจุดมุ งหมาย และเขาใจถึง

คุณประโยชนของสื่อที่มีตอผูใช 

สภาวะทาง

จิตใจและ

สังคม  

(ซ่ึงกอใหเกิด) 

ความตองการ

จําเปนของ

บุคคล 

(และเกิดมี) 

ความคาดหวัง

จาก

สื่อมวลชน

หรือแหลง

ขาวสารอ่ืน ๆ  

(แลวนําไปสู) 

การเปดรับ

สื่อมวลชนใน

รูปแบบตาง ๆ 

(อันกอใหเกิด) 

การไดรับ

ความพึงพอใจ

ตามท่ีตองการ 

ผลอ่ืน ๆ ท่ี

ตามมา  

(ท่ีไมได 

มุงหวังไว) 



 15 

โรเซนเกรท (Rosengren, 1974, pp. 269-285, อางถึงใน นิลาวัณย พาณิชยรุงเรือง, 

2540, น. 25) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง “ประโยชน” (Uses) กับคําวา “ความพึงพอใจ 

(Gratifications) วา เปนลักษณะหน่ึงของผลที่เกิดจากการใชสื่อ โดยประโยชนสามารถนําไปสูความ

พึงพอใจได ขณะเดียวกัน ความพึงพอใจก็อาจจะไดรับจากประโยชน ทั้งสองคํามีความสัมพันธกัน

นักวิจัยจึงอาจศึกษาเฉพาะตัวใดตัวหน่ึง โดยมีเปาหมายถึง ทั้งสองตัวก็ได 

นอกจากน้ี เวนเนอร (Wenner, 1985, pp. 171-193, อางถึงใน นิลาวัณย พาณิชยรุงเรือง, 

2540, น. 26-27) ยังวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ โดยแบงเปน 4 กลุม คือ 

1. Orientational Gratifications หมายถึง การใชขาวสารทางดานขอมูลเพ่ือการอางอิงและ

เพ่ือเปนแรงเสริมยํ้าในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบ ไดแก การติดตามขาวสาร 

การไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ (Decisional Utility) หรือเพ่ือชวยในการลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง (Vote Guidance) 

2. Social Gratifications การใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม เชน 

การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอ่ืน ใชเปนขอมูลเพ่ือชักจูง เปนตน 

3. Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชประโยชนขาวสาร เพ่ือดํารง

เอกลักษณของบุคคล หรือเพ่ือการอางอิงผานตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับสื่อ หรือปรากฏในเน้ือหาของสื่อ 

เชน การยึดถือ หรือความช่ืนชมผูอานขาวเปนแบบอยางในทางพฤติกรรม เปนตน 

4. Para-Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใชขาวสาร เพ่ือประโยชนใน

การลด หรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ หรือเพ่ือปกปองตนเอง เชน เปนการใชเวลาใหหมด

ไป เพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งที่ไมพึงพอใจอยางอ่ืน เปนตน 

แมคคอมป และ เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979, pp. 51-52, อางถึงใน  

คณิศร กูเกียรตินันท, 2552) ไดอธิบายถึงการใชสื่อมวลชน เพ่ือสนองความตองการและสรางความพึง

พอใจ โดยเนนดานการดํารงชีวิตในสังคมดังตอไปน้ี 

1. ตองการรูเหตุการณ (Surveillance) ดวยการติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ จาก

สื่อมวลชน เพ่ือใหรูถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับตนเอง สภาพปจจุบันที่อยูรอบตัว 

2. ตองการขาวสารเพ่ือชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยการเปดรับสื่อมวลชน ทําใหบุคคลสามารถกําหนดความคิดเห็นของ

ตนตอสภาพหรือเหตุการณรอบตัว 

3. ตองการขอมูลเพ่ือประกอบการสนทนาในชีวิตประจําวัน (Discussions) โดยการ

เปดรับสื่อมวลชน ทําใหบุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการสนทนากับผูอ่ืน 

4. ตองการการมีสวนรวม (Participating) ในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นรอบตัว 



 16 

5. ตองการขาวสารเพ่ือเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําไป

แลว (Reinforcement) 

6. ตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลินและ

ผอนคลายอารมณ 

สําหรับการวิจัยครั้งน้ีไดใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจเปนกรอบใน

การศึกษาถึงประโยชนจากการเปดรับชมรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

 

2.4 แนวคิดรายการประเภทพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (The Straight Talk) 

 

“Straight Talk” ก็คือ การพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (คือ รายการที่มีผูพูดเพียงคนเดียวพูด

ใหผูฟงฟงโดยตรงน่ันเองไมใชเปนการพูดคุยกับคนอ่ืนใหผูฟงฟง) แตการพุดคุยน้ันในการจัดทํา

รายการทางวิทยุกระจายเสียงน้ัน จําเปนตองมีบท (Script) Straight Talk Program จึงมิใชลักษณะ

การอานบท แตเปนการพูดตามบทที่ไดเตรียมมา ใหเปนธรรมชาติ ซึ่งจะนาฟงและดึงดูดความสนใจได

มากกวา  ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับลักษณะการพูดของผูพูด (Speaker) ดวย ย่ิงพูดเปนธรรมชาติมากเทาใด

ย่ิงไดรับความสนใจมากขึ้นเทาน้ัน (นภากรณ อัจฉริยะกุล และ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ, 2546, น. 316-

322) 

จุมพล รอดคําดี (2525, น. 65) กลาววา รายการพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (Straight Talk) 

เปนวิธีการสื่อสารกับผูฟงอยางตรงไปตรงมาที่สุด ประหยัดเวลา และคาใชจายมากที่สุดเน้ือหามีความ

ยืดหยุนมากที่สุด ถาผูพูดไมพอใจขอความตอนไหน ก็สามารถตัด ตอ แตง เติมไดทันที แมกระทั่งเวลา

ที่ออกอากาศ สวนการพูดน้ันไมวาจะเปนลีลาการพูด นํ้าเสียง หรือสํานวนการพูดก็เปนลักษณะ

เฉพาะตัวของคนพูดเอง 

รายการ Straight Talk น้ีจําเปนตองอาศัยขอมูลหลาย ๆ ดาน ถามีการเรียบเรียงลําดับ

เรื่องเหลาน้ันเปนอยางดี รายการประเภทน้ีจะไดรับความไววางใจและเปนที่นาเช่ือถืออยางมาก  

ถาผูพูดเปนนักวิเคราะหที่ดี มีความเที่ยงธรรม หรือถาไมใชนักวิเคราะห แตก็ควรจะเปนบุคคลที่มี

ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน ๆ โดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม นอกจากการเปนผูจัดที่มีความรูหรือเปน

นักวิเคราะหที่ดีแลว จะตองเปนผูที่มีลีลาการพูดที่นาเช่ือถือรวมอยูดวย 

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการนํารูปแบบรายการ Straight Talk มาใชในรายการวิทยุโทรทัศน 

ซึ่งเปนสื่อสารมวลชนทั้งภาพและเสียง จึงจําเปนตองมีคุณสมบัติบางประการที่เหมาะสมกับการจัด

รายการทางโทรทัศนเพ่ิมขึ้นมาดวย 
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คุณสมบัติของผูดําเนินรายการทางรายการโทรทัศน 

ผูดําเนินรายการ หรือพิธีกร (Master of Ceremonies) คือ องคประกอบสําคัญที่ทํา

หนาที่เช่ือมระหวางเน้ือหารายการและผูชมผูดําเนินรายการจึงเปนงานที่ตองใชความสามารถ 

และคุณสมบัติหลายประการ Hilliard (1978, อางถึงใน อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน, 2554, น. 19-20) 

ไดสรุปคุณสมบัติโดยรวมของผูดําเนินรายการโทรทัศน ดังน้ี 

1. มีทักษะในการสื่อสาร คือ สามารถสื่อสารไดอยางถูกตองและชัดเจน โดยใชทักษะใน

การพูด ฟง อาน และเขียน ไดถูกตองตามหลักภาษาและอักขระวิธี 

2. บุคลิกดี แตงกายดี สุขภาพรางกายดี ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 

พิธีกรที่มีบุคลิกและการแตงกายดี เปนสิ่งที่จําเปนประการหน่ึงที่จะชวยใหรายการนาประทับใจยิ่งขึ้น 

3. มีความรูในดานตาง ๆ คือ นอกจากพิธีกรจะตองมีความรูทั่วไปแลว ยังตองมีความรู

ในเรื่องที่จะสัมภาษณ และขอมูลเกี่ยวกับแขกรับเชิญที่จะมาใหสัมภาษณในรายการเปนอยางดี 

4. มีความมั่นใจในตนเอง นับเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหรายการดําเนินไปไดดวยดี  

ถาพิธีกรขาดความมั่นใจในตนเองแลว อาจจะแสดงออกมาทางการพูด นํ้าเสียง ทาทาง ทําใหเกิด

ความประหมา ดังน้ัน ผูที่จะมาเปนพิธีกรควรมีความมั่นใจวาตนมีความสามารถในการดําเนินรายการ 

ก็จะชวยทําใหโอกาสผิดพลาดตาง ๆ ลดนอยลง 

5. ความต้ังใจจริงและความรับผิดชอบ คุณภาพและคุณคาของบรรยากาศในรายการจะ

ขึ้นอยูกับความมุงมั่นต้ังใจของพิธีกรวาจะมีความพยายามเต็มที่ หรือมีการเตรียมความพรอมเพียงใด 

พิธีกรที่ดีจึงมีความมุงมั่นและรับผิดชอบใหรายการสําเร็จไดดวยความราบรื่น 

6. มีไหวพริบ แกปญหาเฉพาะหนาไดดี การดําเนินรายการอาจมีปญหาหรืออุปสรรค 

ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น พิธีกรจึงตองเปนผูที่สามารถใชปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจ 

แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางสุขุมรอบคอบ 

7. มารยาทดี สุภาพ ใหเกียรติ พิธีกรควรแสดงออกดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ ออนนอม 

รักษามารยาทและใหเกียรติแขกรับเชิญและผูชมทางบาน 

8. ย้ิมแยมแจมใส เปนกันเอง หนาที่ของพิธีกรประการหน่ึงคือ สรางบรรยากาศ 

ความเปนกันเองในรายการ เพ่ือใหเกิดความรูสึกเหมือนพูดคุยกันมากกวาเปนการสัมภาษณ ซึ่งพิธีกร

ตองย้ิมแยมแจมใส เปนมิตร และควบคุมอารมณไดดี 

9. มีอารมณขันที่สุภาพ พิธีกรประเภทรายการสนทนา หากเปนผูที่มีอารมณขัน จะชวย

ทําใหการดําเนินรายการมีชีวิตชีวามากย่ิงข้ึน แตอารมณขันน้ันตองมีความสุภาพ ควรหลีกเลี่ยงการใช

ถอยคํา สํานวนสรางอารมณที่อาจไมสุภาพ 

10. นํ้าเสียงดี มีลีลาในการพูด พิธีกรควรมีนํ้าเสียงดี ไมแหบหรือแหลมจนเกินไป สราง

เอกลักษณในการพูดอยางมีจังหวะจะโคน พูดไมเร็วหรือชาเกินไป 
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อุฬาร เน่ืองจํานง (2527, น. 76-77) ยังกลาวเพ่ิมเติมถึงลักษณะการทําหนาที่ผูดําเนิน

รายการที่ดี วาควรจะประกอบดวย บุคลิกลักษณะสวนตัว 

1. พูดจาชัดเจนถูกตองตามอักขรวิธีและสุภาพ 

2. ควบคุมรายการใหดําเนินไปตามเปาหมาย 

3. การพูดเช่ือมรายการตองกลมกลืนดวยเน้ือหาสาระ 

4. ตองทําตัวเปนพ่ีเลี้ยงที่ดีของผูรวมงาน 

5. มีความรู ความเขาใจในเรื่องราวที่จะซักถามผูรวมรายการพอสมควร 

6. ตองแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

7. มีความรูเกี่ยวกับอุปกรณในหองสงเปนอยางดี 

8. นําสารประโยชนมาพูดสอดแทรกในรายการบาง 

9. การแตงกายตองสุภาพเหมาะสมกับลักษณะของรายการ 

10. มีความสํานึกในหนาที่ของสื่อสารมวลชนที่รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

11. ไมทํางานเพ่ือเอาเดนแตเพียงคนเดียว 

นอกจากน้ี ในรายการโทรทัศนที่มีรูปแบบพูดโดตรงกับผูชม (Straight Talk) ยังตองให

ความสําคัญกับการนําเสนอการพูดเปนอยางมาก ดังน้ันผูดําเนินรายการจึงตองมีการเตรียมพรอม

สําหรับการนําเสนอการพูดกอนที่จะมีการสื่อสารทางรายการโทรทัศน การพูดผานรายการโทรทัศน

คือ การพูดในที่สาธารณะหรือพูดตอหนาชุมชน เพราะสิ่งที่พูดออกมาน้ันจะสงไปยังผูชมทางบานได

พรอมกันเปนจํานวนมหาศาล ซึ่งผูพูดตองมีความรับผิดชอบตอเน้ือหาที่จะนําเสนอเปนอยางมากและ

ตองมีความสามารถในการพูดตามแบบตาง ๆ จึงไดมีการแบงประเภทของการพูด แบงตามวิธีการพูด

ไดดังน้ี (อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน, 2554, น. 25-27) 

1. การพูดอยางทองจํา (Memorize Speech, Reciting from Memory) การพูด

ลักษณะน้ี ผูพูดไดเตรียมตัวโดยการทองเน้ือหาที่จะใชพูดมาอยางดี เน้ือหาจะครอบคลุมครบถวนใน

กําหนดเวลา แตอยางไรก็ตาม อยาพยายามนึกถึงคําทุกคําที่จะพูด เพราะจะทําใหผูพุดเกิดอาการ

สรางสมาธิใหกับตนเอง ดวยการจองหรือจดจอกับบางสิ่งเพ่ือไมใหตนเองสะดุดซึ่งจะทําใหขาดการ

สื่อสารกับบุคคลที่สนทนาดวย 

ขอดี เมื่อมีเวลาเตรียมพูดทําใหผูพูดมั่นใจ ไดเน้ือหาตรงตามเปาหมาย ภาษาที่ใชมีการ

เรียบเรียงและกลั่นกรอง 

ขอดอย การนําเสนอการพูดจะไมเปนธรรมชาติ ผูพูดไมสามารถปรับเน้ือหาให

สอดคลองกับผูฟงหรือสถานการณได และถามีเน้ือหาสวนใดที่เกิดการสะดุดข้ึนมา ก็จะทําใหการพูด

ตะกุกตะกักไมตอเน่ือง 
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2. การพูดกะทันหัน (Impromptu Speech) คือ การพูดที่ผูพูดไมไดเตรียมพรอมมา

กอนลวงหนา มักจะมีเวลาสั้น ๆ ในการเตรียมตัว การพูดในลักษณะน้ีไดเปนอยางดีน้ันข้ึนอยูกับ

ประสบการณและความสามารถเฉพาะตัวของผูพูด 

ขอดี การพูดจะเปนธรรมชาติและแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูพูด สามารถนํา

เหตุการณในขณะน้ันไปพูดได ซึ่งจะชวยสรางชีวิตชีวาใหกับเรื่องที่พูดได 

ขอดอย เน่ืองจากไมมีเวลาในการเตรียมตัวลวงหนา ดังน้ันการเลือกใชคําหรือการ

เรียบเรียงลําดับเน้ือหาในการพูดอาจจะยังไมดี ไมครอบคลุมประเด็น พูดออกนอกเรื่องหรือพูดสรุป

จบไมไดเสียที 

3. การพูดแบบอานจากรางหรือตนฉบับ (Reading from a Manuscript) เปนการพูด

แบบอานจากตนฉบับที่ไดเขียนไวเรียบรอยแลว มักใชในโอกาสที่เปนพิธีการหรือในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

เชน การกลาวกราบบังคมทูล การกลาวรายงาน การกลาวเปดงาน การแถลงการณการปราศรัย  

โดยไมตองการใหเกิดขอผิดพลาดขึ้น ลักษณะดังกลาวจะพบในรายการโทรทัศนประเภทรายงานขาว 

ซึ่งผูประกาศขาวจะอานขาวจากตนฉบับ ซึ่งอาจจะเห็นตนฉบับกอนลวงหนาสักพักหรืออาจจะเปน

ขาวใหมที่เพ่ิงเขามา ดังน้ันถาเปนไปได ผูพูดควรอานตนฉบับกอน เพ่ือตรวจดูการแบงวรรคตอนหรือ

ฝกอานคําเฉพาะตาง ๆ นอกจากน้ีการอานขาว ผูอานขาวตองมองกลองเปนระยะ เหมือนกับการ

สบตากับผูพูด เปนการสื่อสารกับผูชม การกวาดสายตาไดกวางและจดจําขอความในขาวไดอยาง

รวดเร็วจึงเปนคุณสมบัติที่ผูประกาศขาวพึงมี นอกจากน้ี นํ้าเสียงตองมีความเช่ือถือ ออกเสียง

ภาษาไทยไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

ขอดี สามารถพูดไดอยางมั่นใจ ไมตองกังวลจะลืมเน้ือหา เพราะมีตนฉบับใหอาน 

และสามารถที่จะใชคําพูดที่สละสลวย ถูกตอง และเปนไปตามเวลากําหนด 

ขอดอย เปนการพูดที่ไมเปนธรรมชาติ (เปนการอานมากกวา) ซึ่งจะทําใหเกิดความ

นาเบ่ือ ดังน้ันผูที่สามารถอานไดอยางเปนธรรมชาติเหมือนกับการพูด ยอมทําใหการอานน้ีไมนาเบ่ือ 

และไดเน้ือหาอยางครบถวน เพราะผูพูดหรือผูอานไมตองคอยนึก และเน้ือหาที่ตองการนําเสนอก็มี

การพิมพเปนเอกสารไวแลว 

4. การพูดตามความเขาใจหรือพูดตามโครงราง (Extemporaneous Speech) เปน

การพูดที่ผู พูดมีความรูหรือความชํานาญดีแลว ในการเตรียมตัวพูดก็จะมีประเด็นในการพูด 

(Speaking Outline) ไวสําหรับหัวขอใหญ ขอยอยและคําพูดที่อางอิงหรือมีความสําคัญเทาน้ัน การ

พูดลักษณะน้ีจะเปนธรรมชาติ สามารถสื่อความหมายของวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดอยางกลมกลืน

และชวยใหการพูดมีสัมฤทธ์ิผลมากที่สุด ลักษณะการพูดดังกลาวมักจะพบในรายการสนทนา รายการ

สัมภาษณ เปนตน 
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ขอดี เปนการพูดที่มีการเตรียมตัวลวงหนาและสามารถนํามาพูดไดอยางเปน

ธรรมชาติ ผูพูดสามารถปรับหรือยืดหยุนเน้ือหาใหเขากับสถานการณหรือผูฟงได ชวยสรางบรรยากาศ

ความเปนกันเองและผูฟงสามารถที่จะมีสวนรวมได 

ขอดอย ถาผูพูดยังไมชํานาญ จะเกิดความประหมา อาจทําใหหลงลืมเน้ือหาหรือ

ประเด็นสําคัญของหัวขอที่จดไวได และความที่มีอิสระในการพูดแตละประเด็น อาจทําใหพูดในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงมากเกินไปจนเกินเวลา หรือทําใหประเด็นรอง ๆ หรือเน้ือหาปลีกยอยถูกหลงลืม หรือตองถูก

ตัดออกได 

 

2.5 แนวคิดความนาเชื่อถือของผูสงสาร (Source Credibility) 

 

ผูสงสารเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการสื่อสาร ในฐานะของการเปน 

ผูถายทอดขาวสารไปยังผูรับสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหเกิดการรับรูจนถึงข้ันเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งผูที่มีความนาเช่ือถือสูง จะมีความสามารถในการชักจูงใจ

มากกวาผูที่มีความนาเช่ือถือตํ่า ดังน้ัน การสื่อสารจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ลวนเริ่มตน

จากบรรยากาศความนาเช่ือถือของผูสงสารเปนสําคัญ 

โอคีฟ (O’keefe, 1990, pp. 132-133, อางถึงใน จุฬารัตน สุกระสูยานนท, 2554, น. 

16) กลาววา ความนาไววางใจ มีความหมายเชนเดียวกับบุคลิกภาพ (Character) และ ความ

ปลอดภัย (Safety) โดยผูรับสารจะใหความเช่ือถือและไววางใจตอผูสงสารที่มีบุคลิกภาพดี มีศีลธรรม 

แมคครอสกี้ และ ดาเลย (McCroskey & Daley, 1987, อางถึงใน รัชดา ธนูศิลป, 2552, 

น. 29) เห็นวา ความนาเช่ือถือของผูสงสาร หมายถึง การรับรูของผูรับสารเกี่ยวกับภาพลักษณ 

(Image) ของผูสงสารน้ัน ๆ และสรุปวา มีคุณสมบัติอยางนอยที่สุด 5 ประการ ที่ชวยใหผูสงสารมี

ความนาเช่ือถือ ไดแก 

1. ความสามารถ (Competence) ไดแก ความรูความสามารถในขอมูลหรือเรื่องที่จะ

สื่อสารและการสงสาร รวมทั้งความสามารถในการจัดการควบคุมสถานการณในการสื่อสาร 

2. คุณลักษณะหรือบุคลิกลักษณะ (Character) ผูสงสารจําเปนตองมีบุคลิกลักษณะที่

แสดงถึงความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบที่ดี ตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม แสดงออกถึงความ

อบอุนนาไววางใจ 

3. ความสุขุมเยือกเย็น (Composure) และความคลองแคลวในการสื่อความ ไมมี

อาการแสดงความต่ืนเตน หวาดกลัว หรือไมสามารถควบคุมอารมณ ความรูสึกได 

4. เปนคนที่สังคมยอมรับหรือเปนที่รูจักทางสังคม (Socialibility) การเปนคนที่มี

ช่ือเสียงหรือเปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปน้ัน จะทําใหไดรับความรูสึกที่ดี ผูรับสารจะใหความนิยม
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เช่ือถือสวนใหญมักเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นกอนที่จะมีการสื่อสารเกิดขึ้น (Prior Attitudes) เปน

ความรูสึกที่ผูรับสนใจที่จะรับขาวสารจากผูสงสารที่เขาช่ืนชอบอยูกอนแลว 

5. การเปนคนเปดเผย (Extroversion) จะชวยสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นแกผูรับสาร 

การใหขอมูลและการไมปดบังขอมูลของผูสงสารจะทําใหผูรับสารรูสึกสนิทสนมเปนกันเองทราบและ

เขาใจวัตถุประสงคของผูสงสารไดงายยิ่งขึ้น 

โดย โอคีฟ (O’keefe, 1990, pp. 132-133, อางถึงใน จุฑารัตน กระสูยานนท, 2554, 

น. 16) ไดอธิบายวา ความสามารถมีความหมายเชนเดียวกับความชํานาญ (Expertise) ความรูเฉพาะ

ทาง (Authoritativeness) และคุณวุฒิ (Qualification) ซึ่งหมายถึง การประเมินอยางคราว ๆ ของ

ผูรับสารวาผูสงสารอยูในฐานะที่ทราบความจริงและทราบวาสิ่งใดถูกตอง โอคีฟ (O’keefe, 1990, 

pp. 134-140) ไดกลาวอีกวา ความนาไววางใจ มีความหมายเชนเดียวกับคําวา บุคลิกภาพ (Character) 

และความปลอดภัย (Safety) โดยผูรับสารจะใหความเช่ือถือและไววางใจตอผูสงสารที่มีบุคลิกดี มีศีลธรรม

สูง 

ขณะที่ เดวีโต (Devito, 2003, p. 402, อางถึงใน จุฑารัตน กระสูยานนท, 2554) 

อธิบายวาความสามารถเปนเรื่องของความรูและความชํานาญที่ผูรับสารคิดวาผูสงสารมี และยิ่งคิดวามี

ความรู ความชํานาญมากเทาไหร ก็จะเปนไปไดวาผูรับสารจะเช่ือผูสงสารเทาน้ัน และเปนไปไดอีกวา 

ผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะในบางประเด็นจะถูกประเมินวามีความรูความสามารถในเร่ืองอ่ืน ๆ 

ดวย 

โฮฟแลนด, จานิส, และ เคลลี่ (Hovland, Janis, & Kelly, 1953, อางถึงใน รัชดา ธนูศิลป, 

2552, น. 27) กลาววา ความนาเช่ือถือของผูสงสารข้ึนกับปจจัย 2 ประการ คือ ความสามารถหรือ

ความเปนผูชํานาญ (Competence of expertness) และความนาไววางใจ (Trustworthiness) 

ความสามารถหรือความเปนผูชํานาญ (Competence of expertness) เปนสิ่งที่

ประเมินจากคุณสมบัติที่ผูสงสารมีในเรื่องของความรูเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอางถึงหรือกําลังพูดอยู สวน

ความนาไววางใจ (Trustworthiness) หมายถึง ระดับความเช่ือมั่นของผูรับสารที่ประเมินเจตนาของผู

สงสารในการที่จะสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร วาไมไดแฝงความผลประโยชนสวนตนหรือมีสิ่งซอน

เรน กลาวคือ ความรูสึกมั่นใจวาพฤติกรรมของคนอ่ืนที่มีตอเราน้ันจะเปนไปในทางบวก ปจจัยทั้งสอง

ประการน้ี ผูรับสารตองมองเห็นวามีอยูในตัวผูสงสาร ความนาเช่ือถือของผูสงสารน้ี ไมใชสิ่งที่ผูสงสาร

จะประกาศใหทุกคนทราบและไดรับการยอมรับ ความนาเช่ือถือไมไดมีลักษณะโดด ๆ เหมือนอยาง

อายุ เพศ แตตองเปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรู และเช่ือเชนน้ัน ซึ่งความนาเช่ือถือของผูสงสารจะ

แตกตางกันไปตามหัวขอของสารและแตกตางไปในแตละสถานการณ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 

2546, น. 120) 
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นอกจากน้ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 65-67) กลาวเพ่ิมเติมในประเด็นความสามารถ

หรือความเปนผูชํานาญวา หากผูสงสารมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ทําการสื่อสารดีดวย โอกาสที่การ

สื่อสารจะประสบความสําเร็จก็มีมาก ในทางตรงกันขามหากผูสงสารไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองที่

จะทําการสื่อสารดีพอ ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะลดลง 

เบทติงกัส (Bettinghaus, 1980, อางถึงใน รัชดา ธนูศิลป, 2552, น. 28) กลาววา 

ปจจัยที่ผลตอความนาเช่ือถือของผูสงสารมี 3 ประการ คือ 

1. ความปลอดภัยหรือความนาไววางใจของผูสงสาร ไดแก ลักษณะของผูสงสารที่มี

ความเปนมิตร ไมเห็นแกตัว มีความยุติธรรม มีความจริงใจ มีจริยธรรม ใหอภัย 

2. คุณลักษณะของผูสงสาร ไดแก ความประทับใจของผูรับสารที่มีตอความสามารถของ

ผูสงสาร เชน การมีประสบการณ การมีอํานาจ ความฉลาด ความเช่ียวชาญของผูสงสาร 

3. บุคลิกภาพของผูสงสาร ไดแก ความเปนกันเองกับผูรับสาร ความคลองตัวของผูสง

สาร ความกระตือรือรน 

เลเมอรส และ เมอรส (Lemert & Mert, 1966, อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2546) 

กลาวถึงขอสรุปในการวิจัยดานความนาเช่ือถือของผูสงสารวา มีปจจัย 3 ประการที่ผูรับสารมักจะใช

ในการตัดสินความนาเช่ือถือของผูสงสาร ไดแก 

1. ปจจัยที่สรางความอบอุนและไวใจไดของผูสงสาร (Safety factor) ผูสงสารที่จะมี

คุณลักษณะดานน้ีไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี ใจดีเขากับคนอ่ืนไดงาย มีความเปนเพ่ือน ไมขัดคอใคร 

นาคบ สุภาพ ไมเห็นแกตัว ยุติธรรม รูจักใหอภัย เอ้ือเฟอ ราเริง มีศีลธรรม อดทน 

2. ปจจัยที่เปนคุณสมบัติของผูสงสาร (Qualification factor) ปจจัยน้ีจะเนนความรู 

ความชํานาญ ประสบการณของผูสงสาร คุณสมบัติเหลาน้ี ไดแก มีประสบการณดานใดดานหน่ึง 

ไดรับการฝกฝนที่ดี มีความชํานาญ มีอํานาจในหนาที่ มีความสามารถ มีเชาวปญญา 

3. ปจจัยดานพลวัตของผูสงสาร (Dynamism factor) ปจจัยน้ีจะแสดงออกถึงความ

คลองแคลว กระตือรือรน ความไมเฉื่อยชาของผูสงสาร ไดแก มีพลัง เขมแข็ง รูจักเอาใจเขามาใสใจ

เรา ตรงไปตรงมา กลา กระตือรือรน รวดเร็ว คลองแคลว 

ในการสื่อสารทางการเมืองน้ัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับความนาเช่ือถือของผูสงสารจะมีผล

ตอการยอมรับของผูรับสารดวย ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความนาเช่ือถือของผูสงสารมาจากการคนพบใน

การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสารในการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ (Persuasive 

communication) ซึ่งการวิจัยสวนใหญพบวา ผูที่มีความนาเช่ือถือสูงจะมีความสามารถในการชักจูง

ใจมากกวาผูที่มีความนาเช่ือถือตํ่า เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการสื่อสารจะประสบความสําเร็จมากนอย

เพียงไร ลวนเร่ิมตนมาจากบรรยากาศแหงความนาเช่ือถือของผูสงสารเปนสําคัญ เพราะฉะน้ันจะตอง

ทําใหผูรับสารเกิดความมั่นใจในตัวผูสงสาร 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ชิบ จิตนิยม (2534) ศึกษาเร่ือง “ความตองการขาวสาร การใชประโยชน และความพึง

พอใจของกลุมประชาชนผูใชบริการเคเบิลทีวี” พบวา ระดับความพอใจตอประเภท และคุณภาพของ

รายการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับชมรายการ กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีความพอใจสูงตอ

ประเภท และคุณภาพของรายการ จะใหเวลาในการรับชมรายการมากกวากลุมที่มีความพอใจใน

ระดับที่ตํ่า 

พัชรินทร เศวตสุทธิพันธ (2536) ไดทําการสํารวจ “ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือก

รับชมรายการขาวโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา กลุมตัวอยาง 

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพรับ

ราชการ และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 12,500 บาท  และยังพบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจขาวสาร

จากรายการขาวโทรทัศนและมีความตองการขาวสารจากรายการขาวโทรทัศนเปนประจําทุกวัน 

รวมทั้งมีความจําเปนตองใชขาวสารจากรายการขาวโทรทัศนในชีวิตประจําวัน โดยขาวสารที่

จําเปนตองใช 5 อันดับแรกคือ ขาวการเมือง ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ และขาวกีฬา 

กลุมตัวอยางสวนใหญระบุสาเหตุในการเลือกรับชมรายการขาวโทรทัศนวา เพ่ือติดตามขาวสาร 

รองลงมาคือ เพ่ือผอนคลายอารมณ และเพ่ือนําไปสนทนากับผูอ่ืน โดยไดนําขาวสารจากรายการขาว

โทรทัศนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และเพ่ือนําไปเปน

หัวขอสนทนากับบุคคลอ่ืน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเช่ือถือขาวโทรทัศน แตมีความเห็นวาควร

ปรับปรุงการเสนอขาวโทรทัศนใหดีขึ้น ทั้งดานเน้ือหาของขาว ประเภทและปริมาณของขาว วิธีการ

นําเสนอ ตลอดจนการอานขาวของผูประกาศใหถูกตอง ชัดเจน ตามอักขระภาษาไทย สําหรับเหตุผล

ของการเลือกรับชมรายการขาวโทรทัศนจากชองตาง ๆ สวนใหญเลือกชมเพราะการนําเสนอดี 

รองลงมาคือ เน้ือหาของขาวดี โดยเห็นวา สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เสนอขาวในประเทศไดดี

ที่สุด รองลงมาคือ สถานีวิทยุไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. 

ปทมาวดี หลอวิจิตร (2539) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ 

‘รายการสนทนา 45 นาที ปญหาบานเมือง’ ของผูชม” พบวา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการเปดรับชม กับทัศนคติ การใช

ประโยชน และความพึงพอใจของผูชมรายการสนทนา 45 นาที ปญหาบานเมือง ผลการวิจัยมี

ดังตอไปน้ี 1. ระดับการศึกษาและอาชีพ มีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับรายการสนทนา 45 นาที 

ปญหาบานเมือง 2. ระดับการศึกษาและรายได มีความสัมพันธกับความพึงพอใจเกี่ยวกับรายการ

สนทนา 45 นาที ปญหาบานเมือง 3. พฤติกรรมการเปดรับชม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

ดานรูปแบบเน้ือหาและระยะเวลาการออกอากาศ 
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วิยดา เกียวกุล (2538) วิจัยเรื่อง “การใชประโยชนและความพึงพอใจในการเปดรับ

รายการโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา 

อาชีพ และรายไดแตกตางกัน ขณะที่ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีการเปดรับรายการขาวโทรทัศน การ

ใชประโยชน และความพึงพอใจไมแตกตางกัน และการเปดรับชมรายการขาวโทรทัศน มีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 

พสุ ชัยเวฬุ (2541) ศึกษาถึง “การใชประโยชนและความพึงพอใจในการเปดรับชม

ขาวสารการเมืองทางโทรทัศนของนิสิตนักศึกษา” โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ประชากรชาว

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสาร

การเมืองจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด โดยเปดรับเปนประจําทุกวันในชวงเวลา 17.00-22.00 น. รูปแบบ

รายการที่เปดรับสวนใหญเปนรายการขาว โดยเฉพาะรายการของสถานีโทรทัศนไอทีวี นอกจากน้ี 

นิสิตนักศึกษามีความคาดหวังจากการเปดรับขาวสารการเมืองทางโทรทัศนในระดับปานกลางถึงมาก 

และสวนใหญใชประโยชนเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณการเมือง และตองการเปนคนทัน

ตอเหตุการณเพ่ือทราบความคิดเห็นของนักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการศึกษา และเพ่ือนําไปใชสนทนากับผูอ่ืน 

อนุชิต มุรธาทิพย (2542) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการใชประโยชน

ของผูชมรายการ ตีสิบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท.” ผลการวิจัยพบวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจและการใชประโยชนจากการชมรายการอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

และใชประโยชนจากการชมรายการเพ่ือใหไดความเพลิดเพลินและความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือ 

เพ่ือใหไดรับขาวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก โดยเพศที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการชม

รายการไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมี

พฤติกรรมในการชมรายการแตกตางกัน และพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันจะมี

ระยะเวลาในการชมรายการไมแตกตางกัน นอกจากน้ี เพศที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอ

รายการไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตาง

กัน จะมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

อิศราวดี ชํานาญกิจ (2542) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ การใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูชมรายการโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานครตอรายการดานการเมืองที่เสนอทางสถานีโทรทัศน” 

พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางเปนนักเรียน นักศึกษา มีอายุระหวาง 18-25 ป 

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง พ้ืนความรูอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

ในสวนการรับชมรายการดานการเมืองทางโทรทัศน สวนใหญเปดชมรายการโทรทัศนมากกวา 4วันตอ

สัปดาห ชวงเวลาที่เปดชมรายการโทรทัศน  คือ  18.00-20.00 น. และ 21.00-24.00 น. ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่มีผูชมจํานวนใกลเคียงกัน สวนรายการที่สนใจน้ัน สวนใหญสนใจติดตามชมรายการขาว 
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โดยเฉพาะขาวประจําวันและวิเคราะหขาว มีการรับชมรายการการเมืองคอนขางบอยแตไมทุกวัน 

รายการการเมืองที่กลุมตัวอยางสามารถเอยเปนช่ือแรก คือ รายการขาวชอง 7 สี ซึ่งมีจํานวนมาก

ที่สุด และสถานีโทรทัศนที่ติดตามชมรายการดานการเมืองมากที่สุด คือ ITV การศึกษาทัศนคติทาง

การเมืองพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเมืองในแงบวก โดยภาพรวมมีความเขาใจการเมือง

คอนขางสูง การศึกษาความพึงพอใจที่ไดรับจากการเปดชมรายการดานการเมืองโทรทัศน พบวา  

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารที่ไดรับเกิดการเรียนรู มีความรูทางการเมืองที่ใหม 

ทันสมัยและมีผลกระทบกับวิถีของตนโดยตรง กลุมตัวอยางสามารถทบทวนความรูทางการเมืองไดรับ

ประโยชนจากขอมูลที่มีความถูกตอง เช่ือถือได และสามารถนําไปใชประโยชน นอกจากน้ียังไดเรียนรู 

เรื่องการเมืองที่เขาใจงาย ไมเครียด ใหความเพลิดเพลินสนุกสนานเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ศรีศรินทร อาภากุล (2543) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับสาร การใชประโยชน และความพึง

พอใจ รายการ “ถอดรหัส” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา การเปดรับ

รายการ “ถอดรหัส” มีความสัมพันธกับการใชประโยชน และความพึงพอใจ ตอรายการ ความพึง

พอใจมีความสัมพันธกับการใชประโยชน จากรายการลักษณะทางประชากรดานการศึกษา และรายได 

มีความสัมพันธกับการเปดรับรายการลักษณะทางประชากรดานการศึกษา และรายได มีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนและความพึงพอใจตอรายการ 

ธิติมา ปยะศิริศิลป (2544) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม การใชประโยชน และความพึงพอใจ

ของผูชมรายการสายตรงไอทีวี” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ ใน

เรื่องขาวที่เสนออยูในความสนใจ ทันตอเหตุการณมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจระดับมาก สวนความ

พึงพอใจดานการดําเนินรายการ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในดานผูดําเนินรายการใช

คําถามไดตรงประเด็นมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก สวนดานการใชประโยชนจาก

ขาวสาร กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับประโยชนมากที่สุดในดานการทราบขาวสารความเคลื่อนไหว 

ตาง ๆ ในสังคม โดยมีการใชประโยชนระดับมาก ลักษณะประชากรศาสตรในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได อาชีพ และสถานภาพสมรส ไมมีผลกับความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ และไมมี

ผลกับความพึงพอใจโดยรวม ในขณะที่พฤติกรรมดานความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการรับชม 

และพฤติกรรมการรับชม มีผลกับความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ 

ญานิศภาค กาญจนวิศิษฐ (2547) วิจัยเร่ือง กระบวนการสรางความหมายและบทบาท

วาทกรรมรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เปนการศึกษาเพ่ือคนหาความหมายของวาทกรรม

ที่ปรากฏอยูในรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ

วิเคราะหเน้ือหาของวาทกรรมรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน ผลการวิจัยสรุปไดวา 

ความหมายจากรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชนมี 5 ประเภท คือ การใหขอมูลอธิบายการ

สรางความพัฒนาตอประเทศ การช้ีแจงแกตาง การเลาปญหา การอบรมแนะนํา และการวิวาทะฝาย
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ตรงขาม โดยพบวาการใหความหมายที่เกิดข้ึนไดสงผลตอการสรางอัตลักษณเชิงบวกของนายกฯ 

ทักษิณ โดยปฏิบัติการทางวาทกรรมประกอบดวย กระบวนการผลิต ไดแก ผูนําเสนอตัวบท ที่ใชตัว

นายกฯ พูดดวยตัวเอง การคัดเลือกประเด็นโดยมีที่มาจากเกณฑดานเน้ือหา เกณฑจากตัวบุคคล และ

เกณฑดานบริบท รูปแบบการสื่อสารที่เลือกใชวิธีการนําเสนอแบบเลาคนเดียว และกลุมเปาหมาย 

มุงเนนการเขาถึงประชาชนจํานวนมาก 

นันทิดา โอฐกรรม (2547) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร การใชประโยชน และความ

พึงพอใจรายการขาวเชาทางโทรทัศนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปดรับรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนในระดับสูง โดยชมรายการ

ขาวภาคเขาทางโทรทัศนเปนประจําทุกวัน นอกจากน้ียังไดนําเน้ือหาสาระจากรายการไปใชประโยชน

ในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอรายการในระดับสูงเชนกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1. การ

เปดรับรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนมี่ความสัมพันธกับการใชประโยชนและความพึงพอใจตอ

รายการ 2. การใชประโยชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการ 3. ลักษณะประชากร

ทางดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการเปดรับรายการ 4. ลักษณะ

ประชากรทางดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับการใช

ประโยชนจากรายการ 5. ลักษณะประชากรทางดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา และรายได 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการ 

อภิสิทธ์ิ แซพู (2547) วิจัยเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

รายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” ซึ่งเปนรายการที่ เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการ

ประชาสัมพันธ ทําหนาที่ช้ีแจง ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นน้ัน พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติโนมเอียงไปในทางบวกตอรายการ ซึ่งสวนใหญเปนผูชม

รายการที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีอาชีพรับราชการและเปนพนักงานของรัฐ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีรายไดอยูในชวง 10,000-20,000 บาท/เดือน โดยผลวิจัยพบวาปจจัยดาน

ประชากรศาสตรแตกตางกันสงผลตอการมีทัศนคติที่แตกตางกันดวย 

เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ (2548) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และ

ความพึงพอใจของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการขาวภาคดึกทางสถานีโทรทัศนทั้ง 

5 ชอง (3, 5, 7, 9 และไอทีวี)” ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงและเพศชายใกลเคียง

กัน ซึ่งสวนใหญมีสถานภาพโสด มีอายุในชวงตาง ๆ เทากัน สวนใหญจะมีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน ผลการวิจัยในสวนของพฤติกรรม 

การเปดรับรายการขาวภาคดึก พบวา สถานีโทรทัศนไอทีวี ไดรับความนิยมมากที่สุด และเปดรับชม 

3-4 วัน/สัปดาห พบวากลุมตัวอยางสวนใหญติดตามชมขาวโดยต้ังใจดูเฉพาะหัวขอขาวที่นาสนใจ 

และใหเหตุผลเพ่ือติดตามขาวสารประจําวัน สถานที่ในการรับชมขาวภาคดึก สวนใหญจะชมที่บาน 
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ผลการวิจัยในสวนของการใชประโยชนจากขาวสารที่ไดรับจากการชมรายการขาวภาคดึกทางสื่อ

โทรทัศนน้ัน กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลวาเพ่ือทราบขาวสาร และความเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุด รองลงมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู สวนการใชประโยชนนอยที่สุดในกลุมน้ีคือ 

เพ่ือใหเกิดความบันเทิงและเพลิดเพลิน แตการใชประโยชนจากขาวสารโดยรวม อยูในระดับนําไปใช

ประโยชนไดมาก 

อรุณี แดงพันธ (2548) การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจและการใช

ประโยชนของผูฟงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เครือขาย 2 (เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรต) “มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเปดรับฟง ความพึงพอใจและการใชประโยชนของกลุมผูฟงรายการ

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขาย 2 (เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรต) โดยศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ 

กับความพึงพอใจที่มีตอรายการและการใชประโยชนจากรายการของกลุมผูฟง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 46-60 ป 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เปนผูเกษียณอายุงาน พอบานแมบาน และเจาของกิจการ โดยมี

รายไดระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน 

สวนพฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยทั่วไปน้ันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับฟง

รายการทุกวัน วันละ 1-2 ช่ัวโมง ชวงเวลาที่รับฟงรายการมากที่สุดคือ เวลา 20.31-23.00 น. ทั้งใน

วันจันทร-ศุกร และวันเสาร-อาทิตย สวนใหญรับฟงรายการคนเดียวในขณะอยูบาน โดยฟงสลับไปมา

กับคลื่นอ่ืน และมีเหตุผลในการเลือกรับฟงคือ เปดรับฟงเอง 

ในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย เครือขาย 2 (เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรต) น้ัน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรายการ

ประเภทตาง ๆ ในระดับปานกลาง 

โฉมฉาย ฟูใจ (2550) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และทัศนคติ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการคนคนคน” ผลการวิจัยพบวาดานความสัมพันธ

ระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศและระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ มีเพียงอายุ อาชีพ และรายไดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการดานความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการ ยกเวนระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจตอรายการดานความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการเปดรับชมรายการกับความพึงพอใจ 

พบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ คือ ความถ่ีในการรับชม และระยะเวลาในการเปดรับชมของ
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ประชาชนน้ัน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูชมรายการ กลาวคือ ประชาชนที่มีความถี่และ

ระยะเวลาในการเปดรับชมรายการมาก ก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้นไปดวย 

คณิศร กูเกียรตินันท (2552) วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ การใช

ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการคุยคุยขาว ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการรับชมรายการ การใชประโยชน และความพึงพอใจ

ของผูชมรายการคุยคุยขาวในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งความสัมพันธระหวางลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูชมกับพฤติกรรมการรับชมรายการคุยคุยขาว ความสัมพันธระหวางลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของผูชมกับการใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมรายการคุยคุยขาว และ

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรับชมรายการกับการใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชม

รายการคุยคุยขาวพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ เปนเพศหญิง อยู

ในชวงอายุ 24-31 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/

ธนาคาร และมีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท สวนพฤติกรรมการเปดรับชมรายการคุยคุยขาว

ของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ ชมรายการคุยคุยขาว ชมบาง (3-4 คร้ัง/สัปดาห) โดยกลุมตัวอยางสวน

ใหญชมรายการชวงเวลาวัน จันทร-ศุกร เวลา 21.30-22.00 น. และใชระยะเวลาในการเปดรับชม

รายการคุยคุยขาว (วันจันทร-ศุกร) ประมาณ 20 นาที เหตุผลสําคัญที่เลือกชมรายการคือ เพ่ือ

ตองการติดตามขาวสารประจําวัน การใชประโยชนจากการชมรายการคุยคุยขาว กลุมตัวอยางสวน

ใหญใชประโยชนจากรายการเพ่ือติดตามขาวสารประจําวัน รองลงมาคือ ทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

ภายในสังคม และทราบขอเท็จจริงของเหตุการณ และปญหาในสังคมมากข้ึน สวนความพึงพอใจจาก

การชมรายการคุยคุยขาว แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ดานเน้ือหารายการ กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความพึงพอใจเรื่องขาวที่เสนออยูในความสนใจทันตอเหตุการณ สวนดานการดําเนินรายการ กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องความเปนกันเองของผูดําเนินรายการ และเห็นวาผูดําเนินรายการมี

บุคลิกนาเช่ือถือ ภาษาที่ใชเขาใจงาย โดยไมตองตีความและลีลาในการดําเนินรายการ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 

เพศแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมสวนใหญไมแตกตางกัน มีเพียงสองเรื่องที่มีความแตกตางกัน

คือ ความถี่ในการเปดรับชม และบุคคลที่รับชมรายการดวย สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุ อาชีพ และ

รายไดแตกตางกัน สวนใหญจะมีพฤติกรรมการรับชมรายการแตกตางกัน และ กลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีการใชประโยชนจากรายการคุยคุยขาวแตกตางกันเกือบ

ทุกขอ โดยเฉพาะผูชมที่มีการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีการใชประโยชนแตกตางกัน

มากที่สุด สวนผูชมที่มี เพศและอายุแตกตางกัน จะมีการใชประโยชนจากรายการคุยคุยขาวแตกตาง

กัน และผลการวิจัยพบวา ผูชมที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอ
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รายการคุยคุยขาวแตกตางกัน สวนพฤติกรรมการรับชม พบวา พฤติกรรมการรับชมรายการคุยคุยขาว

แตกตางกัน จะมีการใชประโยชน และความพึงพอใจตอรายการคุยคุยขาวแตกตางกัน 

สินีนาฏ สีสรรค (2552) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับชมดวยความพึงพอใจของ

ผูชมในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูชมใน

กรุงเทพมหานครตอความพึงพอใจที่รับชมละครโทรทัศนหลังขาว  2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ

และความสนใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอละครโทรทัศนหลังขาว  3. เพ่ือศึกษา

เน้ือหาและวิธีการนําเสนอ ในละครโทรทัศนหลังขาวผลวิจัยพบวา ประชากรผูรับชมละครโทรทัศน

หลังขาวสวนใหญเปนเพศหญิงที่ช่ืนชอบละครแนวรักโรแมนติก และตลกเบาสมอง โดยเลือกรับชม

ละครจากสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 เพราะสนใจความสามารถในการแสดงของนักแสดงนําจาก

ละคร มีความสนใจเคร่ืองแตงกายของนักแสดงเพราะเครื่อง แตงกายมีความเหมาะสมกับบทบาทที่

ไดรับ และสนใจเพลงประกอบละคร เพราะเน้ือหาของเพลงจดจําไดงาย และเน้ือหาของเพลงเปนที่

พอใจผูชมในชวงน้ัน 

จุฑารัตน กระสูยานนท (2554) การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูชมรายการในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน” กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ 

ผูที่รับชมรายการอาหารทางโทรทัศนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 20 ปข้ึนไป โดยสุม

ตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับพฤติกรรมการ

รับชมรายการอาหารทางโทรทัศนในระดับนอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความบันเทิงมากที่สุด โดย

ลักษณะการรับชมรายการอาหารทางโทรทัศนจะรับชมกับครอบครัวมากที่สุด และมีพฤติกรรมการ

รับชมรายการอาหารทางโทรทัศนแบบเปนชวง ๆ ไมตอเน่ืองตลอดรายการมากที่สุด 

1. กลุมตัวอยางเห็นดวยตอคุณลักษณะที่มีความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการอาหาร

ทางโทรทัศนในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหคุณลักษณะของผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนที่มี

ความนาเช่ือถือมากที่สุดวา “ผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีความรูในดานอาหารเปนอยางดี” 

และ “ผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีชีวิตชีวาไมนาเบ่ือ” รองลงมาคือ “ผูดําเนินรายการ

อาหารทางโทรทัศนมีความชํานาญในการทําอาหารเปนอยางดี” 

2. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนรายการอาหาร

ทางโทรทัศนโดยรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในคุณลักษณะที่วา “พูดจาชัดเจน” “มีการแตงกาย

ที่สะอาดเรียบรอย” และ “มีความกระฉับกระเฉงในการดําเนินรายการ” มากที่สุด รองลงมาคือ 

“สามารถใหรายละเอียดในเรื่องอาหารไดอยางถูกตอง” 

3. ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุและอาชีพของผูชมรายการอาหารทางโทรทัศน  

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการอาหารทางโทรทัศน อีกทั้งลักษณะทางประชากร 

ไดแก เพศและอาชีพของผูชมรายการอาหารทางโทรทัศนมีความสัมพันธกับการใหคุณลักษณะที่มี
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ความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน และลักษณะทางประชากร ไดแก อาชีพ 

ระดับการศึกษาและรายไดของผูชมรายการอาหารทางโทรทัศนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอผู

ดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน 

4. พฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการอาหารทางโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับ

ความนาเช่ือถือที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน และความพึงพอใจที่มีตอผูดําเนินรายการ

อาหารทางโทรทัศน 

5. ความนาเ ช่ือถือที่มีตอผู ดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีความสัมพันธ 

ความพึงพอใจที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนในเชิงบวก 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป มีรายได

ตอเดือน จํานวน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท/หางรานเอกชนกลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรับชมรายการขาวทางสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 โดยรับชมบอย (5-6 วัน/สัปดาห) สวนใหญรับชมรายการขาวทางสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 ในชวงเวลาเย็น (14.01-18.00 น.) รองลงมาคือ ชวงเวลาค่ํา (18.01-22.00 น.) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอเหตุผลดานบุคคลในการเปดรับชมอยูในระดับมาก มีเหตุผลดาน

องคประกอบในเชิงคุณภาพของรายการขาวอยูในระดับมากกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

ประเภทรายการขาวอยูในระดับชอบปานกลาง มีความพึงพอใจตอศิลปะการผลิตรายการอยูในระดับ

ชอบมาก มีความพึงพอใจตอวิธีการนําเสนออยูในระดับชอบปานกลาง และมีความพึงพอใจตอผู

ประกาศขาวอยูในระดับชอบมาก 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก 

เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีเหตุผลดานบุคคลในการรับชม

รายการขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 แตกตางกัน กลุมตัวอยางมีเหตุผลในการ

รับชมรายการขาวภาคค่ํากับพฤติกรรมการรับชมรายการขาวภาคคํ่า ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก

ชอง 7 กับประเภทขาวตาง ๆ มีความสัมพันธกันและพบดวยวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาว

ภาคค่ํามีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในรายการขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 

เกณฑสิทธ์ิ กันธจันทร (2555) การทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับชมและความพึงพอใจ

ที่มีตอขาวภาคค่ําชวงที่ 1 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกรับชมรายการขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 

7 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรับชมรายการขาวภาคคํ่าทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 

7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการรับชมรับชมรายการ

ขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป มีรายได

ตอเดือน จํานวน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญสวนประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 

กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรายการขาวทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 โดย

รับชมบอย (5-6 วัน/สัปดาห) สวนใหญรับชมรายการขาวทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

ในชวงเวลาเย็น (14.01-18.00 น.) รองลงมาคือ ชวงเวลาค่ํา (18.01-22.00 น.) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอเหตุผลดานบุคคลในการเปดรับชมอยูในระดับมาก 

มีเหตุผลดานองคประกอบในเชิงคุณภาพของรายการขาวอยูในระดับมาก 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอประเภทของรายการขาวอยูในระดับชอบปาน

กลาง มีความพึงพอใจตอศิลปะการผลิตรายการอยูในอยูในระดับขอบมาก มีความพึงพอใจตอวิธีการ

นําเสนออยูในระดับชอบปานกลางและมีความพึงพอใจตอผูประกาศขาวอยูในระดับชอบมาก 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีเหตุผลดานบุคคลในการรับชมจากการ

รายการขาวภาคค่ําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

กลุมตัวอยางมีเหตุผลในการรับชมรายการขาวภาคค่ํากับพฤติกรรมการรับชมรายการ

ขาวภาคคํ่า ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 กับประเภทขาวตาง ๆ มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในรายการขาวภาคค่ําของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก 

ชอง 7 กับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่า มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

สุภวัฒน สงวนนาม (2557) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกรับชม

รายการขาวของสถานีโทรทัศนของ ผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาคุณลักษณะทางประชากร

ของผูชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพฤติกรรมในการเลือก

ชมรายการขางของสถานีโทรทัศนของประชากร ปจจัยที่สําคัญในการเลือกชมรายการขาวในประเด็น

เน้ือหาของขาวและพิธีกรหรือผูประกาศขาวในรายการขางของสถานีโทรทัศน และความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมในการเลือกรับชมรายการขาวของสถานีโทรทัศนโดยจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานของ

ประชากร โดยผลการวิจัย พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 26-

35 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 

15,001-20,000 บาท โดยเปดรับชมรายการขาวทุกวัน และชมรายการขาวเปนการใชเวลาใหเปน

ประโยชน โดยนําเร่ืองที่ตรงกับความสนใจของตนเอง เปนหัวขอสนทนาในสังคม นอกจากน้ี ประเด็น
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เน้ือหาของขาวที่ผูชมใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีความทันสมัย หรือมีความสด ทันตอเหตุการณของ

ขาวที่นําเสนอ สวนประเด็นของพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ ที่ผูชมใหความสําคัญมากที่สุด คือ พิธีกร

หรือผูดําเนินรายการที่สามารถทําใหรายการ ดําเนินไปดวยความนาสนใจ 

เอกสารอ่ืน ๆ 

อริสรา กําธรเจริญ (2545) วิจัยเรื่อง “คุณสมบัติของผูดําเนินรายการตอบปญหา

วิชาการทางโทรทัศน” ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติที่ดีของผูดําเนินรายการตอบปญหาวิชาการ

ประกอบดวยปจจัย 5 ประการ คือ 1. ปจจัยดานความเช่ือและทัศนคติ ผูดําเนินรายการตองเปนมี

ความจริงใจ มีความยุติธรรม เปนตัวของตัวเอง มีทัศนคติที่ดีตองาน ตลอดจนตองเปนผูที่มีบุคลิก

นาเช่ือถือ 2. ปจจัยดานบุคลิกภาพ ผูดําเนินรายการ ตองมีความคลองแคลว กระตือรือรนใชอารมณ

ขันไดอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธดี มีรูปรางหนาตาดี 3. ปจจัยดานความรู ผูดําเนินรายการ

จําเปนตองมีพ้ืนฐานการศึกษาดี รวมทั้งตองเปนผูที่มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา

ไดเปนอยางดี 4. ปจจัยดานทักษะการสื่อสาร ผูดําเนินรายการตองเปนผูที่พูดจาชัดเจน ถูกตองตาม

อักขรวิธี มีนํ้าเสียงนาฟง รูจักการใชระดับเสียงที่แตกตางกัน 5. ปจจัยดานความเขาใจตอระบบสังคม

และวัฒนธรรม เพ่ือใหการแสดงออกของผูดําเนินรายการสอดคลองกับคานิยมของคนในสังคม 

อิทธิเดช สุพงษ (2553) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือสรางภาพลักษณของนายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทางการเมือง พบวา นายอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ เปนผูสงสารทางการเมืองที่มีความสมบูรณแบบทั้งฐานะครอบครัว การศึกษา บุคลิกภาพ หนาตา 

แตยังมีจุดออนคือ ขาดประสบการณในการบริหาร ขาดความเด็ดขาด มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง 

ทีมงานดานสื่อสารขาดความชํานาญ โดยในภาพรวมยังไมสามารถครองใจคน โดยเฉพาะประชาชนใน

ระดับรากหญา ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศได ดังน้ัน การสื่อสารของนายอภิสิทธ์ิฯ จึงไดนําเสนอสาร 

“ประชาชนตองมากอน” ที่เปรียบเสมือน Key Message หลัก โดยยึดประชาชนเปนจุดขาย ผาน

นโยบายและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล โดยอาศัยยุทธศาสตรการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดวย

การใชเคร่ืองมือสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ แตยังขาดการวางแผนและบริหารการใชสื่อที่มี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหสื่อถูกนําไปใชเพ่ือการตอบโตทางการเมือง เพ่ือคนหาความหมายของวาทกรรม

ที่ปรากฏอยูในรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน ศึกษากระบวนการสรางวาทกรรม และ

วิเคราะหบทบาทของปฏิบัติการทางวาทกรรมในรายการดังกลาว โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาของวาทกรรมรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน รวมทั้งใชวิธีการสัมภาษณ

เจาะลึกผูผลิตรายการโดยนําแนวคิดเรื่องการวิเคราะหวาทกรรม, สัญญะวิทยา, การสรางความชอบ

ธรรมทางการเมือง, โนมนาวใจ, แนวคิดเรื่องภาพลักษณ และแนวคิดเรื่องอุดมการณ มาเปนกรอบใน

การวิเคราะห ผลการวิจัยสรุปไดวา ความหมายจากรายการนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชนมี 5 

ประเภท คือ การใหขอมูลอธิบายการสรางความพัฒนาตอประเทศ การช้ีแจงแกตาง การเลาปญหา 
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การอบรมแนะนํา และการวิวาทะฝายตรงขาม โดยพบวาการใหความหมายที่เกิดขึ้นไดสงผลตอการ

สรางอัตลักษณเชิงบวกของนายกฯ ทักษิณ รวมทั้งสงผลตอความสัมพันธระหวางผูสรางวาทกรรมตอ

ประชาชนและฝายตรงขามผูถูกอางอิงเพ่ือนําไปสูการสรางความชอบธรรมตออํานาจการปกครอง โดย

ปฏิบัติการทางวาทกรรมประกอบดวย กระบวนการผลิต ไดแก ผูนําเสนอตัวบท ที่ใชตัวนายกฯ พูด

ดวยตัวเอง การคัดเลือกประเด็นโดยมีที่มาจากเกณฑดานเน้ือหา เกณฑจากตัวบุคคล และเกณฑดาน

บริบท รูปแบบการสื่อสารที่เลือกใชวิธีการนําเสนอแบบเลาคนเดียว และกลุมเปาหมาย มุงเนนการ

เขาถึงประชาชนจํานวนมาก เนนที่กลุมประชาชนระดับกลางไปจนถึงระดับรากหญาประชาชนใน

ภูมิภาค สวนกระบวนการบริโภค ไดแก การแพรกระจายของวาทกรรม ไดเลือกใชชองทางวิทยุใน

ชวงเวลาที่เขาถึงกลุมเปาหมาย และลักษณะการนําเสนอที่ไมทางการ 

พรหมธิดา ทิพยานนท (2553) ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการรายการ 

“รัฐบาลย่ิงลักษณพบประชาชน” ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษา

พบวา รายการ “รัฐบาลย่ิงลักษณพบประชาชน” จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนโอกาสประชาสัมพันธผลงาน

ของรัฐบาลเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่น ไววางใจรัฐบาลในบริหารประเทศ รวมถึงสรางความนิยม สําหรับ

ขั้นตอนการทํางาน มีการต้ังทีมงานขึ้นมาเพ่ือชวยในการวางแผนบริหารจัดการ ใหออกมามี

ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยรูปแบบรายการที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงคนเดียว จําเปนตองมีความ

นาเช่ือถือ ดวยบทบาทสถานะผูนําของประเทศ โดยลักษณะเดนในการนําเสนอขอมูลคือ การสราง

ความนาเช่ือถือดวยการอางหลักฐาน ขอมูลชัดเจน อีกทั้งยังปรับขอมูลใหเปนภาษาที่ใหประชาชน

ทั่วไปเขาใจงาย มีลักษณะการใชภาษาแบบกึ่งทางการ เพ่ือใหดูนาเช่ือถือแตไมเครงเครียดจนเกินไป 

และเน่ืองจากนางสาวยิ่งลักษณ ยังขาดทักษะการสื่อสารที่นาเช่ือถือ ไมชํานาญวาทกรรมทางการเมือง 

นํ้าเสียงจึงราบเรียบและมีพูดผิดพลาดในบางครั้ง 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. รูปแบบการวิจัย 

2. ประชากรและการสุมตัวอยาง 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. กําหนดการวัดคาตัวแปรในการวิจัย 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

9. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

ของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 

3.2 ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 

18 ปขึ้นไป ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดย

การกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในการ

หาขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 และกําหนดคาความ

คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางยอมรับไดไมนอยกวารอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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3.3 จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

ประชากรที่ศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ป ข้ึนไปและ

อาศัยอยูในพ้ืนที่เขตปกครอง 50 เขต ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 4,073,779 คน (สํานักสถิติแหงชาติ, 2559) 

นํามาคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

สูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของ Yamane 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนประชากรในที่น้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

e = คาความคลาดเคลื่อนระหวางคาเฉลี่ยของตัวอยาง และคาเฉลี่ยของ

ประชากร 

การศึกษาครั้งน้ีประชากรที่ตองการศึกษามีจํานวน 4,073,779 คน โดยผูวิจัยกําหนด

ระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางยอมรับได

ไมนอยกวารอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ี 

n = 2)05.0(779,073,4.1
779,073,4  

= 399.92 

ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาจึงกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

 

3.4 การเลือกตัวอยาง 

 

ในการเลือกกลุมตัวอยางชาวกรุงเทพมหานครที่เปนตัวแทนในการศึกษาครั้งน้ีน้ัน ผูวิจัย

จะเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Multi-Stage 

Sampling) โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบความนาจะเปน (Probability Sampling) และไมใช

ความนาจะเปน (Non -Probability Sampling) โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 

Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติที่ตองการ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยการแบงกลุม

ตัวอยางเปนกลุมและคัดเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัยในอัตราสวน 20% ในการกําหนดกลุมตัวอยาง

การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวยเขตการปกครองรวม 50 เขต ไดแก 

1. เขตพระนคร 2. เขตปอมปราบศัตรูพาย 3. เขตปทุมวัน 

4. เขตสัมพันธวงศ 5. เขตบางรัก 6. เขตยานนาวา 

7. เขตสาธร 8. เขตบางคอแหลม 9. เขตดุสิต 

10. เขตบางซื่อ 11. เขตพญาไท 12. เขตราชเทวี 

13. เขตหวยขวาง 14. เขตพระโขนง 15. เขตประเวศ 

16. เขตคลองเตย 17. เขตบางเขน 18. เขตดอนเมือง 

19. เขตจตุจักร 20. เขตบางกะป 21. เขตลาดพราว 

22. เขตบึงกุม 23. เขตหนองจอก 24. เขตมีนบุรี 

25. เขตลาดกระบัง 26. เขตธนบุรี 27. เขตคลองสาน 

28. เขตบางกอกนอย 29. เขตบางพลัด 30. เขตบางกอกใหญ 

31. เขตภาษีเจริญ 32. เขตบางขุนเทียน 33. เขตจอมทอง 

34. เขตตลิ่งชัน 35. เขตราษฎรบูรณะ 36. เขตหนองแขม 

37. เขตดินแดง 38. เขตสวนหลวง 39. เขตคันนายาว 

40. เขตสะพานสูง 41. เขตวังทองหลาง 42. เขตสายไหม 

43. เขตหลักสี่ 44. เขตคลองสามวา 45. เขตวัฒนา 

46. เขตบางแค 47. เขตบางนา 48. เขตทวีวัฒนา 

49. เขตทุงครุ 50. เขตบางบอน 

(ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, 2559) 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง สุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบงาย โดยการจับสลากเพ่ือเลือกเขตที่จะทําการสุมกลุม

ตัวอยางและทําการหาขนาดของกลุมตัวอยางในเขตโดยวิธีแบงตามสัดสวน (Proportion) ของ

ประชากรในแตละเขต ผูวิจัยไดสุมคัดเลือกเขตปกครองตามที่กําหนดอัตราสวน 20% ใหไดเขตกลุม

ตัวอยาง 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขตโดยกลุมตัวอยางจากจํานวนกลุมประชากรในแตละเขตใชวิธี

กําหนดอัตราสวน (Quota Sampling) โดยใชสูตรโดยจํานวนกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 3.1 

100x
รวมกรที่เลือกจํานวนประชา

ขตกรในแตละเจํานวนประชา  
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ตารางที่ 3.1 

 

แสดงจํานวนกลุมตัวอยางของประชากรในแตละเขต 

ลําดับ เขต จํานวนประชากรที่

อายุ 18 ปขึ้นไป 

รอยละ จํานวนตัวอยาง 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

เขตพระนคร 

เขตปทุมวัน 

เขตดินแดง 

เขตหลักสี่ 

เขตวังทองหลาง 

เขตวัฒนา 

เขตบางนา 

เขตบางกอกนอย 

เขตมีนบุรี 

เขตบางบอน 

รวม 

44,866 

43,347 

104,120 

88,685 

91,173 

72,152 

78,532 

98,720 

107,717 

82,692 

812,004 

5.53 

5.34 

12.82 

10.92 

11.23 

8.89 

9.67 

12.16 

13.27 

10.18 

100.00 

22 

21 

51 

44 

45 

36 

38 

49 

53 

41 

400 

หมายเหตุ. จาก สํานักงานสถิติแหงชาติ (เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559) 

 

ขั้นตอนที่ 4 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยไดเก็บขอมูล

ตามเขตที่กําหนดทั้ง 10 เขต บริเวณแหลงชุมชน เชน หางสรรพสินคา สถานที่ทํางาน สถานศึกษา 

สถานที่ราชการ วัด ตลาดสด รานสะดวกซื้อ เน่ืองจากสถานที่ดังกลาวประกอบดวยบุคคลหลากหลาย

สถานภาพและอาชีพ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยจะสอบถามกลุมตัวอยางที่ไดรับการเลือก 

(Screening Test) กอนการเก็บขอมูล วากลุมตัวอยางเคยรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

หรือไม และจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เคยรับชมรายการน้ีมากอนเทาน้ัน 
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3.5 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 

จากสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 3 ขอ มีดังน้ี 

สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความ

บอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกัน 

- ตัวแปรตน ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพและ

รายได 

- ตัวแปรตาม พฤติกรรมการรับชมรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

สมมติฐานที่ 2: พฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

- ตัวแปรตน พฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดแก ความ

บอยครั้ง (ความถี่) 

- ตัวแปรตาม การใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

สมมติฐานที่ 3: พฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มีความสัมพันธกับการความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ “ 

- ตัวแปรตนพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดแก ความ

บอยครั้ง (ความถี่) 

- ตัวแปรตาม ความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

 

3.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยาง

กรอกคําตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด (Closed-

Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open-Ended Question) แบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได เปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ โดยตัวแปรเพศ 

และอาชีพ เปนการวัดในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) สวนตัวแปรระดับการศึกษา รายได 

อายุ เปนการวัดในระดับอันดับ (Ordinal Scale) รวมขอคําถามในสวนที่ 1 น้ี ทั้งสิ้น 5 ขอ 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ซึ่ง

ประกอบดวยขอคําถามในการวัดความถี่ในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ใน 1 เดือน 
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เปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 1 ขอ เปนการวัดในระดับอันดับ (Ordinal 

Scale) 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนหลังจากการเปดรับชมรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” เปนคําถามปลายปดแบบประเมินคา (Rating Scale) ประกอบดวยขอคําถาม

เกี่ยวกับการใชประโยชนหลังการชมรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

เปนคําถามปลายปดแบบประเมินคา (Rating Scale) ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี

ตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

สวนที่ 5 สอบถามขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ลักษณะเปนคําถาม

ปลายเปด 

 

3.7 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

เน่ืองจากในการวิจัยครั้งน้ี ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยจะมีการ

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถามกอนการเก็บ

ขอมูลจริงดังตอไปน้ี 

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เปนผูพิจารณาตรวจสอบในดานความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) การใช

ภาษา และความเที่ยงตรงทางดานโครงสราง (Construct Validity) ตลอดจนความครบถวนของ

ประเด็นคําถาม เพ่ือปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากที่สุด จากน้ันนํา

แบบสอบถามไปทําการทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน แลว

นํามาหาคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถามตอไป 

2. การทดสอบความเช่ือถือได (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม 25 ชุดไป

ทดสอบกอนกอนนําไปใชจริง เพ่ือความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งในการทดสอบหาคาความ

นาเช่ือถือน้ัน จะเลือกคํานวณเฉพาะสวนของแบบสอบถามที่สามารถนํามาตีเปนคะแนนไดโดยใชวิธี

สัมประสิทธ์ิแบบอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

α = 
𝑛 �1−∑𝑠𝑖2�

𝑛−1
 

เมื่อ α = คาสัมประสิทธ์ิของความนาเช่ือถือไดของเครื่องมือที่ใชในการวัด 

∑𝑠𝑖  = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนที่วัดไดในแตละขอ 

n = จํานวนขอคําถามหรือจํานวนรายการทั้งหมดที่ใชวัด 
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คําถามเกี่ยวกับการใชประโยชนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดคาอัลฟาเทากับ 0.756 

คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดคาอัลฟาเทากับ 0.974 

ในการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามน้ัน คาความเช่ือมั่นจะตองมีคาไมตํ่ากวา 

0.70 จะถือวาขอคําถามน้ันเช่ือถือได ดังน้ันในสวนของการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามน้ี 

มีคาอัลฟามากกวา 0.70 จึงถือไดวามีความนาเช่ือถือ และสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางไดจริง 

 

3.8 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยไดออกทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดวยตนเองและโดยอาศัยผูชวยในบริเวณ โดย

ใชวิธีการแจกแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self-Administered) ในชวงเดือน

กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ.2559 โดยไดแจกแบบสอบถามเกินจากจํานวนที่ไดกําหนดไว 400 ชุด เพ่ือ

สามารถนํามาคัดแบบสอบถามที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 400 ชุด 

 

3.9 กําหนดการวัดคาตัวแปรในการวิจัย 

 

การวัดตัวแปรปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

ผูวิจัยจะแบงขอมูลเปนกลุม ๆ ในตัวแปรที่ประกอบเปนปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

ดังตอไปน้ี 

1. เพศของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 เพศชาย 

กลุมที่ 2 เพศหญิง 

2. อายุของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก 

- 18-24 ป 

- 25-39 ป 

- 40-49 ป 

- 50-59 ป 

- 60 ปขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 ประถมศึกษา 

กลุมที่ 2 มัธยมศึกษา 

กลุมที่ 3 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

กลุมที่ 4 ปริญญาตรี 

กลุมที่ 5 สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 นิสิต/นักศึกษา 

กลุมที่ 2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กลุมที่ 3 พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร 

กลุมที่ 4 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

กลุมที่ 5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

5. รายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

กลุมที่ 1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 

กลุมที่ 2 5,001-15,000 บาท 

กลุมที่ 3 15001-30,000 บาท 

กลุมที่ 4 30,001-50,000 บาท 

กลุมที่ 5 50,001 บาทขึ้นไป 

การวัดพฤติกรรมการรับชมรายการ 

ผูวิจัยจะวัดความถี่ในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ใน 1 เดือน โดยมีขอ

ตาง ๆ ในการเลือกคําตอบดังตอไปน้ี 

-  ชมทุกวัน (4 ครั้ง/เดือน) ให 5 คะแนน 

-  ชมบอย (3 ครั้ง/เดือน) ให 4 คะแนน 

-  ชมบาง (2 ครั้ง/เดือน) ให 3 คะแนน 

- นาน ๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) ให 2 คะแนน 

- นอยครั้ง (นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน) ให 1 คะแนน 

ซึ่งในการวัดแบบสอบถามสวนน้ี เปนการวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ เพ่ือศึกษาปริมาณ

มาก-นอยของคําตอบ ผูวิจัยใชหลักเกณฑในการวัดแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยใชมาตรวัด 5 ระดับของ ไลเคิรท สเกล (Likert Scale) 

หลังจากใหคะแนนทั้งหมดเรียบรอยแลว จึงนํามาสรุปผลรวมคะแนนและนํามาคํานวณ

เปนคาเฉลี่ย เพ่ือใชในการแปลความหมาย โดยแบงคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ คือ มีความบอยครั้งใน
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การรับชมมากที่สุด มีความบอยครั้งในการรับชมมาก มีความบอยคร้ังในการรับชมปานกลาง มีความ

บอยครั้งในการรับชมนอย มีความบอยครั้งในการรับชมนอยที่สุด โดยแตละระดับมีการคํานวณ

ขอบเขตคาเฉลี่ยในแตละระดับ  

ทั้งน้ี ผูวิจัยไดต้ังเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่มีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

การวัดการใชประโยชนจากรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

เปนการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอขอความอันแสดงถึงเหตุผลในการ

ใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

- เพ่ือใชประโยชนในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

- เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม 

- เพ่ือการมีสวนรวมในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 

- เพ่ือเสริมความคิดเห็น ยํ้าความมั่นใจ หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดทําไปแลว 

- เพ่ือความเพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ 

- เพ่ือเบนความสนใจไปจากสภาพในชีวิตจริง 

- เพ่ือมีความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม 

- เพ่ือแสวงหาเอกลักษณสวนบุคคล โดยการสํารวจความเปนจริงที่เกี่ยวของโดยตรง

กับเน้ือหาของรายการ 

โดยใหกลุมตัวอยางเลือกขอคําตอบที่แสดงถึงการใชประโยชน โดยมีทางเลือกใหตอบ 5 

ขอดังน้ี 

- มากที่สุด ได 5 คะแนน 

- มาก ได 4 คะแนน 

- ปานกลาง ได 3 คะแนน 

- นอย ได 2 คะแนน 

- นอยที่สุด ได 1 คะแนน 
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ผูวิจัยไดใชคาเฉลี่ยในการบรรยายลักษณะใชประโยชน ตามตัวแปรขางตนโดยผูวิจัยได

กําหนดเกณฑของใชประโยชนไวดังน้ี 

- คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน ถือวามีการใชประโยชนนอยที่สุด 

- คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน ถือวามีการใชประโยชนนอย 

- คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน ถือวามีการใชประโยชนปานกลาง 

- คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน ถือวามีการใชประโยชนมาก 

- คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน ถือวามีการใชประโยชนมากที่สุด 

การวัดความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เปนการประเมิน

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอขอความอันแสดงถึงความพึงพอใจที่มีตอรายการรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ”แบงความพึงพอใจในดานตาง ๆ 

ดานเนื้อหา 

- เน้ือหาและประเด็นที่เสนออยูในความสนใจทันเหตุการณ 

- เน้ือหาที่นําเสนอมีความหลากหลาย 

- เน้ือหารายการมีการยกตัวอยางใหเขาใจงาย 

- เน้ือหาถูกตอง เที่ยงตรงเช่ือถือได 

- เน้ือหามีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ 

ดานองคประกอบรายการ 

- รูปแบบรายการแบบพูดคุยโดยตรงในรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” นาสนใจ 

- องคประกอบและเทคนิคพิเศษในรายการ เชน กราฟก ฉาก ภาพประกอบเน้ือหา 

นาสนใจ 

- เพลงประกอบรายการ เหมาะสม เปนเอกลักษณ สรางการจดจํา 

- เวลาในการออกอากาศของรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ออกอากาศทุกวัน

ศุกร 20.15-21.00 น. 

- ความถี่หรือจํานวนคร้ังการออกอากาศของรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

มีความเหมาะสม 

- ระยะเวลาการออกอากาศในแตละวันมีความเหมาะสม (45 นาที) 

ดานผูดําเนินรายการ 

- ผูดําเนินรายการมีบุคลิกนาเช่ือถือ 

- ผูดําเนินรายการมีความรูในเน้ือหาที่สื่อสารเปนอยางดี 

- ผูดําเนินรายการสรุป อธิบายเน้ือหาไดตรงประเด็น 

- ความเปนกันเองของผูดําเนินรายการ 
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- ลีลาการดําเนินรายการ 

- ภาษาที่ใชเขาใจงายโดยไมตองตีความ 

- ผูดําเนินรายการพูดจาชัดเจน ชัดถอยชัดคํา 

โดยใหกลุมตัวอยางเลือกขอคําตอบที่แสดงความพึงพอใจ โดยมีทางเลือกใหตอบ 5 ขอ

ดังน้ี 

- มากที่สุด ได 5 คะแนน 

- มาก ได 4 คะแนน 

- ปานกลาง ได 3 คะแนน 

- นอย ได 2 คะแนน 

- นอยที่สุด ได 1 คะแนน 

ผูวิจัยไดใชคาเฉลี่ยในการบรรยายลักษณะความพึงพอใจตามตัวแปรขางตน โดยผูวิจัย

ไดกําหนดเกณฑของความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไวดังน้ี 

- คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน ถือวามีความพึงพอใจนอยที่สุด 

- คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน ถือวามีความพึงพอใจนอย 

- คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน ถือวามีความพึงพอใจปานกลาง 

- คาเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน ถือวามีความพึงพอใจมาก 

- คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน ถือวามีความพึงพอใจมากที่สุด 

 

3.10 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอมูล

คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง, พฤติกรรมการรับชมรายการ การใชประโยชน

และความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยสถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐานดังตอไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

แตกตางกัน 

1.1 ผูชมที่มีเพศแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” แตกตางกัน 
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1.2 ผูชมที่มีอายุแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” แตกตางกัน 

1.3 ผูชมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกัน 

1.4 ผูชมที่มีอาชีพแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” แตกตางกัน 

1.5 ผูชมที่มีรายไดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” แตกตาง 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวF-Test (One Way ANOVA) ซึ่งถาพบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) วิธี

ผลตางนัยสําคัญ (Least significant Difference : LSD) 

สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

2.1 ผูชมที่มีความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานขอมูลขาวสารเพ่ือการอางอิง 

2.2  ผูชมที่มีความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานขอมูลขาวสารเพ่ือการเช่ือมโยงระหวางขอมูล

เกี่ยวกับสังคม 

2.3  ผูชมที่มีความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานขอมูลขาวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณบุคคล 

2.4  ผูชมที่มีความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานขอมูลขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึง

เครียด 

  จากสมมติฐานใชวิเคราะหคาความสัมพันธดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Correlation) 

สมมติฐานที่ 3 : พฤติกรรมความบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ “ 

3.1 ผูชมที่มีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ 

3.2 ผูชมที่มีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานองคประกอบรายการ 
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3.3  ผูชมที่มีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานผูดําเนินรายการ 

จากสมมติฐานใชวิเคราะหคาความสัมพันธดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Correlation) 

 

3.11 การวิเคราะหขอมูล 

 

หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถวนแลว ผูวิจัยไดทําการรวบรวมและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําการลงรหัส (Coding) และนําไปประมวลผลขอมูลเพ่ือทําการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ จากน้ันนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาแปลความหมาย และนําเสนอ

ผลการวิจัยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัย 

 

 

ปจจัยทาง 

ประชากรศาสตร 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

อาชีพ 

รายได 

พฤติกรรมใน

การเปดรับชม 

- ความบอยครั้ง

ในการรับชม

รายการ 

การใชประโยชน 

1. การใชขาวสารทางดานขอมูลเพ่ือ

การอางอิง 

2. การใชขาวสารเพ่ือนําขอมูลไปใช

สนทนากับผูอ่ืน 

3. การใชขาวสารเพ่ือการดํารง

เอกลักษณของบุคคล 

4. การใชขาวสารเพ่ือผอนคลาย

ความตึงเครียด 

ความพึงพอใจ 

- ดานเน้ือหา 

- ดานองคประกอบรายการ 

- ดานผูดําเนินรายการ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับการใชประโยชนและความพึงพอใจของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ศึกษาเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ที่เคยรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ผานทาง

โทรทัศน ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ผลการวิจัยสามารถนําเสนอแบงออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 

4.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 

4.2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

4.3 การใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

4.4 ความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลที่เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวนและรอยละ

ของกลุมตัวอยางตามตารางที่ 4.1-4.5 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 

 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 228 57.0 

หญิง 172 43.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 228 คน คิดเปน

รอยละ 57.0 และเปนเพศหญิง จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0 
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ตารางที่ 4.2 

 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

25-39 ป 192 48.0 

18-24 ป 131 32.8 

40-49 ป 74 18.5 

50-59 ป 3 0.7 

60 ป ขึ้นไป 0 0.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-39 ป จํานวน 192 คน 

คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 อายุ

ระหวาง 40-49 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 อายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 0.7 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3 

 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาตร ี 291.0 72.8 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 62.0 15.5 

มัธยมศึกษา 37.0 9.2 

สูงกวาปริญญาตรี 10.0 2.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

291 คน คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 
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มัธยมศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.2 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

2.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.4 

 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร 202 50.5 

นิสิต/นักศึกษา 91 22.8 

ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 65 16.3 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 37 9.2 

อ่ืน ๆ 5 1.2 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/

ธนาคาร จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมา นิสิต/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปนรอย

ละ 22.8 ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ประกอบธุรกิจ

สวนตัว/คาขาย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.2 และอาชีพและอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 1.2 ประกอบดวย อาชีพรับจาง/งานบริการ แมบาน อาชีพอิสระ 
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ตารางที่ 4.5 

 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

รายได จํานวน (คน) รอยละ 

15,001-30,000 บาท 263 65.8 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 89 22.2 

5,001-15,000 บาท 35 8.8 

30,001-50,000 บาท 13 3.2 

50,001 บาทขึ้นไป 0 0.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท 

จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 65.8 รองลงมา รายไดตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปน

รอยละ 22.2 รายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 รายไดระหวาง 

30,001-50,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.2 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีรายได 50,001 

บาทขึ้นไปตามลําดับ 
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4.2 พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความบอยคร้ังใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยาง  ไดแก  ทานชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” บอยครั้งเพียงใดโดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวนและรอยละของกลุม

ตัวอยางตามตารางที่ 4.6 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.6 

 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความบอยครั้ง 

ในการชมรายการ 

รายการ 

ความบอยครั้ง 

รวม 
คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 
ชมทุกวัน 

(4 ครั้ง/

เดือน) 

ชมบอย 

(3ครั้ง/

สัปดาห) 

ชมบาง 

(2 ครั้ง/

เดือน) 

ชมนาน 

ๆ ครั้ง 

(1 ครั้ง/

เดือน) 

ชมนอย

ครั้ง (<1 

ครั้ง/

เดือน) 

รายการคืน

ความสุขใหคน

ในชาต ิ

 

89 

(22.2) 

67 

(16.8) 

 

150 

(37.5) 

 

68 

(17.0) 

 

26 

(6.5) 

 

400 

(100.0) 

 

3.31 

 

1.180 

 

ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31โดยเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” บาง (2 คร้ัง/เดือน) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา  

ชมทุกวัน (4 คร้ัง/เดือน) จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.2 ชมนาน ๆ คร้ัง (1 ครั้ง/เดือน) จํานวน 

68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 ชมบอย (3 ครั้ง/สัปดาห) จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และ 

ชมนอยครั้ง (นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
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4.3 การใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชประโยชนจากรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดแก ดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง ดานการนําขาวสารไป

ใชสนทนากับผูอ่ืนในสังคม ดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล และดานการใช

ขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางตามตารางที่ 4.7-4.11 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.7 

 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชประโยชน

จากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติโดยรวม” 

การใชประโยชนจาก

รายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” 

ระดับการใชประโยชน 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานการใชขาวสารดาน

ขอมูลเพ่ือการอางอิง 

39 

(9.8) 

215 

(53.8) 

126 

(31.4) 

19 

(4.8) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 

3.61 0.657 มาก 

ดานการใชขาวสารเพ่ือ

เชื่อมโยงระหวางขอมูล

เกี่ยวกับสังคม 

29 

(7.2) 

200 

(50.0) 

104 

(26.0) 

64 

(16.0) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 

3.37 0.658 ปานกลาง 

ดานการใชขาวสารเพ่ือการ

ดํารงเอกลักษณของบุคคล 

22 

(5.6) 

196 

(49.0) 

109 

(27.2) 

69 

(17.2) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 

3.30 0.660 ปานกลาง 

ดานการใชขาวสารเพ่ือการ

ลดหรือผอนคลายความตึง

เครียด 

3 

(0.8) 

89 

(22.2) 

14 

(3.5) 

291 

(72.7) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 

2.85 0.657 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.658 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28โดยมีการใชประโยชนในดานการใช

ขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิงในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 รองลงมา ดานการใชขาวสาร

เพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ ดานการใช
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ขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ ดานการใช

ขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.8 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยาง ดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง 

การใชขาวสารดานขอมูล

เพ่ือการอางอิง 

ระดับการใชประโยชน 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การชมรายการทําให

ทราบความเคลื่อนไหว

และทราบถึงเหตุการณท่ี

เกิดขึ้นในสังคม 

36 

(9.0) 

198 

(49.5) 

148 

(37.0) 

17 

(4.3) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.63 0.718 มาก 

เนื้อหารายการสามารถ

นํามาใชประโยชนท่ี

เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

21 

(5.2) 

216 

(54.0) 

144 

(36.0) 

19 

(4.8) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
3.60 0.665 มาก 

รวม       3.61 0.657 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง โดยรวมมีการใชประโยชนในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 โดยมีการใชประโยชนเกี่ยวกับ การชมรายการทําใหทราบความเคลื่อนไหวและ

ทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 รองลงมา เน้ือหารายการ

สามารถนํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมีการใชประโยชนในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยาง ดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 

การใชขาวสารเพ่ือ

เชื่อมโยงระหวางขอมูล

เกี่ยวกับสังคม 

ระดับการใชประโยชน 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การชมรายการทําใหไดรับ

ความรูในเหตุการณและ

ความเปนไปตาง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นรอบตัวเพ่ือไปบอก

เลากับคนอ่ืน 

42 

(10.5) 

176 

(44.0) 

155 

(38.7) 

24 

(6.0) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
3.58 0.788 มาก 

การชมรายการทําใหไดรับ

ขอมูลเพ่ือไปใชสนทนากับ

สมาชิกอ่ืน ๆ 

8 

(2.0) 

120 

(30.0) 

203 

(50.7) 

67 

(16.8) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
3.16 0.737 ปานกลาง 

รวม       3.37 0.658 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม โดยรวมมีการใชประโยชนใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 โดยมีการใชประโยชนเกี่ยวกับ การชมรายการทําใหไดรับ

ความรูในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเพ่ือไปบอกเลากับคนอ่ืนในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 รองลงมา การชมรายการทําใหไดรับขอมูลเพ่ือไปใชสนทนากับสมาชิกอ่ืน ๆ  

มีการใชประโยชนในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยาง ดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

การใชขาวสารเพ่ือการ

ดํารงเอกลักษณของบุคคล 

ระดับการใชประโยชน 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การชมรายการชวยเสริม

ความคิดเห็น ยํ้าความ

ม่ันใจหรือสนับสนุนการ

ตัดสินใจท่ีไดทําไปแลว 

23 

(5.8) 

170 

(42.5) 

164 

(41.0) 

42 

(10.5) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.43 0.766 มาก 

การชมรายการชวย

เสริมสรางเอกลักษณสวน

บุคคล 

9 

(2.3) 

120 

(30.0) 

204 

(51.0) 

62 

(15.5) 

5 

(1.2) 

400 

(100.0) 
3.16 0.754 ปานกลาง 

รวม       3.30 0.660 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล โดยรวมมีการใชประโยชนในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 โดยมีการใชประโยชนเกี่ยวกับ การชมรายการชวยเสริมความ

คิดเห็น ยํ้าความมั่นใจหรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดทําไปแลว ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 

รองลงมา การชมรายการชวยเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.17 
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ตารางที่ 4.11 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยาง ดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

การใชขาวสารเพ่ือการลด

หรือผอนคลายความตึง

เครียด 

ระดับการใชประโยชน 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การชมรายการทําใหไดรับ

ความเพลิดเพลินและผอน

คลายอารมณ 

11 

(2.7) 

95 

(23.8) 

204 

(51.0) 

87 

(21.7) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
3.06 0.770 ปานกลาง 

การชมรายการทําใหใช

เวลาวางไดเปนประโยชน

ในการเปดรับขอมูล และ

เพลงประจํารายการยัง

ชวยทําใหเกิดความ

เพลิดเพลิน 

3 

(0.8) 

89 

(22.2) 

87 

(21.8) 

207 

(51.8) 

14 

(3.4) 

400 

(100.0) 

2.65 0.889 ปานกลาง 

รวม       2.85 0.657 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดโดยรวมมีการใชประโยชนใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85โดยมีการใชประโยชนเกี่ยวกับ การชมรายการทําใหไดรับความ

เพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 และ การชมรายการทํา

ใหใชเวลาวางไดเปนประโยชนในการเปดรับขอมูล และเพลงประจํารายการยังชวยทําใหเกิดความ

เพลิดเพลินในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65 ตามลําดับ 
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4.4 ความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

 

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดแก ดานเน้ือหารายการ ดานองคประกอบรายการ และดานผูดําเนิน

รายการ โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง

ตามตารางที่ 4.12-4.15ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.12 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ในภาพรวมของกลุมตัวอยาง 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ดานเนื้อหารายการ 40 

(10.0) 

173 

(43.2) 

155 

(38.8) 

28 

(7.0) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 

3.53 0.663 มาก 

ดานผูดําเนินรายการ 53 

(13.2) 

175 

(43.8) 

146 

(36.5) 

26 

(6.5) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 

3.51 0.646 มาก 

ดานองคประกอบรายการ 20 

(5.0) 

191 

(47.8) 

155 

(38.8) 

32 

(8.0) 

2 

(0.4) 

400 

(100.0) 

3.39 0.583 ปานกลาง 

รวม       3.47 0.631 มาก 

 

จากตารางที่ 4.12พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ”โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 โดยมีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการใน

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมา ดานผูจัดและดําเนินรายการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 3.51 และ ดานรูปแบบรายการ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยางดานเน้ือหารายการ 

ประเด็นเนื้อหารายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

มีเนื้อหารายการประเด็น

ท่ีนําเสนออยูในความ

สนใจ ทันเหตุการณ 

29 

(7.2) 

196 

(49.0) 

159 

(39.8) 

16 

(4.0) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
3.60 0.683 มาก 

รายการมีการยกตัวอยาง

ใหเขาใจงาย 

44 

(11.0) 

177 

(44.2) 

150 

(37.5) 

25 

(6.3) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 
3.58 0.806 มาก 

รายการนี้ไดนําเสนอ

เนื้อหาเจาะลึกนโยบาย

ดานตาง ๆ ของรัฐบาล 

42 

(10.5) 

170 

(42.5) 

157 

(39.3) 

30 

(7.5) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.56 0.790 มาก 

รายการมีขอมูลเปนจริง

นาเชื่อถือ 

47 

(11.8) 

139 

(34.7) 

175 

(43.8) 

38 

(9.5) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.48 0.832 มาก 

รายการเปนการเลาเรื่อง

ทําใหสามารถสราง

ความสัมพันธกับผูชมได 

35 

(8.8) 

143 

(35.8) 

185 

(46.2) 

31 

(7.8) 

6 

(1.4) 

400 

(100.0) 
3.43 0.816 มาก 

รวม       3.53 0.663 มาก 

 

จากตารางที่ 4.13พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” ดานเน้ือหารายการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 โดยมีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับ มีเน้ือหารายการประเด็นที่นําเสนอ อยูในความสนใจ ทันเหตุการณ อยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 รองลงมา รายการมีการยกตัวอยางใหเขาใจงาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.58 รายการน้ีไดนําเสนอเน้ือหาเจาะลึกนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาลอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 รายการมีขอมูลเปนจริงนาเช่ือถืออยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ

รายการเปนการเลาเรื่องทําใหสามารถสรางความสัมพันธกับผูชมไดอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.43 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.14 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ “ ของกลุมตัวอยางดานองคประกอบรายการ 

ประเด็นองคประกอบ

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

รายการนําเสนอทาน

นายกรัฐมนตรีสื่อสาร

โดยตรงกับประชาชน 

63 

(15.75) 

132 

(33.00) 

179 

(44.75) 

23 

(5.75) 

3 

(0.75) 

400 

(100.0) 
3.57 0.849 มาก 

รายการมีเพลงประจํา

รายการ (เพลงคืน

ความสุขใหคนในชาติ) 

42 

(10.50) 

167 

(41.75) 

154 

(38.50) 

33 

(8.25) 

4 

(1.00) 

400 

(100.0) 
3.52 0.828 มาก 

รายการสามารถมีคํา

บรรยายภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

ใหผูพิการเขาใจได 

37 

(9.25) 

160 

(40.00) 

170 

(42.50) 

28 

(7.00) 

5 

(1.25) 

400 

(100.0) 
3.49 0.807 มาก 

รายการนําเสนอเรื่องราว

ท่ีกระชับไมเย่ินเยอ 

36 

(9.00) 

121 

(30.25) 

205 

(51.25) 

37 

(9.25) 

1 

(0.25) 

400 

(100.0) 
3.38 0.786 ปานกลาง 

ความถี่หรือจํานวนครั้งใน

การออกอากาศรายการ 

(1 วัน/สัปดาห) 

24 

(6.00) 

128 

(32.00) 

208 

(52.00) 

36 

(9.00) 

4 

(1.00) 

400 

(100.0) 
3.33 0.763 ปานกลาง 

รายการมีการใชฉาก

ประกอบท่ีเหมาะสม 

19 

(4.75) 

136 

(34.00) 

199 

(49.75) 

43 

(10.75) 

3 

(0.75) 

400 

(100.0) 
3.31 0.756 ปานกลาง 

ระยะเวลาการออก 

อากาศรายการในแตละ

ครั้งมีความยาว 20-45 

นาที 

17 

(4.25) 

130 

(32.50) 

214 

(53.50) 

36 

(9.00) 

3 

(0.75) 

400 

(100.0) 
3.30 0.723 ปานกลาง 

รายการนี้มีการใชเทคนิค

พิเศษในรายการ เชน 

กราฟกภาพประกอบ 

19 

(4.75) 

131 

(32.75) 

200 

(50.00) 

50 

(12.50) 

0 

(0.00) 

400 

(100.0) 
3.30 0.745 ปานกลาง 

ชวงเวลาในการออก 

อากาศรายการทุกวันศุกร

เวลา 20.15-21.00 น. 

13 

(3.25) 

127 

(31.75) 

223 

(55.75) 

35 

(8.75) 

2 

(0.50) 

400 

(100.0) 
3.29 0.689 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม       3.39 0.583 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ดานองคประกอบรายการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.39 โดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ รายการนําเสนอทานนายกรัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงกับประชาชน 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 รองลงมา รายการมีเพลงประจํารายการ (เพลงคืนความสุขให

คนในชาติ) มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 รายการสามารถมีคําบรรยาย

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษสื่อสารใหผูพิการเขาใจได มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.49 รายการนําเสนอเรื่องราวที่กระชับไมเย่ินเยอ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.38ความถี่หรือจํานวนคร้ังในการออกอากาศรายการ (1 วัน/สัปดาห) มีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33รายการมีการใชฉากประกอบที่เหมาะสมมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 ระยะเวลาการออกอากาศรายการในแตละคร้ังมีความยาว 

20-45 นาทีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30รายการน้ีมีการใชเทคนิคพิเศษ

ในรายการ เชน กราฟกภาพประกอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30และ

ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ ทุกวันศุกรเวลา 20.15 น. -21.00 น. มีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15 

 

จํานวน รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” ของกลุมตัวอยางดานผูดําเนินรายการ 

ประเด็นผูดําเนินรายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

รวม คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี  

เปนผูดําเนินรายการท่ีมี

คําพูดนาเชื่อถือ 

68 

(17.0) 

136 

(34.0) 

156 

(39.0) 

39 

(9.8) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.58 0.892 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี

สามารถอธิบายและสรุป

เนื้อหาไดตรงประเด็น 

45 

(11.2) 

156 

(39.0) 

182 

(45.5) 

15 

(3.8) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
3.57 0.760 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีมี

ความรูในเนื้อหาท่ีสื่อสาร

ดี มีทักษะ 

31 

(7.8) 

184 

(46.0) 

160 

(40.0) 

24 

(6.0) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.55 0.734 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีใช

คําพูดภาษาท่ีเขาใจงาย 

ไมตองตีความ 

57 

(14.2) 

126 

(31.5) 

196 

(49.0) 

19 

(4.8) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
3.54 0.812 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีมี

ทาทาง บุคลิก กริยา

เหมาะสม 

39 

(9.8) 

150 

(37.5) 

184 

(46.0) 

26 

(6.5) 

1 

(0.2) 

400 

(100.0) 
3.50 0.769 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีมี

ความเปนกันเองในการ

นําเสนอรายการ 

39 

(9.8) 

131 

(32.7) 

206 

(51.5) 

22 

(5.5) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
3.46 0.765 มาก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีมีลีลา

การจัดรายการท่ีนาสนใจ 

เปนเอกลักษณ 

23 

(5.8) 

122 

(30.5) 

226 

(56.5) 

29 

(7.2) 

0 

(0.00) 

400 

(100.0) 
3.35 0.699 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม       3.51 0.646 มาก 
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จากตารางที่ 4.15พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” ดานการผูดําเนินรายการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51โดยมี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรีเปนผูจัดรายการที่มีบุคลิกนาเช่ือถือ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.58รองลงมา นายกรัฐมนตรีสามารถอธิบายและสรุปเน้ือหาไดตรงประเด็น มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57นายกรัฐมนตรีมีความรูในเน้ือหาที่สื่อสารเปนอยางดี มีทักษะ มี

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 นายกรัฐมนตรีการใชคําพูดภาษาที่เขาใจงาย ไม

ตองตีความ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54นายกรัฐมนตรีมี ทาทาง บุคลิก กริยา

เหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50นายกรัฐมนตรีมีความเปนกันเองในการ

นําเสนอรายการมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46และนายกรัฐมนตรีมีลีลาการจัด

รายการที่นาสนใจ เปนเอกลักษณ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35ตามลําดับ 

 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

การทดสอบสมมติฐานใชระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 

ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับการใชประโยชนและความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดกําหนดสมมติฐานไว 

3 ขอ ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมความ

บอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมความ

บอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : เพศที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม ไมแตกตางกัน 

H1 : เพศที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.16 

 

ผลการทดสอบ ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนก

ตามเพศ 

เพศ n �̅� S.D. t P-Value 

ชาย 228 3.34 1.322 0.513 0.608 

หญิง 172 3.28 0.963   

รวม 400     

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.16พบวาคาt เทากับ 0.513 และคา P-Value เทากับ 0.608 ซึ่งมากกวา

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 

สรุปวา เพศที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม ไมแตกตางกัน 

  



 64 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 อายุที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : อายุที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม ไมแตกตางกัน 

H1 : อายุที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.17 

 

ผลการทดสอบ ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนก

ตามอายุ 

อายุ n �̅� S.D. F P-Value 

25-39 ป 192 3.58 1.056 11.811 0.000* 

18-24 ป 131 2.85 1.400   

40-49 ป 74 3.41 0.757   

50-59 ป 3 4.33 0.577   

รวม 400     

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.17 พบวาคา F เทากับ 11.811 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 

สรุปวา อายุที่แตกตางกัน มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามอายุ เปนรายคูน้ัน ผูศึกษาได

ใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ไดผล

ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.18 

 

การเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามอายุ 

อายุ �̅� 
18-24 ป 25-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปขึ้นไป 

2.85 3.58 3.41 4.33 0.00 

18-24 ป 2.85 
- 

-0.731 

(0.000) * 

-0.558 

(0.001) * 

-1.486 

(0.026) * 

- 

25-39 ป 3.58 
 - 

0.173 

(0.267) 

-0.755 

(0.254) 

- 

40-49 ป 3.41 
  - 

-0.928 

(0.166) 

- 

50-59 ป 4.33    - - 

60 ปขึ้นไป 0.00     - 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.18 พบวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้ง

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามอายุสามารถสรุปไดดังน้ี 

ผูที่มีอายุระหวาง 25-39 ป มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ”มากกวาผูที่มีอายุระหวาง 18-24 ป 

ผูที่มีผูที่มีอายุ 40-49 ป มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มากกวาผูที่มีอายุระหวาง 18-24 ป 

สําหรับตัวแปรอายุคูอ่ืน ๆ น้ันไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความบอยคร้ังในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”โดยรวม แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความบอยครั้ งในการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม ไมแตกตางกัน 

H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความบอยครั้ งในการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.19 

 

ผลการทดสอบ ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา n �̅� S.D. F P-Value 

ปริญญาตร ี 291 3.49 1.167 11.565 0.000** 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 62 2.95 0.982   

มัธยมศึกษา 37 2.46 1.145   

สูงกวาปริญญาตรี 10 3.60 1.075   

รวม 400     

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.19พบวาคาF เทากับ 11.565 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.3 

สรุปวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูน้ัน 

ผูศึกษาไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 

ไดผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.20 

 

การเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา �̅� 
มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา/

อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญา

ตรี 

2.46 2.95 3.49 3.60 

มัธยมศึกษา 2.46 
- 

-0.492 

(0.038) * 

-1.029 

(0.000) * 

-1.141 

(0.005) * 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 2.95 
 - 

-0.536 

(0.001) * 

-0.648 

(0.095) 

ปริญญาตร ี 3.49 
  - 

-0.112 

(0.759) 

สูงกวาปริญญาตรี 3.60    - 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.20พบวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา สามารถสรุป

ไดดังน้ี 

ผูที่มีระดับการศึกษาอาชีวศึกษา/อนุปริญญา มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุข

ใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาอาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

สําหรับตัวแปรระดับการศึกษาคูอ่ืน ๆ น้ันไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.4 อาชีพที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 :  อาชีพที่แตกตางกัน มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” โดยรวม ไมแตกตางกัน 

H1 :  อาชีพที่แตกตางกัน มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.21 

 

ผลการทดสอบ ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนก

ตามอาชีพ 

อาชีพ n �̅� S.D. F P-Value 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/

ธนาคาร 202 3.70 1.047 

50.363 0.000* 

นิสิต/นักศึกษา 91 2.07 0.757   

ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 65 3.55 0.969   

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 37 3.86 0.976   

อ่ืน ๆ ไดแก รบัจาง/งานบริการ 

แมบาน และ อาชีพอิสระ 

5 3.00 0.707   

รวม 400     

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.21พบวา คา F เทากับ 50.363 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.4 

สรุปวา อาชีพที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามอาชีพ เปนรายคูน้ัน ผูศึกษา
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ไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ไดผล

ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.22 

 

การเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ �̅� 

นิสิต/

นักศึกษา 

ขาราชการ/

พนักงาน

ของ

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/

หางราน/

ธนาคาร 

ประกอบ

ธุรกิจ

สวนตัว/

คาขาย 

อ่ืน ๆ ไดแก 

รับจาง/งาน

บริการ 

แมบาน และ 

อาชีพอิสระ 

2.07 3.55 3.70 3.86 3.00 

นิสิต/นักศึกษา 2.07 - 
-1.488 

(0.000) * 

-1.637 

(0.000) * 

-1.799 

(0.000) * 

-0.934 

(0.036) * 

ขาราชการ/พนักงาน

ของรัฐวิสาหกิจ 
3.55  - 

-0.149 

(0.281) 

-0.311 

(0.119) 

0.554 

(0.217) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/หาง

ราน/ธนาคาร 

3.70   - 
-0.162 

(0.349) 

0.703 

(0.109) 

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว/คาขาย 
3.86    - 

0.865 

(0.061) 

อ่ืน ๆ ไดแก รบัจาง/

งานบริการ แมบาน 

และ อาชีพอิสระ 

3.00     

- 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.22พบวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามอาชีพ สามารถสรุปไดดังน้ี 
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ผูที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ มีความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร มีความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก รับจาง/งานบริการ แมบาน และ อาชีพอิสระ มีมีความบอยครั้ง

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

สําหรับตัวแปรอาชีพคูอ่ืน ๆ น้ันไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.5 รายไดที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 :  รายไดที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” โดยรวม ไมแตกตางกัน 

H1 :  รายไดที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.23 

 

ผลการทดสอบ ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนก

ตามรายได 

รายได n �̅� S.D. F P-Value 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 89 2.03 0.730 74.828 0.000* 

5,001-15,000 บาท 35 3.14 0.879   

15,001-30,000 บาท 263 3.77 1.028   

30,001-50,000 บาท 13 3.31 0.630   

50,001 บาทขึ้นไป 0 0.00 0.000   

รวม 400     

**P<0.01, *P<0.05 
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จากตารางที่ 4.23พบวาคา F เทากับ 74.828 และคา P-Value เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 

1.1.5 สรุปวา รายไดที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

สําหรับการทดสอบเพ่ือใหทราบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามรายได เปนรายคูน้ัน ผูศึกษา

ไดใชการทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ไดผล

ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.24 

 

การเปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”โดยรวม จําแนกตามรายได 

รายได �̅� 

ตํ่ากวา 

5,000 

บาท 

5,001-

15,000 

บาท 

15,001-

30,000 

บาท 

30,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทขึ้นไป 

2.03 3.14 3.77 3.31 0.00 

ตํ่ากวา 5,000 

บาท 
2.03 - 

-1.109 

(0.000) ** 

-1.734 

(0.000) ** 

-1.274 

(0.000) ** 

- 

5,001-15,000 

บาท 
3.14  - 

-0.625 

(0.000) ** 

-0.165 

(0.592) 

- 

15,001-30,000 

บาท 
3.77   - 

0.460 

(0.088) 

- 

30,001-50,000 

บาท 
3.31    - 

- 

50,001 บาทขึน้ไป 0.00     - 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.24พบวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม จําแนกตามรายได สามารถสรุปไดดังน้ี 
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ผูที่มีรายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท, 15,001-30,000 บาท และ30,001-50,000 

บาท มีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่า

กวา 5,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาท มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท 

สําหรับตัวแปรรายไดคูอ่ืน ๆ น้ันไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมความบอยครั้ งในการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 :  ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

H1 :  ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

 

ตารางที่ 4.25 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

การใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

(n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.413 0.000** 

**P<0.01, *P<0.05 
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จากตารางที่ 4.25พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม มีคาเทากับ 

0.413และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 และ 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง 

(H0) และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 สรุปวา ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวมมาก 

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก จึงอาจกลาวไดวามีความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากก็จะมีการใชประโยชนมากจากรายการโดยรวม

มาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย (R =0.352, P<0.01) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง 

H1 :  ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธ

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง 

 

ตารางที่ 4.26 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิง 

การใชประโยชนจากรายการดานการใช

ขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิง 

(n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.352 0.000** 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.26 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารขอมูล

เพ่ือการอางอิง 
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มีคาเทากับ 0.352 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 และ 0.05 ดังน้ัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1.1 สรุปวา ความบอยคร้ังในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการดานการ

ใชขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิงมาก 

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก จึงอาจกลาวไดวามีความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากก็จะมีการใชประโยชนมากจากรายการดานการใช

ขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิงมาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.2  ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับสังคม (R =0.340, P<0.01) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับ

สังคม 

H1 : ความบอยค ร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับ

สังคม 

 

ตารางที่ 4.27 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 

การใชประโยชนจากรายการดานการใช

ขาวสารขอมูลเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูล

เกี่ยวกับสังคม (n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.340 0.000** 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.27พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือ

เช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 
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มีคาเทากับ 0.340 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 และ 0.05 ดังน้ัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1.2 สรุปวา ความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการดานการ

ใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคมปานกลาง 

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก จึงอาจกลาวไดวามีความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากก็จะมีการใชประโยชนมากจากรายการดานการใช

ขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคมมาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.3  ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือดานการ

ใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล (R =0.350, P<0.01) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

H1 : ความบอยค ร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

 

ตารางที่ 4.28 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

การใชประโยชนจากรายการดานการใช

ขาวสารขอมูลเพ่ือการดํารงเอกลักษณของ

บุคคล (n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.350 0.000** 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.28 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือการ

ดํารงเอกลักษณของบุคคล 

มีคาเทากับ 0.350 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 และ 0.05 ดังน้ัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1.3 สรุปวา ความบอยครั้งในการเปดรับชม
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รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการ

ดานการดํารงเอกลักษณของบุคคลมาก 

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก จึงอาจกลาวไดวามีความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากก็จะมีการใชประโยชนมากจากรายการดานการใช

ขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคลมาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.4  ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการลด

หรือผอนคลายความตึงเครียด (R =0.385, P<0.01) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพื่อการลดหรือผอนคลาย

ความตึงเครียด 

H1 : ความบอยค ร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพื่อการลดหรือผอนคลาย

ความตึงเครียด 

 

ตารางที่ 4.29 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

การใชประโยชนจากรายการดานการใช

ขาวสารขอมูลเพ่ือการลดหรือผอนคลาย

ความตึงเครียด (n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.385 0.000** 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.29 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับการใชประโยชนจากรายการดานการใชขาวสารการใช

ขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

มีคาเทากับ 0.385 และคา P-Value เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 และ 0.05 ดังน้ัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง (H0) และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1.4 สรุปวา ความบอยครั้งในการเปดรับชม
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รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการดานการ

ใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดมาก 

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก จึงอาจกลาวไดวามีความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากก็จะมีการใชประโยชนมากจากรายการดานการใช

ขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดมาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมความบอยครั้ งในการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

H0 : ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

H1 : ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

 

ตารางที่ 4.30 

 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

กับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

ความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

(n = 400) 

ความบอยครั้งในการชมรายการคืนความสขุใหคนในชาติ 

r P-Value 

0.053 0.290 

**P<0.01, *P<0.05 

 

จากตารางที่ 4.30 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม มีคาเทากับ 

0.053 และคา P-Value เทากับ 0.290 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานวาง (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.1 สรุปวา ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับการใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่เปดรับชม 

“รายการคืนความสุขใหคนในชาติ” 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” 

3. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” 

4. เ พ่ือศึกษาการใชประโยชนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งในการเปด

รับชม”รายการคืนความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  พฤติกรรมความบอยครั้ ง ในการ เป ดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3  พฤติกรรมความบอยครั้ ง ในการ เป ดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) ลักษณะการสุมตัวอยางแบบผสม (Multi-Stage Sampling) ใน

การศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับการใชประโยชนและความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งน้ีผูศึกษาเปนผูแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน

กลุมตัวอยาง 400 คน 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 สวนใหญมีอายุระหวาง 25-39 ป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 

48 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.8 มีรายไดระหวาง 15,001-

30,000 บาทจํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 65.8 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หาง

ราน/ธนาคาร 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 

5.1.2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขในชาติ” ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.31 อยูในระดับปานกลาง โดยเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ในระดับชมบาง  

(2 คร้ัง/เดือน) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา ชมทุกวัน (4 ครั้ง/เดือน) จํานวน 89 

คน คิดเปนรอยละ 22.2 และ ชมนาน ๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17 ชม

บอย (3 คร้ัง/เดือน) จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และชมนอยครั้ง (นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน) 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 

5.1.3 การใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

จากการศึกษาการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ของ

กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวมดานการใชขาวสาร

ขอมูลเพ่ือการอางอิง ดานการใชขาวสารเพ่ือนําขอมูลไปใชสนทนากับผูอ่ืนในสังคมดานการใชขาวสาร

เพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล และดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

โดยการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 อยูใน

ระดับปานกลาง การใชประโยชนในดานการใชขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 

(มาก) รองลงมา คือ ดานการใชขาวสารเพ่ือนําขอมูลไปใชสนทนากับผูอ่ืนในสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.37 (ปานกลาง) ดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 (ปาน

กลาง) และดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 (ปาน

กลาง) 

โดยพบวากลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” เพ่ือทําใหทราบความเคลื่อนไหวและทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

(มาก) รองลงมา เน้ือหารายการสามารถนํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.60 (มาก) และ รับชมรายการเพ่ือทําใหไดรับความรูในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นรอบตัวเพ่ือไปบอกเลากับคนอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (มาก) ตามลําดับ 

5.1.4 ความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ของ

กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 โดยมีระดับความพึงพอใจสูงสุดในดานเน้ือหารายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 

(มาก) รองลงมา คือ ดานผูดําเนินรายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 (มาก) และดานองคประกอบ

รายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 (ปานกลาง) 

ดานเน้ือหารายการ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเน้ือหารายการเพราะ

ประเด็นที่นําเสนออยูในความสนใจ ทันเหตุการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 (มาก) รองลงมา พึงพอใจ

รายการเพราะมีการยกตัวอยางใหเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (มาก) และมีความพึงพอใจเพราะ

รายการไดนําเสนอเน้ือหาเจาะลึกนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 (มาก) 

ตามลําดับ 

ดานองคประกอบรายการ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่รูปแบบรายการ 

นําเสนอนายกรัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงกับประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (มาก) รองลงมา ชอบ

เพลงประจํารายการ (เพลงคืนความสุขใหคนในชาติ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 (มาก) และชอบที่มีคํา

บรรยายภาษาอังกฤษสื่อสารใหชาวตางชาติ และมีภาษามือสื่อสารใหผูพิการเขาใจได มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.49 (มาก) ตามลําดับ 

ดานการผูดําเนินรายการ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่นายกรัฐมนตรี

เปนผูจัดรายการที่มีบุคลิกนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (มาก) รองลงมา พึงพอใจที่ทาน

นายกรัฐมนตรีสามารถอธิบายและสรุปเน้ือหาไดตรงประเด็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (มาก) และพึง

พอใจที่นายกรัฐมนตรีมีความรูในเน้ือหาที่สื่อสารเปนอยางดีมีทักษะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (มาก) 

ตามลําดับ 

5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับการใชประโยชนและความพึงพอใจที่มี

ตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานไดดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มี

ความบอยครั้งในการเปดรบัชมรายการ “คืนความสขุใหคนในชาติ” 

แตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน  

มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศที่แตกตางกัน มีความบอยครั้ง 

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม 

แตกตางกัน 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 อายุที่แตกตางกัน มีความบอยครั้ง 

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม 

แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(F =16.714, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกัน  

มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(F =11.565, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.4 อาชีพที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม  

แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(F =65.553, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.5 รายไดที่แตกตางกัน มีความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม  

แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(F =74.828, P<0.01) 
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ตารางที่ 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสขุใหคนในชาติ” มีความสัมพนัธกับการใช

ประโยชนจากรายการ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก

รายการโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.413, P<0.01) 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก

รายการดานการใชขาวสารดานขอมูลเพ่ือการอางอิง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.352, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.2 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก

รายการดานการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.340, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.3 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก

รายการดานการใชขาวสารเพ่ือการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.350, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1.4 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจาก

รายการดานการใชขาวสารเพ่ือการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.385, P<0.01) 
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ตารางที่ 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  (ตอ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสขุใหคนในชาติ” มีความสัมพนัธกับ 

ความพึงพอใจที่มีตอรายการ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอ

รายการโดยรวม 

 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.1 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอ

รายการดานเน้ือหารายการ 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.2 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอ

รายการดานองคประกอบรายการ 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

(R =0.149, P<0.01) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1.3 ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอ

รายการดานผูดําเนินรายการ 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานที่ 1 ผูชมรายการที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” แตกตางกัน จากสมมติฐานพบวา 

1.1 กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ ที่แตกตางกัน  

จะมีพฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม  

ไมแตกตางกัน 

1.2 กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ที่แตกตางกัน จะ

มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

ผูที่มีอายุระหวาง 25-39 ป มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวาผูที่มีอายุระหวาง 18-24 ป 
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ผูที่มีอายุระหวาง 40-49 ป มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวาผูที่มีอายุระหวาง 18-24 ป 

1.3 กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษาที่

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

โดยรวม แตกตางกัน 

ผูที่มีระดับการศึกษาอาชีวศึกษา/อนุปริญญา มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีระดับการศึกษาอาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

1.4 กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อาชีพที่แตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

ผูที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมความบอยครั้งใน

การเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร มีพฤติกรรมความบอยครั้ง

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา 

ผูที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก รับจาง/งานบริการ/แมบาน/อาชีพอิสระ มีพฤติกรรม

ความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีอาชีพนิสิต/

นักศึกษา 

1.5 กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก รายไดที่แตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม แตกตางกัน 

ผูที่มีรายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท, 15,001-30,000 บาท และ 30,001-

50,000 บาท มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 
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ผูที่มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาท มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการ

เปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,001-15,000 บาท 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สรุปวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวม กลาวคือ ถากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มาก ก็จะมีการใชประโยชนจาก

รายการโดยรวมมาก 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคน

ในชาติ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” ไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” โดยรวม กลาวคือ พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนใน

ชาติ” มากหรือนอย ก็ไมมีผลกับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 

5.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 

25-39 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท สวนใหญมีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร 

ผลการศึกษาตัวแปรดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งพบวา  

เพศชายเปดรับขาวสารขอมูลจากรายการคืนความสุขใหคนในชาติมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับ  

ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 111-118) ที่กลาววา เพศหญิงกับเพศชายจะมีความแตกตางกันในเรื่อง

ของความคิด คานิยม เพราะสังคมไดกําหนดบทบาทของทั้งสองเพศไวแตกตางกัน โดยเพศหญิง 
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มักนิยมดูรายการประเภทละคร ตางจากเพศชายที่มักดูรายการประเภทขาวสารและกีฬา  

(ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534, น. 69) 

ผลการศึกษาตัวแปรดานอายุ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-39 ป 

เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดการเปดรับสื่อแตกตางกันไปตามแตชวงวัย เปนสิ่งที่บงบอกประสบการณ

และหลอหลอมอุดมการณทางความคิด วัยกลางคน วัยสูงอายุจะถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตมากกวา

วัยรุนที่มีความคิดอิสระเสรี ยังผานประสบการณมาไมมาก น่ันทําใหคนที่มีอายุมากมักจะแสวงหา

ขาวสารขอมูลหนัก ๆ เชนขาวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มากกวาขาวสารเพ่ือความบันเทิง 

สวนการศึกษา รายไดก็ยังเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอยางหน่ึง 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่จบปริญญาตรีเปดรับขาวสารจากรายการคืนความสุขใหคนใน

ชาติมาก สอดคลองกับ ชแรมม (Schramm, 1973, pp. 121-122, อางถึงใน เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ, 

2548) วา ระดับการศึกษาของผูรับสารที่ตางกัน จะทําใหมีความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการ

เลือกสื่อและเน้ือหาขาวสารตามไปดวย นอกจากน้ี แมคเนลลี และคณะ (McNelly et al., 1968, 

อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542, น. 50) ยังกลาววา คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูง จะเปนกลุม

ที่ไดรับขาวสารที่มีเน้ือหาสาระจากสื่อมวลชนมากอีกทั้งรายไดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ก็ยัง

สามารถบงบอกถึงความเช่ือมโยงกับในการเปดรับสื่อกับระดับการศึกษาและอาชีพไดอีกทางหน่ึงดวย 

เน่ืองจากผูที่มีรายไดสูงน้ันมักมีการศึกษาสูงมักมีอาชีพและตําแหนงหนาที่การงานดี จึงมักถูกผลักดัน

ใหมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

5.2.2 พฤติกรรมการเปดรับรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

จากการศึกษาพบวากลุม ตัวอย างมีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” อยูในระดับปานกลาง คือ เปดชมบาง (2 ครั้ง/เดือน) 

ชแรมม (Schramm, 1973, pp. 121-122, อางถึงใน เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ, 2548) 

ไดช้ีใหเห็นวา การเลือกรับขาวสารของบุคคล ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง ทั้งประสบการณ 

ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกันการประเมินสารประโยชนของขาวสารที่

ผูรับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนองเปาหมายของตัวเองอยางใดอยางหน่ึงภูมิหลังที่แตกตางกัน ซึ่งทําให

บุคคลมีความสนใจแตกตางกันการศึกษาและสภาพแวดลอม ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับ

สภาพรางกายและจิตใจที่ทําใหพฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกันบุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอ 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และพฤติกรรมของผูรับสาร,อารมณ สภาพทางอารมณของ

ผูรับสาร จะทําใหเขาใจความหมายของขาวสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของ

ขาวสารได,ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองสิ่งเรา หรือขาวสารที่ไดพบ

เกี่ยวกับการเปดรับขาวงสารน้ัน 
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นอกจากน้ี แม็คคลอยค และ โอคีฟ (McLeod & O’keefe, 1972, p. 123, 

อางถึงใน เกณฑสิทธ์ิ กันธจันทร, 2555) กลาววา ตัวที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media 

Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ วัดจากเวลาที่ใชกับสื่อ และวัดจากความถ่ีของการใชสื่อ โดย

การวัดในลักษณะน้ี มีขอเสียที่วา คําตอบอาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง 

เวลาวางที่คนมีอยู และการมีสื่อที่ใกลตัว ดังน้ัน คําตอบที่ไดจึงมักไมสามารถแปลความหมายทาง

จิตวิทยาและมักจะไมใหผลที่ชัดเจน 

5.2.3 การใชประโยชนจากรายการคืนความสุขจากคนในชาติ 

กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม

อยูในระดับมาก โดยมีการใชประโยชนจากขาวสารขอมูลเพ่ือการอางอิงระดับมาก กลาวคือ การชม

รายการทําใหกลุมตัวอยางสามารถทราบความเคลื่อนไหวและทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม 

กลุมตัวอยางสามารถนําขอมูลขาวสารจากรายการมาใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

และกลุมตัวอยางยังสามารถนําขาวสารขอมูลที่ไดนําไปบอกเลากับคนอ่ืน ๆ ไดอีกดวย สอดคลองกับ 

แคทซ และคณะ (Katz et al., 1974, p. 20, อางถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529, น. 634-635) ที่กลาว

วา การใชประโยชนจากสื่อมวลชนของผูรับสาร มีจุดเริ่มตนจากสภาวะจิตใจและสภาพสังคม ที่ทําให

เกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชน ซึ่งนําไปสูรูปแบบของการรับขาวสารจากสื่อมวลชน แลวเกิดผล

ตามมา ซึ่งนอกจากจะสนองความตองการแลว อาจมีผลอ่ืน ๆ ตามมาแบบไมต้ังใจอีกดวย 

เวนเนอร (Wenner, 1985, pp. 171-193, อางถึงใน คณิศร กูเกียรตินันท, 

2552) ที่ไดกลาวถึง การใชขาวสารเพ่ืออางอิงในรูปแบบการติดตามขาวสารเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลใน

การชวยตัดสินใจ นอกจากน้ี เวนเนอร ยังกลาวถึงการใชประโยชนจากขาวสารเพ่ือเปนกลไกเช่ือมโยง

ขอมูลกับสังคม ในที่น้ีกลุมตัวอยางอาจนําขาวสารขอมูลที่ไดรับจากรายการไปบอกเลาหรือพูดคุยกับ

ผูอ่ืน 

ผลการวิจัยยังไดคําตอบสอดคลองกับ แม็คคอลม และ เบคเกอร (McComb & 

Becker, 1979, pp. 51-52, อางถึงใน คณิศร กูเกียรตินันท, 2552) ที่อธิบายถึงการใชประโยชนจาก

สื่อมวลชน โดยเนนดานการดํารงชีวิตในสังคม เน่ืองจากความตองการรูเหตุการณ (Surveillance) 

การเปดรับชมรายการ ทําใหรูถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนกับตนเองและสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัว นอกจากน้ี 

ขาวสารเหลาน้ันยังสามารถนําพาชวยในการตัดสินใจ (Decision) หรือกําหนดแนวทางความคิดเห็นใน

เรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ คณิศร กูเกียรตินันท (2552) ที่

ศึกษา “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมรายการคุยคุยขาว ในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชประโยชนจากรายการเพ่ือติดตามขาวสาร 

ทราบความเคลื่อนไหวในสังคม รวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ มากข้ึน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

อรุณี แดงพันธ (2548) ที่วิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูฟงกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑลจากรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขาย 2 (เอ. เอ็ม. 819 

กิโลเฮิรต)” โดยพบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากรายการในระดับมาก ในประเด็นที่เปน

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 

5.2.4 ความพึงพอใจที่มีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ” โดยรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ ดานผูดําเนินรายการ และ

ดานองคประกอบรายการ ตามลําดับ 

5.2.4.1 ความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ดานเนื้อหา

รายการ 

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานเน้ือหาในระดับมาก โดยเรียงลําดับ  

3 หัวขอที่มีระดับความพึงพอใจจากมากไปนอยไดดังน้ี มีเน้ือหารายการประเด็นที่นําเสนออยูในความ

สนใจทันเหตุการณ มีการยกตัวอยางใหเห็นภาพ เขาใจงาย และรายการนําเสนอเน้ือหาเจาะลึก

นโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล 

เน่ืองจากเน้ือหารายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีลักษณะเน้ือหาที่

ครอบคลุมกับความสนใจของประชาชนหลากหลายกลุม นอกเหนือจากการทราบความเคลื่อนไหวใน

บานเมืองรอบสัปดาห นโยบายของรัฐบาลที่มีตอประเด็นปญหาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงทั้งที่

เกิดขึ้น กิจกรรมตาง ๆ จากภาครัฐที่สงผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนซึ่งสวนใหญจะเปน

สถานการณและบริบทในสังคมในชวงสัปดาหน้ันเปนหลักรวมทั้งเน้ือหารายการยังตอบสนองการ

ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

สอดคลองกับ แม็คคอลม และ เบคเกอร (McComb & Becker, 1979, pp. 51-52, 

อางถึงใน คณิศร กูเกียรตินันท, 2552) ที่อธิบายถึงการใชประโยชนจากสื่อมวลชน โดยเนนดานการ

ดํารงชีวิตในสังคม เน่ืองจากความตองการรูเหตุการณ (Surveillance) การเปดรับชมรายการ ทําใหรู

ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัว นอกจากน้ี ขาวสารเหลาน้ันยังสามารถนําพา

ชวยในการตัดสินใจ (Decision) หรือกําหนดแนวทางความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

ไดอีกดวย 

สอดคลองกับธิติมา ปยะศิริศิลป (2544) วิจัยเรื่อง “พฤติกรรม การใชประโยชน 

และความพึงพอใจของผูชมรายการสายตรงไอทีวี”พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจดาน

เน้ือหารายการ ในเรื่องขาวที่เสนออยูในความสนใจ ทันตอเหตุการณมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ

ระดับมาก และยังสอดคลองกับ สุภวัฒน สงวนนาม (2557) วิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม

การเลือกรับชมรายการขางของสถานีโทรทัศนของ ผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ประเด็น
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เน้ือหาของขาวที่ผูชมใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีความทันสมัย หรือมีความสด ทันตอเหตุการณของ

ขาวที่นําเสนอ 

5.2.4.2 ความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ดานองคประกอบ

รายการ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรายการ “คืนความสุขให

คนในชาติ”ดานองคประกอบรายการโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีพึงพอใจรายการนําเสนอ

รูปแบบที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงกับประชาชนในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจใน

เพลงประจํารายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” อยูในระดับมาก และความพึงพอใจที่รายกายมีคํา

บรรยายภาษาอังกฤษสื่อสารใหคนตางชาติ รวมทั้งมีภาษามือสื่อสารใหผูพิการเขาใจได อยูในระดับ

มาก ตามลําดับ 

ผลวิจัยสามารถวิเคราะหไดวา องคประกอบรายการดานรูปแบบที่ผู

ดําเนินรายการ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สื่อสารโดยตรงกับผูชม ทําใหประชาชนพึง

พอใจมากและอาจชอบในลักษณะการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา ชัดเจน สามารถรับฟงขอมูลขาวสาร

จากผูสื่อสาร ซึ่งมีความรูและมีหนาที่บริหารบานเมือง วางนโยบายโดยตรงสอดคลองกับ นภากรณ 

อัจฉริยะกุล และ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ (2546) ที่กลาวไววา รูปแบบรายการประเภทพูดคุยกับผูฟง

โดยตรง (Straight Talk) เปนวิธีการสื่อสารกับผูฟงอยางตรงไปตรงมาที่สุด ดวยลีลาการพูด นํ้าเสียง 

หรือสํานวนการพูด ก็เปนลักษณะเฉพาะตัวของผูพูดเอง ซึ่งการพูดคุยกับผูฟงโดยตรงน้ัน จําเปนตองมี

บทพูด แตการพูดน้ันตองไมใชลักษณะการอานบท แตตองเปนการพูดตามบทที่ไดเตรียมมาใหเปน

ธรรมชาติ ซึ่งจะนาฟงและดึงดูดความสนใจไดมากกวา ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับลักษณะของผูพูดหรือผูสง

สารดวย ย่ิงพูดเปนธรรมชาติมากเทาใด ย่ิงไดรับความสนใจมากเทาน้ัน สอดคลองกับการศึกษาของ 

อิทธิเดช สุพงษ (2553, น. 4) กลาววา รูปแบบการนําเสนอรายการสื่อสารที่รัฐบาลสงไปยังประชาชน 

ตองอาศัยรูปแบบการนําเสนอที่สามารถลดชองวางความเปนทางการ ใหเกิดความรูสึกเปนกันเองได 

ดังน้ัน รูปแบบรายการประเภทพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (Straight Talk) จําเปนตองอาศัยทักษะการพูด

และการสื่อสารของผูสงสารหรือผูดําเนินรายการเปนหลัก นอกจากน้ียังพบวา องคประกอบ 

ดานรูปแบบและการนําเสนอรายการในรูปแบบรายการประเภทพูดคุยกับผูฟงโดยตรง (Straight Talk) 

น้ี ยังสอดคลองกับ ญานิศภาค กาญจนวิศิษย (2547) ที่วิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางความหมาย และ

บทบาทวาทกรรมรายการ นายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน” โดยมีการใชวิธีการนําเสนอแบบเลา

คนเดียว มุงเนนเขาถึงประชาชนจํานวนมาก ผานชองทางการสื่อสารมวลชน รวมทั้ง พรหมธิดา ทิพ

ยานนท (2555) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลย่ิงลักษณพบประชาชน” ยังกลาว

ดวยวา รูปแบบรายการที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงคนเดียวจําเปนตองมีความนาเช่ือถือ ดวย
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บทบาท สถานะผูนําของประเทศ โดยลักษณะเดนในการนําเสนอขอมูล คือ การสรางความนาเช่ือถือ 

ดวยขอมูลชัดเจนและยังปรับขอมูลใหเปนภาษาแบบกึ่งทางการเพ่ือใหประชาชนเขาใจงายมากย่ิงขึ้น 

การศึกษาความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”  

ดานองคประกอบรายการยังพบวาความพึงพอใจในเพลงประจํารายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

อยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ แมคคอมป และ เบคเกอร (McCombs & Becker, 1979, 

pp. 51-52, อางถึงใน คณิศร กูเกียรตินันท, 2552) ไดอธิบายถึงการใชสื่อมวลชน เพ่ือสนองความ

ตองการและสรางความพึงพอใจ โดยเนนดานการดํารงชีวิตในสังคมตองการความบันเทิง (Relaxing 

and Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ สอดคลองกับ สินีนาฎ สีสรรค 

(2552) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับชมดวยความพึงพอใจของผูชมในกรุงเทพมหานคร” ที่มีตอ

ละครโทรทัศนหลังขาว ที่พบวา นอกจากประชาชนจะสนใจเน้ือหาของละครแลว ยังสนใจเพลง

ประกอบละคร เพราะเน้ือหาของเพลงจดจํางายและ เน้ือหาของเพลงเปนที่พึงพอใจของผูชมในชวง

น้ัน 

5.2.4.3 ความพึงพอใจตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ดานผูดําเนิน

รายการ 

สามารถเรียงลําดับ 3 หัวขอที่มีระดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย

ไดดังน้ี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการที่มีความนาเช่ือถือ รองลงมา 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการที่สามารถอธิบายและสรุปเน้ือหาได

ตรงประเด็น และพล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูดําเนินรายการที่มีความรูในเน้ือหา

ที่สื่อสารดี มีทักษะ 

จะเห็น ๆ ไดวาผลวิจัยที่ไดสอดคลองกับนักวิชาการหลายทานที่ไดสรุป

แนวคิดความนาเช่ือถือของแหลงสาร เน่ืองจากจุดเดนของผู ดําเนินรายการ พล.อ.ประยุทธ  

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี คือ เปนคนมีความรูในเร่ืองที่จะพูด จึงสามารถจัดรายการไดอยางลื่นไหล 

สื่อสารออกมาแบบผูสงสารที่เขาใจในเน้ือหาสาร นอกจากน้ีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี ที่

ดูตรงไปตรงมา โผงผาง ดวยบุคลิกความเปนผูใหญ ประกอบบุคลิกทาทางของนายกรัฐมนตรี เปนคน

เปดเผย (Extroversion) เปนสิ่งหน่ึงที่จะสรางความไววางใจตอตัวผูสงสารใหเกิดข้ึน เพราะแสดงให

เห็นถึงความตรงไปตรงมา เปดเผย ชัดเจน ไมซอนเรน เน่ืองจากการที่ผูรับสารเช่ือวาไดรับขอมูลที่

เพียงพอและการไมปดบังขอมูลของผูสงสารจะทําใหผูรับสารเกิดความรูสึกสนิทสนมเปนกันเองและ

รูสึกไววางใจผูสงสาร จึงทําใหเกิดความนาเช่ือถือโดยปริยาย 

โดย โอคีฟ (O’keefe, 1990, pp. 132-133, อางถึงใน จุฑารัตน สุกระ

สุยานนท, 2554, น. 16) กลาววา ความสามารถมีความหมายเชนเดียวกับความชํานาญ (Expertise) 

ความรูเฉพาะทาง (Authoritativeness) และคุณวุฒิ (Qualification) ซึ่งหมายถึง การประเมินอยาง
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คราว ๆ ของผูรับสารวาผูสงสารอยูในบานะที่ทราบความจริงและทราบวาสิ่งใดถูกตอง โอคีฟ (O’keefe, 

1990, pp. 134-140, อางถึงใน จุฑารัตน สุกระสุยานนท, 2554, น. 16) ไดกลาวอีกวา ความนา

ไววางใจ มีความหมายเชนเดียวกับคําวา บุคลิกภาพ (Character) และความปลอดภัย (Safety) โดย

ผูรับสารจะใหความเช่ือถือและไววางใจตอผูสงสารที่มีบุคลิกดี มีศีลธรรมสูง 

แนวคิดของโอคีฟ (O’keefe, 1990) เปนไปในทิศทางเดียวกับ โฮฟแลนด, 

จานิส, และ เคลลี่ (Hovland, Janis, & Kelly, 1953, อางถึงใน รัชดา ธนูศิลป, 552) วาความนาเช่ือถือ

ของผูสงสารขึ้นกับปจจัย 2 ประการ  คือ  ความเปนผูชํานาญ (Competence of expertness) และ

ความนาไววางใจ (Trustworthiness) โดยความเปนผูชํานาญ (Competence of expertness) จะ

ทําใหผูรับสารเช่ือในขอมูลวามีความถูกตอง สวนความนาไววางใจ (Trustworthiness) จะทําใหผูรับ

สารรูสึกมั่นใจผูสงสารวาไมมีความเคลือบแคลง มีเจตนาจริงใจที่จะพูดความจริงเพ่ือประโยชนของ

ผูฟงสวนรวม ปจจัยทั้งสองอยางน้ี ตองเปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรูละรับรูในตัวผูสื่อสารพล.อ.

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแสดงถึงคุณสมบัติที่ โฮฟแลนด จานิส และ เคลลี่ (Hovland 

Janis and Kelly, 1953) ไดกลาวมา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ 5 ประการ ที่นําไปสูความนาเช่ือถือใน

ฐานะผูสงสารดังที่ แมคครอสกี้ และ ดาเลย (McCroskey & Daley, 1987, อางถึงใน รัชดา ธนูศิลป, 

2552) ไดกลาววา การจะสรางความนาเช่ือถือใหแกผูสงสารตองมี 1. ความสามารถ (Competence) 

อันไดแก ความรู ความสามารถ ในขอมูลขาวสารหรือเรื่องที่จะสื่อสาร และการสงสารของผูสงสาร 2. 

คุณลักษณะหรือบุคลิกลักษณะ (Character or Apparent) ซึ่งผูดําเนินรายการหรือผูสงสารจําเปน

จะตองมีบุคลิกลักษณะที่ดีทั้งภายนอกและภายใน ผูสงสารจะตองแสดงถึงความเฉลียวฉลาด การเปน

ผูมีไหวพริบที่ดี สามารถตัดสินใจกระทําในสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม แสดงออกตอผูรับสาร

ทั้งลักษณะการใหความอบอุน เปนที่นาไววางใจ ซึ่งจะทําใหผูรับสารมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูสง

สาร 3. ความสุขุม (Composure) และความแคลวคลองในการสื่อสาร โดยไมมีอาการที่แสดงความ

ต่ืนเตนหวาดกลัว 4. การเปนคนที่สังคมใหการยอมรับหรือเปนที่รูจักทางสังคม (Sociability) ขอน้ีจะ

ทําใหไดรับความรูสึกที่ดีจากผูรับสาร ผูรับสารจะใหความนิยม เช่ือถือ ซึ่งคุณลักษณะน้ี พบไดชัดเจน

ในผูดําเนินรายการ เน่ืองจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เคยเปนผูนําสูงสุดของกองทัพบกในฐานะ  

ผูบัญชาการทหารบก ดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงวิกฤตการเมือง

กอนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น  ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดย คณะ คสช. นับต้ังแตป 2556 

ในยุครัฐบาล ย่ิงลักษณ ชินวัตร เกิดการชุมนุมตอตานคัดคาน พรบ. นิรโทษกรรม การทุจริตใน

โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลย่ิงลักษณ ทีทําใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง มีกลุมการเมือง 

กปปส. ซึ่งเปนกลุมชนช้ันกลางและคนในเมืองหลวง ออกมาขับไลรัฐบาลยิ่งลักษณ ถึงขั้นยึดสถานที่

ราชการ รัฐบาลยิ่งลักษณในขณะน้ันไมสามารถจัดการสถานการณวุนวายที่ จนเปนเหตุให คณะ คสช.

โดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. ในขณะน้ัน ออกมายึดอํานาจ ซึ่งแมวาประชาชนกลุม
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หน่ึงจะไมเห็นดวยกับการรัฐประหาร แตประชาชนอีกกลุมก็เช่ือวา การเขามาของ คสช. ภายใตการ

นําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาจะทําใหบานเมืองเกิดความสงบเรียบรอย ไมมีการชุมนุมเกิดขึ้น 

เช่ือมั่นในการปราบการทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งบทบาทในการชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนจาก 

นํ้าทวมใหญป 2554 ในชวงที่ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก และภาพลักษณของการเปนทหารที่

มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งหมดน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเปนที่รูจัก และ 

คนในสังคมยอมรับ ซึ่งมีผลตอความนิยมและความนาเช่ือถือตอ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะผูสงสารหรือผูดําเนินรายการน่ันเอง นอกจากน้ี การเปนคนเปดเผย (Extroversion) เปนสิ่งหน่ึงที่

จะสรางความไววางใจตอตัวผูสงสารใหเกิดขึ้นกับ แมวาบุคลิกของผูดําเนินรายการ พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะมีบุคลิกดูโผงผาง แตก็สะทอนใหเห็นถึงความชัดเจน ไมซอนเรน 

คุณสมบัติการเปนคนเปดเผยน้ี จะทําใหผูรับสารเกิดความรูสึกไววางใจผูสงสาร สงผลใหการสื่อสารมี

แนวโนมประสบผลสําเร็จไดงายขึ้นดวย 

นอกจากน้ีผลวิจัยในเร่ืองความพึงพอใจตอรายการดานผูดําเนินรายการ 

สอดคลองกับ เบอรโต เจ.บี เลเมอรส และเมอรส (Berto J.B. Lemert and Mert, อางถึงใน อรวรรณ 

ปลันธนโอภาส, 2546) ซึ่งวิเคราะหปจจัย 3 ประการ ที่ผูรับสารมักใชในการตัดสินความนาเช่ือถือของ

ผูสงสาร คือ 

ปจจัยในการสรางความอบอุนและไวใจไดของผูสงสาร (Safety Factor) 

โดยบุคลิกของผูดําเนินรายการ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา มีบุคลิกของความเปนทหารที่ดูอดทน 

ซื่อสัตย ยุติธรรม ไมคดโกง ไมเห็นแกตัว เปนผูใหญที่มีความนาไววางใจ ซึ่งภาพลักษณของพลเอก

ประยุทธฯ ไดแสดงออกผานการสื่อสารทางนโยบายเสมอ โดยเฉพาะ การปราบคนโกง การตอตาน

การทุจริต คอรัปช่ัน 

ปจจัยดานคุณสมบัติของผูสงสาร (Qualification Factor) เปนผูมี

ประสบการณดานใดดานหน่ึง ไดรับการฝกฝนจนชํานาญ มีอํานาจในหนาที่ มีความสามารถ กลาวคือ 

ในที่น้ีผูดําเนินรายการ คือ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา มีคุณสมบัติในแงประสบการณการเปนผูนําทาง

กองทัพ มีการฝกฝน บมเพาะ ความรูความสามารถใหดูแลความสงบ ความเรียบรอยของบานเมือง 

และปกปองสถาบันกษัตริย มีอํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศ นอกจากน้ี ผูดําเนินรายการ  

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ปจจัยดานพลวัตของผูสงสาร (Dynamism factor) กลาวคือ บุคลิกที่

คลองแคลว กระตือรือรน รวดเร็ว มีพลัง เขมแข็ง ไมเฉื่อยชา ซึ่งทั้งหมดน้ีลวนเปนคุณสมบัติซึ่งมีอยูใน

ตัวของผูดําเนินรายการ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จนมีผลตอการสรางความ

นาเช่ือถือใหกับตัวผูสงสารน่ันเอง 
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นอกจากน้ีความพึงพอใจที่มีตอผูดําเนินรายการ ในประเด็นผูดําเนิน

รายการมีความรูในเน้ือหาที่สื่อสาร ยังสอดคลองกับ Hilliard (1978, อางถึงใน อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน, 

2554, น. 19) ไดสรุปคุณสมบัติของผูดําเนินรายการทางโทรทัศน นอกจากจะมีบุคลิกดี มีความมั่นใจ

ในตัวเอง มีความเรียบรอย มีบุคลิก มารยาทที่สุภาพ เปนกันเอง มีลีลาในการพูดที่ดี การมีทักษะใน

การสื่อสารที่ดีแลว ยังตองมีความรูในดานตาง ๆ โดยเฉพาะตองมีความรูในเรื่องที่พูดเปนอยางดี 

สอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 65-67) ที่กลาววา ผูสงสารตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ที่สื่อสารดี โอกาสที่การสื่อสารจะประสบความสําเร็จจะมีมากขึ้น 

สอดคลองกับ จุฑารัตน สุกระสุยานนท (2554) ที่วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ

ของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศน” โดยผลการวิจัย

พบวา ความนาเช่ือถือที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีความสัมพันธความพึงพอใจที่มีตอผู

ดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนในเชิงบวก โดยกลุมตัวอยางเห็นดวยตอคุณลักษณะที่มีความ

นาเช่ือถือของผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหคุณลักษณะของ 

ผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุดวา “ผูดําเนินรายการอาหารทาง

โทรทัศนมีความรูในดานอาหารเปนอยางดี” และ “ผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีชีวิตชีวา 

ไมนาเบ่ือ” รองลงมาคือ “ผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนมีความชํานาญในการทําอาหารเปน

อยางดี” 

5.2.5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  

ลักษณะทางประขากรศาสตรของผูชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ที่

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

ตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ การศึกษา รายได อาชีพ ที่แตกตางกัน จะ

มีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ตางกันโดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สวนใหญมีอายุระหวาง 25-39 ป, 40-49 ป มีความบอยครั้งในการ

เปดรับขาวสารความเปนไปของบานเมืองกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-24 ป ซึ่งในเรื่องตัวแปรดาน

อายุกับการเปดรับสื่อสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 113) ยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา โดยทั่วไป

ลักษณะการใชสื่อมวลชนของเด็กและวัยรุนจะเปนไปเพ่ือความบันเทิง ตางจากวัยผูใหญที่มักใช

สื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวหนัก ๆ มากกวาเพ่ือความบันเทิง 

สวนตัวแปรดานการศึกษากับพฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ 

พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการมากกวา 

ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา รวมทั้งกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
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ปริญญาตรีมีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการมากกวาระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง วิลเบอร ชแรมม 

(Wilber Schramm) พบวา “ระดับการศึกษาของผูรับสารมีความสัมพันธในการใชสื่อ และระดับ

ความรูทางดานขอมูลขาวสารของบุคคล การศึกษาและสภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางกันใน

พฤติกรรมการเลือกสื่อและเน้ือหาขาวสาร กลาวคือ กลุมคนที่มีความรูสูงเปนกลุมคนที่มีความรู ดาน

ขอมูลขาวสารดี และจะเพ่ิมพูนความรูทางดานน้ีของตนใหมากขึ้นโดยการใชสื่อมวลชน” สอดคลอง

กับแนวคิดของ พีระ จิระโสภณ (2535) และ โรบินสัน คลีน และทิชเชนเนอร (Robinson, Kline, & 

Tichenor, 1972, อางถึงใน เจนิสตาร รักษสิริโสภา, 2553) ที่ไดกลาวถึง ตัวแปรดานการศึกษากับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อวา คนที่มีการศึกษาโดยทั่วไปสนใจขาวสารบานเมืองมากกวาความบันเทิง 

และคนที่มีความรูสูงมักจะเพ่ิมพูนความรูของตัวเองใหมากขึ้นผานสื่อมวลชนสอดคลองกับ  

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 111-118) ที่กลาววา การศึกษาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร คนมี

การศึกษาสูง ความรูดี มักเปนคนที่มีความรอบรูดีในหลาย ๆ เร่ือง และมักใชสื่อหาความรูเพ่ิมเติมทั้ง

เรื่องสถานการณบานเมืองและการประกอบอาชีพ 

นอกจากน้ี ตัวแปรดานอาชีพ ยั งพบ กลุม ตัวอยางที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร/ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกลุมตัวอยางที่ประกอบ

อาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

มากกวา นิสิต/นักศึกษา 

สวนการทดสอบสมมติฐานระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรทางดานรายได 

กับพฤติกรรมความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” โดยรวม พบวา ผูที่

มีรายไดระหวาง 5,000-15,000 บาท, 15,000-30,000 บาท และ 30,000-50,000 บาท มีความ

บอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวาผูที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในวัยทํางานจะมีความบอยครั้ง

ในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มากกวา กลุมตัวอยางที่อายุนอยกวาและยัง

ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันตัวแปรดานรายได ก็มีผลตอความบอยครั้ง ในการเปดรับชม

รายการ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูง จะมีความบอยคร้ังในการเปดรับชมรายการ มากกวา  

กลุมตัวอยางที่มีรายไดนอย จึงสามารถวิเคราะหไดวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 25-39 ป และ 40-

49 ป คือ อยูในชวงวัยผูใหญ วัยทํางาน มีรายไดและการศึกษาสูงเปนกลุมที่ตองสรางความมั่นคง

ใหกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงตองปรับตัวใหเขากับสังคม นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ เปดรับ

ขาวสารความเปนไปของบานเมือง เพ่ือนําขอมูลขาวสาร ไปตัดสินใจวางแผนชีวิต สรางความมั่นคง

ใหกับตัวเองไดและใชในชีวิตประจําวันไดตางจากกลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-24 ป ซึ่งยังถือวาเปนกลุม

วัยรุนตอนปลาย ยังศึกษาอยู กลุมที่ยังมีอาชีพเปนนักศึกษามีรายไดไมเกิน 5,000 บาท/เดือน ซึ่งมี

พฤติกรรมการเปดรับรายการประเภทบันเทิงมากกวารายการที่มีเน้ือหาสาระหนัก ๆ 
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ผลการศึกษาคร้ังน้ี ยังสอดคลองกับ เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ (2548) ที่กลาวไวใน

งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการขาวภาคดึกทางสถานีโทรทัศนทั้ง 5 ชอง (3,5,7,9 และไอทีวี)” วา

ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกัน จะสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับแตกตางกัน 

ผลทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุและการศึกษายัง

สอดคลองกับ โฉมฉาย ฟูใจ (2550) ที่ศึกษาเรื่องการเปดรับและความพึงพอใจ ที่มีตอรูปแบบและ

พิธีกรรายการ “คนคนคน” พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ตางกันของผูชมรายการ มีผลตอ

พฤติกรรมการเปดรับชม โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุสูงกวาจะมีความถี่หรือความบอยครั้งในการ

รับชมมากกวา ระดับการศึกษาที่สูงกวามีการเปดรับชมมากกวา 

สวนลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดาน

เพศที่แตกตางกัน พฤติกรรมการบอยครั้งในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไม

แตกตางกัน อาจจะเปนเพราะวาเน้ือหารายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีลักษณะที่เพศชายและ

เพศหญิงสามารถเปดรับชมได โดยไมไดมีเน้ือหาที่เฉพาะเจาะจงไปที่เพศใดเพศหน่ึง สอดคลองกับ 

แม็คคลอย และ โอคีฟ (Mcloed & O’keefe, 1972, อางถึงใน เกณฑสิทธ์ิ กันธจันทร, 2555, น. 12) 

ที่พบวา การใชเวลาเปนตัวช้ีวัดในพฤติกรรมการเปดรับสื่อมักจะไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากตาม

หลักเกณฑการแบงกลุมทางพฤติกรรมศาสตร บุคคลมักจะมีพฤติกรรมเปนไปตามกลุมที่ตนสังกัด

มากกวา กลาวคือ เพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเหมือนกัน จึงมีพฤติกรรมการ

เปดรับรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับ พัชรินทร เศวตสุทธิพันธ (2537) ซึ่งศึกษาเร่ือง “ทัศนคติและ

พฤติกรรม การรับชมรายการขาวโทรทัศนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ที่พบวา 

เพศที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมทางโทรทัศนไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ียังสอดคลองกับ คณิศร กูเกียรตินันท (2552) ที่

พบวา คุณลักษณะทางดานเพศที่ตางกัน จะมีพฤติกรรมในการเปดรับชมขาวไมแตกตางกัน และ

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม

ในการเปดรับชมขาวโทรทัศนตางกันและยังสอดคลองกับ อนุชิต มุรธาทิพย (2542) ศึกษาเร่ือง 

“ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมรายการตีสิบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอ 3 อ.ส.ม.ท.” กลาววา เพศที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมในการชมรายการไมแตกตางกัน แตกลุม

ตัวอยางที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการชมรายการ

แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการโดยรวมทุกดาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05 โดย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และ

เน่ืองจากความสัมพันธดังกลาวมีคาเปนบวก น่ันคือ มีความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ 

คืนความสุขใหคนในชาติมาก ก็จะมีการใชประโยชนจากรายการโดยรวมมาก สอดคลองกับ นันทิดา 

โอฐกรรม (2547) วิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสาร การใชประโยชน และความพึงพอใจรายการขาวภาค

เชาทางโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครนอกจากจะพบวา ประชาชนใน

กรุงเทพมหานครเปดรับรายการขาวภาคเชาทางโทรทัศนในระดับสูงแลว กลุมตัวอยางยังไดนําเน้ือหา

สาระจากรายการไปใชประโยชนในระดับสูงอีกดวย นอกจากน้ียังพบวา การเปดรับรายการขาวภาค

เชาทางโทรทัศนมีความสัมพันธกับการใชประโยชนอีกดวย สอดคลองกับ ศรีศรินทร อาภากุล (2543) 

ที่วิจัยเร่ืองการเปดรับสาร การใชประโยชนและความพึงพอใจรายการ “ถอดรหัส” ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร” โดยพบวา การเปดรับรายการ “ถอดรหัส” มีความสัมพันธกับการใชประโยชน

และความพึงพอใจตอรายการเชนกัน 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี ยังสอดคลองกับ เพชร เพ็ชรสวัสด์ิ (2548) ที่กลาวไวใน

งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการขาวภาคดึกทางสถานีโทรทัศนทั้ง 5 ชอง (3, 5, 7, 9 และไอทีวี)” วา

พฤติกรรมการเปดรับที่แตกตางกันสงผลตอการใชประโยชนแตกตางกันดวย 

สมมติฐานที่ 3 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานเน้ือหารายการ ดานผู

ดําเนินรายการและโดยรวม น่ันคือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยคร้ังในการเปดรับชม

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” กับความพึงพอใจที่มีตอรายการโดยรวม มีคาเทากับ 0.053 และ

คา P-Value เทากับ 0.290 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานวาความบอยครั้งในการเปด

รับชมรายการจึงไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม 

อาจเปนไปไดวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของมนุษย ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ 

ดังที่  เบคเกอร (Becker, 1978, อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 38) กลาววา องคประกอบใน

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร คือ การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) เมื่อบุคคลจะแสวงหา

ขอมูล หรือเมื่อตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลในเร่ืองใด ๆ จึงจะมีการเปดรับขาวสารขึ้น 

นอกจากน้ียังมีองคประกอบการเปดรับขอมูล (Information Receptivity) ซึ่งบุคคลจะเปดรับขาวสารที่

ตัวเองอยากรูหรือสนใจ และองคประกอบการเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) บุคคลจะ
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เปดรับขาวสารเพราะตองการทําสิ่งใดหรือผอนคลายอารมณ น่ันหมายความวา บุคคลยอมมีเปาหมาย

และมูลเหตุในการเปดรับขาวสารแตกตางกันออกไป ดังน้ัน ความบอยครั้งในการรับชมรายการ  

“คืนความสุขใหคนในชาติ” จึงอาจไมไดเปนตัวแปรเดียวที่จะสามารถวัดความพึงพอใจของผูชมในการ

เปดรับชม แตอยูที่การเลือกเปดรับขอมูลขาวสารตามความสนใจหรือความตองการของตัวเองดวย 

เน่ืองจากชวงเวลาการออกอากาศคือ 20.15 น. ทุกวันศุกร กลุมตัวอยางซึ่งเปน

วัยทํางานที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อาจมีขอจํากัดในการใชสื่อโทรทัศน เน่ืองจากอาจเปน

ชวงเวลาที่ยังเดินทางกลับไมถึงบาน สภาพการจราจรที่บีบบังคับใหตองเดินทางอยูบนทองถนน ดังน้ัน 

ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวา ความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” อาจไม

เพียงพอตอการวัดความพึงพอใจในการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เพราะอาจขึ้นอยู

กับปจจัยอ่ืน ๆ ดังที่กลาวมา ดังที่ แม็คคลอยค และ โอคีฟ (McLeod & O’keefe, 1972, p. 123, 

อางถึงใน เกณฑสิทธ์ิ กันธจันทร, 2555, น. 12) กลาววา ตัวที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media 

Exposure) สวนใหญใชกัน 2 อยาง คือ วัดจากเวลาที่ใชกับสื่อ และวัดจากความถ่ีของการใชสื่อ โดย

การวัดในลักษณะน้ี มีขอเสียที่วา คําตอบอาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจของผูฟง 

เวลาวางที่คนมีอยู และการมีสื่อที่ใกลตัว ดังน้ัน คําตอบที่ได จึงมักไมสามารถแปลความหมายทาง

จิตวิทยาและมักจะไมใหผลที่ชัดเจน เมื่อนําไปสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน สอดคลองกับ พัชรินทร  

เศวตสุทธิพันธ (2537) ที่ศึกษาเร่ืองการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาว

โทรทัศนของผูชม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพบวา พฤติกรรมการรับชมรายการไม

เปนประจําทุกวัน เน่ืองจากเดินทางกลับถึงบานไมทันเวลาเสนอขาว สอดคลองกับพีระ จิระโสภณ 

(2531, น. 450-452) ที่ไดกลาวถึงปจจัยในการวิเคราะหสื่อของการสื่อสารมวลชนในแงของการ

เปดรับวา ตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ในแงความสะดวกในการเขาถึง (Availability) วาสื่อใดที่ผูรับสาร

กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงงายที่สุดในขณะน้ัน รวมถึงดานการครอบคลุมของสื่อ (Coverage) 

หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสื่อที่จะไปถึงผูรับ ในแงการครอบคลุมพ้ืนที่หรือบริเวณ

ที่ผูรับสารอาศัยอยู 

ผลการทดสอบสมมติฐานน้ียังสอดคลองกับ จุฑารัตน สุกระสุยานนท (2554) ที่

ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทาง

โทรทัศน พบวา พฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการอาหารทางโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจที่มีตอผูดําเนินรายการอาหารทางโทรทัศนแตไมสอดคลองกับ โฉมฉาย ฟูใจ (2550) ศึกษา

เรื่องการเปดรับและความพึงพอใจ ที่มีตอรูปแบบและพิธีกรรายการ “คนคนฅน” พบวา ความถี่ใน

การเปดรับชม มีผลตอความพึงพอใจตอรายการ “คนคนคน” ทั้งดานรูปแบบ เน้ือหา และพิธีกร 

อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบสมมติฐานน้ี ยังไมสอดคลองกับชิบ จิตนิยม 

(2534) ศึกษาเรื่อง “ความตองการขาวสาร การใชประโยชน และความพึงพอใจของกลุมประชากร
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ผูใชบริการเคเบ้ิลทีวี” พบวา ระดับความพอใจตอประเภทและคุณภาพของรายการมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรม กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจสูงตอประเภทและคุณภาพของรายการ จะใหเวลา

ในการรับชมรายการมากกวากลุมที่พอใจตัว และยังสอดคลองกับ ปทมาวดี หลอวิจิตร (2539) ที่

ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ การใชประโยชนและความพึงพอใจในรายการ 45 นาที ปญหาบานเมือง” โดย

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการเปดรับชมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในดานรูปแบบ และ

ระยะเวลาออกอากาศ 

 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

1. ระยะเวลาออกอากาศ- ควรกําหนดชวงเวลาในการออกอากาศใหม จากเดิมวันศุกร 

20.15-21.00 น. โดยปรับเปลี่ยนไปอยูวันเสารหรือวันอาทิตยในชวงเชา เปนชวงวันหยุดในชวงเชาที่

สมาชิกทุกคนอยูที่บาน สามารถเปดรับชมรายการไดดีกวา เพ่ือขยายกลุมผูชมใหกวางขึ้น เน่ืองจาก

วันศุกรในชวงเวลา 20.15-21.00 น. เปนชวงเวลาไพรมไทม หรือชวงเวลาที่มีคนดูสูงในรอบวัน แต

พฤติกรรมของกลุมผูชมอาจเหน็ดเหน่ือยจากการทํางานมาทั้งสัปดาห และตองการการผอนคลายจาก

การเปดรับสื่อมากกวา และอาจไมพรอมในการเปดรับชมรายการเน้ือหาหนัก เชนรายการ “คืน

ความสุขใหคนในชาติ” อีกทั้งขอจํากัดในเร่ืองสภาพแวดลอมการจราจรในชวงวันศุกรสุดสัปดาห 

รวมถึงการแสวงหากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบานหลังเลิกงาน เพ่ือความผอนคลาย ซึ่งกลุมคนในเมืองอาจ

ยังเผชิญสภาพการจราจรอยูบนทองถนน จึงอาจทําใหรายการไมสามารถเขาถึงกลุมผูชมในวงกวางได 

2. เทคนิคพิเศษ  ควรนําเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ มาใชเพ่ิมเติม เพ่ือสื่อสารเรื่องที่เขาใจยาก

หรือซับซอนใหเขาใจงานขึ้น โดยใชศิลปะการนําเสนอมาผสมผสานกับเทคนิคการผลิตรายการ

โทรทัศน รวมถึงใชอินโฟกราฟก เนนสีและสัญลักษณ ในการอธิบายบนหนาจอโทรทัศนโดยเฉพาะ 

รวมทั้งนํากราฟกน้ันมานําเสนอตอชองทางอ่ืน ๆ เชน เว็บไซตของรายการ ในเฟชบุค หรือเครือขาย

สังคมออนไลน 

3. ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ ทุกวันศุกร 20.15-21.00 น. ควรกําหนด

ระยะเวลาในการออกอากาศแตละครั้งใหแนนอนและไมยาวนานจนเกินไป รวมถึงประเด็นในรายการ

ก็ไมควรจะมีมากเกิน 3-4 ประเด็นในแตละสัปดาห เน่ืองจากอาจทําใหความสนใจของผูชมที่ติดตาม

รายการ ถูกเบนไปที่อ่ืนไดงาย แตควรทําใหสั้นกระชับ เพ่ือการต้ังใจและจดจํา 

4. ชองทางในการรับชมรายการ ถือเปนปจจัยสําคัญ เน่ืองจากวิถีการดําเนินชีวิตของ

คนสวนใหญอยูนอกที่พักอาศัย ดังน้ันขอจํากัดในการรับชมรายการผานเครื่องรับโทรทัศนอาจจะทําให

คนรับชมไดนอยลง ดังน้ันผูจัดรายการควรทําใหมีการรับชมรายการผานอุปกรณตาง ๆ ไดงาและ

ทั่วถึง ทั้งแงของการลงทุนอุปกรณ การทําใหเน้ือหาใหเขากับการรับชมรายการผานอุปกรณออนไลน 
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รวมทั้งทําแอพพลิเคช่ัน เพ่ือใชเครือขายสังคมออนไลนเขามาชวยในการสื่อสารของภาครัฐและ

ประชาสัมพันธใหดีขึ้น 

 

5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

1. การวิจัยในคร้ังน้ีมุงศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ในการวิจัย

ครั้งตอไปจึงความศึกษากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคดวย เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนภาพรวมของทั้ง

ประเทศ และสามารถทําใหทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการรับชม การใช

ประโยชนและความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการแยกรายภูมิภาคไดชัดเจนขึ้น 

2. การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเฉพาะสื่อโทรทัศน ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรศึกษาจาก

สื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบในแตละสื่อ ซึ่งจะทําใหทราบถึงกลุมเปาหมายที่

ชัดเจน พฤติกรรมของผูรับสารในยุคปจจุบัน เปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

3. การวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเพ่ือการเปรียบเทียบทั้งการนําเสนอ กระบวนการ

สื่อสารอันครอบคลุมถึงผูสงสาร เน้ือหาสาร ผูรับสาร และกระบวนการตอบกลับ จากรายการโทรทัศน

ในรูปแบบเดียวกันน้ี ในชวงเวลาของรัฐบาลตางยุคตางสมัยกัน เพ่ือทราบถึงความแตกตางและปจจัย

ในการบริหารจัดการรายการโทรทัศนในแตละชวงเวลา นอกจากน้ียังอาจศึกษาเพ่ือการเปรียบเทียบ

การสื่อสารของผูนําทางการเมืองในแตละยุคสมัยดวย 

4. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการรับชมรายการ รวมถึงแนวโนมความนิยม 

ความคาดหวังของผูชมรายการในงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุง

รายการใหมีคุณภาพ มีความนาสนใจ และสอดคลองกับความตองการของผูชมมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ “คืนความสุขใหคนในชาต”ิ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

โปรดทําเครื่องหมายดานหนาตัวเลขที่ตรงกับขอมูลของทาน หรือเติมขอความลงในชองวางที่ระบุ 

 

1. เพศ 

1) ชาย 2) หญิง 

2.  อายุ 

 1) 18-24 ป  2) 25-39 ป 

 3) 40-49 ป  4) 50-59 ป 

 5) 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1.) ตํ่ากวาประถมศึกษา  2.) ประถมศึกษา 

 3.) มัธยมศึกษา  4.) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

 5.) ปริญญาตร ี  6.) สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 1) นิสิต/นักศึกษา  

 2) ขาราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

 3) พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน/ธนาคาร 

 4) ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................ 

5. รายได 

 1) ตํ่ากวา 5,000 บาท  2) 5,001-15,000 บาท 

 3) 15001-30,000 บาท  4) 30,001-50,000 บาท 

 5) 50,001 บาทขึ้นไป 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

6. ทานชมรายการคืนความสุขใหคนในชาติ บอยครั้งเพียงใด 

กรุณาทําเครื่องหมาย  

(5) 

ชมทุกวัน 

(4 ครั้ง/เดือน) 

(4) 

ชมบอย 

(3 ครั้ง/สัปดาห) 

(3) 

ชมบาง 

(2 ครั้ง/เดือน) 

(2) 

ชมนาน ๆ ครั้ง 

(1 ครั้ง/เดือน) 

(1) 

ชมนอยครั้ง 

(นอยกวา 1 ครั้ง/

เดือน) 

     

 

สวนที่ 3 การใชประโยชนจากรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงตามความรูสึกของทานมากที่สุด 

การใชประโยชนจากรายการคืน

ความสขุใหคนในชาติ 

ระดับการใชประโยชน 

ใช

ประโยชน

มากที่สุด 

(5) 

ใช

ประโยชน

มาก 

(4) 

ใช

ประโยชน

ปานกลาง 

(3) 

ใช

ประโยชน

นอย 

(2) 

ใช

ประโยชน 

นอยทีสุ่ด 

(1) 

การใชขาวสารดานขอมูลเพือ่การอางอิง 

7. เน้ือหารายการสามารถ

นํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

     

8. การชมรายการทําใหทราบ

ความเคลื่อนไหวและทราบถงึ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม 

     

การใชขาวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวางขอมูลเก่ียวกับสังคม 

9. การชมรายการทําใหไดรับ

ความรูในเหตุการณและความ

เปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

เพ่ือไปบอกเลากับคนอ่ืน 

     

10. การชมรายการทําใหไดรับ

ขอมูลเพ่ือไปใชสนทนากับ

สมาชิกอ่ืน ๆ 
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การใชประโยชนจากรายการคืน

ความสขุใหคนในชาติ 

ระดับการใชประโยชน 

ใช

ประโยชน

มากที่สุด 

(5) 

ใช

ประโยชน

มาก 

(4) 

ใช

ประโยชน

ปานกลาง 

(3) 

ใช

ประโยชน

นอย 

(2) 

ใช

ประโยชน 

นอยทีสุ่ด 

(1) 

การใชขาวสารเพื่อการดํารงเอกลักษณของบุคคล 

11. การชมรายการชวยเสริม

ความคิดเห็น ย้ําความมั่นใจ หรือ

สนับสนุนการตัดสินใจที่ไดทาํไป

แลว 

     

12. การชมรายการชวย

เสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล 

     

การใชขาวสารเพื่อการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด 

13. การชมรายการทําใหไดรับ

ความเพลิดเพลินและผอนคลาย

อารมณ 

     

14. การชมรายการเปนการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน และ

เพลงประจํารายการชวยให

เพลิดเพลิน 
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีตอรายการคืนความสุขใหคนในชาติ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ใหตรงชองตามระดับความพึงพอใจของทาน 

ความพึงพอใจตอรายการ 

คืนความสขุใหคนในชาติ 

ระดับความพงึพอใจ 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

(5) 

พึงพอใจ

มาก 

(4) 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจ

นอย 

(2) 

พึงพอใจ

นอยที่สุด 

(1) 

ดานเน้ือหารายการ 

15. เนื้อหารายการประเด็นที่นาํเสนอ 

เพราะอยูในความสนใจ ทันเหตุการณ 

     

16. รายการมีการยกตัวอยางใหเขาใจงาย      

17. รายการนี้ไดนําเสนอเนื้อหาเจาะลึก

นโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล 

     

18. รายการมขีอมูลเปนจรงินาเชื่อถือ      

19. รายการเปนการเลาเรื่องทาํให

สามารถสรางความสัมพันธกับผูชมได 

     

ดานองคประกอบรายการ 

20. รายการไดนําเสนอรูปแบบผูดําเนิน

รายการ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรีส่ือสารโดยตรง 

     

21. รายการนําเสนอเรื่องราวทีก่ระชับ ไม

เยิ่นเยอ 

     

22. รายการมกีารใชเทคนิคพิเศษใน

รายการ เชน กราฟก ภาพประกอบ 

     

23. รายการมกีารใชฉากประกอบ      

24. รายการมีคําบรรยาย ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารใหตางชาติ/ผูพิการเขาใจได 

     

25. รายการมเีพลงประจํารายการ (เพลง

คืนความสุขใหคนในชาติ) 

     

26. ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

ทุกวันศุกร 20.15 น. -21.00 น. 

เหมาะสม 

     

27. ความถี่หรือจํานวนครั้งในการ      
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ความพึงพอใจตอรายการ 

คืนความสขุใหคนในชาต ิ

ระดับความพงึพอใจ 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

(5) 

พึงพอใจ

มาก 

(4) 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

(3) 

พึงพอใจ

นอย 

(2) 

พึงพอใจ

นอยที่สุด 

(1) 

ออกอากาศรายการเหมาะสม  

(1 วัน/สัปดาห) 

28. ระยะเวลาการออกอากาศรายการใน

แตละครั้งมีความยาว (20-45 นาที) 

     

ดานผูดําเนินรายการ      

29. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่มี

บุคลิกนาเชื่อถือ 

     

30. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่มี

ความรูในเนือ้หาที่ส่ือสารเปนอยางดี  

มีทักษะ 

     

31. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่มี

ทาทาง บุคลิกภาพที่เหมาะสม 

     

32. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่ใช

ภาษาเขาใจงาย ไมตองตีความ 

     

33. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่

สามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาไดตรง

ประเด็น 

     

34. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่มี

ความเปนกันเองในการนําเสนอรายการ 

     

35. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรเีปนผูดําเนินรายการที่มี

ลีลาการจัดรายการที่นาสนใจ เปน

เอกลักษณ 
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36. ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 

อธิบายรูปแบบรายการคนืความสุขใหคนในชาต ิ

 

ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ 

1. 30 พ.ค. 2557 21.00 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

2. 6 มิ.ย. 2557 20.40 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

3. 13 มิ.ย. 2557 20.40 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

4. 20 มิ.ย. 2557 20.20 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

5. 27 มิ.ย. 2557 20.30 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

6. 4 ก.ค. 2557 20.30 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

7. 11 ก.ค. 2557 20.20 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

8. 18 ก.ค. 2557 20.30 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

9. 25 ก.ค. 2557 20.20 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

10. 1 ส.ค. 2557 20.20 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

11. 8 ส.ค. 2557 17.00 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

12. 15 ส.ค. 2557 20.15 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

13. 22 ส.ค. 2557 20.15 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

14. 29 ส.ค. 2557 20.15 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

15. 5 ก.ย. 2557 20.15 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

16. 12 ก.ย. 2557 20.15 น. ชุดทหาร ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

17. 19 ก.ย. 2557 20.15 น. ชุดสูทเทา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

18. 26 ก.ย. 2557 20.15 น. ชุดสูทเทา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

19. 3 ต.ค. 2557 20.15 น. สูทน้ําตาล ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

20. 10 ต.ค. 2557 20.15 น. สูทดํา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

21. 17 ต.ค. 2557 18.00 น. ชุดไทย 

สีน้ําตาล 

ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

22. 24 ต.ค. 2557 20.15 น. สูทเทา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

23. 31 ต.ค. 2557 20.15 น. ชุดไทย 

สีเหลือง 

ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

24. 7 พ.ย. 2557 20.15 น. สูทเทา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

25. 14 พ.ย. 2557 20.15 น. สูทเทา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

26. 21 พ.ย. 2557 20.15 น. สูทดํา ฉากคืนความสุขใหคนในชาติ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

27. 28 พ.ย. 2557 20.15 น. ชุดไทย 

สีเทา 

หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 
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ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ 

28. 6 ธ.ค. 2557 08.00 น. ชุดขาว

ขาราชการ 

หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 

29. 12 ธ.ค. 2557 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 

30. 19 ธ.ค. 2557 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

31. 26 ธ.ค. 2557 20.15 น. สูทเทา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

32. 2 ม.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย 

สีเหลือง 

หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

33. 9 ม.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

34. 16 ม.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

35. 23 ม.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

36. 30 ม.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

37. 6 ก.พ. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

38. 13 ก.พ. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

39. 20 ก.พ. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

40. 27 ก.พ. 2558 20.15 น. ชุดไทย หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

41. 6 มี.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

42. 13 มี.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

43. 20 มี.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

44. 27 ก.พ. 2558 20.15 น. สูทน้ําเงิน ภาพหลังภาพพระอาทิตยตก พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

45. 3 เม.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพรถไฟฟา พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

46. 10 เม.ย. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพตึกสูง ๆ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

47. 17 เม.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพประเพณี

สงกรานต 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

48. 24 เม.ย. 2558 20.20 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพธรรมชาติ 

ปาสีเขียว 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

49. 1 พ.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพน้ําตก พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

50. 8 พ.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพทะเล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

51. 15 พ.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพบานเมือง 

ตอนกลางคืน 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

52. 22 พ.ค. 2558 20.20 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพทุงหญา พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

53. 29 พ.ค. 2558 17.00 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพวัด พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

54. 5 มิ.ย. 2558 17.00 น. สูทเทา ภาพหลังเปนภาพภูเขา พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

55. 12 มิ.ย. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพแมน้ํา

เจาพระยา 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 
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56 19 มิ.ย. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพปลา 

ในทะเล 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

57. 26 มิ.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพ 

สะพานแขวน 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

58. 3 ก.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพทะเลภูเก็ต พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

59. 10 ก.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพวัดตาง ๆ พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

60. 17 ก.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพในทําเนียบ

รัฐบาล 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

61. 24 ต.ค. 2558 20.15 น. สูทน้ําตาล ภาพหลังเปนภาพพระบรม

รูปทรงมา/งาน Bike for 

mom 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

62. 31 ก.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพพระบรม

รูปทรงมา/งาน Bike for 

mom 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

63. 7 ส.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนพ้ืนสีฟา/โลโก 

Bike for mom 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

64. 14 ส.ค. 2558 20.20 น. สูทดํา ภาพหลังเปนฉายาลักษณใน

หลวงและพระราชินี/ 

โลโก Bike for mom 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

65. 21 ส.ค. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพ 

อุทยานราชภักด์ิ 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

66. 28 ส.ค. 2558 20.15 น. สูทน้ําตาล ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

67. 4 ก.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

68. 11 ก.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนโลโก Our 

home Our country 

Stronger together 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

69. 18 ก.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพสวนดอกไม พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

70. 25 ก.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพพระอาทิตย พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

71. 2 ต.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา จัดรายการเฉพาะกิจท่ีนคร

นิวยอรค ประเทศ

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 
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สหรัฐอเมริกาในการเขารวม

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

สมัยท่ี 70 

72. 9 ต.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพสวนดอกไม พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

73. 16 ต.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพปา พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

74. 22 ต.ค. 2558 20.45 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพพระบรม

รูปทรงมา 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

75. 30 ต.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพธงชาติไทย พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

76. 6 พ.ย. 2558 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพโขนหนา

ทําเนียบรัฐบาล 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

77. 12 พ.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนโลโก 1 ทศวรรษ

แกวกัลยาของแผนดิน 2558 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

78. 20 พ.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนหองประชุม พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 

79. 27 พ.ย. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังพระบรมฉายาลักษณ

ของในหลวง 

พูดคนเดียวโดยนั่งบนเกาอ้ี 

80. 4 ธ.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังพระบรมฉายาลักษณ

ของในหลวง 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

81. 12 ธ.ค. 2558 08.00 น. สูทดํา ภาพหลังภาพปาสวนดอกไม พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

82. 18 ธ.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนรูปพระสังฆราช พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

83. 25 ธ.ค. 2558 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพทะเล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

84. 1 ม.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพวัด พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

85. 8 ม.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพวันเด็ก พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

86. 15 ม.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพดอกไมสี

ชมพู 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

87. 22 ม.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพอาคาร

หอประชุมกองทัพบก 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

*88. 23 ม.ค. 2559 08.00 น.  *พันเอกหญิงทักษดา สังข

จันทรผูชวยโฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรีพูด 

ท่ีทําเนียบ 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

89. 29 ม.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพทหาร 

ผานศึก 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

90. 5 ก.พ. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพพิพิธภัณฑ

ไมมีคา 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 



 117 

ครั้งที่ ออกอากาศ เวลา การแตงกาย ฉาก การนําเสนอ 

91. 12 ก.พ. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพพระอาทิตย

ลับขอบฟา 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

92. 19 ก.พ. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพวัด พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

93. 4 มี.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพแมน้ํา

เจาพระยา 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

94. 11 มี.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพภูเขา พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

95. 18 มี.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนพิพิธภัณฑผาใน

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

ณ หอรัษฎากรพิพัฒน 

พระบรมมหาราชวัง 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

96. 25 มี.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพพระตําหนัก

ดอยตุง จ. เชียงราย 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

97. 1 เม.ย. 2559 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพโครงการ

พัฒนาความม่ันคงพ้ืนท่ี ภูขัด 

ภูเมือง ภูสอยดาว อ.ชาติ

ตระการ จ.พิษณุโลก 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

98. 8 เม.ย. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพโครงการ

ตัวอยางตามพระราชดําริ 

ณ บานอิฐ จ.อางทอง 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

99. 15 เม.ย. 2559 20.15 น. ชุดไทย หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

100. 22 เม.ย. 2559 20.15 น. สูทดํา หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

101. 29 เม.ย. 2559 20.15 น. สูทดํา หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

102. 6 พ.ค. 2559 20.15 น. สูทน้ําตาล หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

103. 13 พ.ค. 2559 20.15 น. สูทน้ําตาล หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

104. 19 พ.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา หองโถงท่ีทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 

105. 27 พ.ค. 2559 20.15 น. สูทดํา ภาพหลังเปนภาพในหลวง

เสด็จศูนยศึกษาพัฒนาหวย

สัมภาษณโดยมีพิธีกร 

เปนผูสัมภาษณ 
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ทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ต.หวยทราย

เหนือ จ. เพชรบุร ี

106. 3 มิ.ย. 2559 20.15 น. ชุดไทย หองโถงทําเนียบรัฐบาล สัมภาษณบนโตะโดยพิธีกร 

107. 10 มิ.ย. 2559 20.15 น. ชุดไทย หองโถงทําเนียบรัฐบาล พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

108. 17 มิ.ย. 2559 20.15 น. สูทเทา ภาพหลังเปนภาพทําเนียบ

รัฐบาล 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 

109. 24 มิ.ย. 2559 20.15 น. ชุดไทย ภาพหลังเปนภาพเสด็จ 

พระราชดําเนินเย่ียมราษฎร

บานสุโบะปาแระ จ.นราธิวาส 

พูดคนเดียวโดยยืนบนโพเด้ียม 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางรายการ “คืนความสุขใหคนในชาต”ิ 

 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” 

ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 

20.15 น. 

 

สวัสดีครับ พอแมพ่ีนองชาวไทยที่รักทุกทาน 

 

ในสัปดาหสุดทายของป 2558 น้ี ผมขอรวมแสดงความยินดีกับ “นองแนท” นางสาว 

อนิพรณเฉลิมบูรณะวงศ มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2015 ที่สามารถเขารอบ 10 คนสุดทายในเวทีการ

ประกวด Miss Universe 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผานมาพรอมทั้งไดรับ “รางวัลชุดประจํา

ชาติยอดเย่ียม” ชุดตุกตุก ไทยแลนดมาครองดวย เปนการสรางความสุขและรอยย้ิม สูสังคมไทย 

ตอนรับปใหมผมขอแสดงความยินดีดวยใจจริง จากรัฐบาล จากประชาชนทุกคน 

อีกเรื่องหน่ึงที่ผมอยากกลาวถึงเปนเรื่องดี ๆ มาจากสื่อสรางสรรคที่นําเสนอขาวของเด็ก

นักเรียนชาย 3 คน ไดแกด.ช.วรรณกร คํามีมูล (นองบอส) ด.ช. ทวีชัย ฟูซะ (นองฟวส) และ ด.ช.

ทวีศักด์ิ ฟูซะ (นองฟลม) ที่ชักชวนกันมาทําประโยชนเพ่ือสังคมเพราะเห็นวาถนนที่ตนตองเดินไปรอ

รถโรงเรียนทุกวันน้ันสกปรก เยาวชน 3 คนน้ีจึงรวมเงินคาขนมกันเพ่ือซื้ออุปกรณทําความสะอาดรวม

แรงรวมใจชวยกันถางหญาและกวาดถนนจนสะอาด ไดทํามากวา 2 เดือนแลวสิ่งที่เด็กพูดกับสังคมน้ัน 

ลึกซึ้ง กินใจ พวกเขาบอกวา “เห็นวาเราเปนคนไทยอยากทําความดีเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาและต้ังใจวาจะทําความ

สะอาดถนนเสนน้ีตอไปเร่ือย ๆ โดยไมหวังผลตอบแทน” เปนอยางไร ผูใหญคิดอยางไรกันบาง ผมขอ

ช่ืนชมและเปนกําลังใจใหกับทั้งเด็ก ๆ ผูปกครอง และครู อาจารยดวยแลวก็หวังวาความดีจากจุดเล็ก

ของเด็ก ๆ ทั้ง 3 คนน้ีจะเปนแรงบันดาลใจใหกับผูใหญ และสังคมของเราใหชวยกันอยูรวมกันอยางมี

นํ้าใจ หันมาทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและมีความสุขกับการทําดี ระมัดระวังอันตรายบนถนนดวย 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากจะเปนวันสงทายปเกายังเปนวันที่ประเทศไทยและ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคของเรากาวสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการแตไมไดเปนสิ่งที่นา

วิตก เพราะไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกฝามือในวันเดียวเวลาเดียวหรือปเดียว หากทุกภาค

สวนไดมีการสรางความตระหนักรู เตรียมความพรอม ที่มีมาอยางตอเน่ืองบางอยางก็สําเร็จไปแลว 

บางอยางก็ยังไมพรอมอยู ไมเปนอะไรเราเร่ิมตนไปกอน อะไรทําไดทํากอน อยาไปกังวลวาวันน้ียังไม

พรอมเราไดมีการเตรียมตัวพอสมควรในชวง 2 ปที่ผมเขามา ถาเราปรับตัวไดไวดีมีภูมิคุมกัน แลวก็
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สรางความเขาใจกันไดรวมมือกันทุกอยางก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในระดับมหภาคที่ผานมาน้ันไดมี

การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน หรืออาฟตา (AFTA) เมื่อป 2535 มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง

เรื่อยมาหลายอยางตองมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตอนน้ีอาเซียนมีความตกลงเปดเสรีทางการคากับ 6 

ประเทศแลว ไดแก จีนญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดและกําลังพัฒนา

ไปสูการจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออารเซป (RCEP) ซึ่งประกอบไปดวย

อาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุนสาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มารวมดวย ซึ่ง

ถามองคา GDP รวมกันเปนหน่ึงในสามของ GDP โลก และครอบคลุมประชากรครึ่งหน่ึงของโลก 

ดังน้ันพ่ีนองและทุกภาคสวนควรใชความพรอมของตนเอง รวมกันแสวงโอกาส ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดทั้งตนเอง องคกร และประเทศชาติ ดวยความรูเทาทันมีการพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ใน

สวนของรัฐบาลเองน้ัน ใหความสําคัญอยางมากในการเตรียม “กําลังคน-ทรัพยากรมนุษย-แรงงานมี

ฝมือ” เพ่ือเขาสูตลาดแขงขัน ภายใตวิสัยทัศน “คนไทยมีศักยภาพพรอมอยูในประชาคมอาเซียนอยาง

มีคุณภาพ” โดยมุงเนนในเร่ืองของการ “เสริมสรางความเขาใจ ใฝรูภาษามุงพัฒนาสัมพันธ รูเทาทัน

เทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” ดวยการศึกษาซึ่งเราจะมีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการหลัก

โดยบูรณาการกับทุกกระทรวง และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน ดังน้ี (1) 

เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกอน (2) ยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสทาง

การศึกษา (3) ผลิตกําลังคนใหมีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน (4) มีการพัฒนาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5) มีการพัฒนากลไกที่เกี่ยวของเพ่ือรองรับการเคลื่อนยาย/

แลกเปลี่ยนและ (6) เสริมสรางเครือขายระหวางกันในภูมิภาค 

ทั้งน้ี จะมีการจัดต้ัง “ศูนยอาเซียนศึกษา” จํานวน 447 ศูนย ทั่วประเทศเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสูความเปนนานาชาติรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ

ในประชาคมอาเซียนใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค

และใหมีการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแหงชาติ สูกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียนก็ตองดูวาใครเกี่ยวของ

ตรงไหน ทั้งโรงเรียน ขาราชการ ประชาสังคม ประชาชนธุรกิจ และอะไรคือ วิกฤต อะไรคือ โอกาสใน

การกาวเขาไปสูการเปนประชาคมอาเซียน เรามีความรูแคไหน อยางไรเขาใจอยางถองแทหรือไม ที่

ผานมาอาจจะเขาใจวาพูดภาษาอังกฤษไดอยางเดียว ไมใชหรอกครับ มีต้ังหลายอยางไมวาจะเปน

ความรูและการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ 

เรื่องของการพัฒนาฝมือแรงงานการเตรียมรับการเคลื่อนยายแรงงานที่มีคุณภาพอะไร

เหลาน้ีมีต้ังหลายอาชีพที่เขากําลังเคลื่อนยายไปมาถาเราไมเตรียมการใหพรอมตรงน้ี “ผลิตคนใหม 

รักษาคนเกาไวใหได” คนของเราที่มีความสามารถก็จะไปหาอาชีพทํางาน-ทําการในตางประเทศบาน

เราก็จะขาดแคลนเขาไปอีกรัฐบาลต้ังเปาที่จะพัฒนาในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษในระยะแรกใหกับ

นักเรียน ครู ผูบริหาร ประชาชนทั่วไปและใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ
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ทั้งหมด หรือบางหองบางช้ัน หรือการเรียนการสอนสองภาษา ทั้งหมดเปนเรื่องความสมัครใจของเด็ก

แลวก็ต้ังศูนยที่เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยใหกับผูเรียน ทั้ง

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งโครงการการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมและบรรจุเน้ือหาในโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู เปนตนสําหรับภาษา

ประเทศเพ่ือนบานอ่ืน ๆ เชน จีน ญี่ปุน หรือภาษาอาเซียน อ่ืน ๆ ดวย ก็จะเรงดําเนินการควบคูกันไป

ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการขอความรวมมือภาคธุรกิจเอกชน สถานประกอบการ

ใหชวยดวยเพ่ือประโยชนของประชาชน ประโยชนของแรงงานสถานประกอบการธุรกิจที่มีหลาย

ประเทศ ที่มีการใชภาษาแตกตางกันเขามาลงทุน 

ดานการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแกกําลังคนอาชีวะจะมุงเนนกลุมเปาหมาย 4 

กลุม ไดแก (1) กลุมแรกนักเรียนนักศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) และ 

Mini English Program (MEP) ในสถานศึกษา 147 แหงเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใชในการทํางาน ศัพท

ทางเทคนิควิชาชีพในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหกําลังคนสามารถสื่อสาร รับฟงคําสั่งตลอดจนสามารถ

ถายทอดได (2) คือ ครู พัฒนาทั้งครูที่สอนภาษาอังกฤษใหมีความเปนเลิศดานทักษะภาษาอังกฤษ

โดยตรงและพัฒนาครูผูสอนวิชาชีพใหสามารถสื่อสารและถายทอดได (3) คือ ผูบริหารน้ัน มีการจัดทํา

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเรงรัดพิเศษโดยสามารถลงทะเบียนเรียนผานสมารทโฟนได และ 

(4) กําลังคนในสถานประกอบการโดยรวมมือกับสถานประกอบการ สมาคมและชมรมภาคอาชีพนํา

รองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกพนักงานที่กําลังจะเลื่อนเขาสูตําแหนงหัวหนางานในอนาคตดวยขอ

สําคัญจะใหเร็วก็คือ ฟงใหรูเร่ืองใหมากที่สุดกอนพูดโดยไมตองกลัวใคร คอย ๆ พัฒนาไปผูฟงชาว

ตางประเทศพยายามที่จะเขาใจเราอยูแลวจะผิดจะถูกก็ดีกวาไมแสดงออก ไมกลาเราจะไดแสดงให

เห็นถึงการเปนเจาภาพที่ดี เจาบานที่ดีในการที่เราจะเปน “HUB” การทองเที่ยว และการเปนหัวหนา

งานในสถานประกอบการ เพ่ือเปนการยกระดับรายได แตละวิชาชีพมีการรับการถายทอดเทคโนโลยี

จากโรงงานจากตางประเทศไดโดยตรง 

สําหรับมาตรการทางเศรษฐกิจนอกจากการสรางเสถียรภาพดวยการรักษาความสัมพันธ

ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวเรามีพันธมิตรเดิมอยูแลว เรา

ก็ตองแสวงหาความรวมมือ ใหม เปดตลาดใหมที่มีความสําคัญมาก ไดแก 1) การขยายความรวมมือ

เพ่ือนบานและอาเซียนในสัปดาหที่ผานมาไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ไทย-กัมพูชาที่เรามี

ความสัมพันธนานกวา 65 ป ซึ่งครบรอบ 65 ปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมน้ีเอง บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา

และผลประโยชนรวมกัน อยางเทาเทียมไดบรรลุเห็นชอบรวมกันในเรื่องตาง ๆ หลายเรื่อง เชนการ

ผลักดันเปาหมายขยายปริมาณมูลคาการคาและการลงทุนของสองประเทศเพ่ิมขึ้นเปน 3 เทา 

ประมาณ 5,000 ลานดอลลาสหรัฐ ในชวง 5 ปการเช่ือมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งสอง

ฝงการอํานวยความสะดวกดานศุลกากร การคมนาคม การเพ่ิมปริมาณการเดินรถการเช่ือมโยงทางบก
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และเสนทางรถไฟเพ่ือผลักดันใหปริมาณการคาสินคาของสองประเทศเพ่ิมมากข้ึนนอกจากน้ีไดหารือ

เก่ียวกับเรื่องการทองเที่ยว พลังงาน แรงงาน การเกษตรและสาธารณสุข การแพทยภายใตแนวคิด

และนโยบาย Thailand + 1 เพ่ือดึงดูดนักลงทุนเขามาในประชาคมของเราเปนตลาดขนาดใหญมี

ประชากรรวมกวา 600 ลานคน 

2)  เรื่องของการรักษาตลาดที่มีอยูแลวเดิม อาทิ การสงเสริมการคา การลงทุนการ

อํานวยความสะดวกการคาการลงทุน การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน ที่จะชวย

สงเสริมและผลักดัน ดานการคาการลงทุนและความรวมมือดานเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของให

เกิดผลเปนรูปธรรมเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งสองประเทศ ไดมีการต้ังกลไกการประสานงานเพ่ือแกไข

ปญหาตาง ๆ ในดานการคาและการลงทุนมีการลงนามกรอบความรวมมือเพ่ือกระชับความรวมมือ 

อาทิ (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 และ (2) การซื้อขายขาว 1 ลานตัน และยางพารา 

2 แสนตัน (3) สงเสริมการทองเที่ยว ต้ังเปาหมายนักทองเที่ยวจีน 10 ลานคนในปหนาเปนตน 

3) การเปดตลาดใหม อาทิสงเสริมความรวมมือไทยกับประเทศตาง ๆ ในหมูเกาะ

แปซิฟก ตะวันออกกลางแอฟริกา และประเทศอินเดีย รัสเซีย กลุมประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใน

เรื่องของความรวมมือทางดานการเกษตร ประมง สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชการพัฒนาการเกษตร 

และสาขาอ่ืน ๆ ที่สองฝายสนใจรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความรวมมือในการพัฒนาอยางย่ังยืนของทรัพยากรประมงการปองกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมง

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม ที่เรียกวา IUU fishing มีการตรวจสอบยอนกลับ

ของการนําเขา-สงออกวัตถุดิบการประมง การออกใบรับรองการจับสัตวนํ้าการแลกเปลี่ยนขอมูลที่

จําเปนเพ่ือยืนยันความถูกตองของเอกสารการวิจัยและพัฒนา การประเมินทรัพยากรประมง  

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเปนตน 

เรื่องประมงน้ีผมเปนกังวลในเรื่องการตรวจสอบหรือการที่จะเขามาตรวจสอบ

ความกาวหนาในตนเดือน มกราคม ประมาณวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งจะมีคณะทํางานของ IUU 

เขามาชวงน้ีเราตองยอมรับในความบกพรองของเรา ที่มีมาอยางยาวนานตอเน่ืองเราตองกําหนด

เปาหมายใหชัดเจนในเร่ืองของกฎหมาย เรื่องการบริหารจัดการวิธีการ การลงโทษ การดูแลเหย่ือ  

การตรวจสอบการทําประมงทั้งหมด ทั้งระบบแลวก็ดูวาเขาตองการใหรัฐบาลแกไขอะไรที่เรงดวนใน

ระยะแรกมากที่สุดรัฐบาลทําใหไดมากที่สุดก็เปนการดี และทําเสริมในเรื่องที่มีความจําเปนทุกอยาง

ตองมีเวลาในการแกไข ถาเวลานอยก็แกไขไดบางเรื่องแตเรื่องอ่ืนเราก็ตองทําคูขนานไปดวย เพียงแต

วาผมอยากแสดงใหเขาเห็นวาเรามีความพยายามอยางย่ิงยวดมีเจตนารมณในการแกปญหาอยาง

แทจริง 
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ในสวนของการกระทําความผิดทางประมงน้ันผมไมอยากใหมองเฉพาะในทะเลอยาง

เดียว บนฝงเชนเดียวกันเพราะวาการคาขายผลิตภัณฑ ผลิตผลทางการประมงก็มาขายบนฝงทั้งหมด

โดยเฉพาะในประเทศไทย มีทั้งการรับซื้อจากทาเรือ การแกะกุง การคัดแยกปลาการนําสู

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแรงงานจํานวนมากเหลาน้ีจะตองไดรับการแกไขทั้งหมด ผมไดสั่งการไปแลวทั้ง

ในสวนของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในสวนของหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรง แลวก็ให คสช. ไปชวยดวยจะตองสรุปสถานการณใหรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาหถึง

ความกาวหนาในการแกปญหาทั้งทางบก และทางทะเลรวมความถึงในสวนที่ตองดําเนินการในสวนที่

ทาง IUU ไดเขมงวดเรงรัดมา 

ฝากถึงเรือประมงที่มีขนาดใหญกวา 60 ตันกรอส ตองปฎิบัติตามอยางเครงครัด ในสวน

ที่ตํ่ากวา 60 ตันกรอสก็ตองแกไขในเรื่องของการจดทะเบียนเรือ การใชเครื่องมือที่ถูกตองในสวนของ

ประมงขนาดเล็กของเพ่ือนบานขอความรวมมือแคในเรื่องของเครื่องมือการทําประมงอยาใหมีความ

ขัดแยงกันอีกเลย สงสารคนจนอยูแลวเพียงแตวาเราตองมองภาพรวมของทรัพยากรเราในประเทศ

ดวย และการไปลงทุนไปจับสัตวนํ้า ในนานนํ้าเสรี ในนานนํ้าในอาณาเขตของคนอ่ืนจะตองเคารพ

กฎหมายเชนน้ันในภาครวมสินคาประมงของเราจะไมสามารถไปขายในประชาคมอ่ืน ๆ ไดซึ่งเปน

ผลเสียตอมูลคาของสินคาประมงและรายไดของประเทศเปนจํานวนมาก 

วันน้ีเราตองขยายการคาการลงทุนในเรื่องของประมงน้ันไปยังประเทศในหมูเกาะ

แปซิฟกและหาแหลงจับปลาในภาคอ่ืน ๆ ดวย ทั้งหลาย ๆ อยางรวมไปถึงการคาการลงทุน เศรษฐกิจ

เราตองมีทั้งตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดลางเพราะเรามีสินคาทั้ง 3 ระดับ เชน ขาว เราก็มีขาวหอม

มะลิ ขาวขาวขาวไรซเบอรร่ี ขาวที่เปนไปตามเอกลักษณทองถิ่นซึ่งวันน้ีราคาขาวขาวลดลงมาก มี

ปญหากับประชาชนไดขาววาโรงสีบางโรงสีกดราคาขาวมาก กําลังใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ไปตรวจสอบ ใหไดขอเท็จจริงมา จะเอาเปรียบเขาไมไดและวันน้ีประชาชนที่เปนชาวไรชาวนา

นาสงสารนาเห็นใจตองรวมมือกับรัฐบางอยามุงแตกําไรอยางเดียวไมไดมุงหวังใหขาดทุนอยูแลว แต

ตองดูแลประชาชนรวมกันดวยเพราะเราเปนประชารัฐ 

ในสวนของยางพาราเราตองเรงการผลิตแปรรูปใหไดโดยเร็วไมวาจะเปนที่นอนยาง  

ยางปูพ้ืนสนามกีฬาอ่ืน ๆ ปูพ้ืนหองนํ้าคนชราหรือหองอยูอาศัยก็ไดของผูสูงอายุ เหลาน้ีตองคิดใหมทํา

ใหมทั้งหมดแตอยากทําใหเร็ว เรามีการวิจัยพัฒนาเรื่องน้ีมาหลายอยางดวยกันแตนํามาสูการผลิต

ไมไดวันน้ีรัฐบาลน้ีเรามีการวิจัยเรื่องยางมาประสานงานกับผูกระกอบการไปแลวก็ยังชาอยูขอให

ฝายเศรษฐกิจของรัฐบาลลงไปดูรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) วาจะทําอยางไรใหเร็วข้ึนในการใชยางภายในประเทศ

ใหมากขึ้นถาเรารอในเรื่องของ Rubber City อยางเดียวคงไมทันการตองทําวันน้ีทันทีแลวเกิดผลใน 1 

ป 6 เดือน ที่เราเหลืออยูน้ีเราอาจจะตองเพ่ิมเครื่องจักรเครื่องมือ เพ่ิมเงินทุนในการผลิตสนับสนุน
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เรื่องแรงงาน เร่ืองความรูความทันสมัยใหกับเขาดวยเพราะวันน้ีเขามารวมมือกับเราแลวเราสราง

ผูประกอบการรุนใหมขึ้นมาจํานวนมากพอสมควรในการจัดกิจกรรมอยากเรงกิจกรรมที่ศักยภาพ มี

วัตถุดิบมาก ๆ น้ีไปแปรรูปใหไดเพ่ือจะเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ มีรายไดและลดปญหาเชิงโครงสราง

ของเรื่องขาว เรื่องยางที่มีเปนจํานวนมาก 

เรื่องของการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเราไมไดมีการพัฒนามาเปน

เวลานานอยางเปนระบบ เราตองเพ่ิมความเขมแข็งสรางความมั่นคง และก็มีขีดความสามารถแกไข

รอบดาน โดยย่ิงการสรางสิ่งใหม ๆ มาแขงขัน ทั้งน้ีรัฐบาลมุงสงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐาน

รากเพ่ือแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุกคนตองเขาใจสิ่งใดคือ ความเหลื่อมล้ํา 

สิ่งใดคือ ความเปนธรรม สิ่งใดคือ ความยากจนสิ่งใดคือ ความแตกตาง ชองวางเหลาน้ี พูดมากแลว

ตองนําไปสูการปฏิบัติใหได ขาราชการก็ตองปรับตัวรัฐบาลก็พยายามไดใหแนวคิดนโยบายไปแลวแตผู

ปฏิบัติสวนใหญก็เปนขาราชการ 

วันน้ีรวมมือกับทุกภาคเอกชนไปดวยในลักษณะประชารัฐเพราะฉะน้ันตองทําใหม  

คิดใหม ทําใหม อยาทําแบบเดิมถาทําแบบเดิมก็แบบเหมือนเดิม ก็ไมสําเร็จ ไมแข็งแรง ไมมีอนาคต

ประชาชนก็ยังชวยตัวเองไมไดเหมือนเดิม เหมือนเราเลี้ยงไมใหเขาโตวันน้ีตองใหประชาชนเขาโต 

เร็ว ๆ ไมใชโอบอุมดูแลกันไปตลอดวันหนาเราจะโตไมทันเขาเราตองสรางการเติบโตจากภายใน ต้ังแต

เด็ก ชุมชน หมูบาน ขึ้นมาอาทิเชนวันน้ีเรามีโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ” (OTOP) ที่ตอบ

โจทยดังกลาวไดดี เน่ืองจากเปนการหยิบยกภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสม เรียนรู ถายทอด มาแตอดีต 

นํามาสรางสรรค พัฒนาสูสินคาและบริการของชุมชน หมูบาน เพ่ือสรางอาชีพ กระจายรายได

เช่ือมโยง ที่เรียกวาแมทช่ิง เปนหวงโซ ต้ังแตตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง 

การสงเสริมโครงการ OTOP อาทิ งาน OTOP CITY 2015 ที่ผานมาน้ัน นับเปนการ

ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระดําริในเรื่องของ

การที่จะสรางทําอยางไรใหสินคาภูมิปญญาทองถิ่นสินคาที่เปนเอกลักษณของคนไทยในทองถิ่นน้ัน

ไปสูสากลจะเห็นไดวาทานจะทรงเริ่มในเรื่องของ หมอนไหม ผาไหม การแกะสลักการทําเครื่องเงิน 

เครื่องทอง ฯลฯ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนแรงบันดาลใจใหกับรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนโครงการ OTOP 

ทรงเสริมแนวพระเสาวนียพระองคทาน ใหตอเน่ืองและยั่งยืนวันน้ีโครงการสงเสริมศูนยศิลปาชีพของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดทรงมุงเนนในการฝกอบรมอาชีพใหกับราษฎรในถิ่น

ทุรกันดารทรงริเริ่มมากวา 60 ปแลว 

ทั้งน้ีกุญแจสูความสําเร็จ คือ กลไกการทํางานของ “ประชารัฐ” ทั้งการบูรณาการและ

ประสานสอดคลองกันของหนวยงานรัฐ เอกชน ประชาชนทั้งแนวต้ัง-แนวนอน แมกระทั่งสื่อที่

สรางสรรค ก็มีสวนชวยสราง “สังคมแหงการเรียนรู” คือ นําเสนอ ขยายผล ตอยอดสาระ องคความรู
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ความสําเร็จจากจุดหน่ึง เปนแรงบัลดาลใจในอีกจุดหน่ึง ของประชาชน ของเกษตรกรของผูผลิต

ผูประกอบการ ของประเทศ 

สําหรับชวงสิ้นปน้ีอากาศเปลี่ยนแปลงเขาสูฤดูหนาว ขอใหทุกคนรักษาสุขภาพและ

โดยเฉพาะเทศกาลปใหม การเดินทางสัญจรของพ่ีนองประชาชนเพ่ือไปทองเที่ยว พักผอน กลับ

ภูมิลําเนาน้ัน ก็ขอใหดูแลตัวเองในอันดับแรกดวยการเตรียมรางกายใหพรอม พักผอนใหเพียงพอ 

สําหรับการเดินทางระยะไกลอยาลืมตรวจสภาพยานพาหนะกันดวย ทั้งน้ีทางรัฐบาลไดเตรียมอํานวย

ความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชนตลอดเสนทางของทานจนถึงบาน ไดกลับไปกราบไหวพอแมพบปะ

ญาติพ่ีนองอยางมีความสุข ทั้งจุดพักผอนริมทางเสนทางลัด-ทางเบ่ียงปายเตือน สัญญาณไฟจราจร 

และการตรวจระดับแอลกอฮอลสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “เมาแลว ไมขับ” อยากใหทุกคนมีจิตสํานึกและ

ชวยกันสรางกําลังใจใหกับเจาหนาที่ดวยวันน้ีเขาปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงานในการดูแล อํานวยความ

สะดวก ในชวงปใหมและการเสียสละความสุขของเขาที่จะตองมา ตลอดเวลาที่ผานมาทั้งฝายปกครอง

พลเรือน ทหาร มูลนิธิตาง ๆ เขาก็เสียสละเพ่ือชาติมาทั้งสิ้นใหกําลังใจเขาบาง 

ผมขอฝากขอคิดเกี่ยวกับการมอบของขวัญวาก็ใหเขาเปนกําลังใจเล็กนอยไมตองมีมูลคา

มากมาย เปนการแสดงนํ้าใจตอกันไมใชตําหนิตอวาอะไรเขาตลอดเวลา คนเราก็ตองการกําลังใจ

เหมือนกันเขาก็มีปญหามากมาย ทานไมเขาใจหรอก ถาทานตองการแตเพียงฝายเดียว 

ของขวัญวันน้ีผมอยากใหทานคิดวา “ถาทานอยากไดอะไรจากใคร ทานก็ตองใหเขา

ดวย” เพราะฉะน้ันขอใหมอบของขวัญใหซึ่งกันและกัน ประชาชน ขาราชการ พลเรือนตํารวจ ทหาร 

แลวก็ทุกภาคสวนที่เปนคนไทยแลวกัน มอบของขวัญใหกันมอบดวยใจ มอบดวยอะไรก็แลวแต 

(1)  “ตนเอง” ก็คือ การสั่งสมความทางปญญา น่ีใหกับตัวเอง มีสติในการรักษารับรู  

มีคุณธรรมจริยธรรม 

(2)  สําหรับของขวัญให “ครอบครัว” คือ การมอบเวลา ใหความรัก ความเอาใจใสซึ่ง

กันและกัน ดูแลกันบาง ใกลชิดกัน บางทีก็ลืมไป 

(3)  ในเรื่องของ “มิตรสหาย ผูรวมงาน คนรอบขาง” ก็คือ การมอบความจริงใจ ให

เกียรติ และในเรื่องของมีความรูรัก สามัคคี 

(4)  ในสวนที่เราจะมอบให”สังคม สวนรวม ประเทศชาติ” ก็คือ การมีนํ้าใจการ

เสียสละผลประโยชนสวนตัวการมีจิตสํานึกเปนสาธารณะในสวนที่เราจะมอบใหเพ่ือประโยชนคนสวน

ใหญทั้งน้ีถาเราใหเขาไปแลวในสวนที่เราจะมอบให สิ่งที่ทาน “เรียกรอง” จะกลับมาเอง ไมใชวาไม

เคยใหอะไรใครเขาเลย แลวก็เรียกรองกดดันทุกอยางในสวนที่เราจะมอบให ไมชวยกัน ถือวาทุกคน

ตองทําตามหนาที่บางทีก็กําลังใจดวย 

ผมไมอยากใหทานใชคําวาประเทศใหอะไรกับทาน รัฐบาล คสช. น้ีใหอะไรกับทานบาง 

“ทานคิดวาวันน้ี ทานไดทําอะไรใหกับประเทศชาติ” และแผนดินที่ทานอยูอาศัย หากินมา มีรายได
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มาก รายไดนอย อะไรก็แลวแตก็เปนที่ที่เรายืนอยางเปนอิสระ เสรีภาพ มาโดยตลอดขอใหทานทํา

อะไรใหกับประเทศชาติ ลูกหลาน เผื่อแผคนอ่ืน ๆ ดวยในฐานะคนไทย ที่ตองมีความรักชาติ รัก

สถาบันอยางแทจริงขอใหพ่ีนองประชาชนทุกคน มีความสุขกับครอบครัว พักผอนอยางมีความสุขและ

พรอมกันที่จะ “เดินหนาประเทศไทย” ตอไปอีกในปหนา รวมกับ คสช. และรัฐบาลตอไป ขอบคุณ

ครับ สวัสดีครับ 
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ประวตัผูิเขียน 

 

ช่ือ นางสาววรรณศิริ ศิริวรรณ 

วันเดือนปเกิด 26 เมษายน 2522 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา: 2542: ศิลปศาสตรบัณฑิต  

 (มานุษยวิทยา) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสบการณทํางาน ผูประกาศขาวหลัก (ขาวเที่ยงและขาวค่ํา)  

ชอง 9 MCOT HD หมายเลข 30 

นักจัดรายการวิทยุ FM. 96.5 รายการขาวเดนประเด็นรอน 

ผูประกาศขาวสถานีโทรทัศนชอง New) tv 

ผูประกาศขาวและผูดําเนินรายการชองเนช่ันทีวี 

รายการขาวขนรับอรุณ 

รายการเก็บตกจากเนช่ัน 

สยามสาระพา 

หัวหนาขาวศิลปวัฒนธรรม กองบรรณาธิการขาวเนช่ันทีวี 

ผูสื่อขาวศิลปวัฒนธรรม กองบรรณาธิการขาวเนช่ันทีวี 

โปรดิวเซอร สวนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย 
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