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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถึงพฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีของผู้รบัชมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้รบัชมที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานครทีร่บัชมรายการ “ตื่นมาคุย” จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทใีชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์ความแตกต่าง โดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั        
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า:       
 ผูร้บัชมที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 การใช้ประโยชน์ของผู้รบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสงัคม ด้านเอกลกัษณ์บุคคล 
และดา้นความบนัเทงิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ดา้นความถีใ่นการรบัชมรายการ
ต่อสปัดาห ์ดา้นเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ และดา้นแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางและระดบัค่อนขา้งต ่า  
 ความพงึพอใจของผูร้บัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ดา้นพธิกีรด าเนินรายการ ดา้นแขกรบัเชญิในรายการ ดา้น
ความหลากหลายของรายการ ดา้นทมีงานผลติรายการ และดา้นเวลาออกอากาศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
รบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห์ ดา้นเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ และ
ด้านแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัระดบัปานกลางและระดบัค่อนขา้งต ่า 
     
ค าส าคญั: การใชป้ระโยชน์ ความพงึพอใจ รายการ “ตื่นมาคุย”       
 

Abstract 
            
 The purpose of this research is to study the viewing behavior of “Tuen Ma Kui” on Channel Nine 
MCOT HD in the Bangkok metropolitan area. The samples for this research were four hundred viewers 
of “Tuen Ma Kui” who reside in the Bangkok metropolitan area. It used questionnaires as a tool to collect 
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statistical data from the data analysis, including percentage, mean and standard deviation. The statistical 
analysis of variance by using t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient.         
 The results of hypotheses testing are as follows:     
 The viewers with different demographic characteristics, including genders, ages, occupations, 
incomes and marital status had different behavior on watching “Tuen Ma Kui” at a statistically significant 
difference level of .05.          
 The utilization of “Tuen Ma Kui” by the viewer in the aspects of information, social, individual 
personality and entertainment, had relationship with the viewing behavior of “Tuen Ma Kui” in terms of 
frequency, how many episodes watched per week, time spent watching per day and future viewing 
trends at a statistically significant difference level of .05. The relationship was in the same direction at a 
medium and a low level.         
 The gratification of the viewer regarding “Tuen Ma Kui” in the aspects of the presenters, the 
guests, a variety of items, the production team and the broadcast time, had a relationship with the 
viewing behavior of “Tuen Ma Kui” in terms of frequency, how many episodes watched per week, time 
spent watching per day and future viewing trends at a statistically significant difference level of .05. The 
relationship was in the same direction at a medium and a low level. 
      
Keywords: Utilization, Gratification, “Tuen Ma Kui” Program 
 
บทน า           
 ในยุคโลกาภิวตัน์ มนุษย์ให้ความส าคญักบัข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์ คือ การ            
ด ารงชพีผ่านสงัคม และใช้วฒันธรรมเป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึน้ การด ารงชวีติในลกัษณะนี้
จ าเป็นต้องพึง่พาสื่อเพื่อใชส้ื่อสารกนัระหว่างบุคคลในกลุ่มสงัคม ดงันัน้ จงึปฏเิสธไม่ไดว้่า ณ เวลานี้ อทิธพิลของ
สื่อได้แทรกซมึเขา้มาในจติใจ และความนึกคดิของคนในสงัคมมากขึน้ ซึ่งนับวนัอทิธพิลของสื่อเหล่านี้ได้เริม่มี
บทบาททีค่อยก าหนดวถิชีวีติใหก้บัมนุษยแ์บบไม่รูต้วั (สริกิานต ์ระบอืธรรม. 2558)                          
 โดยสื่อมวลชนที่น่าสนใจประเภทหนึ่ง คอื สื่อโทรทศัน์ เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนขนาดใหญ่ที่ กระจาย
ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ให้กับผู้ชมได้อย่างทัว่ถึง ซึ่งศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ                   
ไนน์เอน็เตอรเ์ทน ไดเ้ปิดเผยผลส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนในเรื่อง “พฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์
ของคนไทย” จากการส ารวจความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,250 คน พบว่า คนไทยรบัชมรายการผ่านสื่อ
โทรทัศน์มากถึงร้อยละ 81.92 รองลงมารับชมผ่านยูทิวบ์ย้อนหลัง ร้อยละ 10.64 และรับชมผ่านสตรีมมิ่ง             
เพยีงรอ้ยละ 1.84 เมื่อสอบถามความคดิเหน็ต่อภาพรวมคุณภาพของช่องทางทีใ่ชใ้นการรบัชมรายการต่างๆ เช่น 
คุณภาพของเน้ือหา รปูแบบรายการ บุคคลทีป่รากฏในรายการ ความคมชดั ความแรงของสญัญาณ และการเขา้ถงึ
ช่องทางการรบัชม พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.36 ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (สถาบันบัณฑิต              
พัฒนบริหาศาสตร์. 2559) อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนผ่านระบบการรบั - ส่งสญัญาณโทรทัศน์จากระบบ 
“อนาลอ็ก” เป็นระบบ “ดจิติอล” ท าใหม้ชี่องรายการมากกว่า 20 ช่อง และเกดิการแขง่ขนักนัมากขึน้ โดยแต่ละช่อง
ต้องเพิม่คอนเทนต์ใหม่ๆ เพื่อดงึดูดจ านวนของผู้ชม และแย่งชงิโฆษณาที่เป็นรายได้หลกัให้กบัช่องของตนเอง     
ซึง่รสนิยมการรบัชมโทรทศัน์ของคนไทยยงัเน้นบนัเทงิเป็นหลกั หลายช่องจงึพยายามปรบัเปลีย่นกลยุทธด์ว้ยการ
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สร้างความโดดเด่นด้านเนื้อหารายการให้ปรากฏเป็นเอกลกัษณ์ที่รบัรู้ได้ในกลุ่มผู้ชม เพื่อท าให้รายการได้รบั
กระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง (กรุงเทพธุรกจิ. 2559)       
 จากการแข่งขนัในยุคทวีดีจิทิลันี้เอง ท าให้ประเภทรายการบนัเทงิไดร้บัความสนใจจากผู้ชมเป็นจ านวน
มาก สง่ผลใหส้ถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีทีเ่ป็นช่องรายการประเภทสาระเป็นหลกั ขยบัเรตติง้ไดค้่อนขา้ง
ล าบาก เมื่อเทยีบกบัช่องคู่แข่งที่เป็นช่องรายการบนัเทงิทัง้หมด ทัง้นี้ได้มกีารปรบัผงัรายการใหม่ แต่ยงัคงเน้น              
จุดแข็งด้านการเป็นช่องรายการสาระบันเทิงอยู่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมให้ได้มากที่สุด                 
(ขา่วหุน้. 2559) โดยรายการ “ตื่นมาคุย” เป็นหนึ่งในรายการทีม่ผีูร้บัชมค่อนขา้งมาก และเป็นรายการทีท่ าเรตติ้ง
ไดด้ตีอนออกอากาศ จนท าให้ชื่อของคุณวุฒธิร มลินิทจนิดา หรอืวูด้ดี้ ได้กลายเป็นโลโก้ที่ส าคญัของทางช่อง 9 
(เอม็ไทย. 2558)          
 ส าหรบัรายการ “ตื่นมาคุย” เป็นรายการสด รูปแบบทอลค์โชว ์ออกอากาศครัง้แรกเมื่อวนัที่ 19 มนีาคม 
พ.ศ. 2556 โดยออกอากาศทุกวนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 9.00 น. และมีพธิีกรด าเนินรายการ คือ คุณวุฒิธร             
มลินิทจนิดา คุณธญัญาเรศ เองตระกลู คุณสมุณทพิย ์เหลอืงอุทยั และคุณเฉลมิพล ทฆิมัพรธรีวงศ ์ซึง่พธิกีรแต่ละ
คนมีบุคลิกและเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกนัออกไป ท าให้ส่วนนี้เองเป็นจุดขายในการเพิ่มสสีนัให้กบัรายการ            
โดยเป็นรายการที่น าเสนอประเดน็ข่าวสารต่างๆ ในแต่ละวนั สาระความรู้ เรื่องราวที่ทนัเหตุการณ์ ประกอบกบั
การสมัภาษณ์แขกรบัเชญิทีม่ชีื่อเสยีงหรอืก าลงัเป็นทีก่ล่าวถงึในเวลานัน้ ท าใหเ้ป็นอกีรายการทีน่่าจบัตามองว่าจะ
ท าอย่างไรใหก้ลุ่มผูช้มทีร่บัชมอยู่แลว้เกดิความพงึพอใจ หรอืผูช้มที่รบัชมบา้งเป็นบางครัง้ กลบัมารบัชมรายการ
มากขึน้           
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรบัชมรายการ            
“ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชดี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจยันี้จะเน้นไปที่            
กลุ่มผู้รบัชมรายการโทรทศัน์ในกรุงเทพมหานครเป็นหลกั ซึ่งการวจิยันี้จดัท าขึน้เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์                
ถงึพฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” รวมถงึศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการรบัชมรายการในอนาคตว่าผูร้บัชม
โดยทัว่ไปจะยงัคงรบัชมรายการต่อไปหรอืไม่ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรบัผู้จดัรายการทางสถานีโทรทศัน์
ต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั         
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชดี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส         
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กับพฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย”             
ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร     
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย ”              
ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั         
 ตวัแปรอิสระ แบ่งไวด้งันี้        
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่        
  1.1. เพศ          
   1.1.1  ชาย        
   1.1.2  หญงิ 
  1.2 อาย ุ          
   1.2.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี      
   1.2.2  21 - 25 ปี       
   1.2.3  26 - 30 ปี       
   1.2.4  31 - 35 ปี        
   1.2.5 36 - 40 ปี       
   1.2.6 41 ปีขึน้ไป 
  1.3 ระดบัการศกึษา        
   1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี      
   1.3.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า      
   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี  
  1.4 อาชพี         
   1.4.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา      
   1.4.2 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ      
   1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง     
   1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย     
   1.4.5 พ่อบา้น/แม่บา้น        
   1.4.6 อื่น ๆ โประระบุ........... 
  1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน        
   1.5.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท     
   1.5.2 10,001 - 20,000 บาท      
   1.5.3 20,001 - 30,000 บาท      
   1.5.4 30,001 - 40,000 บาท      
   1.5.5 40,001 บาทขึน้ไป 
  1.6 สถานภาพสมรส        
   1.6.1 โสด        
   1.6.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั       
   1.6.3 หมา้ย/หย่ารา้ง 
 2. การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ด้านขอ้มูลข่าวสาร ด้านสงัคม ด้านเอกลกัษณ์บุคคล และด้านความ
บนัเทงิ            
 3. ความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านพิธีกรด าเนินรายการ ด้านแขกรบัเชิญในรายการ ด้านความ
หลากหลายของรายการ ดา้นทมีงานผลติรายการ และดา้นเวลาออกอากาศ     
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 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
           
สมมติฐานการวิจยั          
 1. ผู้รบัชมรายการที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 
9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั        
 2. การใช้ประโยชน์ของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสงัคม ด้านเอกลกัษณ์
บุคคล และดา้นความบนัเทงิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 
เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร       
 3. ความพงึพอใจของผูร้บัชมรายการ ประกอบดว้ย ดา้นพธิกีรด าเนินรายการ ดา้นแขกรบัเชญิในรายการ 
ด้านความหลากหลายของรายการ ด้านทีมงานผลิตรายการ และด้านเวลาออกอากาศ  มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
             
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ยุบล เบญ็จรงคกจิ (2534: 64-71) กล่าวว่า ทฤษฎดีา้น
ประชากรศาสตร์เชื่อว่าคนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป             
ซึง่การสื่อสารจดัเป็นพฤตกิรรมส าคญัอย่างหนึ่งของมนุษย ์ดงันัน้ นกัวชิาการมคีวามเชื่อว่าพฤตกิรรมการสือ่สาร
ของบุคคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีกิจกรรมและการด าเนินชีวิตตลอดจนมีเวลาว่างที่ 
แตกต่างกนั ท าใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ทีแ่ตกต่างกนัออกไปดว้ย    
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เวนเนอร ์(Wenner. 1985) ไดศ้กึษา
การใช้สื่อเพื่อให้เกดิประโยชน์และความพึงพอใจ โดยอธบิายเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการบรโิภคข่าวสารจาก
สื่อมวลชนไวอ้ย่างน่าสนใจ ซึ่งมาจากการรวบรวมผลงานวจิยัเพื่อน ามาสรา้งเป็นแบบแผน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดงันี้           
 1. Orientation Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล  เพื่อการอ้างอิง 
รวมถงึเป็นแรงเสรมิในความสมัพนัธร์ะหว่างปัจเจกบุคคลกบัสงัคม     
 2. Social Gratifications หมายถงึ การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์และการเชื่อมโยงทางดา้นสงัคม ซึ่งเป็น
การรบัรูจ้ากขา่วสารเขา้กบัเครอืขา่ยสว่นบุคคล       
 3. Para-social Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านการด ารงเอกลักษณ์          
ของบุคคล หรอืเพื่ออา้งองิผ่านตวับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่      
 4. Para-orientation Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่ อประโยชน์ทางด้านความบันเทิง            
ผ่อนคลายความตงึเครยีดทางอารมณ์ หรอืเพื่อปกป้องตนเอง      
 แนวคิดเก่ียวกับรายการสนทนา (Talk Show) ทรงศกัดิ ์แพ่งนคร (2534: 28) อธิบายว่า รายการ
ประเภท “Talk Show” เป็นรายการอกีรูปแบบหนึ่งที่ได้รบัความนิยมอย่างสูงในปัจจุบนั ซึ่งรายการโทรทศัน์จะ
ประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงันี้     
 1. พิธีกรด าเนินรายการ ถือเป็นหวัใจของรายการ เพราะภาพของรายการจะเป็นเช่นไร พิธีกรมสี่วน
ส าคญัอย่างมากในการสร้างขึน้มา ถ้ารายการใดๆ กต็ามมีการเตรยีมความพร้อมมาเป็นอย่างดี แต่ในการอดั
รายการพิธีกรไม่มีความสามารถในการควบคุมรายการให้ราบรื่นเหมาะสม รายการนัน้ๆ ก็จะด้อยคุณค่าไป 
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 2. แขกรบัเชญิในรายการ นอกจากพธิกีรจะมสี่วนส าคญัทีท่ าใหร้ายการมคีวามน่าสนใจแลว้ สิง่ทีจ่ะเป็น
ตวัดงึดูดความสนใจของผูช้มอกีประการหนึ่ง คอื ความน่าสนใจของแขกรบัเชญิ ถา้แขกรบัเชญิเป็นผูท้ีป่ระชาชน
ให้ความสนใจหรือมีข่าวคราวปรากฏอยู่ในขณะนัน้ ย่อมจะท าให้ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามรายการได้เป็นอย่างดี
 3. ความหลากหลายของรายการ ส าหรบัรายการประเภททอล์คโชว์นัน้ใช่ว่าจะมกีารสนทนาพุดคุยกบั
แขกรบัเชญิเพียงอย่างเดยีว ในปัจจุบนัจะเหน็ไดว้่ารายการพยายามคดิค้นรูปแบบการแสดงต่างๆ เพื่อเสรมิให้
รายการน่าสนใจมากยิง่ขึน้         
 4. ทมีงานผลติรายการ ในการผลติรายการโทรทศัน์ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆ นัน้ ถ้าทมีงานมคีุณภาพ
และมกีารประสานงานกนัเป็นอย่างดแีลว้ คุณภาพของรายการย่อมออกมาด ี   
 5. เวลาทีอ่อกอากาศ เป็นปัจจยัในความส าเรจ็ของรายการโทรทศัน์เช่นกนั ถา้รายการดแีต่ไปอยู่ในช่วงที่
ไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายหรอืดึกจนเกนิไปจะส่งผลต่อจ านวนผู้ชมที่ต้องลดลงไป และส่งผลต่อความส าเรจ็ของ
รายการ           
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ แม็คลอร์ด (Mcleod.  1972: 123) ได้กล่าวว่าตัวชี้ว ัด 
(Index) ทีใ่ชว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ เพื่อหาค าตอบทีน่ิยมใชก้นั ประกอบไปดว้ย   
 1. วดัจากเวลาทีใ่ชส้ือ่        
 2. วดัจากความถีข่องการใชส้ือ่แยกตามประเภทของเน้ือหารายการทีแ่ตกต่างกนั   
 อย่างไรกต็าม แมค็ลอรด์ กล่าวว่า การวดัในเรื่องของเวลาที่ใช้กบัสื่อ มขีอ้เสยีตรงที่  ค าตอบของแต่ละ
บุคคลขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความสนใจของผูช้ม เวลาว่างของผูช้ม และการมสีื่อใกลต้วั ดว้ยเหตุนี้
เอง ค าตอบทีเ่กีย่วกบัเวลาทีใ่ชส้ื่อจงึมกัไม่สามารถน ามาแปลความหมายไดใ้นเชงิจติวทิยา และไม่ใหผ้ลทีช่ดัเจน
เมื่อน าไปเชื่อมโยงกบัตวัแปรอื่น ดงันัน้ เพื่อแกปั้ญหาความไม่ชดัเจนดงักล่าว จงึไดม้กีารวดัตวัแปรพฤตกิรรมการ
เปิดรบัสือ่มวลชน โดยใชค้วามถีข่องการอ่านหนงัสอืพมิพ ์ความถีข่องการชมรายการโทรทศัน์ และความถีข่องการ
รบัฟังรายการวทิยุ เป็นตน้          
              
วิธีด าเนินการวิจยั          
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั        
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูช้มที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่รบัชมรายการ ”ตื่นมาคุย” ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน       
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั       
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ชมที่อยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครที่รบัชมรายการ ”ตื่นมาคุย” 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณจ านวนประชากรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (กลัยา วานิชบญัชา.  2548: 28) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และ
ผูว้จิยัไดเ้พิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน เพราะฉะนัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน  
            
ผลการวิจยั           
 จากการศกึษา พฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้         
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา       
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส พบว่า ผูร้บัชมทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
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หญงิ จ านวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.2 มอีายุระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.8 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/
ลูกจ้าง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 128 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และมสีถานภาพโสด จ านวน 307 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.8    
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการรับชม รายการ “ตื่นมาคุย ” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีพบว่า การใชป้ระโยชน์จากการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น          
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความบนัเทงิ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 รองลงมา คือ ด้านขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 ถัดมาเป็นด้านสงัคม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.52 และดา้นเอกลกัษณ์บุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 ตามล าดบั     

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจจากการรบัชมรายการ ”ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีพบว่า ความพงึพอใจจากการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอต
เอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของรายการ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.86 รองลงมา คอื ดา้นแขกรบัเชญิในรายการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ถดัมาเป็นดา้นพธิกีรด าเนินรายการ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ดา้นทมีงานผลติรายการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 และดา้นเวลาออกอากาศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.58 ตามล าดบั          

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 
เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร พฤตกิรรมผูร้บัชมรายการ “ตื่นมาคุย” พบว่า รบัชมรายการโดยเฉลีย่ 2.25 
วนัต่อสปัดาห ์ใชเ้วลาในการรบัชมรายการโดยเฉลีย่ 23.35 นาท ีโดยตดิตามชมรายการมาเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 
3 เดอืน จ านวน 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.4 รบัชมรายการเพื่อความบนัเทงิ จ านวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 
รบัชมรายการในลกัษณะตัง้ใจชมพอสมควรโดยเปลีย่นช่องเมื่อมกีารโฆษณา จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 
โดยชมรายการคนเดยีวเป็นสว่นใหญ่ จ านวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.4 ปัจจยัในการรบัชมรายการเพราะพธิกีร
ด าเนินรายการสนุก จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8  และมแีนวโน้มคาดว่าจะรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ใน
อนาคต    

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน  
เพื่อทดสอบสมมติฐาน       
สมมติฐานท่ี 1 ผู้รบัชมรายการที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า   
 สมมติฐานที่ 1.1 ผู้รบัชมรายการที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้รบัชมรายการที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์และดา้น
แนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้  
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สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ร ับชมรายการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับชมรายการ               
“ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อ
สปัดาห์ ด้านเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ และด้านแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต ไม่แตกต่างกัน                          
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้         
 สมมติฐานที่ 1.4 ผู้รบัชมรายการที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์และดา้น
แนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้            
 สมมติฐานที่ 1.5 ผู้รบัชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัชมรายการ              
“ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อ
สปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
 สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ร ับชมรายการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับชมรายการ                  
“ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการรบัชมรายการ และ
ด้านเวลาในการรับชมรายการต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้           
 สมมติฐานท่ี 2 การใช้ประโยชน์ของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคม ดา้น
เอกลักษณ์บุคคล และด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การใช้ประโยชน์ของผู้รบัชม
รายการ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคม ดา้นเอกลกัษณ์บุคคล และดา้นความบนัเทงิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีดา้นความถีใ่นการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์
ด้านเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ และด้านแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  
 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ด้านพิธกีรด าเนินรายการ ด้านแขก              
รบัเชิญในรายการ ด้านความหลากหลายของรายการ ด้านทีมงานผลิตรายการ และด้านเวลาออกอากาศ                   
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมรายการตื่นมาคุย ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูร้บัชมรายการ ดา้นพธิกีรด าเนินรายการ ดา้นแขกรบัเชญิ
ในรายการ ดา้นความหลากหลายของรายการ ดา้นทมีงานผลติรายการ และดา้นเวลาออกอากาศ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีด้านความถี่ในการรบัชม
รายการต่อสปัดาห์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์              
ในทศิทางเดยีวกนั 
  
สรปุผลและอภิปรายผล        
 ผลจากการวจิยัเรื่อง พฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผล ดงันี้     
 สมมติฐานท่ี 1 ผูร้บัชมรายการทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั        
 ด้านเพศ  ผูร้บัชมทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 
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9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่าผู้รบัชมเพศหญิงมีแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคตมากกว่าผู้รบัชมเพศชาย             
อาจเนื่องมาจาก เพศหญิงจะใช้เวลาส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารความบันเทิงทางโทรทัศน์มากกว่าเพศชาย              
โดยสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534: 64-71) กล่าวว่า เพศหญิงใช้เวลาในการดู
โทรทศัน์และวทิยุมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสอืพมิพ์ หากดูรายการโทรทศัน์เพศชายมกั
นิยมดรูายการขา่วและกฬีา         
 ด้านอายุ ผู้รบัชมที่มอีายุแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ 
ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์และดา้นแนวโน้มการ
รบัชมรายการในอนาคต แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้โดยพบว่า ผูร้บัชมที่มอีายุ 31 - 35 ปี มี
พฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก                 
ผู้รบัชมในช่วงอายุดงักล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในวยัท างาน มกัตื่นแต่เช้า จงึมโีอกาสรบัชมรายการโทรทศัน์ในช่วงนี้              
ซึ่งอาจเปิดทิ้งไว้และท ากิจกรรมอื่นๆ ไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546:              
112-118) ซึง่กล่าวว่า อายุเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิและพฤตกิรรม สาเหตุทีม่ี
ความแตกต่างเนื่องจากแต่ละคนมปีระสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ท าใหม้ทีศันคต ิความรูส้กึนึกคดิ และพฤตกิรรม
การใช้สื่อต่างกนั ซึ่งคนที่มอีายุมากมกัใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารเพื่อความบนัเทิงมากกว่าคนที่อายุน้อย และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนสันนัท ์ศวิรงัสรรค ์(2549) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผูช้มรายการ 
“เรื่องเล่าเชา้นี้” ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูช้ม
รายการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการชมรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ด้านจ านวนวนัในการชมรายการต่อ
สปัดาห ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยผู้รบัชมที่มอีายุ 15 - 24 ปี ชมรายการต่อสปัดาห์
น้อยกว่าผูช้มทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวงษ์ เชือ้ไตรสรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง 
การเปิดรบั การใชป้ระโยชน์ และความพงึพอใจของผูช้มรายการเรื่องเล่าเสาร ์ - อาทติย ์ทางสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรายการเรื่องเล่าเสาร์ - อาทิตย์  ในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 15 - 20 ปี มคีวามถีใ่นการเปิดรบัรายการน้อยกว่ากลุ่มอายุทุกกลุ่ม   
 ด้านอาชีพ ผูร้บัชมทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์และดา้นแนวโน้มการ
รบัชมรายการในอนาคต แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวโ้ดยพบว่า ผู้รบัชมที่มอีาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย/พ่อบา้น/แม่บา้น/อื่นๆ มพีฤตกิรรมการ
รบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดมีากกว่ากลุ่มนักเรียน/นิสติ/นักศกึษา อาจ
เน่ืองมาจากการท างานจ าเป็นต้องตดิตามขา่วสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อทนัเหตุการณ์ ประกอบกบัรายการ
ออกอากาศตอนเช้า การรบัชมรายการสามารถน าขอ้มูลข่าวสารไปใชส้นทนา แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อน
ร่วมงานหรอืบุคคลอื่น ๆ ได้ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวงษ์ เชื้อไตรสรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง การเปิดรบั 
การใชป้ระโยชน์ และความพงึพอใจ ของผูช้มรายการเรื่องเล่าเสาร ์- อาทติย ์ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูช้มรายการเรื่องเล่าเสาร ์- อาทติย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพี
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมรายการแตกต่างกนั โดยผูช้มรายการเรื่องเล่าเสาร ์ - อาทติย ์ทีม่อีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชนและธุรกจิสว่นตวั มคีวามถี่ในการเปิดรบัรายการเรื่องเล่าเสาร ์- อาทติย ์มากกว่ากลุ่มอาชพีนกัเรยีน/
นกัศกึษา   
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 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูร้บัชมทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ 
“ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรับชมรายการต่อ
สัปดาห์ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้ร ับชมที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                 
10,001 - 20,000 บาท มีพฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชด ี             
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากกลุ่มรายได้ดงักล่าวขา้งต้นเป็นกลุ่มวยัเริม่ท างาน มกี าหนดเวลาการเขา้งานทีแ่น่นอน 
ท าใหต้อ้งเดนิทางไปถงึทีท่ างานก่อนเวลา เมื่อมชี่วงเวลาว่าง จงึมโีอกาสทีจ่ะรบัชมรายการโทรทศัน์ไดจ้ากสถานที่
ท างาน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัสนันท ์ศวิรงัสรรค ์(2549) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของ
ผู้ชมรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้ ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ผู้ชมที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการชมรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” 
ดา้นจ านวนวนัในการชมรายการต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูช้มทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท ชมรายการต่อสปัดาห์มากกว่าผู้ที่มรีายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,00 บาท และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลาสน์ เอยีดศรชีาย (2558) ศกึษาเรื่อง การเปิดรบัและความพงึพอใจของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครต่อรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” ผลการวิจยัพบว่า สถานะทาง
การเงนิ หรอืรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อบุคลกิภาพสว่นตวั สภาพจติใจ และมผีลต่อการเลอืกรบัสือ่ โดยผูช้มทีม่ี
รายไดต่้างกนั มคีวามถีใ่นการเปิดรบัชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบนัเทงิ “ฝนฟ้าอากาศ” แตกต่างกนั  
 ด้านสถานภาพ ผูร้บัชมทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์และด้าน
เวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า ผูร้บัชมทีม่สีถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั/หม้าย/หย่าร้าง มคีวามถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห์ และเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้
มากกว่าผู้รบัชมที่มีสถานภาพโสด อาจเนื่องมาจาก ผู้ร ับชมที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง               
มปีระสบการณ์ชวีติมากกว่าผู้มสีถานภาพโสด จงึเลอืกรบัชมรายการตามความพงึพอใจของตนเองเพิม่มากขึน้ 
เน่ืองจากการรบัชมรายการในช่วงเชา้ เป็นทางเลอืกหนึ่งในการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัท าให้
ครอบครวัได้ใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศ และสร้างความสมัพันธ์ที่ดีในครอบครวัมากยิ่งขึ้น โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีมุ่งพาลชล (2550) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมผูช้มรายการ “ผูห้ญงิ
ถึงผู้หญิง” ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ชม
รายการทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมรายการ “ผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ” แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูช้มทมีสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคีวามถีใ่นการรบัชมรายการ 
(วนั/สปัดาห)์ มากกว่าผูช้มทีม่สีถานภาพโสด        
  
 สมมติฐานท่ี 2 การใช้ประโยชน์ของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคม ดา้น
เอกลักษณ์บุคคล และด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผล ดงันี้    
 การใชป้ระโยชน์ของผูร้บัชมรายการ ประกอบดว้ย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคม ดา้นเอกลกัษณ์บุคคล 
และด้านความบันเทิง มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9              
เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่ในการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์ดา้นเวลาในการรบัชมรายการ
ต่อครัง้ และด้านแนวโน้มการรบัชมรายการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูร้บัชมมกีารใชป้ระโยชน์ ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 
ดา้นสงัคม ดา้นเอกลกัษณ์บุคคล และดา้นความบนัเทงิเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” 
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ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชดเีพิม่สงูขึน้ อาจเนื่องมาจากเมื่อผูร้บัชมเปิดชมรายการ “ตื่นมาคุย” จะท าให้
ทราบขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่างๆ รวมถึงความเพลดิเพลนิสนุกสนานจากรายการ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและ
ทฤษฎีของ พรีะ จริโสภณ (2531: 437) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจเป็นทฤษฎทีีแ่สดงให้
เหน็ว่าข่าวสารที่ได้รบัจากสื่อมวลชนไม่ได้มอีทิธพิลกบัผู้รบัสารเสมอไป เนื่องจากว่าผู้รบัสารจะเป็นตวัก าหนด
อทิธพิลของขา่วสาร ถา้ผูร้บัสารไม่แสวงหา ไม่เปิดรบัขา่วสารหรอืไม่ใชป้ระโยชน์จากขา่วสาร ขา่วสารนัน้ย่อมไม่มี
ผลอะไรกบัผู้รบัสาร โดยข่าวสารจะมอีทิธพิลต่อเมื่อผู้รบัสารเปิดรบัหรอืใช้ข่าวสารนัน้ เช่น เพื่อเป็นคนทนัสมยั 
เพื่อความรอบรู้หรอืเพื่อความบนัเทงิ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวงษ์ เชื้อไตรสรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง 
การเปิดรบั การใชป้ระโยชน์ และความพงึพอใจ ของผูช้มรายการเรื่องเล่าเสาร ์- อาทติย ์ทางสถานีโทรทศัน์ไทย
ทวีสีชี่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเปิดรบัรายการ เรื่องเล่าเสาร ์- 
อาทติย ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกบัการใชป้ระโยชน์จากรายการ พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์           
มคี่าเป็นบวก และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในดา้นของความถี ่และระยะเวลาการเปิดรบัชมรายการ 
 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ด้านพิธกีรด าเนินรายการ ด้านแขก             
รบัเชิญในรายการ ด้านความหลากหลายของรายการ ด้านทีมงานผลิตรายการ และด้านเวลาออกอากาศ                    
มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในเขต
กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผล ดงันี้       
 ความพึงพอใจของผู้รบัชมรายการ ประกอบด้วย ด้านพิธีกรด าเนินรายการ ด้านแขกรบัเชิญใน
รายการ ดา้นความหลากหลายของรายการ ดา้นทมีงานผลติรายการ และดา้นเวลาออกอากาศ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการรบัชมรายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชด ีในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความถีใ่นการรบัชมรายการต่อสปัดาห ์ดา้นเวลาในการรบัชมรายการต่อครัง้ และดา้นแนวโน้มการรบัชมรายการ
ในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้รบัชมมคีวามพงึพอใจ ด้านพิธกีรด าเนินรายการ ด้านแขกรบัเชญิในรายการ ด้านความ
หลากหลายของรายการ ดา้นทมีงานผลติรายการ และดา้นเวลาออกอากาศเพิม่ขึน้ จะท าให้พฤตกิรรมการรบัชม
รายการ “ตื่นมาคุย” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เอม็คอตเอชดีเพิ่มสูงขึน้ อาจเนื่องมากจากผู้รบัชมจะเปิดรบัสื่อ             
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ปัจจยัดา้นความพงึพอใจจงึเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยเพิม่กลุ่มผูร้บัชม และท าให้
รายการได้รบักระแสความนิยมมากขึน้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของ ทรงศกัดิ ์แพ่งนคร (2534: 28) อธบิายว่า 
รายการประเภท “Talk Show” เป็นรายการอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รบัความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งรายการ
โทรทศัน์จะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้     
 ด้านพิธีกรด าเนินรายการ ถือเป็นหวัใจของรายการ พิธกีรมีส่วนส าคญัอย่างมากในการสร้างขึน้มา            
ถา้พธิกีรไม่มคีวามสามารถในการควบคุมรายการใหร้าบรื่นเหมาะสม รายการนัน้ๆ กจ็ะดอ้ยคุณค่าไป   
 ด้านแขกรบัเชิญในรายการ นอกจากพธิกีรจะมสี่วนส าคญัทีท่ าใหร้ายการมคีวามน่าสนใจแลว้ สิง่ทีจ่ะ
เป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ชมอีกประการหนึ่ง คือ ความน่าสนใจของแขกรบัเชิญ ถ้าแขกรบัเชิญเป็นผู้ที่
ประชาชนให้ความสนใจหรอืมขี่าวคราวปรากฏอยู่ในขณะนัน้ ย่อมจะท าให้ดงึดูดผู้ชมให้ติดตามรายการได้เป็น
อย่างด ี   

ด้านความหลากหลายของรายการ ส าหรบัรายการประเภททอลค์โชวน์ัน้ใช่ว่าจะมกีารสนทนาพุดคุย
กบัแขกรบัเชิญเพียงอย่างเดียวแล้วจะท าให้รายการนัน้อยู่ในความสนใจของผู้ชมได้ ส่วนประกอบต่างๆ ของ
รายการทีม่อบสาระและความบนัเทงิต่อผูช้ม นบัว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างมากในการดงึดดูความสนใจของผูช้ม  
 ด้านทีมงานผลิตรายการ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆ นัน้ ถ้าทีมงานมี
คุณภาพและมกีารประสานงานกนัเป็นอย่างดแีลว้ คุณภาพของรายการย่อมออกมาด ี   
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 ด้านเวลาท่ีออกอากาศ เป็นปัจจยัในความส าเรจ็ของรายการโทรทศัน์เช่นกนั ถา้รายการดแีต่อยู่ในช่วง
ทีไ่ม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายหรอืดกึจนเกนิไปจะส่งผลต่อจ านวนผูช้มทีต่้องลดลงไป และส่งผลต่อความส าเรจ็ของ
รายการ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัชล ีมุ่งพาลชล (2550) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤติกรรมผูช้ม
รายการ “ผูห้ญิงถงึผูห้ญิง” ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีชี่อง 3 อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยั
พบว่า ความพงึพอใจของผูช้มรายการ “ผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ” ในดา้นรูปแบบเน้ือหาขา่ว ดา้นวธิกีารน าเสนอ และดา้น 
ผู้ด าเนินรายการ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการชมในด้านความถี่ในการชมรายการ (วนั/สปัดาห์) โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และดา้นรูปแบบเนื้อหาข่าว ดา้นผูด้ าเนิน
รายการ และดา้นการมสี่วนร่วมของผูช้ม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมในดา้นเวลาทีช่มรายการ (นาท/ีวนั) 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
            
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป        
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการรบัชมรายการโทรทัศน์ประเภททอล์คโชว์ของผู้ ร ับชมที่อาศัยอยู่            
ในจงัหวดัอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการขยายกลุ่มผูร้บัชมเป้าหมายไดม้ากขึน้ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านตัวแปรอสิระ เช่น การรบัรู้และทศันคติของผู้ชม               
เพื่อทราบถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์ประเภททอลค์โชวไ์ดช้ดัเจนมากขึน้  
 3. ควรมกีารศกึษาการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจของรายการประเภทอื่นๆ เช่น รายการโทรทศัน์
ประเภทเกมโชว ์เพื่อพฒันากลยุทธแ์ละปรบัเปลีย่นรปูแบบรายการใหเ้หมาะสม    
              
กิตติกรรมประกาศ          
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิง่จาก อาจารย์ ดร.
ศุภณิญา ญาณสมบรูณ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื และตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้  ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้                  
ณ ทีน่ี้ดว้ย   

ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต ์             
ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามแกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยั และใหค้ าแนะน า
ในการวจิยัครัง้นี้   

ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หก้บัผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยใหค้ าแนะน าและอ านวยความ
สะดวกในทุกประการตลอดระยะเวลาการศกึษา รวมถงึเพื่อนๆ นิสติปรญิญาโท สาขาการจดัการ รุ่น 17 ทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอือย่างดตีลอดมา          

ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้        
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และพระคุณของคณาจารยท์ุกท่าน ทีใ่ห ้ความรกั ความ
เมตตา และอบรมสัง่สอนใหผู้ว้จิยัเป็นคนด ีตลอดจนญาตพิีน้่อง เพื่อนๆ ทีค่อยใหก้ าลงัใจ ใหก้ารสนับสนุน ท าให้
สารนิพนธฉ์บบันี้สมบรูณ์ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี        
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