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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะบุคคล ทศันคติต่อการรบัข่าวสารและพฤตกิรรมการรบัข่าวสาร

ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD)ของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 ตวัอย่างตวั

แปรอสิระทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน และ

ด้านทศันคติได้แก่ความรู้และความรู้สกึต่อเน้ือหาข่าวและต่อผู้ประกาศข่าวตวัแปรตาม คอื พฤติกรรมการรบัข่าวทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD)ไดแ้ก่รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี รายการเรื่องเด่นเยน็น้ี รายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติย์

รายการครอบครวัขา่วเชา้รายการขา่ววนัใหม่รายการเทีย่งวนัทนัเหตุการณ์รายการเชา้วนัใหม่รายการข่าว3มติแิละรายการ

โลกยามเชา้สดุสปัดาหผ์ลการวจิยัพบว่า 

 การรบัขา่วรายการเรื่องเล่าเชา้น้ีมคีวามสมัพนัธก์บัอาชพี ความรูต่้อเน้ือหาขา่วและความรูต่้อผูป้ระกาศขา่ว 

 การรบัขา่วรายการเรื่องเด่นเยน็น้ีมคีวามสมัพนัธก์บัอาชพีความรูต่้อเน้ือหาขา่วและความรูต่้อผูป้ระกาศขา่ว 

 การรบัขา่วรายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติยม์คีวามสมัพนัธก์บัอาชพีความรูต่้อเน้ือหาข่าวความรูต่้อผูป้ระกาศข่าว

และความรูส้กึต่อผูป้ระกาศขา่ว  

 การรบัข่าวรายการครอบครวัข่าวเช้ามีความสมัพันธ์กบัรายได้ความรู้ต่อผู้ประกาศข่าว และความรู้สกึต่อ              

ผูป้ระกาศขา่ว  

 การรบัข่าวรายการข่าววนัใหม่ มคีวามสมัพนัธ์กบัความรู้ต่อเน้ือหาข่าวและความรู้สกึต่อผู้ประกาศข่าว 

 การรบัข่าวรายการเที่ยงวนัทนัเหตุการณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัความรู้ต่อเน้ือหาข่าวความรู้ต่อผู้ประกาศ

ข่าว และความรู้สกึต่อผู้ประกาศข่าว  

 การรบัข่าวรายการเช้าวนัใหม่ มคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ รายได้ ความรู้ต่อเน้ือหาข่าวความรู้ต่อผู้ประกาศ

ข่าวและความรู้สกึต่อผู้ประกาศข่าว 

 การรบัข่าวรายการข่าว 3 มติิมคีวามสมัพนัธ์กบัความรู้สกึต่อเน้ือหาข่าว และความรู้สกึต่อผู้ประกาศข่าว 

 การรบัข่าวรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์มคีวามสมัพนัธ์กบัอาชพีรายได้ความรู ้ต่อเนื้อหาข่าวและ

ความรู้ต่อผู้ประกาศข่าว 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิพฤตกิรรมการรบัขา่ว สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 คนวยัทาํงาน 
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Abstract 

 

 This research aims to study the relationship between individual characteristics, attitudes and behaviors 

toward Channel 3 HD news exposure of working age audiences in Bangkok metropolis. The sample of 385 

examples of independent variables used in the research were the personal characteristics, including gender, age, 

education, occupation and salary and attitudes including knowledge and feel for the content of the news and the 

announcers variable behavior to receive news to Channel 3 HD news for example,Ruenglaochao nee, Rueng den 

yen nee,Ruenglao (Saturday-Sunday), Krobkruakaochao, Kao wan mai, Midday-news, Morning-news, Kao 3D and 

Morning world. The research found that: 

 The perception of Ruenglaochao neeis related to the career and the knowledge of the news and the 

announcers. 

 The perception of Rueng den yen nee is related to the career and the knowledge of the news and the 

announcers. 

 The perception of Ruenglao (Saturday-Sunday) is related to the career, the knowledge of the news and 

the announcers and the feeling to the announcers. 

 The perception of Krobkruakaochaois related to the salary, the knowledge of the announcers and the 

feeling to the announcers. 

 The perception of Kao wan maiis related to the knowledge of the announcers and the feeling to the 

announcers. 

 The perception of Midday-news is related to the knowledge of the news and the announcers and the 

feeling to the announcers. 

 The perception of Morning-newsis related to the age, salary, the knowledge of the news and 

the announcers and the feeling to the announcers. 

 The perception of Kao 3 Dis related to the feeling to the news and the announcers. 

 The perception of Morning world is related to the career, salary, the knowledge of the news and the 

announcers. 

 

Keywords: Attitude, Behavior, News, Thailand TV Channel 3 TV Station Working People 

 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (News) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสําคญั น่าสนใจ 

รวมทัง้ เป็นสิง่ที่ม ีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ หรือเป็นข ้อเท ็จจร ิงของเหตุการณ์ที ่เก ิดขึ้น ตลอดจนเป็นการ

ผสมผสานความคิดเห็นของบุคคลที่มีความสาํคญั ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการแก้ปญัหาต่างๆ ได้ 

และไม่ว่าจะเก ิดเหตุการณ์ขึ ้นในที่ใดของโลก ประชาชนอีกซ ีกโลกหนึ่งก ็สามารถรบัรู ้ข ่าวสารได้ในเวลา

อนัรวดเร็ว  

 วิวฒันาการของสงัคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า โทรทศัน์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เป็น

เครื่องมอืสาํคญัทีโ่น้มน้าวและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการดาํเนินชวีติรวมถงึมอีทิธพิลต่อการกาํหนดรูปแบบและทศิทาง

ของผู้คนในสงัคมไทย (กาลญั วรพิทยุต. 2550) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เป็นเหตุให้คนในสงัคมต้องการ
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ข่าวสารและแสวงหาข่าวสาร เพื่อใช้ในการดําเนินชวีติและปรบัตวัทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยยดึถอืว่าผูท้ี่มี

รบัรูข้า่วสารมากไดเ้ปรยีบกว่าผูท้ีร่บัรูข้า่วสารน้อย (ศศวิมิล ขนัแขง็. 2550: 2) 

 รายการข่าวมเีน้ือหาเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปจัจุบนัเป็นส่วนหน่ึงในชวีติของทุกคนในสงัคมเป็นขอ้เทจ็จรงิที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะมบีทบาทในการพฒันาสงัคมการนําเสนอข่าวทางโทรทศัน์ซึง่อาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวเล่าข่าว

วเิคราะห์ข่าวหรือการสนทนามีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านการผลิตทําให้เกิดความสนใจ ชวนติดตามเน้นการ

นําเสนอใหแ้ตกต่างไปจากคู่แขง่ขนัเน้นความน่าสนใจเขา้ใจง่ายสนุกเรา้อารมณ์แทรกความคดิเหน็สามารถตอบสนองความ

พงึพอใจของผูช้มไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นยาํ รวมถงึลลีาของผูนํ้าเสนอหรอืพธิกีรข่าวสรา้งความมชีวีติชวีาของรายการ

และขา่วทีนํ่าเสนอและยงัตอ้งคาํนึงถงึความถูกตอ้งและความเป็นธรรม (สภุวฒัน์ สงวนงาม. 2557: 3) 

 ปจัจุบนัรูปแบบและวธิกีารนําเสนอข่าวสารของวงการโทรทศัน์ไทยมกีารพฒันาปรบัปรุงอย่างเหน็ได้

ชดัเจน โดยสถานีโทรทศัน์แต่ละแห่งต่างกพ็ยายามทีจ่ะคดิคน้หาและปรบัเปลีย่นรูปแบบการนําเสนอใหเ้ป็นทีถู่กใจ

ของผูช้ม เพื่อหวงัสรา้ง "เรตติ้ง" หรอื สรา้งความนิยมในการชมใหส้งูขึน้ โดยสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ให้

ความสําคญักบัรายการข่าวถงึกบัมกีารตัง้เป็นสโลแกนว่า “ครอบครวัข่าว 3” (วรชติ ตรพีชื. ม.ป.ป.) จนทําให้

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ไดร้บัรางวลัสถานีดเีด่นดา้นรายการข่าวและสถานการณ์ปจัจุบนัจากรางวลัโทรทศัน์

ทองคาํครัง้ที2่6ในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2555 ครัง้ที ่27 ในวนัที ่22 มถุินายน 2556 และครัง้ที ่28 ในวนัที ่15 มนีาคม 

2557 เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 ปีซึง่เป็นการประกาศเกยีรตคิุณแก่เจา้ของผลงานทีม่คีุณภาพในดา้นรายการข่าว รางวลั

โทรทศัน์ทองคาํทีไ่ดร้บัเป็นการส่งเสรมิและเป็นกําลงัใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งในสายงานโทรทศัน์ และส่งเสรมิใหม้กีารผลติ

รายการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม รายการข่าวทางโทรทศัน์ทาํใหป้ระชาชนไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามคาํ

ขวญัของรายการครอบครวัข่าว 3 ทีว่่า“เขา้ใจทุกข่าวเขา้ถงึทุกคน”และสามารถแบ่งตามประเภทของรายการข่าวได ้        

3 ประเภท (ไทยทวี ี3 ดอทคอม. ม.ป.ป.) ไดแ้ก่  

 1. ประเภทเล่าข่าว ได้แก่ เรื่องเล่าเช้าน้ีเรื่องเด่นเย็นน้ีและเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

 2. ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปจัจุบนัได้แก่ครอบครวัข่าวเช้าข่าววนัใหม่เที่ยงวนัทนัเหตุการณ์ เช้าวนั

ใหม่ และข่าว 3 มิติ 

 3. ประเภทขา่วต่างประเทศไดแ้ก่ โลกยามเชา้สดุสปัดาห ์

 อน่ึงข่าวสารที่นําเสนอมาจากสื่อทางโทรทศัน์ก่อให้เกดิปญัหาต่างๆ ให้แก่ผู้รบัข่าวสาร (โอเคเนชัน่. 2552: 

ออนไลน์) ดงัน้ี 

 1. ปญัหาเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข่าว เป็นปญัหาที่ต้องระวงัมากที่สุด เพราะเน้ือหา

ข่าวที่ผิดหรือบิดเบือนจากความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้รบัข่าวสารจํานวนมากเกิดความไม่

เข้าใจ และอาจนําไปสู่ความขดัแย้งได้  

 2. ปญัหาเรื่องความเป็นกลางของสื่อทางโทรทศัน์ เป็นปญัหาสําคญัที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดย

สื่อมวลชนควรนําเสนอเรื่องราวความจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่มีสื่อที่ไม่เป็นกลางหลายประเภท เช่น สื่อที่ถูก

ครอบงําโดยนายทุน สื่อที่เป็นกระบอกเสยีงให้รฐับาล สื่อที่มีผู ้สื่อข่าวเป็นคนใกล้ช ิดผู้มีอํานาจสื่อที่ขดัแย้งกบั

รฐับาลเพราะที่เสยีผลประโยชน์จากรฐับาลสื่อรบัจ้างเป็นต้น ซึ่งเป็นสื่อที่เกิดขึ้นทางโทรทศัน์พบทัง้ในสื่อฟรีทีวี 

และสื่อจากเคเบิลทีวีปญัหาน้ีทาํให้ประชาชนสบัสนเมื่อดูสื่อทางโทรทศัน์ช่องหน่ึงได้ข่าวอย่างหน่ึงแต่อกีช่องหน่ึง

กลบัได้ข่าวอีกอย่างหน่ึง  

 3. ปญัหาเกีย่วกบัรูปแบบการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนทางโทรทศัน์ ทีท่ําใหผู้ร้บัข่าวสารรูส้กึไม่ตื่นเต้นไม่

น่าสนใจสือ่มวลชนจงึใชร้ปูแบบใหม่ๆในการนําเสนอเช่นการใชน้ักแสดงเป็นผูป้ระกาศข่าวการรายงานข่าวแบบนัง่คุยข่าว

ระหว่างพธิกีรซึง่เป็นรูปแบบการนําเสนอทีก่ําลงัไดร้บัความนิยมเพราะไดร้บัข่าวสารทีท่ําใหรู้้สกึน่าสนใจการเล่าข่าวหรอื

คุยข่าวควรเป็นส่วนประกอบเสรมิการอ่านข่าวเพราะการอ่านข่าวจะทําให้ผูร้บัข่าวสารไดร้บัรูถ้ึงสถานการณ์จรงิทัง้ภาพ
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และเสยีง จากผู้สื่อข่าวภาคสนาม และทําให้ผู้รบัข่าวสารเขา้ใจไดด้กีว่าการอ่านหนังสอืพมิพ์จากผู้รายงานข่าว และการ

รายงานขา่วแบบอ่านขา่วเป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิระหว่างสือ่โทรทศัน์และสือ่หนงัสอืพมิพ ์ 

 4. ปญัหาของสือ่กบัการลงทุนเกดิจากระบบเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิใหม้กีารลงทุน ซึง่นําไปสู่การพฒันาเช่นการใช้

เครื่องบนิหรอืเฮลคิอปเตอรใ์นการรายงานข่าวใชจ้านดาวเทยีมหรอืศูนยข์่าวทีท่นัสมยัที่สุดในอาเซยีน เป็นต้น เน่ืองจาก

จุดประสงคข์องผูถ้อืหุน้โดยสว่นมากตอ้งการนําเสนอขา่วแบบกระแสนิยม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่มอีาํนาจในการครอบงําการ

บรหิารของสื่อทําใหก้ารนําเสนอข่าวสารของสื่อโทรทศัน์นัน้ไม่เป็นกลางซึง่นําเสนอข่าวทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนายทุน หรอืผู้

ถอืหุน้ใหญ่นัน้ๆ  

 5. ปญัหาอาํนาจของสือ่เกดิจากผูร้บัขา่วสารอยู่ภายใตอ้าํนาจของสือ่ซึง่สือ่ใชอ้าํนาจในการตดัสนิหรอืสัง่ใหท้ําใน

สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามกฎระเบยีบของสงัคม สง่ผลถงึการดาํรงชวีติในสงัคม  

 จากปญัหาข้างต้นที่เกี่ยวกบัการนําเสนอข่าวสารจากสื่อโทรทศัน์ ส่งผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างมากและ             

ไม่สามารถหลกีเลี่ยงการรบัรู้ข่าวสารได้ เพราะสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 90% ของประเทศ และมี

อทิธพิลต่อผูช้มมากที่สุด (จริานนท์ คนข่าว. 2550) สามารถถ่ายทอดความจรงิได้ดทีี่สุดและครอบคลุมการรบัรู้ของผู้รบั

ขา่วสารไดง้่ายทีส่ดุ ผูร้บัขา่วสารควรคดิวเิคราะห ์ไตร่ตรองในข่าวสารและช่วยแกป้ญัหาของสื่อโทรทศัน์ไม่ว่าทางใดกท็าง

หน่ึงเพื่อทําให้การนําเสนอข่าวทางโทรทศัน์ที่มคีวามเป็นสื่อมวลชนที่แท้จริงสามารถนําเสนอความจริงให้แก่ผู้รบัชม

ข่าวสารซึง่จะเป็นผลดต่ีอสงัคมทัง้ในเรื่องของการดําเนินชวีติ การทําความเขา้ใจเรื่องการเมอืงหรอืเขา้ใจกนัในปญัหาที่มี

ประเดน็ขดัแยง้ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมเลยีนแบบในทางทีด่ ี 

 จากงานวิจยัของ จารุพร เกิดสมบุญ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการเปิดรบัชมรายการข่าว

โทรทศัน์ภาคเช้า ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เปิดรบัชมรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี

จากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เน่ืองจากนําเสนอข่าวได้รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ และผู้ดําเนินรายการมีความ

น่าเชื่อถือ มีการสรุปประเด็นเน้ือหาในแต่ละตอนและนําเสนอประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสงัคม โดยผล

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนเปิดนับชมรายการข่าวโทรทศัน์แตกต่างกนันัน้ เป็นผลมาจากปจัจยั

ต่างๆ เช่น ลกัษณะทางประชากร ด้านการศึกษา รายได้ พฤติกรรมการเปิดรบัชม เฉพาะด้านช่วงเวลาที่เปิด

รบัชม ความถี่ในการเปิดรบัชมลกัษณะการเปิดรบัชมองค์ประกอบของรายการข่าวความเชื่อถือในรายการ ความ

เชื่อถือของผู้ดําเนินรายการ และเทคนิคที่ใช้ในรายการ แต่งานวิจยัดงักล่าวเป็นการศึกษาเพียงพฤติกรรมการ

เปิดรบัชมรายการข่าวโทรทศัน์ ไม่ได้ศึกษาถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการเล่าข่าวด้านต่างๆ อนัจะนําไปสู่การหา

คาํตอบที่สอดรบักบัคาํกล่าวที่ว่ารายการเล่าข่าว เป็นรายการที่นําเสนอเน้ือหาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะผู้

ดาํเนินรายการเน้นความรู้สกึด้านอารมณ์ในการวิเคราะห์ข่าว จนทาํให้ผู้ชมแยกไม่ออกระหว่างความคิดเห็นกบั

ความจริง 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทาํการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะของผูร้บัข่าวสารกลุ่มคนวยัทํางาน

ในกรุงเทพมหานคร กบัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) รวมถงึทศันคตขิองกลุ่มคน

วยัทํางานในกรุงเทพมหานครต่อการนําเสนอข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3  เอชด ี (HD)  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ

การผลติและการพฒันารูปแบบรายการข่าวสารให้สอดคล้องกบัความต้องการและความพงึพอใจของกลุ่มคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานครทัง้น้ีเพื่อให้ผู้จดัทํารายการข่าวสารต่างๆตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลที่ได้ไปปรบัปรุง

โครงสรา้งหรอืรปูแบบรายการขา่วใหน่้าสนใจเพิม่ขึน้และเขา้ถงึความตอ้งการของผูช้มรายการขา่วใหม้ากยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื ่อศ ึกษาลกัษณะบุคคล ทศันคต ิต่อการร บัข ่าวสาร  และพฤต ิกรรมการรบัข ่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร  
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 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคคลของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครและพฤติกรรม

การรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD)  

 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครและพฤติกรรมการรบั

ข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD)  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) มีดงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะบุคคล(ด้านประชากรศาสตร์) 

   1.1.1 เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

   1.1.2 อายุ 

     1) 25 - 31 ปี 

     2) 32 - 38 ปี 

     3) 39 - 45 ปี 

     4) 46 – 52 ปี 

     5) 53 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษา 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตรี หรือเทยีบเท่า 

    2) ปรญิญาตรี หรือเทยีบเท่า 

    3) สูงกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 อาชพี 

    1) พนักงานบริษัท / องค์กรเอกชน 

    2) ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

    3) ค้าขาย / ธุรกจิส่วนตวั 

    4) ประกอบอาชพีอื่น (ระบุ)..................... 

   1.1.5 รายได้ (ต่อเดือน) 

    1) น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

    2) 10,001 – 20,000 บาท 

    3) 20,001 – 30,000 บาท 

    4) 30,001 – 40,000 บาท 

    5) 40,001 บาท ขึน้ไป 

  1.2 ด้านทศันคติ 

   1.2.1 ทศันคติต่อเน้ือหาข่าว 

    1) ด้านความรู ้

    2) ด้านความรู้สกึ 

   1.2.2 ทศันคติต่อผู้ประกาศข่าว 

    1) ด้านความรู ้

    2) ด้านความรู้สกึ 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง  3  เอชด ี

(HD) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. เพศมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) 

 2. อายุมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) 

 3. ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีว ีสชี่อง 3  

เอชดี (HD) 

 4. อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารมวลชน 

 แคลปเปอร์ (Klapper. 1960) ได้เสนอแนวคดิเกี่ยวกบัอทิธพิลของสื่อมวลชนที่มตี่อการเปลี่ยนแปลง

ทศันคติและพฤติกรรมด้านต่างๆของประชาชนในฐานะผู้รบัสารเป้าหมายดงัน้ี 

 1.  สื่อมวลชนไม่ได้มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมเพราะสื่อมวลชนเป็นเพยีงแรง

เสริมที่จะสนับสนุนทศันคติรสนิยมความมีใจโน้มเอียงตลอดจนแนวโน้มด้านพฤติกรรม 

 2.  สื่อมวลชนอาจเปลี่ยนทศันคติของประชาชนได้เล ็กน้อยและมกัเป็นทศันคติที ่ยงัไม่มัน่คงการ

เปลี่ยนแปลงทศันคติที่ฝงัรากลึกนัน้เป็นไปได้ยาก 

 3.  สื่อมวลชนสามารถสร ้างทศันคต ิให ้แก่ประชาชนได้ในกรณีที ่บ ุคคลนัน้ไม่เคยม ีความรู ้และ

ประสบการณ์มาก่อนรวมทัง้ต้องเป็นอิทธิพลสะสมไม่ใช่อิทธิพลที่ก่อให้เกิดผลได้ทนัทีทนัใดหรือในระยะเวลา           

อนัสัน้ 

 ความหมายของทัศนคติ 

 ทศัวล ีผึ้งสใีส (2553) ทศันคติ เป็นคําที่มรีากศพัท์มาจากภาษาละติน ว่า “Aputus” ซึ่งในความหมายของ        

ภาษาละตนิ หมายถงึ เหมาะเจาะ หรอืปรบัใหเ้หมาะในทางจติวทิยาถอืว่า ทศันคตเิป็นตวัแปรหน่ึงทีส่ามารถจะสงัเกตเหน็

ไดโ้ดยง่าย แต่จะตอ้งศกึษาดว้ยกรรมวธิทีีซ่บัซอ้น 

ราชบณัฑติยสถาน (2546) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย “ทศันคติ” ว่าหมายถึง 

แนวความคดิเหน็ 

 วสิตูร ยงัพลขนัธ ์(2544) กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ เป็นความรูส้กึดา้นบวกและดา้นลบของแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอ

สิง่แวดล้อมทางสงัคม ทําให้บุคคลพร้อมที่จะโต้ตอบออกมาเป็นพฤติกรรม ทศันคติเป็นความเชื่อ และความรู้สกึเชิง

ประมาณค่าของของบุคคล ความรู้สกึเชงิประมาณค่าน้ีเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ ทําใหบุ้คคลพรอ้มทีจ่ะแสดงออก

เพื่อตอบโตก้บัสิง่ต่างๆ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ กลุ่มคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครที่รบัชมรายการข่าวสาร

ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอืกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครที่รบัชมรายการข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรจงึคาํนวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตร

กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546, น.26) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาด

เคลื่อนไม่เกนิ 5% จากการคํานวณได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คนโดยมรีะยะเวลาการวจิยัตัง้แต่เดอืนมกราคม-

ธนัวาคม 2557 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะบุคคล ทศันคติ และพฤติกรรมการรบัข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 

 1.  ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

  เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 236 คน รองลงมา เป็นเพศชาย 

จาํนวน 149 คน  

  อายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 25– 31 ปี จํานวน 234 คนรองลงมาอายุ 32– 38 ปี 

จาํนวน 61 คน อายุ 46 - 52 ปี จาํนวน 57 คน อายุ 39 - 45 ปี จาํนวน 21 คนและอายุ53 ปีขึน้ไปจํานวน 12 คน

  

  ระดบัการศกึษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารศกึษาอยู่ในระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี

จาํนวน 218 คนรองลงมา คอื ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จาํนวน 162 คน และตํ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า

จาํนวน 5 คน 

  อาชพี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานบรษิัท/องค์กรเอกชนจํานวน 206คน

รองลงมาคอือาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิจาํนวน 138 คน อาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวัจาํนวน 40 คน และ

ประกอบอาชพีอื่นๆ จาํนวน 1คน 

  รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001–40,000 บาท จํานวน     

162 คน รองลงมา คือ มรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 20,001–30,000 บาท จํานวน 138 คนรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 

10,001–20,000 บาท จาํนวน 51 คน และรายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 34 คน 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัทัศนคติท่ีมีต่อการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

เอชดี (HD) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ความรู้สึกเก่ียวกบัสาระของข่าวสาร 

ความรูแ้ละความเข้าใจ ความรูสึ้กเก่ียวกบัผูป้ระกาศข่าว พบว่า 

  2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ73.2มีความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับสาระของข่าวสาร            

ในระดบัมาก 

  2.2 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่รอ้ยละ86.5มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทีเ่กีย่วกบัผูป้ระกาศขา่วในระดบัมาก 

  2.3 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูส้กึชื่นชอบเน้ือหาของข่าวสารทีร่วดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ มมีากกว่าดา้น

อื่นคอืชื่นชอบเน้ือหาของขา่วสารทีร่วดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์ ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ รองลงมาไดแ้ก่ ชื่นชอบเน้ือหาของ

ขา่วสารทีค่รอบคลุมสาระหลายดา้นชื่นชอบเน้ือหาของขา่วสารทีม่คีวามกระชบั ชื่นชอบเน้ือหาของข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสงัคม ชื่นชอบรายละเอยีดเน้ือหาของขา่วสาร และชื่นชอบเน้ือหาของขา่วสารทีม่ขีอ้เทจ็จรงิถูกตอ้งตามลาํดบั 

  2.4 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูส้กึชื่นชอบผูป้ระกาศขา่วทีแ่ต่งกายทีถู่กกาลเทศะ ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง

ยิง่มมีากกว่าด้านอื่นคอืชื่นชอบผูป้ระกาศข่าวทีแ่ต่งกายทีถู่กกาลเทศะในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่รองลงมาไดแ้ก่ชื่นชอบผู้
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ประกาศข่าวที่บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือชื่นชอบผู้ประกาศข่าวที่ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามอกัขระและวรรคตอน เข้าใจง่าย          

ชื่นชอบผูป้ระกาศขา่วทีม่ปีระสบการณ์ในงานขา่วและชื่นชอบผูป้ระกาศขา่วทีม่คีวามชาํนาญในงานขา่วตามลาํดบั  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอชดี (HD) 

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 

  สาํหรบัรายการข่าวที่ออกอากาศ 2 วนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบัชมรายการเรื่องเล่าเสาร์-

อาทติย ์รองลงมา คอื รายการโลกยามเชา้สดุสปัดาห ์และรายการเชา้วนัใหม่ ตามลาํดบั 

  สําหรบัรายการข่าวที่ออกอากาศ 5 วนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบัชมรายการ เที่ยงวนัทนั

เหตุการณ์ รองลงมา คอื รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี และรายการครอบครวัขา่วเชา้ ตามลาํดบั 

  สําหรบัรายการข่าวที่ออกอากาศ 7 วนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รบัชมรายการข่าว 3 มิต ิ

รองลงมา คอืรายการขา่ววนัใหม่ และรายการเรื่องเด่นเยน็น้ีตามลาํดบั 

 4. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิต ิการวเิคราะห์เชงิถดถอยพหุฐาน (Multiple 

Regression Analysis)โดยวเิคราะห์ตามพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) 

พบว่า 

  สมมติฐานท่ี 1 เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3     

เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ร ับข่าวที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ไดแ้ก่ รายการเรื่องเล่าเชา้น้ีรายการเรื่องเด่นเยน็น้ีรายการเรื่อง

เล่าเสาร-์อาทติยร์ายการครอบครวัข่าวเช้ารายการข่าววนัใหม่รายการเชา้วนัใหม่รายการข่าว 3 มติ ิและรายการโลกยาม

เช้าสุดสปัดาห์ไม่แตกต่างกัน คือเพศชายมีพฤติกรรมการรับข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอชดี (HD)  

เท่ากบัเพศหญงิ 

  ผูร้บัข่าวที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD)           

ในรายการเที่ยงวนัทนัเหตุการณ์แตกต่างกนั คอืเพศชายมพีฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3  

เอชด ี(HD) ไม่เท่ากบัเพศหญงิ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 2 อายุ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีีสชี่อง 3  

เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูร้บัขา่วทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์

ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ไดแ้ก่ รายการครอบครวัข่าวเชา้และรายการข่าว 3 มติไิม่แตกต่างกนั คอื ทุก

กลุ่มอายุมพีฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ไม่ต่างกนั 

  ผู้รบัข่าวที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง3 เอชดี (HD)        

ในรายการเรื่องเล่าเช้าน้ีรายการเรื่องเด่นเย็นน้ีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ รายการข่าววันใหม่รายการเที่ยงวันทัน

เหตุการณ์และรายการโลกยามเชา้สุดสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั คอืทุกกลุ่มอายุมพีฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์

ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) ไม่ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั0.05ส่วนรายการเช้าวนัใหม่มีพฤติกรรมการรบั

ขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) แตกต่างกนั คอืมอีย่างน้อย2กลุ่มอายุมพีฤตกิรรมการรบัข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

  ผู้ร ับข่าวที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารจากรายการเช้าวันใหม่ทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) มากกว่าผูร้บัข่าวทีม่อีายุ 25 – 31 ปีอายุ32 – 38 ปีอายุ 39 – 45 ปี และ

อายุ 46 – 52 ปี ตามลาํดบั และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนียัสาํคญั 0.05 
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  สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูร้บัข่าวทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัข่าวสาร

ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในทุกรายการ ไดแ้ก่ รายการเรื่องเล่าเชา้น้ีรายการเรื่องเด่นเยน็น้ีรายการ

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์รายการครอบครวัข่าวเช้ารายการข่าววนัใหม่รายการเที่ยงวนัทนัเหตุการณ์ รายการเช้าวนัใหม่

รายการขา่ว 3 มติ ิและรายการโลกยามเชา้สดุสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี 4 อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 

เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ร ับข่าวที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ได้แก่ รายการขา่ววนัใหม่รายการข่าว 3 มติิรายการเทีย่ง

วันทันเหตุการณ์ และรายการเช้าวันใหม่ไม ่แตกต่างกนั คอื ทุกกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ไม่ต่างกนั 

ผูร้บัขา่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ 

ได้แก่ รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี รายการเรื่องเด่นเยน็น้ี รายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติย ์รายการครอบครวัข่าวเชา้ และรายการ

โลกยามเชา้สดุสปัดาหแ์ตกต่างกนั คอื มอีย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมพีฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 

เอชด ี(HD) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ผู ้รบัข่าวที่มอีาชพีพนักงานบรษิ ัท /องค ์กรเอกชน มคี่าเฉลี ่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเรื่องเล่าเชา้น้ีมากกว่าผู้รบัข่าวที่มอีาชพีรบัราชการ/พนักงาน

รฐัวสิาหกจิเท่ากบั .183 และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั0.05 

  ผู ้รบัข่าวที่มอีาชพีพนักงานบรษิ ัท /องค ์กรเอกชน มคี่าเฉลี ่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเรื่องเด่นเยน็น้ี น้อยกว่าผูร้บัข่าวทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนักงาน

รฐัวสิาหกจิเท่ากบั .301 และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั0.05 

  ผู ้รบัข่าวที่มอีาชพีพนักงานบรษิ ัท /องค ์กรเอกชน มคี่าเฉลี ่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทติย์ น้อยกว่าผูร้บัข่าวทีม่อีาชพีรบัราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิและแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั0.05 

ผู้รบัข่าวที่มอีาชพีพนักงานบรษิัท/องค์กรเอกชน มคี่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี

ช่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์ น้อยกว่าผูร้บัข่าวทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิและ

แตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั0.05 

  ผู้รบัข่าวที่มอีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวัมคี่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์ น้อยกว่าผูร้บัขา่วทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั0.05 

  สมมติฐานท่ี 5 รายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี

ช่อง 3 เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูร้บัข่าวทีม่รีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเรื่องเล่าเชา้น้ีรายการเรื่องเด่นเยน็น้ีรายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติย ์

รายการข่าววนัใหม่ รายการเทีย่งวนัทนัเหตุการณ์ และรายการข่าว 3 มติ ิไม่แตกต่างกนั คอื ทุกกลุ่มรายไดต่้อเดอืนมี

พฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ไม่แตกต่างกนั 

  ผูร้บัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 

เอชดี (HD) ในแต่ละรายการ ได้แก่ รายการครอบครวัข่าวเช้ารายการเช้าวนัใหม่และรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์
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แตกต่างกนั คอื มีอย่างน้อย 2 กลุ่มอายุมีพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีชี่อง 3 เอชด ี(HD)               

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ผู ้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาทมคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการครอบครวัข่าวเช้า น้อยกว่าผู ้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน            

20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท ตามลาํดบั และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั 0.05 

  ผู้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท มคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรบัข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเช้าวนัใหม่ น้อยกว่าผู้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน 40,001 บาท

ขึน้ไป และแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั 0.05 

  ผู้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาทมคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรบัข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในรายการเช้าวนัใหม่ มากกว่าผู้รบัข่าวที่มรีายได้ต่อเดอืน 30,001-

40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ไป ตามลาํดบัและแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนีัยสาํคญั 0.05 

  ผูร้บัข่าวทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001บาทขึน้ไป มคี่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์

ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) ในรายการเช้าวนัใหม่ น้อยกว่าผู้รบัข่าวที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาทและ            

แตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนียัสาํคญั 0.05 

  ผู้ร ับข่าวที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 เอชดี (HD) ในรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์ น้อยกว่าผู้รบัข่าวที่มีรายได้ต่อเดือน            

30,001-40,000 บาทและแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมนียัสาํคญั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 6 ทศันคตดิา้นความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ทศันคติด้านความรู้ต่อเน้ือหาขา่วมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบั

ขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ไดแ้ก่ รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี รายการเรื่องเด่น

เยน็น้ี รายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติย ์รายการขา่ววนัใหม่ รายการเชา้วนัใหม่ และรายการโลกยามเชา้สุดสปัดาหอ์ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ทศันคติด้านความรู้ต่อผู้ประกาศข่าวมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์

ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ได้แก่ รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี รายการเรอืงเด่นเยน็น้ี รายการเรื่องเล่า  

เสาร-์อาทติย ์รายการครอบครวัขา่วเชา้ รายการเทีย่งวนัทนัเหตุการณ์ รายการเชา้วนัใหม่ และรายการโลกยามเชา้สุด

สปัดาหอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 7 ทศันคตดิา้นความรูส้กึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์

ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติด้านความรู้สึกต่อเน้ือหาข่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม            

การรบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ไดแ้ก่ รายการเทีย่งวนัทนัเหตุการณ์ และ

รายการขา่ว 3 มติ ิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  ทศันคตดิา้นความรูส้กึต่อผูป้ระกาศขา่วมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ในแต่ละรายการ ไดแ้ก่ รายการเรื่องเล่าเสาร-์อาทติย ์รายการครอบครวัขา่วเชา้ รายการข่าววนัใหม่ 

รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายการเช้าวันใหม่ และรายการข่าว 3 มิติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ของลกัษณะบุคคล ทศันคติ และพฤติกรรมการรบัข่าวสาร

ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั มปีระเดน็ที่

นํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุ 25 – 31 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพี

พนกังานบรษิทั/องคก์รเอกชนมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 30,001–40,000 บาทโดยผลการวจิยั พบว่า  

  เพศมคีวามสมัพนัธต่์อการชมข่าวรายการเทีย่งวนัทนัเหตุการณ์อายุมคีวามสมัพนัธต่์อการชมข่าวรายการ

เช้าวันใหม่ อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการชมข่าวรายการเรื่องเล่าเช้าน้ี รายการเรื่องเด่นเย็นน้ี รายการเรื่องเล่า             

เสาร์-อาทิตย์ และรายการโลกยามเช้าสุดสปัดาห์ และรายได้ต่อเดือนมีความสมัพนัธ์ต่อการชมข่าวรายการครอบครวั           

ขา่วเชา้ รายการเชา้วนัใหม่ และรายการโลกยามเชา้สดุสปัดาห ์ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Kotler (1997) ทีว่่า อายุ 

เป็นตวัแปรที่สาํคญัมากเน่ืองจากบุคคลที่มอีายุต่างกนัจะมคีวามคดิ ความเชื่อ การรบัรู้ การเรยีนรู้ ความรู้สกึ และ

พฤติกรรมออกมาแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในชวีติที่ผ่านมา หรอืการรบัรู ้ในขอ้มูลที่ได้รบัมาเพศ เป็น

ลกัษณะที่แสดงออกในพฤติกรรมที่แตกต่างกนั อาชพี เป็นปจัจยัที่สาํคญัต่อความสนใจในการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร ใน

ระดบัความจาํเป็นในการใช้ข่าวสารแตกต่างกนั บางอาชพีต้องใช้ข่าวสารเพื่อเป็นขอ้มูลในการทํางาน บางอาชพีก็

ไม่มคีวามจําเป็นเพยีงแต่รบัชมเพื่อความบนัเทงิเท่านัน้ และรายได้ เป็นปจัจยับ่งชี้ถึงความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

ชวีติความเป็นอยู่ ความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่สาํคญัที่แสดงถึงศกัยภาพในการใช้อํานาจในการจ่าย

ค่าบรโิภคขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งผู้ที่มรีายได้สูงสามารถแสวงหาสิง่ที่จาํเป็นในการรบัขอ้มูลที่เป็นประโยชน์และจาํเป็นใน

การดูแลตวัเอง ในทางกลบักนัผู้ที่มรีายได้ตํ่า กจ็ะมขีอ้จาํกดัในการรบัขอ้มูลข่าวสาร 

  ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการชมข่าวซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณัรส ีทพิย์โกศยั (2543) 

ศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์ประเภทสนทนาทางการเมอืงของคนกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบั

การศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์ประเภทสนทนาทางการเมอืง 

 2. ทศันคติด้านความรู้และความเขา้ใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) จากการศกึษาพบว่า 

  ทศันคติด้านความรู้และความเขา้ใจที่เกี่ยวกบัเน้ือหาของข่าวสาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

รบัข่าวสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบั

ทฤษฎีของ Roger (1983) เหน็ว่าเมื่อผู้รบัสารได้รบัข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงกจ็ะเกดิความเขา้ใจเรื่องนัน้ๆ

และความเขา้ใจจะทําให้เกดิทศันคติเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ๆและสอดคล้องกบัคํากล่าวของ Zimbardo (1977) ที่ว่าการ

เปลี่ยนแปลงทศันคติขึน้อยู่กบัความรู้ คอื ถ้ามคีวามรู ้และความเขา้ใจทศันคติกจ็ะมกีารเปลี่ยนแปลง และเมื่อ

ทศันคติเกดิการเปลี่ยนแปลงย่อมทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามมา ซึ่งที่มาของความรู้ย่อมเกดิขึน้เมื่อบุคคล

เปิดรบัข่าวสารมาก 

  ทศันคติด้านความรู ้และความเขา้ใจที่เกี่ยวกบัผู้ประกาศข่าวมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบั

ขา่วสารทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง

Roger (1983) เหน็ว่าเมื่อผูร้บัสารไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงกจ็ะเกดิความเขา้ใจเรื่องนัน้ๆและความเขา้ใจ

จะทาํใหเ้กดิทศันคตเิกีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ 

 3. ทศันคติด้านความรู้สกึที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารทางสถานี โทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง  

3 เอชด ี(HD) จากการศกึษาพบว่า 

  ทัศนคติด้านความรู้สึกชื่นชอบเน้ือหาของข่าวสารมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอชดี (HD)อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ                        

ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นในเขต
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กรุงเทพมหานครพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้ร ับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชน                

ว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                

ชวรัตน์ เชิดชัย (2537) พบว่า ผู้ร ับข่าวสารต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง                   

เพื่อช่วยใหค้วามคดิของตนบรรลุผล เพื่อใหข้า่วสารสรา้งบารมชี่วยใหต้นเองไดร้บัความสะดวกสบาย รวมทัง้ใหไ้ดข้่าวสาร

ทีท่าํใหต้นเองเกดิความสนุกสนานบนัเทงิ 

  ทศันคติด ้านความรู ้สกึชื่นชอบผู ้ประกาศข่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับข่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภวฒัน์ 

สงวนงาม (2557) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกรบัชมรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ของผูช้มในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า พธิกีรหรอืผูด้ําเนินรายการทีส่ามารถทําใหร้ายการดําเนินไปดว้ยความน่าสนใจ มเีอกลกัษณ์

และบุคลกิโดดเด่น น่าเชื่อถอื 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. เพื่อให้การศึกษาความสมัพนัธ ์ระหว ่างลกัษณะบ ุคคลและพฤต ิกรรมการรบัข ่าวสารทาง

สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ให้ดมีากยิง่ขึน้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั ควรจําแนกตามลกัษณะ         

ของงาน เช่น งานเกีย่วกบัการเมอืง งานเกีย่วกบัเศรษฐกจิ งานเกี่ยวต่างประเทศ เป็นต้น เน่ืองจากการรบัรู้ข่าวสาร

แตกต่างกนั 

 2. เพื่อให้การศึกษาความสมัพนัธ ์ระหว่างลกัษณะบุคคลและพฤติกรรมการรบัข่าวสารทางสถานี 

โทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) ให้ดมีากยิง่ขึน้ ควรเลอืกศกึษากลุ่มตวัอย่างในเขตปรมิณฑล และจงัหวดัสาํคญั

ของแต่ละภูมภิาค เน่ืองจากรายการข่าวทางสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 เอชด ี(HD) แพร่ภาพไปทัว่ประเทศ  

 3. เพื่อใหง้านวจิยัมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ ควรศกึษาเปรยีบเทยีบจุดเด่น จุดดอ้ยของรายการข่าว เพื่อนํา

ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และควรเปรียบเทียบรายการข่าวจาก

สถานีโทรทศัน์ช่องอื่นๆ เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันารปูแบบรายการใหด้ยีิง่ขึน้ 

 4. ควรทําการวจิยัเชงิคุณภาพกบักลุ่มผูช้มรายการนักข่าวผูผ้ลติรายการข่าวและผูบ้รหิารสื่อเพื่อใหท้ราบ

ถงึความตอ้งการ หลกัการและจรรยาบรรณในการนําเสนอขา่ว เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงสมบรูณ์ได้ความเมตตาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิร ิ ผู้เป็นอาจารย ์             

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาให้คําปรกึษา ความรู ้ขอ้แนะนํา ตลอดจนตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ และ

แนะแนวทางในการทาํวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัซาบซึง้ในความเมตตาทีอ่าจารยม์ใีหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณ

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ผู ้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ี

อนันตอคัรกุล และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ

เครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้าํแนะนําต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอย่างดี

พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่  

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี 

มปีระโยชน์แก่ผู ้วจิยั รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยั              

ทุกท่าน ที่ได้อาํนวยความสะดวกในการทาํวจิยัด้วยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา สมาชกิในครอบครวั พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยเหลอื ความ

เอือ้เฟ้ือทีด่ ีใหก้าํลงัใจและสนบัสนุน พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําในทุกๆ ดา้น ทําใหผู้ว้จิยัสามารถทําวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่าง

ด ีและขอขอบคุณทุกๆ ท่านทีม่สีว่นร่วมในความสาํเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบัน้ีทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน้ี่ดว้ยอย่างครบถว้น 
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 สุดท้ายน้ี คุณงามความดีและประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดา และ

บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิา อบรมสัง่สอน ให้ความพยายาม มมีานะอดทน ชี้แนวทางที่ดแีละมคีุณค่า

ตลอดมา จนกระทัง่ประสบผลสาํเรจ็การศกึษา 
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