
 
 

การเปดรับ การรับรู การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

 

  ชมพูนุช  นาคสุกปาน 
 ผศ.ดร.พนารัตน ล้ิม 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง “การเปดรับ การรับรู การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”มีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”ของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 

เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3) เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร(4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับ

สารในเขตกรุงเทมหานคร 

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณกลุม 

(Group Interview)   ผูรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” เปนประจําอยางตอเนื่อง คือ กลุม

นักเรียน/นักศึกษา กลุมแมบาน กลุมวัยทํางาน วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวย

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว (One -Shot  Case Study) 

โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอนแบบแบงช้ันภูมิ (Multi-stage Stratified  Cluster  Sampling) 

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีรับชมรายการ“ผูหญิงถึงผูหญิง” โดยสุมตัวอยางจํานวน 400 

คนวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก T – test One -Way 

ANOVAและสถิติไคสแควร (Chi-Square) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป อาชีพแมบาน มี

ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีรายได 5,000 - 15,000 บาทพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 1 วันตอสัปดาห ติดตามรับชมรายการมาเปนเวลามากกวา 1 ป 

ลักษณะการรับชมรายการ คือ รับชมไปดวยทํากิจกรรมอ่ืนไปดวย และรับชมรายการเพ่ือความรู 

ขณะเดียวกันการรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” พบวา มีการรับรูความรูใหมๆ 

ท่ีนาสนใจจากรายการคาเฉล่ีย 3.74  มีการใชประโยชนจากการรับชมรายการ เพ่ือการผอนคลาย

                                                 

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ 
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ความเครียด คาเฉลี่ย 3.94ความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” คือ 

พิธีกรรายการเกี่ยวกับ ลีลา ทาทาง การเลาขาวของคุณพัชรศรี เบญจมาศ คาเฉล่ีย 4.20 

การทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน

ของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิง

ถึงผูหญิง” พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ท่ีแตกตางกันมีผลตางการรับรู

ขอมูลขาวสารรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตางกัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตาง

กัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจจาก

การรับชม 

รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตรายการที่มีลักษณะคลายกับรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

หรือรายการประเภทผูหญิงควรพิจารณาดานเนื้อหารายการท่ีมีความทันสมัยตอเหตุการณใน

ปจจุบัน รูปแบบรายการที่นาสนใจ และเลือกพิธีกรท่ีมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวท่ีโดดเดนเหมาะสมกับ

ประเภทของรายการ  

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคท่ีขอมูลขาวสารเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนสูงสุด ส่ือมวลชนประเภทหนึ่งท่ีนาสนใจ 

คือ ส่ือโทรทัศน เนื่องจากส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีมีความสามารถในการนําสารไปสูผูรับสารไดเปน

จํานวนมาก โดยคุณสมบัติของโทรทัศนนั้น มีความสามารถนําสารไปสูผูชมทางการเห็นและการได

ยิน ผูรับสารไมจําเปนตองรูหนังสือก็สามารถเขาใจสารจากโทรทัศนได ดังนั้นจํานวนผูรับสารจึงไม

จํากัด มองในแงความสามารถในการนําสารไปสูผูรับสารแลว โทรทัศนจึงเขาถึงผูรับสารได

กวางขวางท่ีสุดดวยความดึงดูดไดมาก เพราะมีท้ังภาพ เสียง มีสีสัน มีการเคล่ือนไหว มีความ

หลากหลายของรายการ มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และดาราเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของโทรทัศน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงมีเนื้อหาดานบันเทิงเปนสวนสําคัญหลัก จึงไดรับความสนใจจากผูรับสาร

จํานวนมาก (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 95) รูปแบบการนําเสนอในส่ือโทรทัศนแตละชองก็

มักจะแตกตางกันออกไป เพ่ือดึงดูดความสนใจและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่มี

อยูหลากหลาย 

รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ไดสะทอนใหเห็นถึงการตลาดของรายการประเภทผูหญิง

และรายการสไตลผูหญิง และจากการสํารวจ พบวา กลุมผูหญิงเปนฐานของผูชมท่ีมีขนาดใหญ

ท่ีสุดในชวงเชา (www.positioningmag.com, 6 มกราคม 2549) ซึ่งทางรายการพบวากลุมผูชม

ประเภทแมบาน คนทํางาน นิยมดูโทรทัศนชวงเชาเปนจํานวนมาก รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” จึง

เปนอีกรายการหนึ่งท่ีมีฐานของผูชมขนาดใหญ และไดรับความนยมเปนอยางมากทั้งในรูปแบบ

ของรายการ(News Talk) แบบวาไรตี้  
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รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2547 เปน

รายการถายทอดสด ลักษณะ News Talk แบบวาไรตี้ จะออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 

-10.30 น. โดยมีการวางตัวผูดําเนินรายการ 4 คน 4 สไตล คือ พิมลวรรณ ศุภยางค, พัชรศรี 

เบญจมาศ, มีสุข แจงมีสุข และกุลนัดดา ปจฉิมสวัสดิ์ ซึ่งแตละคนจะมีบุคลิกท่ีแตกตางกัน ทําให

จุดนี้ถือเปนจุดขายของรายการท่ีมีสีสันและมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ซึ่งเปรียบเสมือนเปน

ตัวแทนของรายการที่ไดถูกกําหนดข้ึนมาในการวิเคราะห สรุป เนื้อหาและความเปนจริงของ

ขาวสารตอผูชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”  (www.positioningmag.com, 6 มกราคม 2549)จะ

เห็นไดวาผูดําเนินรายการท้ัง 4 คน เปนตัวแทนของส่ือมวลชนท่ีทําหนาท่ีนําเสนอขาวสาร สาระ

และความเปนจริงเก่ียวกับประเด็นขาวสารท่ีเก่ียวของกับผูหญิง ทําใหผูรับชมรายการเกิดความ

เขาใจในตัวเอง สามารถสรางประสบการณ และมีความรูเก่ียวกับเร่ืองราว ขาวสาร เหตุการณใน

ปจจุบัน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาถึงการเปดรับ การรับรู การใชประโยชน

และความพึงพอใจของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” วาเปน

อยางไร ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการออกแบบเนื้อหา และองคประกอบอ่ืนๆ ของ

รายการโทรทัศนใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูชมอยางแทจริง 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”ของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับสาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของผูรับสารใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม  

2. ศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ในเขตกรุงเทพมหานคร

เทานั้น 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนมกราคม 

2557 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยการศึกษาออกเปน 2 สวน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

สวนแรก ผู วิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus 

Interview) คือ กลุมนักเรียน-นักศึกษา กลุมแมบาน และกลุมวัยทํางานท่ีรับชมรายการ “ผูหญิง

ถึงผูหญิง” ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ โดยใช

วิธีการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)   

สวนท่ีสอง เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research) แบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว (One -Shot  Case Study)โดยการแจกแบบสอบถาม 400 

ชุด แบงตามเขตท่ีเลือกไว 10 เขต  เขตละ 40  ชุด โดยจะแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ีรับชม

รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เทานั้น 

 
5.  การวิเคราะหขอมูล 

วิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยนําผลจากการสัมภาษณกลุม 

(GroupInterview) ตัวอยางจํานวน 9 คนท่ีรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ของสถานีโทรทัศน

ไทยทีวีสีชอง 3  มากกวา 1 ป มาประมวลผลในประเด็นตางๆ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการ

ตีความ (Interpretation) และนําเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) 
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

Statistics) โดยระบุคาของขอมูลเปนจํานวน รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” การรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิง

ถึงผูหญิง” การใชประโยชนของผูรับสารท่ีมีตอการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”ความพึง

พอใจของผูรับสารท่ีมีตอการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”นอกจากนี้ยังใชสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential  Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) อธิบายความสัมพันธ 

และความแตกตางของตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยใชสถิติวิเคราะห Chi – Square , T – 

test  และ One –Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
การสัมภาษณกลุมนักเรียน-นักศึกษา  กลุมแมบาน และกลุมวัยทํางานท่ีรับชม

รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” พบวาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุม

นักเรียน – นักศึกษา สวนใหญจะมีพฤติกรรมในการรับชมรายการในชวงปดเทอม เนื่องจาก

รายการจะออกอากาศชวงเชา เวลา 09.10 – 09.35 ซึ่งเปนเวลาท่ีกลุมนักเรียน – นักศึกษา 
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จะตองไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กลุมแมบาน สวนใหญจะรับชมรายการทุกวัน และติดตามชม

รายอยางตอเนื่องมามากกวา 1 ป โดยตั้งใจรับชมตลอดจนจบรายการ  เพ่ือท่ีจะไดรับความรู และ

ความบันเทิงจากการรับชมรายการกลุมวัยทํางาน จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเปนบางวัน 

และลักษณะในการรับชมจะรับชมไปดวยทํากิจกรรมอ่ืนไปดวย แตก็เลือกท่ีจะรับชมรายการเพื่อ

ความรู 

การรับรูเก่ียวกับการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุมนักเรียน – นักศึกษา จะ

ไดรับความรูใหมๆ จากรายการนี้ และยังไดรับรูเก่ียวกับขอมูลขาวสารในปจจุบัน ซึ่งสามารถนํา

ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันกลุมแมบาน ทําใหไดทราบเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบันไมวาจะเปนในดานขาว หรือดานบันเทิง เพราะรายการนี้มีความหลากหลายในดานการ

นําเสนอและนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาตนเองในดานตางๆกลุมวัยทํางานจะรับรูขอมูล

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับผูหญิง ไมวาจะเปนเร่ืองของแฟช่ัน สุขภาพ ความสวยความงาม และภัยสําหรับ

ผูหญิง 

การใชประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุมนักเรียน – นักศึกษา 

ไดใชเวลาใหเปนประโยชน ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน จากการับชมรายการ เพราะรายการให

ท้ังความรูและความบันเทิงกลุมแมบาน คือ ไดรับท้ังความรูและความบันเทิงจากการรับชม

รายการกลุมวัยทํางาน จะไดรับความรูและความบันเทิงจากการรับชมรายการ เพราะรายการเปน

รายการลักษณะ News Talk  แบบวาไรตี้ และรายการนี้ยังใหท้ังความรูและความบันเทิงจากการ

รับชมรายการ เพราะรายการมีการนําเสนอท้ังขอมูลขาวสาร และความบันเทิงในดานความสวย 

ความงามของผูหญิง 

ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุมนักเรียน – นักศึกษา จะ

เห็นไดวากลุมนักเรียน – นักศึกษามีความพึงพอใจในดานพิธีกรรายการ ดวยบุคลิกท่ีแตกตาง

ของพิธีกร ทําใหรายการมีสีสันและความหลากหลายมากย่ิงข้ึนกลุมแมบาน มีความพึงพอใจการ

นําเสนอขอมูลขาวสารที่สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได รูปแบบรายการที่เปดโอกาส

ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการนําเสนอมุมมองที่หลากหลายเก่ียวกับผูหญิง และพึง

พอใจ ลีลา ทาทาง การเลาขาวสารของพิธีกรรายการกลุมวัยทํางานมีความพึงพอใจในทุกดานของ

รายการ ไมวาจะเปนในดานเนื้อหารายการ รูปแบบรายการ หรือพิธีกรรายการ ซึ่งการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารที่มีความชัดเจน และทันสมัยตอเหตุการณ 

 
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร 
กลุมตัวอยางท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 220 คน 

คิดเปนรอยละ 55.0   และเปนเพศชายจํานวน 180  คน   คิดเปนรอยละ 45.0 
โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด คือ 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5 

รองลงมา คือ อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน  98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 อายุ 20-30 ป 

1123



 
 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 อายุ 51-60 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 อายุ

มากกวา  60 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 และมีอายุต่ํากวา 20 ปนอยท่ีสุด คือ 33 

คน คิดเปนรอยละ 8.2 
ดานระดับการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด คือ 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน  99 

คน คิดเปนรอยละ 24.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.2 

การศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และการศึกษาระดับสูงกวา

ปริญญาตรีมีนอยท่ีสุด คือ 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5   
ดานอาชีพพบวากลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพแมบานมากท่ีสุด คือ 100 คน 

คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทบริษัทเอกชน/ธนาคาร จํานวน 84 

คน คิดเปนรอยละ 21.0 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.2 

นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 39 คน คิด

เปนรอยละ 9.8 และประกอบธุรกิจสวนตัวนอยท่ีสุด คือ 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 
ดานรายไดตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 5,000 - 15,000 บาทตอ

เดือนมากที่สุด คือ 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมามีรายได 15,001 - 25,000 บาทตอ

เดือน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 86 คน 

คิดเปนรอยละ 21.5 รายได    25,001 – 35,000 บาทตอเดือน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 

9.8 และรายได 35,001 บาทข้ึนไปตอเดือนนอยท่ีสุด คือ 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”   
จากการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการมีความถ่ีในการรับชมรายการ 

“ผูหญิงถึงผูหญิง” โดยรับชม 1 วันตอสัปดาหมากท่ีสุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.2 

รองลงมา คือ ทุกวัน จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 รับชม 2-3 วันตอสัปดาห จํานวน 74 

คน คิดเปนรอยละ 18.5 และรับชม 3-4 วันตอสัปดาหนอยท่ีสุด คือ 58 คน คิดเปนรอยละ 

14.5 
ระยะเวลาในการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” โดยระยะเวลาท่ีติดตามชมมาก

ท่ีสุด คือ มากกวา 1 ป จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมา คือ ประมาณ 8 – 11 

เดือน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 นอยกวา 3 เดือน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 

13.2 และประมาณ 4 – 7 เดือนนอยที่สุด คือ 48 คนคิดเปนรอยละ 12.0 
ลักษณะในการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” โดยการชมไปดวยกิจกรรมอ่ืนไปดวย

มากท่ีสุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ เปล่ียนชองเมื่อมีการโฆษณา 

จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.2 ตั้งใจชมตลอดจนจบรายการ จํานวน 76 คน คิดเปนรอย

ละ 19.0 และเปดท้ิงไวเปนเพ่ือนนอยท่ีสุด คือ 76 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
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สาเหตุในการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” เพ่ือความรูมากท่ีสุด คือ 184 คน คิด

เปนรอยละ 46.0 รองลงมา คือ เพ่ือความบันเทิง จํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 25.0 เพ่ือทัน

โลกทันเหตุการณ จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และเพ่ือคลายเหงานอยท่ีสุด คือ 43 คน 

คิดเปนรอยละ 10.8 
 
ตอนที่ 3 การรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”  
จาการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลขาวสารของทางรายการ “ผูหญิงถึง

ผูหญิง” ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.66เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานขอมูลขาวสาร กลุมตัวอยางมีการรับรูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีการรับรู

ความรูใหมๆ ท่ีนาสนใจจากรายการ มากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.74ดานปฏิสัมพันธทางสังคม กลุม

ตัวอยางมีการรับรู เพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.49ดานการดําเนิน

รายการ กลุมตัวอยางมีการรับรูระยะเวลาวันออกอากาศในชวงวันจันทร-ศุกรมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

3.66 

 
ตอนที่ 4 การใชประโยชนของผูรับสารท่ีมีตอการรับชมรายการ “ผูหญิงถึง

ผูหญิง” 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึง

ผูหญิง” ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.56เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน

เนื้อหารายการกลุมตัวอยางมีการใชประโยชนในภาพรวมอยูในระดับมากโดยกลุมตัวอยางมีการใช

ประโยชน เพ่ือทราบเร่ืองราวใหมๆ ท่ีเก่ียวกับผูหญิงมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.55 ดานขอมูลขาวสาร 

กลุมตัวอยางมีการใชประโยชน เพ่ือนําความรูท่ีไดมาเพิ่มพูนความรูของตนเองมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

3.47 ดานความบันเทิง กลุมตัวอยางมีการใชประโยชน เพ่ือผอนคลายความเครียดมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 3.94 

 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผูรับสารที่มีตอการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึง

ผูหญิง” ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.72เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดาน

เนื้อหารายการที่มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุบันมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.67 ดานรูปแบบ

รายการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปแบบรายการมีความทันสมัย นาสนใจ และเขาใจงาย

มากท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.65 ดานพิธีกร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในลีลา ทาทาง การเลาขาวของ

คุณพัชรศรี เบญจมาศมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.20 
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ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

สมมติฐานขอที่  2  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ท่ีแตกตาง

กัน จะมีการรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึง

ผูหญิง” ท่ีแตกตางกัน จะมีการรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่  3  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะไดประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตาง

กัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะได

ประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่  4  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” 

แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะมี

ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ไมแตกตางกัน 
 

 
7. การอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัย เร่ือง “การเปดรับ การรับรู การใชประโยชนและความพึงพอใจ

ของผูรับสารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” พบวา กลุมเปาหมายสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31-40 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพแมบาน และมี

รายได 5,000 -15,000 บาทตอเดือน ถือเปนชวงอายุชวงตนของวัยทํางาน ดังท่ี คุณชวนันท 

ประเสริฐวรรณกิจ ผูผลิตรายการผูหญิงถึงผูหญิง ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 กลาวถึง 

รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” วารายการนี้มุงใหเนื้อหาสาระเร่ืองราวเก่ียวกับผูหญิง รวมถึงนําเสนอ

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในแตละวันโดยการใชขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสารและการสัมภาษณบุคคล

ตางๆ ท่ีตกเปนขาว จะถูกบรรจุอยูในรายการท่ีนําเสนอเปนแบบรายการสด เพ่ือใหมีการ

1126



 
 
ปฏิสัมพันธกับผูชมได และยังเปนรายการที่ทันตอเหตุการณ ตอบสนองกลุมผูชมท่ีเปนผูหญิงเปน

หลัก 

ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางกับพฤติกรรมการเปด

รับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาในการติดตามชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้อาจอธิบายไดตามแนวคิดดาน

ประชากรศาสตรวาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีแบบแผนพฤติกรรม

ท่ีแตกตางกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2541, น. 302) 

ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ (Sex) ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ส่ือสารของมนุษยเชนกัน เนื่องจากความแตกตางทางดานเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมในการ

ติดตอส่ือสารท่ีแตกตางกัน วิลเลียม ดี บรูค (Brooks, 1971, pp. 211-212) กลาววา ผูหญิง

และผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ เนื่องจากวัฒนธรรม

และสังคม ไดกําหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน ผูหญิงจึงมักเปนคนท่ีมีจิตใจ

ออนไหวหรือเจาอารมณ โอนออนผอนตาม เปนแมบานแมเรือน และมักจะถูกชักจูงไดงายกวา

ผูชาย นอกจากนี้ยังพบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือโดยใชเวลาในการดูโทรทัศน และ

ฟงวิทยุมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายนิยมการอานหนังสือพิมพมากกวา ซึ่งจากการวิจัยนี้ท่ี

พบวา ผูชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” สวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงจะใชเวลาใน

การดูโทรทัศนมากกวาเพศชายโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับขาวสาร ความบันเทิงจากการรับชม

รายการนั้นๆ 

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการนั้น กลุมเปาหมายสวนใหญจะติดตามรับชมเพียง 1 

วันตอสัปดาห มากท่ีสุด โดยสวนใหญติดตามรับชมมาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งถือเปนกลุม

ผูชมท่ีรับชมมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว และมีลักษณะในการรับชม คือ ชมไปดวยทํากิจกรรมอ่ืนไป

ดวย ซึ่งมีสาเหตุในการรับชมรายการ เพ่ือความรู จากระยะเวลาของรายการเร่ิมตั้งแต 09.10 – 

09.35 เปนชวงสาย ทําใหผูชมสวนใหญไมสามารถรับชมไดทุกวัน ทําใหผูชมท่ีสามารถรับชม

รายการไดตลอดนั้นตองเปนผูท่ีมีอาชีพแมบาน มากกวากลุมผูชมท่ีอยูในวัยเรียนหรือวัยทํางาน 

ถึงแมในท่ีทํางานจะมีการเปดใหรับชมรายการ แตก็ไมสามารถรับชมไดตลอดรายการ เพราะตอง

ทํางานควบคูไปดวย 

การรับรูขอมูลขาวสารของรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการ

รับรูความรูใหมๆ ท่ีนาสนใจจากรายการ มากท่ีสุด จะเห็นไดวา รายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” จัดอยู

ในรายการโทรทัศนประเภท รายการผูหญิง (Lady program) ท่ีมีการนําเสนอขอมูลขาวสารทาง

รายการในรูปแบบเลาขาวท่ีเนนการนําเสนอเก่ียวกับขอมูลขาวสาร การใหความรูในแงมุมท่ี

เก่ียวกับสุขภาพและเร่ืองท่ัวไปท่ีเก่ียวกับผูหญิง 
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ผลการศึกษาขางตนยังสอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกและเปดรับสาร 

พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลจะมีความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยา 

โดยบุคคลจะมีกระบวนการเลือกสรร (Selectivity Process) บุคคลจะเลือกเปดรับสาร (Selective 

Exposure)  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของเขา รวมท้ังเลือกท่ีจะรับรู (Selective Perception) เฉพาะ

ขาวสารที่มีความหมายท่ีมีความหมายสอดคลองกันกับความคิดเห็นของเขา และเลือกท่ีจะเก็บ

รักษาสาร (Selective Retention) ท่ีสอดคลองกับความคิดมากกวาส่ิงท่ีไมเห็นดวย ซึ่งการเลือก

เปดรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” ท่ีมีลักษณะเนื้อหาและการนําเสนอที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว เปนรายการผูหญิงท่ีประกอบดวยเน้ือหาท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการนําเสนอขาวท่ี

เก่ียวกับผูหญิง ขาวสารแวดวงผูหญิงจากทุกมุมโลก การทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพ 

มุมมองการใชชีวิตในรูปแบบตางๆ ใหแกผูรับสาร ซึ่งผูรับสารสามารถนําความรูท่ีไดจากการ

รับชมรายการไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (การจําแนกรูปแบบรายการโทรทัศน,2551 : 

ออนไลน) 

Klapper(1960 : 19-25) ไดอธิบายพฤติกรรมการเปดรับขาวสารวาในการเปดรับ

ขาวสารตางๆ นั้น ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ซึ่งจะแตกตางกันไป

ทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ ความรูสึกนึกคิดของแตละคน กระบวนการ

เลือกสรรของมนุษยจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (Fitters) ขาวสาร ซึ่งการเปดรับชมรายการ 

“ผูหญิงถึงผูหญิง” ท่ีมีลักษณะการนําเสนอท่ีแตกตางกัน กลาวคือการนําเสนอของผูดําเนิน

รายการทั้ง 4 คน มีมุมมองและบุคลิกท่ีแตกตางกัน ทําใหผูรับสารสนใจและเลือกรับชมรายการ

ตามความรูสึกช่ืนชอบหรือสนใจตามความตองการของผูรับสารนั้นๆ 

การใชประโยชนจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง”  โดยมีการใชประโยชนใน

ดานใชการผอนคลายความเครียด มากท่ีสุด รองลงมา คือ ในดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

จากการรับชมรายการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (The Uses and  

Gratification Theory)แมคคอมสและเบคเคอร (McCombs and Becker, 1979)ไดกลาววา 

บุคคลใชสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของตัวเองในดานขอมูลขาวสาร (Information)เพ่ือความ

บันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมท้ังการผอนคลายอารมณ(Relaxing)ลักษณะ

ของรายการจะเปนแบบวาไรตี้ สนุกสนาน และการนําเสนอขาวท่ีมีสาระหนักๆ มาเลาใหเขาใจงาย 

ทําใหผูชมมีความเพลิดเพลินในการรับชมแคทซ , บลัมเมอร  และกรูวิทซ  (Katz,  Blumler and  

Gurevitch, 1974)  กลาววา บุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค มีความตั้งใจ และมีความ

ตองการในการใชประโยชนจากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจของตนดวยเหตุผลตาง ๆ กัน

เชน การเสนอขาวสาร การใหความบันเทิงและพักผอนหยอนใจ กลาวคือ การเปดรับชมรายการ 

“ผูหญิงถึงผูหญิง” ทําใหผูชมไดรับท้ังขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับผูหญิง และความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน จากการนําเสนอรายการในแตละคร้ัง รวมถึงไดรับชมผูดําเนินรายการท้ัง 4 คนท่ีมี

บุคลิกท่ีแตกตางกันออกไป  
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ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความพึงพอใจในดานพิธีกรรายการ มากท่ีสุด ดานเนื้อหารายการนั้น กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจเนื้อหาที่มีความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบัน ดานรูปแบบรายการ กลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจรูปแบบรายการมีความทันสมัย นาสนใจ และเขาใจงาย ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ

ผลการวิจัยของโดมินิค (Dominick,1990) ซึ่งไดวิจัยในเร่ืองของการใชประโยชนจากส่ือและ

ความพึงพอใจ มีผลการศึกษาท่ีสําคัญระบุวา การใชประโยชนทางสังคม (Social Utility) นั้นก็

เพ่ือการเปดรับขอมูลขาวสาร และการใชประโยชนจากส่ือ รวมถึงเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของคนใน

สังคม ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม เชน ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของปาลมกรีน และเรยเบิรน (Palmgreen A., Wenner, 

Rayburn, J.D. 1981 : 451 – 478) ไดวิจัยในเร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีไดรับจาก

รายการขาวโทรทัศน เพ่ือแสดงหาขอมูลขาวสาร (Information Seeking) เพ่ือประโยชนในการ

ตัดสินใจ (Decisional Utility) และเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) 

 
8. ขอเสนอแนะ 

ผูผลิตรายการท่ีมีลักษณะคลายกับรายการ “ผูหญิงถึงผูหญิง” หรือรายการประเภท

ผูหญิง ควรพิจารณาดานเนื้อหารายการที่มีความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบัน รูปแบบรายการ

ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมเปาหมายซ่ึงมีลักษณะประชากรที่แตกตางกัน โดย

คํานึงถึงรูปแบบรายการที่ใหความรูท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง นอกจากน้ีการเลือกพิธีกรท่ีมี

บุคลิกภาพเฉพาะตัวท่ีโดดเดนเหมาะสมกับประเภทของรายการก็เปนส่ิงสําคัญ 
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