
พฤติกรรมการรบัชม และความพึงพอใจรายการคบัข่าวครบประเด็นของ

สถานโีทรทศัน ์โมเดิรน์ไนนที์วี ของผูร้บัชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา(1) พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมรายการคับ

ข่าวครบประเดน็ในเขตกรุงเทพมหานคร(2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการคับข่าวครบ

ประเดน็ในเขตกรุงเทพมหานคร(3)เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์ของผู้ชม

รายการคับข่าว ครบประเดน็ในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ

รับชมรายการคับข่าว ครบประเด็น(4)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับชม

รายการคับข่าวครบประเด็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครกับความพึงพอใจในการรับชม

รายการคับข่าวครบประเด็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล เดือน มีนาคม 2559 

– เมษายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติ t-test, F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way Anova ท าการเปรียบเทยีบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใช้  Scheffe’ และ LSD 

  

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบันการสื่อสารมวลชนประเภท “โทรทัศน์” เป็นสื่อที่มีแรงจูงใจสูงในการส่ง

ข้อมูลข่าวสาร กว้างขวาง ท าให้สามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับผู้รับชมได้ในทุกครัวเรือน โทรทศัน์มี

ศักยภาพที่สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพและเสยีงที่เหมือนจริงปรากฏผ่านออกมาในรูปแบบรายการ

ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร (Drama) ข่าว (News) พูดคุย (Talk) แข่งขัน (Game) สาร

คดี (Documentary) หรือปกณิกะ (Variety) ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าโทรทศัน์มีบทบาทต่อวิถีชีวิต

ของประชาชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

 ด้วยบทบาทและมีอิทธิพลของโทรทัศน์ ซ่ึงถือได้ ว่า เ ป็นสื่ อมวลชนที่ มีผลต่อ

ชีวิตประจ าวัน และเป็นส่วนหน่ึงของความเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 

ซ่ึงสามารถส่งผลต่อทัศนคติและค่านิยม รวมทั้งสามารถปลูกฝัง ความเช่ือ ความศรัทธาให้แก่ผู้

รับชมได้ เหน็ได้จากผลงานวิจัยของ วสันต์ อติศัพท ์(2533, น33) พบว่า สื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ได้รับการยอมรับในเร่ืองคุณสมบัติต่างๆ โดยมีสื่อมวลชนเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังการน าเสนอข่าวสาร

ให้มีความถูกต้องเที่ยงธรรม และครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งน้ี สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่ออื่น อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์จึงมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติและการ

เรียนรู้ของ ผู้รับชม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน าเสนอรูปแบบรายการประเภท ข่าว ผ่านสื่อโทรทศัน์ 

ซ่ึงได้รับความนิยมในการรับชมค่อนข้างสงู 

 ทั้งน้ี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ซ่ึงเป็นสื่อกลางในการน าเสนอข่าวสาร ได้ใช้

แหล่งข่าวจากส านักข่าวไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิต รวบรวม จัดเกบ็ และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเหตุการณ์ ยึดหลักการน าเสนอข่าวตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยน าเสนอผ่านสื่อของบริษัทที่หลากหลาย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น

ไนน์ทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท. ใช้เทคโนโลยี ในการรายงานข่าว ผ่าน

เวบ็ไซต์ www.mcot.net สื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Computer Online) และสื่ออื่น ๆ โดยมีศูนย์

ข่าวของส านักข่าวไทย อยู่ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง คือ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ศูนย์ข่าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ศูนย์ข่าวภาคใต้  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดา

มัน จ.ภเูกต็ นอกจากน้ี  

 เพ่ือให้สอดรับกบักลุ่มผู้ชม ที่เลือกรับชมข่าวในแต่ละช่วงเวลา ทางสถานีฯได้มีรายการ

ข่าวประเทต่างๆ อาท ิ9 Speed,คุยโขมงข่าวเช้า และรายการคู่ข่าวเสาร์ อาทิตย์ มีท าให้รูปแบบ

รายการที่เหมือนกัน คือ ผู้ประกาศข่าวจะท าหน้าที่เล่าข่าว น าเสนอต่อผู้ชมรายการ ส าหรับ

รายการคับข่าวครบประเดน็ เป็นการด าเนินรายการ โดยผู้ประกาศข่าวจะท าหน้าที่ อ่านข่าวตาม

บทของบรรณาธิการข่าวที่ เรียบเรียงข้ึน พร้อมเล่าข่าว สรุปเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

นอกจากน้ี ในช่วงเวลาการออกอากาศของรายการ คับข่าว ครบประเดน็ มีจ านวนผู้ชมให้ความ

สนใจมากกว่ารายการข่าวในช่วงเวลาอื่น ของสถานีโทรทศัน์ 9 MCOT HD โดยมีเรตต้ิงเฉล่ียใน 

1 ปีย้อนหลัง 1พ.ค.2558 – เมษายน2559 อยู่ที่ 0.58 (ที่มา บริษัท เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเส

ริตร์ (ประเทศไทย) ) เมื่อเปรียบเทยีบกบัรายการคู่แข่งในแต่ละสถานีโทรทศัน์ สรุปได้ดังน้ี 
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ตารางที ่1.1  การเปรียบเทยีบกบัรายการคู่แข่งในแต่ละสถานีโทรทศัน์ 

 

                  

May 2015 0.656 2.819 4.625 0.298 0.298

June 2015 0.740 2.948 3.984 0.343 0.283

July 2015 0.573 3.012 3.880 0.357 0.246

August 2015 0.604 2.570 4.374 0.395 0.331

September 2015 0.685 2.450 4.004 0.620 0.350

October 2015 0.601 2.756 4.223 0.565 0.340

November 2015 0.651 2.731 3.333 0.577 0.275

December 2015 0.563 2.473 3.033 0.559 0.304

January 2016 0.486 2.694 3.712 0.605 0.269

February 2016 0.478 2.857 4.025 0.713 0.330

March 2016 0.508 2.670 4.415 0.658 0.358

April 2016 0.502 2.719 4.185 0.649 0.238

Total 7.047 32.699 47.793 6.339 3.622

Summary Columns 0.587 2.725 3.983 0.528 0.302
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ภาพที ่1.1  แสดงการเปรียบเทยีบเรทต้ิงกบัรายการคู่แข่งในแต่ละสถานีโทรทศัน์ 

 

 จากตารางดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้วิจัยเลง็เหน็ถึงศักภาพของการน าเสนอข่าวให้

ถึงกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลาย จึงท าการศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมและ

ความพึงพอใจที่มีต่อรายการคับข่าวครบประเด็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น

แนวทางในการน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ ตลอดจนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ตอบรับ

กบัความต้องการผู้บริโภค เข้าถึงผู้บริโภคในทุกเพศทุกวัย และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม 

 

2. วตัถุประสงค ์

 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมรายการคับข่าวครบประเดน็ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการคับข่าวครบประเดน็ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 3)  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการคับข่าว ครบ

ประเดน็ในเขตกรุงเทพมหานครกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับชมรายการคับข่าว 

ครบประเดน็ 

 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการรับชมรายการคับข่าวครบประเดน็

ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครกบัความพึงพอใจในการรับชมรายการคับข่าวครบประเดน็ของ

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. ประโยชน ์

1) เพ่ือทราบลักษณะประชากรของผู้ชมรายรายการคับข่าวครบประเดน็ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปปรับปรุงรายการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

2) เพ่ือน าข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคับข่าวครบประเดน็ของ

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงช่องทางการให้ข่าวสารที่เข้าถึงผู้ชมรายการอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3) เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการคับข่าว

ครบประเดน็ เพ่ือน าไปปรับปรุงรูปแบบรายการตามความพึงพอใจของผู้รับชมรายการ 

 

4. กรอบแนวคิด 

การวิจัยคร้ังน้ี สามารถวางกรอบแนวคิดและทฤษฎีและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยดังน้ี    

 

 
 

ภาพที ่1.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

828



 

 

5. สรุปผลการวิจยั 

 ผลการศึกษาเร่ือง "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับชม และความพึงพอใจรายการคับ

ข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร" 

สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากร 

 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อย 59 เพศชาย 

จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 - 29 ปี  มากที่สุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  

รองลงมา มีอายุระหว่าง 30 – 39  ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  และอายุ 60 ปีขึ้น

ไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 

 ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มากที่สุด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.9  รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และ

อนัดับสดุท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่า จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดับ 

 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.7 รองลงมาคือ อาชีวศึกษา / อนุปริญญา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7  และต ่ากว่า

ประถมศึกษา จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดับ และ 

 ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท  จ านวน 175 คน  คิด

เป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท  จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.1  และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 

ตามล าดับ 

 2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการคับข่าวครบประเดน็ของกลุ่มประชากร 

 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการมีความถี่ในการรับชมรายการคับ

ข่าวครบประเดน็ สปัดาห์ละ 3-4 วัน มากที่สดุ  จ านวน 139  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.1รองลงมา 

รับชมสปัดาห์ละ 1-2 วัน  จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 และ รับชมทุกวัน จ านวน 80 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ 

 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการมานาน 9-12 เดือน  มากที่สุด จ านวน 102  

คน  คิดเป็นร้อยละ 25.2  รองลงมาคือ  รับชมมานาน 5-8 เดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.0  และรับชมมาไม่เกนิ 1 เดือน  จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 

 ส าหรับระยะเวลาในการรับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ในแต่ละคร้ังกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่รับชมมากกว่า 30 นาทีแต่ไม่จบรายการ จ านวน 129  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.5  

รองลงมาคือ รับชม 15-30 นาท ีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8   และรับชมน้อยกว่า 15 

นาท ี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 
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 ด้านช่องทางในการรับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชม

รายการทางโทรทศัน์ มากที่สุด จ านวน 201  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.3  รองลงมา รับชมรายการ

ทางเวบ็ไซต์ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9   และรับชมรายการทาง Youtube จ านวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 

 ลักษณะการรับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ ส่วนใหญ่รับชมรายการเปล่ียนสลับไป

สลับมากบัรายการอื่นในช่อง จ านวน 123  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.9  รองลงมา คือ รับชม

รายการพร้อม ๆ กบัท ากจิกรรมอื่น ๆ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8   และรับชมรายการ

โดยที่ผู้อื่นเปิดรายการให้ชม จึงน่ังชมไปเร่ือย ๆ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดับ 

  ส าหรับบุคคลที่ร่วมรับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

รับชมรายการคนเดียว จ านวน 132  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3  รองลงมาคือ  รับชมรายการ

ร่วมกบัครอบครัว / ญาติ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2  และรับชมรายการร่วมกบั

คู่ครอง / สมรส  จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดับ 

 สถานที่รับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการที่บ้าน 

จ านวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.7  รองลงมาคือ  รับชมรายการที่ท  างาน จ านวน 64 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.6  และรับชมรายการที่อื่น ๆ  จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 

 การมีส่วนร่วมในการรับชมรายการคับข่าว ครบประเดน็ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่มีส่วนร่วมกบัรายการ จ านวน  232 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.3 และมีส่วนร่วมในรายการ 

จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7  ตามล าดับ 

 3.ความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคับข่าวครบประเดน็ของกลุ่มประชากร 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 385 คน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการคับ

ข่าว ครบประเดน็ ด้านรูปแบบรายการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลางอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

มากที่สดุ 3.92 รายการน าเสนอข่าวที่น่าสนใจและเป็นประเดน็มาเจาะลึกเพ่ิมเติมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.87 และรายการมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ชวนติดตาม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

3.72  

 ด้านเน้ือหารายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจเน้ือหามีความเข้มข้นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 4.02 ให้แง่

คิดผู้ชมเพ่ือน าไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 เน้ือหาจรรโลงสังคม 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 เน้ือหารายการมีความแปลกใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์  อยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.90 และเน้ือหารายการมีความกระชับ ฉับไว ไม่ยืดเย้ือจนน่าร าคาญ อยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.88 

 ด้านการน าเสนอรายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85  เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการถ่ายท าและการตัดต่อมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่า
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ต่ืนเต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3.99  ช่ือรายการ "คับข่าวครบประเดน็" บ่งบอกถึง

จุดเด่นในเร่ืองของเอกลักษณ์รายการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการแบ่งช่วงรายการอย่าง

ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 ภาพประกอบ/เพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายประกอบ

รายการเหมาะสมและสอดคล้องกับการน าเสนอของรายการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.82 

ระยะเวลาในการออกอากาศมีความเหมาะสม (รวมเวลาออกอากาศ 50 นาที) อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.81 การน าเสนอผู้สนับสนุนรายการ (สปอนเซอร์) มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.80 และช่วงเวลาในการออกอากาศมีความเหมาะสม (ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 

22.10-23.00 น.) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.75 

 ด้านคุณสมบัติของผู้น าเสนอรายการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  มีความพึงพอใจที่ผู้ด าเนินรายการใช้ค าพูดและภาษาอย่างเหมาะสม 

และ ผู้ด าเนินรายการมีความสามารถในการน าเสนอข่าวได้อย่างน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย

มากที่สุด 4.06  ผู้ด าเนินรายการมีความเช่ียวชาญในการเล่าข่าว และผู้ด าเนินรายการสามารถ

แก้ไขสถานการณ์ให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 
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