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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผูช้มกบัพฤติกรรมของผูช้มรายการและความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ LOVE 
& CARE ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยศึกษาจากประชาชนท่ีอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร อายุ 18 - 60 ปี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมุติฐานคือ Chi-square Test, Independent samples t-test และ One-way ANOVA 
               ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ     
ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม เน้ือหาท่ีเลือกชมและอายุมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ 
วนัท่ีสะดวกชมรายการ ระยะเวลาการชมรายการ ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม และเน้ือหาท่ีเลือกชม 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวกชม
รายการ ลกัษณะการชมรายการ ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม และเน้ือหาท่ีเลือกชม  
 ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพ
ดา้นรูปแบบรายการ ด้านเน้ือหาสาระและดา้นการมีส่วนร่วมว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพแตกต่างกนั ผูช้มรายการท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพ ดา้นเน้ือหาสาระว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั ผูช้มรายการท่ีมี
รายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ วา่มีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ : รายการเพื่อสุขภาพ  วทิยโุทรทศัน์ พฤติกรรมของผูช้มรายการ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of the independent study were to investigate the relationship between 
individual factors of the viewers and the viewer behavior, and to examine the viewers’ opinion 
towards the components of the program for health “LOVE & CARE” on Royal Thai Army Radio 
and Television Channel 5.  The data were gathered from 400 Bangkok inhabitants between 18-60 
years old through the application of questionnaires. The statistics used for the data analysis 
comprised Chi-square Test, Independent samples t-test and One-way ANOVA. 
 The results of hypothesis testing showed that gender had relationship with convenient 
time for viewing, interest for program participation, and selection of program contents. Age had 
relationship with viewing frequency, convenient days for viewing, duration of viewing, interest for 
program participation, and selection of program contents. Moreover, it was found that level of 
education had relationship with viewing behavior, interest for program participation, and selection 
of program contents. 
 Regarding the opinion towards the components of the program for health in the aspects of 
program format, program contents, and program participation, the study showed that different 
gender made different influences on viewing of the program for health. According to the opinion 
towards the components of the program for health in the aspect of program contents, it was found 
that different level of education caused different influences on viewing of the program for health. 
Concerning the opinion towards the components of the program for health in the aspect of program 
format, the study indicated that different income caused different influences on viewing of the 
program for health. 

Keywords: program for health, radio and television, viewer behavior 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 การพฒันาตนเองในดา้นความรู้และการเสริมสร้างภาวะสุขภาพมีความส าคญัต่อการพฒันา
ศกัยภาพของประชาชนไทย อนัจะส่งผลต่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติในด้าน      
การมีก าลงัแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ ได ้(กระทรวงสาธารณสุข, 
2549) 
 ส่ือมวลชนนั้นนบัวา่เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ส่ือมวลชนในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม วฒันธรรม และดา้นสุขภาพ รวมไปถึงการพฒันาในเร่ืองจิตใจและร่างกาย  เน่ืองจากสภาพ
สังคมในปัจจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะเครียด เน่ืองมาจากสภาพปัญหาของบา้นเมือง
และความเป็นอยูท่ ั้งเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั (ประเวศ วะสี, 2547)  
 ส่ือมวลชนจึงตอ้งมีการน าเสนอเร่ืองราวข่าวสารท่ีสร้างสรรค์และสามารถช่วยยกระดบั
จิตใจของประชาชนให้มีการด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  และมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง         
ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลและป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคร้ายใหม่ ๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มและสภาพวถีิการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอยา่ง
ถูกวธีิ เพียงแค่มีขอ้มูลในการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ือมวลชนเป็นเสมือนแรงผลกัดนั
คนในสังคม โดยการน าเสนอสารท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อสังคมมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบนัถือได้ว่าเป็นสังคมสมยัใหม่ท่ีตอ้งมีการพึ่งพาส่ือมวลชนในการรับขอ้มูล
ข่าวสารในแต่ละวนั เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและเป็นท่ียอมรับว่าในปัจจุบนั
ส่ือมวลชนมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บสารในด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน         
ซ่ึงรวมไปถึงกระแสต่ืนตวัในการดูแลสุขภาพซ่ึงในปัจจุบนัประชาชนให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีเป็น
อยา่งมาก  พิจารณาจากการเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพข้ึนเป็นจ านวนมากในปัจจุบนั ไม่วา่จะ
เป็นในเร่ืองของอาหารชีวจิต ก็มีการสนองความต้องการของประชาชนเก่ียวกับกระแสการดูแล
สุขภาพดงักล่าว เช่น ผลิตหนงัสือประกอบอาหารท่ีเก่ียวกบัอาหารชีวจิต ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นอาหาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นยงัมีการผลิตรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธี วิธีการป้องกันโรค      
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ต่าง ๆ  ทคนิคในการดูแลสุขภาพ และยงัมีค าแนะน าท่ีถูกตอ้งจากผู ้เช่ียวชาญดา้นต่างๆ เพื่อสนอง
ความตอ้งการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของประชาชน (ดารารัตน์ เจริญนาค, 2551) 
 โทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนั เป็นส่วนหน่ึงของความ
เปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม โดยอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ในดา้นการเกิด
ทศันคติและค่านิยมของผูบ้ริโภคนั้น สามารถปลูกฝังให้เกิด ความเช่ือ ความศรัทธา แก่ผูบ้ริโภคได ้
เน่ืองจาก เป็นส่ือท่ีรวมทั้งภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง และหนงัสือพิมพ ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูช้มได้
กวา้ง และไดรั้บความนิยมมากกวา่ส่ือประเภทอ่ืน   
 เน่ืองจากรายการ LOVE & CARE เป็นรายการท่ีน าเสนอเร่ืองราว ข่าวสารขอ้มูลน่ารู้
เก่ียวกบัสุขภาพ อีกทั้งเป็นรายการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีใส่ใจสุขภาพอยา่งชดัเจน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการ LOVE & CARE ท่ีมีกลุ่มผูช้มติดต่อมายงัรายการทางเวบ็ไซคt์v5.co.th มาก
ท่ีสุด ดังนั้นผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการ 
LOVE & CARE  เน่ืองจากเป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยมจากผูช้ม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
รายการให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูช้มและพฒันารายการ LOVE & CARE ให้มีประสิทธิภาพ        
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้มมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของรายการไดอี้กทางหน่ึง     และเป็นประโยชน์
ต่อการผลิตรายการ อีกทั้งจะเป็นข้อมูลส าหรับผูท่ี้ต้องการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับด้านรายการ
โทรทศัน์เพื่อสุขภาพโดยทัว่ไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพ 
LOVE & CARE ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 
CARE ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  
 3. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของรายการโทรทศัน์เพื่อสุขภาพ  LOVE & CARE ทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มกบัพฤติกรรมของผูช้มรายการ 
และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ 
LOVE & CARE ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
 



3 

1.3  สมมติฐำนกำรวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ
วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 18 - 60 ปี จ  านวน 
400 คน ท่ีเคยรับชมรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ซ่ึงกลุ่มจ านวน
ตวัอย่างดงักล่าวไดจ้ากการใช้สูตรค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจ านวณประชากรโดยใช้
หลกัการค านวณของทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane, 1967, p. 886)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาพฤติกรรมการรับชมและองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ  LOVE & CARE ทาง
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2.1 ตวัแปรตน้   ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือน 
   2.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  
     2.1.1 พฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  ไดแ้ก่  ความถ่ี
ในการรับชม วนัและช่วงเวลาในการติดตามชมรายการ ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะการรับชมแต่
ละคร้ัง ความสนใจในกิจกรรมและเน้ือหารายการท่ีเลือกชม 
     2.2.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 
CARE ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่        
ดา้นรูปแบบรายการ ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นผูด้  าเนินรายการและดา้นการมีส่วนร่วม 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 
ประมาณ 1 เดือน ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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1.5  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจัิย 
 รายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ หมายถึง รายการ LOVE & CARE ท่ีออกอากาศทาง
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5  ซ่ึงใหค้วามรู้ทางดา้นสุขภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการสนทนาและ
อธิบายใหค้วามรู้โดยไม่ใชศ้พัทท์างการแพทยเ์พื่อใหก้ารส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจง่ายแก่ประชาชน  
 ผูช้มรายการ หมายถึง ผูช้มท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 60 ปี  และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเปิดรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  
 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ของผูท่ี้ชมรายการ 
เพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร               
โดยแบ่งเป็น ลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนโดยเฉล่ีย 
 พฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  หมายถึง ความถ่ีในการชม
รายการ วนัและช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ ระยะเวลาในการรับชมรายการ ลกัษณะการชมรายการ 
ความสนใจในกิจกรรมและเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม 
 องคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  หมายถึง  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูใ่น
ส่วนต่าง ๆ ของรายการท่ีจดัไดว้า่เป็นองคป์ระกอบของรายการโทรทศัน์ ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบรายการ 
ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นผูด้  าเนินรายการ และดา้นการมีส่วนร่วม เป็นตน้ ซ่ึงมีผลต่อการรับชมของผูช้ม
รายการโทรทศัน์ 
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบขอ้มูลทัว่ไปของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพ LOVE 
& CARE ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
 2. ท าให้ทราบพฤติกรรมของผู ้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายไดต่้อเดือน 
 

พฤติกรรมกำรรับชมรำยกำร 
เพือ่สุขภำพ LOVE & CARE  ไดแ้ก่ 

- ความถ่ีในการชมรายการ 
- วนัท่ีสะดวกชมรายการ 
- ช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
- ระยะเวลาการชมรายการ 
- ลกัษณะการชมรายการ 
- ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
- เ น้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ี

เลือกชม 

องค์ประกอบของรำยกำรเพือ่สุขภำพ 
LOVE & CARE ไดแ้ก่ 
-ดา้นรูปแบบรายการ  
-ดา้นเน้ือหาสาระ  
-ดา้นผูด้  าเนินรายการ  
-ดา้นการมีส่วนร่วม 
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 3. เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบรายการโทรทศัน์เพื่อสุขภาพส าหรับผูจ้ดัรายการ
โทรทศัน์ตามความตอ้งการของผูช้มรายการโทรทศัน์เพื่อสุขภาพ 
 4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกรายการเพื่อสุขภาพมาออกอากาศในสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน 
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บทที ่2 
 

 เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้น ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. แนวคิดการจดัแบ่งประเภทและรูปแบบรายการวทิยโุทรทศัน์ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 3. แนวคิดการวเิคราะห์ผูรั้บสารตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 4. ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคล 
 5. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดการจัดแบ่งประเภทและรูปแบบรายการวทิยุโทรทศัน์ 
 การจดัแบ่งประเภทรายการวทิยโุทรทศัน์มีแนวคิดในการจดัแบ่งท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่วา่
จะยึดส่ิงใดเป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่ง ซ่ึงมิได้มีเกณฑ์ตายตวัเสียทีเดียวว่าจะต้องจดัแบ่งออกเป็นก่ี
ประเภท  ประเภทอะไรบา้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความหมายกบัลกัษณะการจดัรายการและวตัถุประสงคข์อง
ผูจ้ดัแบ่งประเภทรายการวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงแบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี (ชยัยงค ์พรหมวงศ์, 2547 : 154 - 
157) 
 1. การแบ่งประเภทรายการตามเน้ือหาสาระของรายการ การจดัแบ่งประเภทรายการวิทยุ
โทรทศัน์ท่ียึดเน้ือหาเป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งก็จะมีเน้ือหาท่ีจะน าเสนอเป็นรายการวิทยุโทรทศัน์ได้
หลากหลายประเภท เช่น รายการทางเกษตร รายการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รายการเก่ียวกบัสุขภาพ
รายการอาหาร รายการทางศาสนาหรือธรรมะ รายการทางกฎหมาย รายการทางศิลปวฒันธรรม
รายการทางการกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2. การแบ่งประเภทรายการตามกลุ่มผูช้มรายการ การจัดแบ่งประเภทรายการโดยยึด
ลกัษณะหรือประเภทของผูช้มรายการท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายทั้งลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
เพศ วยั การศึกษา อาชีพ รายได ้สภาพภูมิประเทศ หรือลกัษณะทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความชอบ ความ
ตอ้งการ วฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ ฯลฯ เป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งประเภทรายการก็จะ
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สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นหลายประเภท เช่น รายการเด็ก รายการวยัรุ่น รายการแม่บา้น รายการเพื่อ
เกษตรกร รายการเพื่อนกัธุรกิจ หรือรายการเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูช้ม ไดแ้ก่ รายการส าหรับคนขบัรถ 
รายการส าหลบัคนรักบา้น รายการส าหรับคนรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 3. การแบ่งประเภทตามบทบาทหนา้ท่ีของวิทยุโทรทศัน์  การจดัแบ่งประเภทรายการท่ียึด
ตามบทบาทหนา้ท่ีของวิทยุโทรทศัน์ในฐานะเป็นสถาบนัส่ือสารมวลชนแขนงหน่ึง  เป็นเกณฑ์ ก็จะ
สามารถจ าแนกประเภทรายการวิทยุโทรทศัน์ออกเป็นรายการประเภทข่าว รายการประเภทความรู้
หรือการศึกษา รายการประเภทบนัเทิง ประชา มาลีนนท์ (ณรงค ์สมพงษ.์ 2543 : 169 ; อา้งอิงมาจาก 
ประชา มาลีนนท,์ 2534-2535 : ง-จ) กล่าววา่ รายการโทรทศัน์เกือบ 90% เนน้ในเร่ืองความบนัเทิงเป็น
หลกั ประชาชนเองก็มีความรู้สึกวา่โทรทศัน์เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชเ้พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อหลีก
หนี ความวุน่วายในชีวิตประจ าวนั ดงันั้น ผูส้นบัสนุนรายการวิทยุโทรทศัน์ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการก าหนด
รายการต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความส าคญัเฉพาะรายการท่ีอยูใ่นความนิยมของประชาชน (Rating) ซ่ึงมกัจะ 
เป็นรายการบนัเทิงซ่ึงมีผลต่อการโฆษณาสินคา้และการบริการส่วนรายการข่าวก็จะมีเฉพาะบาง
ช่วงเวลาเท่านั้น วิทยุโทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
รายการท่ีมีสาระประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาชุมชนและการศึกษาของประชาชนไดรั้บการ 
สนบัสนุนจากผูผ้ลิตสินคา้และบริการเฉพาะกลุ่ม ในขณะท่ีรายการโทรทศัน์ของต่างชาติในรูปแบบ 
ของรายการภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ รายการละคร และการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่าง ๆ ไดเ้ขา้มา มี
บทบาทท่ีแฝงเร้นทางดา้นวฒันธรรม ค่านิยม และทศันคติท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมไทย นอกจากน้ี 
เสถียร เชยประทบั (ณรงค ์สมพงษ,์ 2543 : 169 - 170 ; อา้งอิงมาจาก เสถียร  เชยประทบั, 2531 : 138) 
กล่าวว่า ประเทศดอ้ยพฒันาจ านวนมากอาศยัรายการโทรทศัน์  ส่วนใหญ่ จากต่างประเทศ มีการ
ถ่ายทอดสดรายการท่ีผลิตในประเทศนอ้ยมาก เพราะฉะนั้นวตัถุประสงค์ ท่ีจะใช้โทรทศัน์ส่งเสริม
วฒันธรรมของชาติจึงมีนอ้ยมาก สัดส่วนในการผลิตรายการโทรทศัน์เองภายในประเทศและท่ีสั่งเขา้
มาจากต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ แตกต่างกนัอยา่งมาก 
 องคป์ระกอบของการจดัรายการวทิยโุทรทศัน์ มี 6 ประการ ดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2554 : 720-723) 
 1. วตัถุประสงค์ของรายการ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัรายการจ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ของ
รายการไวเ้ด่นชัดว่าตอ้งการให้ผูช้มได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปด้านใด เช่น พฤติกรรมดา้นพุทธ
พิสัย พฤติกรรมดา้นเจตพิสัย พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย 
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 2. ประเภทและรูปแบบรายการ  หมายถึง วิธีการและลีลาการเสนอเน้ือหารายการและส่ิงท่ี
อยู่ในรายการวิทยุโทรทศัน์ จ  าแนกรูปแบบไดห้ลายวิธีตามประเภทของรายการวิทยุโทรทศัน์ มี 12 
รูปแบบ ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 : 720 - 723) คือ 
   2.1 รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format) รูปแบบ
น้ีเป็นรายการท่ีมีผูม้าปรากฏตวับนจอโทรทศัน์เพียงคนเดียว และพูดคุยกับผูช้มส่วนมากจะมี
ภาพประกอบเพื่อมิใหเ้ห็นหนา้ผูพู้ดตลอดเวลา รูปแบบของรายการน้ีจะน่าสนใจ เม่ือผูด้  าเนินรายการ
หรือผูพู้ดมีความรู้ความสามารถในการพูดและน าเสนอเน้ือหาสาระได้ดี พร้อมกับมีภาพหรือ
ภาพยนตร์ประกอบ 
   2.2 รูปแบบรายการสัมภาษณ์ (Interview Program Format) รูปแบบน้ีเป็นรายการ      
ท่ีมีผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ หรือวิทยากรมาสนทนากนัโดยมีการด าเนินรายการสัมภาษณ์ใน
เร่ือง ท่ีตอ้งการให้ผูถู้กสัมภาษณ์มาเล่าให้ฟัง ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบักระบวนการ หน่วยงาน หรือ
ผลงานบางอยา่ง รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งเตรียมค าถามเป็น
ชุด ๆ  เพื่อให้สามารถป้อนค าถามไดอ้ย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งสามารถปรับค าถามให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงในเน้ือหาของผูใ้ห้สัมภาษณ์ได ้รายการลกัษณะน้ีอาจจะเป็นขนาดยาว 30 นาที หรือเป็น
สัมภาษณ์สั้น ๆ ท่ีจะน าไปเป็นส่วนหน่ึงของรายการสารคดี หรือรายการบรรยายคนเดียวได ้
   2.3 รูปแบบรายการสนทนา (Dialogue Program Format) รูปแบบน้ีเป็นรายการท่ีมี
คนมาพูดคุยกนั 2 คน มีผูถ้ามและคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีน าเสนอ คู่สนทนาอาจจะ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัก็ได ้ รายการสนทนาแบบน้ีอาจมี 2-3 คน เขา้ร่วมสนทนากนั โดยมีผู ้
ด าเนินรายการเป็นผูน้ าสนทนา เช่ือมโยงประเด็นควบคุมการสนทนาให้เป็นไปดว้ยดี  รูปแบบน้ี         
จะต่างกบัรายการสัมภาษณ์ตรงท่ีรายการสัมภาษณ์เนน้การถามและตอบมากกวา่ ในขณะท่ีรายการน้ี 
จะเนน้การแสดงความคิดเห็น อาจจะเห็นดว้ยหรือต่างทศันะกนัออกมา หรือเป็นการร่วมกนัวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เช่น การเลือกตั้ง สถานการณ์ของโลก หรือแมแ้ต่เร่ืองวิชาการโดยตรง 
เป็นรายการท่ีท าให้ผูช้มไดรั้บความคิดท่ีหลากหลาย บางคร้ังรายการประเภทน้ีจดัให้มีผูช้มเขา้ร่วม 
รายการดว้ย และอาจเปิดโอกาสใหเ้ขาซกัถามปัญหาต่าง ๆ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นดว้ย 
   2.4 รูปแบบรายการเกมส์หรือตอบปัญหา (Game Show or Quiz Program Format) 
รายการเกมส์หรือตอบปัญหา โดยปกติแบ่งออกเป็นการแข่งขนัระหวา่งบุคคลหรือผูท้ายปัญหาอยูต่รง
กลาง  ผูเ้ขา้ร่วมรายการอาจจะผลดักนัตอบค าถาม หรือส าหรับค าถามท่ีไม่มีผูใ้ดตอบได ้ ก็อาจเปิด
โอกาสให้แก่ใครก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิธีด าเนินรายการของพิธีกร อาจจะมีรางวลัส าหรับฝ่ายชนะส่วน
ฝ่ายแพไ้ดร้างวลัปลอบใจ รายการแบบน้ีอาจจะจดัอยูใ่นลกัษณะท่ีให้ผูช้มมีส่วนร่วมดว้ย จึงตอ้งมีการ
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ควบคุมมิใหผู้ร่้วมรายการส่งเสียงดงัจนเกินไปเพราะอาจรบกวนสมาธิของผูต้อบปัญหาหรือผูช้มอาจ
ส่งเสียงบอกค าตอบจนผูต้อบไม่สามารถตดัสินใจได ้ผูด้  าเนินรายการนั้นตอ้งมีความส ารวมและไม่ดู
ถูกผูช้มดว้ยการตั้งค  าถามท่ีต้ืนจนเกินไป 
   2.5 รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program Format) รายการสารคดี เป็น
รายการโทรทศัน์ท่ีเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจใหผู้ช้มเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ สารคดีนั้นควรจะให้ความรู้ความ
เพลิดเพลิน เร้าอารมณ์และการโนม้นา้วจิตใจ สารคดีทางโทรทศัน์สามารถเสนอไดห้ลาย รูปแบบ เช่น 
ดว้ยภาพสไลด ์ภาพยนตร์ เป็นตน้  
   2.6 รูปแบบรายการละคร (Drama Program Format) รายการละครเป็นรายการ        
ท่ีเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ยการจ าลองเหตุการณ์เป็นละครมีการก าหนดผูแ้สดง จดัสร้างฉากแต่งตวั
แต่งหนา้ตวัแสดงให้สมจริงสมจงั และใชเ้ทคนิคทางการละครเสนอเร่ืองราวให้เหมือนจริงมากท่ีสุด 
ใช้ได้ทั้ งเป็นรายการบนัเทิงและรายการเพื่อการศึกษา ในด้านการศึกษาละครโทรทศัน์จ  าลอง 
สถานการณ์ชีวิตของคนในสังคม เพื่อสนองความรู้ในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา อาชญากรรม 
ประวติัศาสตร์ การเมือง การปกครอง ฯลฯ โดยให้ตวัละครน าเร่ืองพูดคุย และให้ขอ้คิด ผูช้มจะเรียนรู้
จากค าพดูหรือเร่ืองราวท่ีตวัละครเสนอในขณะเดียวกนัก็ให้ความบนัเทิงไปดว้ย เช่น ละครโทรทศัน์ท่ี
ให้ความรู้เชิงประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ ส่ีแผน่ดิน ทหารเสือพระเจา้ตาก สงครามเกา้ทพั ซูสีไทเฮา ฯลฯ 
ผูช้มส่วนมากจะไม่รู้สึกตวัว่าได้รับความรู้จากแง่มุมท่ีได้รับจากรายการเหล่าน้ี เพราะคิดว่าเป็น
รายการบนัเทิงแต่เพียงอยา่งเดียว  
   2.7 รูปแบบรายการสาระละคร (Docu-drama Program Format) เป็นรูปแบบ รายการ
ท่ีผสมผสานรูปแบบสารคดีเขา้กบัรูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการท่ีเสนอสาระ
บางส่วน มิใช่เสนอเป็นละครทั้งรายการ จุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษา ความรู้ และแนวคิดในเร่ืองท่ี
เสนอ เช่น ดา้นนิเทศศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เป็นตน้ ทั้งน้ีจะตอ้งมีผูด้  าเนินรายการสรุป
อธิบายหรือขยายสาระท่ีดูจากส่วนท่ีเป็นละครเสมอ 
   2.8 รูปแบบรายการสาธิตทดลอง (Demonstration Program Format) เป็นรายการ        
ท่ีเสนอ “วิธีท า” หรือ “กระบวนการ” อะไรสักอยา่งหน่ึงเพื่อให้ผูช้มไดแ้นวทางท่ีจะน าไปใชท้  าจริง
เช่น รายการปรุงอาหาร รายการเล้ียงสัตว ์รายการประดิษฐง์านฝีมือ รายการทางการสอน เป็นตน้ 
   2.9 รูปแบบรายการเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) รายการ 
เพลงและดนตรี เป็นรายการท่ีเสนอการบรรเลงดนตรี  
   2.10  รูปแบบรายการนิตยสาร (Magazine Program Format) รายการนิตยสาร หรือ 
มกันิยมเรียกทบัศพัท์ว่า รายการแม็กกาซีน เป็นรายการท่ีใช้รูปแบบในการน าเสนอแบบเดียวกบั
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นิตยสาร คือในรายการเดียวกนัจะประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ยหลาย ๆ เหตุการณ์ โดยทัว่ไปมกัจะเป็น
เร่ืองในแนวเดียวกนั จุดเด่นของรายการประเภทน้ี คือความสามารถในการเช่ือมโยงให้ส่วนต่าง ๆ     
เขา้มาเป็นรายการเดียวกนัอย่างสอดคล้องกลมกลืน รายการประเภทน้ีก็มี Variety Show ตีสิบ           
ทไวไลฟ์โชว ์ เป็นตน้  ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีการแสดงหลาย ๆ อยา่งสลบักนัไป เช่น ร้องเพลง เล่นตลก 
แข่งขนั สัมภาษณ์ โชวใ์นส่ิงแปลก ๆ ฯลฯ รายการประเภทน้ีมกัจะหนกัไปทางดา้นความบนัเทิง 
   2.11 รูปแบบรายการข่าว (News Program Format) เป็นรายการท่ีเสนอรายงาน 
เหตุการณ์ท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของประชาชน ข่าวเป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนทนัโลกอยูเ่สมอ ลกัษณะของ
รายการจะใชผู้บ้รรยาย 2-3 คน และจดัฉากดา้นหลงัให้ดูสวยงาม น่าสนใจ การบรรยายจะ สลบักนั
บรรยาย เพื่อมิให้เกิดความเบ่ือหน่าย พร้อมกบัมีภาพเหตุการณ์ท่ีก าลงัรายงานประกอบ อยา่งชดัเจน 
รายการข่าวจึงจดัไดว้า่เป็นการใหก้ารศึกษาต่อผูช้มดว้ย 
   2.12 รูปแบบรายการถ่ายทอดสด (Live Program Format) เป็นรายการท่ีถ่ายทอด 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น กีฬา กรีฑา งานมหกรรมหรืองานพระราชพิธีต่าง ๆ รายการถ่ายทอดสด
มกัจะเร่ิมรายการก่อนเร่ิมพิธีหรือเหตุการณ์ โดยมีผูบ้รรยายเหตุการณ์เสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เม่ือเร่ิม
เหตุการณ์แลว้ก็เสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงัทั้งภาพและเสียง โดยมีผูบ้รรยายคอยพูด
เช่ือมเหตุการณ์ใหผู้ช้มไดท้ราบความเป็นไปโดยเฉพาะการพดูบรรยายเช่ือมในขณะท่ีภาพท่ีปรากฏ  
ไม่มีเสียงออกมา เพื่อมิใหเ้กิดความเงียบข้ึนในโทรทศัน์ 
 รูปแบบของรายการเพื่อการศึกษาท่ีดี 
 ส าหรับรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษาท่ีดีนั้น  (วิชยั ตั้งวรธรรม, 2546 : 43-44)ไดก้ล่าวไว้
ดงัน้ี 
 1. ดา้นเน้ือหา 
   - ใหข้อ้เทจ็จริงท่ีตรงไปตรงมา 
   - เน้ือหาน่าสนใจ มีความใกลชิ้ด มีความแปลกประหลาด 
   - สามารถน าไปปฏิบติัได ้
   - มีวตัถุประสงคท่ี์เด่นชดั และสร้างสรรค ์
   - เน้ือหาสาระเนน้กลุ่มผูรั้บชม 
   - เหมาะสมกบักาลเวลา 
   - เน้ือหาสาระไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
 2. ดา้นเทคนิคการผลิต 
   - มีศิลปะตามหลกัการจดัรายการ 
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   - องคป์ระกอบรายการมีความชดัเจน 
   - ภาษาท่ีใชเ้หมาะสม ประณีต และถูกตอ้งมีลีลาน่าฟัง 
   - คุณภาพในการบนัทึกมีความชดัเจนสูง 
   - มีเทคนิคเร้าในผูช้มใหติ้ดตาม ตั้งแต่ตน้จนจบรายการ 
 3. วิธีการเสนอรายการ คือ การด าเนินเร่ืองราวของรายการท่ีจะท าให้น่าสนใจ ดึงดูดผูช้ม
ใหติ้ดตาม มี 2 แบบ ดงัน้ี 
   3.1 การเสนอรายการแบบเรียงล าดบัก่อนหลงั (Chronlogical Order) เป็นการเสนอ
รายการแบบตรงไปตรงมา โดยเรียงล าดบัตามขั้นตอน เวลา และเหตุการณ์หรือระยะทาง 
   3.2 การเสนอรายการแบบผกผนั (Flash Back Techniques) เป็นการด าเนินเร่ืองใน
รายการแบบไม่เรียงล าดบัก่อนหลัง โดยเร่ิมจุดใดจุดหน่ึง ท่ีมิใช่เร่ิมต้นและไม่เรียงไปตามล าดับ
ขั้นตอน เวลา เหตุการณ์หรือระยะทาง โดยอาจเร่ิมตน้ตอนจบเร่ืองแล้วยอ้นหลบัเร่ิมตน้ตรงกลาง       
เร่ืองแลว้ยอ้นเร่ืองกลบั และต่อเร่ืองให้จบในตอนหลงัหรืออาจเป็นการเล่าเร่ืองแลว้ยอ้นภาพในอดีต 
เป็นตน้ 
 4. เน้ือหาสาระของรายการ คือ ประเด็น ขอ้คิด ทศันะ ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม
และความช านาญท่ีผูช้มจะไดรั้บหลงัจากรับชมรายการแลว้ เพื่อให้ผูช้มรู้สึกวา่ ไดรั้บอะไรสักอย่าง
จากการชมรายการ เน้ือหาสาระของรายการ เป็นองค์ประกอบท่ีน ามาเป็นปัจจยัในการพิจารณาท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึง เช่น (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 : 22-26) 
   4.1 เน้ือหาสาระของรายการส าหรับเด็ก 3-6 ขวบ   
   4.2 เน้ือหาสาระของรายการส าหรับเด็ก 7-12 ปี   
   4.3 เน้ือหาสาระรายการส าหรับวยัรุ่น  
   4.4 เน้ือหาสาระรายการส าหรับแม่บา้น  
   4.5 เน้ือหาสาระรายการส าหรับเกษตรกร  
 ซ่ึงไม่วา่จะเป็นรายการประเภทใดผูจ้ดัรายการจ าเป็นท่ีจะตอ้งสอดแทรก “สาระ” ลงไปใน
รายการ มิฉะนั้นรายการก็จะหาคุณค่าไม่ได ้แต่จะเต็มไปดว้ยการสนุกสนาน เฮฮา เจ๊ียวจ๊าว ท่ีผูช้มจะ
รู้สึกเสียเวลาไปกบั ความไม่มีสาระ ของรายการ 
 5. ผูด้  าเนินรายการ  การด าเนินรายการให้เป็นไปดว้ยความราบร่ืนตามวตัถุประสงค์ของ
รายการจ าเป็นต้องมีพิธีกรหรือผูด้  าเนินรายการ เป็นตัวประสานระหว่างกลุ่มผูช้มรายการวิทยุ
โทรทศัน์กบัผูผ้ลิตรายการ และเป็นผูเ้ช่ือมเน้ือหาของรายการให้สมบูรณ์ครบถว้น พิธีกรของรายการ
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นั้นจะเป็นหญิงหรือชายก็ได ้และจะมีพิธีกรในรายการแต่ละคร้ังคนเดียวหรือสองคนก็ได ้การสรรหา
พิธีกรจึงเป็นส่วนส าคญัประการแรกในการจดัรายการ คุณสมบติัของพิธีกรมีดงัน้ี 
   5.1 ดา้นบุคลิกภาพ  
 5.1.1 อยา่ต่ืนเตน้เกินไป แสงไฟและส่ิงแวดลอ้มในห้องในห้องสตูดิโอ ท าให้
เกิดการต่ืนเตน้ได ้ควรใหผู้แ้สดงหรือผูอ้อกรายการท าความคุน้เคยกบัห้องสตูดิโอ และเจา้หนา้ท่ีหรือ  
ผูอ้ยูใ่นหอ้งส่ง 
 5.1.2 ท าตนเหมือนประหน่ึงเจา้หน้าท่ีในห้องสตูดิโอ หรือผูอ้ยู่ในห้องส่งเป็น
ผูช้มทัว่ไป 
 5.1.3 เม่ือกลอ้งเร่ิมจบัภาพ ท่านดูสัญญาณจากตวักลอ้ง (สัญญาณไฟท่ีกลอ้ง)
หรือสัญญาณมือจากผูก้  ากบัเวที 
 5.1.4 ในการสนทนาหรือบรรยายสายตาเป็นส่ิงจ าเป็น จึงควรมองท่ีกลอ้งเป็น
การแสดงละคร 
 5.1.5 การนัง่ ยืน เดิน ควรอยูใ่นท่าทางท่ีสุภาพ ไม่แข็งเสมอไป และดูไม่เป็น
ธรรมชาติ 
 5.1.6  การเปล่ียนอริยาบท ไม่ควรท าเร็วจนเกินไป ควรเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
ไม่ลุกล้ีลุกลน้ 
 5.1.7 ถา้เป็นการแสดงควรแสดงไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะไดรั้บสัญญาณการหยุด 
ถึงแมภ้าพท่ีก าลงัแพร่ภาพอยูจ่ะไม่จบัภาพท่ีเรา ก็ควรไดมี้การแสดงอยูอ่ยา่งปกติ เพราะกลอ้งอาจเลย
มาถึงเราเม่ือใดก็ได ้
 5.1.8  การออกรายการ ควรท าอยา่งต่อเน่ืองทั้งการพูด การแสดงหรือประกอบ
รายการ 
  5.2  การใชเ้สียงพดู 
   5.2.1 พดูทางวทิยโุทรทศัน์ไม่จ  าเป็นตอ้งพดูเสียงดงัมากนกั 
   5.2.2  ควรกล่าวค าข้ึนตน้และลงทา้ยกบัท่านผูช้ม และผูร่้วมรายการ เช่น สวสัดี
ครับ สวสัดีค่ะ  
   5.2.3  ควรพูดดว้ยเสียงท่ีชดัเจนแจ่มใส เป็นธรรมชาติไม่พูดเสียงท่ีท าให้ผูช้ม
ตกใจ หรือพดูไม่สุภาพในเร่ืองท่ีควรจะเป็น 
   5.2.4  ควรพูดต่อเน่ืองกัน หรือให้เสียงท่ีต้องการออกอากาศไปโดยไม่
หยดุชะงกั 
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   5.2.5 การแสดงงานประกอบรายการควรช้ี หรือเนน้โดยใชเ้สียงเท่าท่ีจ  าเป็น 
   5.2.6 การใช้เสียงเตือนการท างานของเจา้หน้าท่ี เช่น การเปล่ียนสภาพ หรือ
ตอ้งการสภาพใหใ้ชเ้ทคนิคการพดูท่ีดูไม่ขดัเขิน 
   5.2.7 ลงเสียง หรือพูดช้าลง เม่ือได้รับสัญญาณเตือนจากผูก้  ากับเวที หรือ
เจา้หนา้ท่ี 
 6. ช่วงเวลาการน าเสนอรายการ  การจัดรายการ ผูอ้  านวยการผลิตและผูก้  ากับ อาจมี
รายละเอียดเน้ือหาสาระของรายการอยูบ่า้งพอสมควรแลว้แต่จะไม่ใช่บทโทรทศัน์ท่ีพร้อมด าเนินการ
ผลิตไดก้็ตาม แต่ก็จะสามารถก าหนดเวลาไดว้า่รายการจะมีความยาวเท่าใด แต่ละช่วงของรายการควร
จะยาวเท่าใด ในช่วงหน่ึง ๆ นั้นมีก่ีฉาก ตอนเป็นเวลาเท่าใด นอกจากนั้น องค์ประกอบในการ
สร้างสรรคก์ารจดัรายการดา้นเวลาน้ียงัรวมไปถึงการควบคุมเวลาในการด าเนินรายการวา่ช่วงใดของ
รายการควรจะเร็ว ช่วงใดควรจะชา้อีกดว้ย 
 โดยสรุป องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับเวลาของการจัดรายการวิทยุ
โทรทศัน์ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 : 106 - 107) หมายถึง  
   6.1  เวลาออกอากาศของรายการและก าหนดตารางการออกอากาศรายการประจ าวนั 
ประจ าอาทิตย ์และหรือประจ าเดือน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดตารางออกอากาศไดท้  าเป็นฤดู 
   6.2  ระยะความยาวของรายการแต่ละรายการตามความเหมาะสมของเน้ือหา สาระ
ประเภทและรูปแบบของรายการ 
   6.3  ความยาวของแต่ละช่วงเวลาในรายการ จากเร่ิมรายการถึงช่วงพกั โฆษณาแต่ละ
ช่วงเรียกวา่ ช่วงของรายการ 
   6.4  ความยาวของแต่ละตอน แต่ละฉาก แต่ละซีน และแต่ละคทั ในเน้ือหาสาระท่ี
เป็นรายละเอียดของรายการ 
   6.5  เวลาในการด าเนินรายการแต่ละช่วงให้ชา้หรือเร็วเพียงใด การก าหนดช่วงเวลา
และอารมณ์ของรายการแต่ละช่วง เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการจดัท าบทโทรทศัน์
ใหถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ อีกทั้งยงัท าใหม้องเห็นภาพรวมของรายการทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ได้
ลงมือเขียนบทโทรทศัน์อยา่งละเอียด เพื่อการผลิตส่วนประกอบเบ้ืองตน้ท่ีสามารถ “เร้าอารมณ์” ผูช้ม
รายการวทิยโุทรทศัน์ไดน้ั้นสรุป ไดด้งัน้ี 
    6.5.1 การก าหนดเวลาและการควบคุมเวลาในการด าเนินรายการ 
    6.5.2  เทคนิคการเขียนบทโทรทศัน์ 
    6.5.3  ความสามารถของผูน้ าเสนอและผูร่้วมน าเสนอเน้ือหาสาระ 
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    6.5.4 บรรยากาศ ลักษณะฉาก ส่ิงประกอบฉาก เคร่ืองแต่งกาย และงาน
ศิลปกรรมประกอบฉาก ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารสุขภาพ (Health Communication) 
 การส่ือสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication) มีหลากหลายนิยามดว้ยกนั โดยองคก์าร
อนามยัโลก (WHO) (องคก์ารอนามยัโลก อา้งถึงใน กมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547 : 4) ไดใ้ห้ความหมาย
วา่ 
 เป็นการใช้กลยุทธ์หลัก ๆ ในการบอกกล่าวหรือการแจง้ (Inform) ให้สาธารณชนได ้    
รับทราบเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพด้วยการใช้ส่ือสารมวลชน (Mass Communication) และการใช้ส่ือ         
อ่ืน ๆ รวมทั้งนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเผยแพร่เน้ือหา ขอ้มูลดา้นสุขภาพ       
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการตระหนกัในประเด็นดงักล่าว ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล
และในระดับสังคม อีกทั้ งย ังรวมถึงการให้ความส าคัญเ ก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพ (Health 
Development) ดว้ย 
 การส่ือสารเพื่อสุขภาพจะประกอบด้วยศาสตร์หลาย  ๆ สาขา เ ช่น สาระบันเทิง 
(Edutainment) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การช้ีน าดา้นส่ือ (Media 
Advocacy) การส่ือสารในองค์กร (Organization Communication) การส่ือสารเพื่อสังคม (Social 
Communication and Social Marketing) เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นเน้ือหาดา้นสุขภาพต่าง ๆ จะถูกน าเสนอ
โดยใช้ส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (ดารารัตน์ เจริญนาค, 2551) 
 Ratzen and Other (1994 อา้งถึงในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547 : 4) เสนอวา่การส่ือสารเพื่อ
สุขภาพ คือ การใชศิ้ลปะและเทคนิคในการบอกกล่าว หรือการแจง้ให้ทราบ รวมทั้งการสร้างอิทธิพล
และการจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และสาธารณชน เก่ียวกับ
ประเด็นสุขภาพ ส่วนขอบเขตของการส่ือสารเพื่อสุขภาพนั้น จะรวมถึงการป้องกนัโรค การสร้างเสริม
สุขภาพ นโยบายและธุรกิจเก่ียวกบัการบริการสุขภาพ อีกทั้งยงัรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งใน
ระดบัปัจเจกบุคคลและในระดบัสังคมโดยรวม 
 รัทเซนไดแ้บ่งขอบเขตของการส่ือสารเพื่อสุขภาพ โดยใชร้ะดบัการส่ือสารเป็นตวัก าหนด
ขอบเขตนิยาม จากผลงานดา้นการส่ือสารเพื่อสุขภาพท่ีปรากฏออกมาในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษท่ี
ผ่านมา พบว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และการส่ือสารมวลชน 
(Mass Communication) เป็นประเภทการส่ือสารท่ีมีการน าไปใช้มากท่ีสุด ในกระบวนการส่ือสารท่ี



16 

เก่ียวกบัประเด็นสุขภาพ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกับการใช้ส่ือสารมวลชนเพื่อการส่ือสารประเด็น
สุขภาพต่าง ๆ นั้น จะเน้นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกนัโรค รวมทั้งการตลาดสุขภาพ (Health Marketing) และนโยบายสุขภาพต่าง ๆ 
 การส่ือสารมีส่วนช่วยในเร่ืองสุขภาพไดห้ลายประการ ตวัอย่างเช่น (กาญจนา แก้วเทพ, 
2549 : 4 - 6) 
 1. ช่วยใหข้่าวสารท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วทางดา้นสุขภาพอนามยั 
 2. ช่วยใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีแกไ้ขความเขา้ใจผดิต่าง ๆ ในดา้นสุขภาพอนามยั 
 3. ช่วยใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัดา้นสุขภาพ 
 4. ในกระบวนการรักษา  ความสัมพนัธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้มีองค์ประกอบของ
กระบวนการส่ือสารทั้ง 4 คือ ผูส่้ง / สาร / ส่ือ / ผูรั้บ (S-M-C-R) โดยท่ีแพทยจ์ะใช้การส่ือสารเพื่อ
ซักถามอาการของคนไข ้ในขณะเดียวกันได้ใช้การส่ือสารเพื่อการสั่งยา หรือให้ค  าแนะน าในการ
ปฏิบติัตวัแก่คนไขอี้กดว้ย 
 การใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพให้ไดผ้ลดี ตอ้ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคญัตามแนวคิดของ เอเวอเร็ต เอม โรเจอร์ส ดงัน้ี 
(Rogers, อา้งถึงใน อรสา ปานขาว, 2550 : 624 - 628) 
 1. ผูส่้งสารหรือแหล่งข่าวสาร เป็นหน่วยงานหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข ซ่ึงมีหลาย
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบับริหาร นกัวชิาการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูเ้ผยแพร่จูงใจ ผูน้ าความคิดเห็น รวมทั้ง
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์เพื่อสุขภาพ ผูส่้งสารจะตอ้งสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าเช่ือถือ และ
เป็นท่ีไวว้างใจของกลุ่มเป้าหมาย ผูส่้งสารจึงควรพฒันาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้การส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 
 2. สาร หมายถึง สัญญาณหรือลักษณ์ท่ีสร้าง ข้ึนในหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดปฏิกิริยาในตวัผูรั้บสาร อาจมีลกัษณะเป็นขอ้ความ เคร่ืองหมายหรือภาพต่าง ๆ ก็ได ้เน้ือหาของ
สารในกระบวนการส่ือสารเพื่อพฒันาดา้นสาธารณสุขจะมีผลต่อผูรั้บสาร และเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท า
ใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิผล เน่ืองจากสารสามารถสร้างความสนใจจากผูรั้บสารได ้เช่น ใชเ้น้ือหาของ
สารท่ีเขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบัคนในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละวยั หรือใชส้ารในรูปของเพลงเพื่อสร้างความ
เพลิดเพลิน และน่าสนใจ เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการส่ือสาร ในการส่ือสารทุกประเภท สารจะไปถึงผูรั้บไดต้อ้งมีพาหะน าสาร
ไปใหถึ้งผูรั้บ ซ่ึงผูรั้บก็เลือกรับตามความตอ้งการของตน ซ่ึงในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
นั้น ผูส่้งสารมกัไม่ไดส่้งสารผา่นช่องทางเดียว ผูรั้บสารสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึง
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ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผสั ได้ดมกล่ิน ได้ล้ิมรส แต่ในทางปฏิบติัมกักล่าวถึง ช่องทางการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล อาทิ การท่ีเราใช้เสียง สีหน้าท่าทางส่ือความหมาย และช่องสารในการ
ส่ือสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทศัน์ และวิทยุกระจายเสียง ท่ีใช้เป็นช่องทางในการ
เช่ือมโยงติดต่อถึงประชาชน 
 4. ผูรั้บสาร เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ในการก าหนดขอบเขต
ของกลุ่มผูรั้บสารหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มเป้าหมาย โดยจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นหลายประเภท เช่น ผูรั้บ
สารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและผูรั้บสารโดยทัว่ไป อีกทั้งยงัควรมีการวิเคราะห์ผูรั้บสารเก่ียวกบัเร่ือง 
ทกัษะในการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ระบบสังคมและวฒันธรรมของผูรั้บสาร เช่นเดียวกบัผูส่้งสาร 
 5. ผลของการส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการพฒันาดา้นสุขภาพเป็นการส่ือสารท่ีมีเป้าหมาย 
และตอ้งการใหบ้รรลุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทั้งเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามท่ีผูส่้งสารปรารถนา อนัจะส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 6. ปฏิกิริยาตอบสนอง ปฏิกิริยาตอบสนองในการส่ือสารหรือด าเนินโครงการเพื่อสุขภาพ
นั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะช่วยให้ผูส่้งสารไดท้ราบวา่ สารท่ีส่งไปนั้นถึงผูรั้บหรือไม่ และผูรั้บสารมี
ความเข้าใจ ทศันคติ และปฏิบติัตามท่ีผูส่้งสารต้องการหรือไม่เพียงใด ซ่ึงการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้น สามารถประเมินไดทุ้กขั้นตอนของการส่ือสาร โดยเฉพาะจากผูรั้บสาร เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ยอ้นกลบัมานั้นมาปรับปรุงประสิทธิผลทางการส่ือสารต่อไป 
 รายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์จ  าเป็นตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบของการส่ือสาร     
ทั้ ง 6 ด้าน โดยองค์ประกอบแต่ละด้าน ล้วนมีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นผู ้ส่งสารหรือผู ้รับสาร             
ตวัสารเอง หรือปฏิกิริยาตอบสนองของผูรั้บสารท่ีท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 การส่ือสารเพื่อสุขภาพจะประกอบดว้ยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพ  
และมีอิทธิพลต่อประชาชน เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในระดบัปัจเจกบุคคล 
ระดบัสถาบนั องค์กรและประชาชนทัว่ไป ซ่ึงแต่ละกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสุขภาพจะ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป (Ratzen, 1994, p. 34) 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพนั้น ท าให้ทราบถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การส่ือสารสุขภาพ ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพ  ซ่ึงช่วยให้ข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว            
การส่ือสารสุขภาพในรายการสุขภาพทางโทรทศัน์นั้น เป็นการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ (Consumer 
Health Information) ซ่ึงจะถูกน าเสนอโดยใช้ส่ือท่ีมีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถเพิ่มการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนช่วยให้ปัจเจกบุคคลเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพของ
ตนเอง และสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองหรือของครอบครัวได ้ 
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2.3 แนวคิดการวิเคราะห์ผู้ รับสารตามลักษณะทางประชากร (Demographic Analysis of an 
Audience) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ผูรั้บสารตามลกัษณะทางประชากร เป็นการวิเคราะห์ผูรั้บสาร
แบบง่าย ไม่ได้ใช้ตวัแปรท่ีเป็นนามธรรม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ ตัวแปรท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาเป็นตัวแปรท่ีผูว้ิจ ัยสามารถวดัได้ด้วยการใช้ค  าถามแบบตรงไปตรงมา เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา เป็นตน้ โดยตวัแปรกลุ่มน้ี คือ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (Demographic Variables) ของ
ผูรั้บสารท่ีตอ้งศึกษานัน่เอง ซ่ึงการส่ือสารนั้นจดัเป็นพฤติกรรมส าคญัอยา่งหน่ึงของมนุษย ์นกัวิชาการ
ส่ือบางกลุ่มจึงเช่ือว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการส่ือสารของบุคคลนั้น ๆ จึงน่าจะแตกต่างกนัไปด้วย 
เน่ืองจากบุคคลท่ีอยูใ่นแต่ละกลุ่มประชากรจะมีกิจกรรม และการด าเนินชีวิตรวมทั้งเวลาวา่งท่ีต่างกนั 
(DeFleur, 1970 อา้งถึงใน อรทยั ศรีสันติสุข, 2541 : 20) 
 แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์น้ี เป็นแนวทางทฤษฎีหลักการความเป็นเหตุเป็นผล 
กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือว่า 
มนุษยด์ าเนินชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางไว ้ตวัอย่างเช่น พฤติกรรมของคนวยัเดียวกนัก็จะเป็น
เช่นเดียวกนั หรือสังคมท าใหล้กัษณะนิสัยและพฤติกรรมของผูห้ญิงจะแตกต่างไปจากผูช้าย ทั้งน้ีเน่ือง
มากจากวา่ สังคมโดยทัว่ไปจะก าหนดให้บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแบบ
แผนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันด้วย ดังนั้น การส่ือสารซ่ึงถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของบุคคล       
ยอ่มเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวเช่นกนั กล่าวคือ บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนั ยอ่มมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ยคุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534 : 64) 
 ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (Demographic Variables) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์ 
เน่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความเป็นผูมี้ประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ
ของบุคคล ดงัค ากล่าวท่ีวา่ ผูใ้หญ่มกัอาบน ้าร้อนมาก่อน หรือการเรียกคนท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่วา่ 
เด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นตวับ่งช้ีหรือแสดงถึงความคิดหรือความเช่ือ 
รวมทั้ งลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนของบุคคลท่ีมีอายุหรือวยัท่ีแตกต่างกัน             
(กิติมา สุรสนธิ, 2544 : 19) 
 อายขุองผูรั้บสารจึงสามารถช่วยบ่งช้ีไดว้า่ บุคคลนั้นเป็นคนรุ่นไหน (Generation) โดยท่ีแต่
ละช่วงเวลาหรือแต่ละรุ่นนั้น สภาพแวดล้อมระดบักวา้งของสังคมก็จะแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น 
สาเหตุท่ีสามารถน าอายุมาเป็นตวัแปรในการแบ่งกลุ่มและศึกษาพฤติกรรมของผูรั้บสารได ้เพราะคน
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ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัจะผา่นประสบการณ์ทางสังคมท่ีคลา้ยคลึงกนั (กาญจนา แกว้เทพ, 2542 : 
179) 
 โดยทัว่ไปแลว้ คนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่มกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถือในอุดมการณ์ ใจร้อนและ
มองโลกแง่ดี มากกว่าคนท่ีมีอายุมากซ่ึงมักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือภาคปฏิบัติ มีความ
ระมดัระวงัและมองโลกในแง่ร้าย สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากคนท่ีอายุมากมีประสบการณ์ในชีวิตมา
ยาวนานและเคยประสบปัญหาต่าง ๆ มากกวา่คนท่ีอายยุงันอ้ยนัน่เอง 
 นอกจากความแตกต่างในเร่ืองความคิดแล้ว อายุยงัเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ือง
ความยากง่ายในการชกัจูงดว้ย การวิจยัทางจิตวิทยาพบวา่ เม่ือคนมีอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียน
ใจหรือถูกชกัจูงจะนอ้ยลง (Burgoon, 1974 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 113) โดยปกติแลว้คนท่ี
มีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนัไปดว้ย เช่น คนวยักลางคนและคนสูงอาย ุ
มกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การรักษาพยาบาล ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวอาจจะ
สนใจเร่ืองการศึกษา เป็นตน้ 
 จากการวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ ลกัษณะการใชแ้ละเปิดรับส่ือของคนท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความ
แตกต่างกนัออกไป จากการส ารวจของนีลเซน (Nielsen อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534 : 67) 
พบว่า อตัราการดูโทรทศัน์ของเด็กจะเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเด็กอายุประมาณ 12-14 ปี หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ
ลดลง เน่ืองจากวา่ เม่ือเด็กเร่ิมมีความรู้มากข้ึน อิทธิพลของโรงเรียนและเพื่อน ๆ ตลอดจนส่ือมวลชน
จะเพิ่มข้ึน ซ่ึงเด็กจะใช้ส่ือเพื่อความบนัเทิง เช่น รายการบนัเทิง การ์ตูน ส าหรับผูใ้หญ่วยัท างานนั้น 
การเปิดรับโทรทศัน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์มากพอๆกนั และเม่ือถึงวยัเกษียณอายุท างาน 55-60 ปี 
ปริมาณการดูโทรทัศน์กลับเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง เน่ืองจากมีเวลาว่างมากข้ึน ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า 
ผูสู้งอายใุชส่ื้อมวลชนเพื่อช่วยคลายความเหงา 
 1. เพศ (Sex) การวิจยัทางจิตวิทยาพบว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกันมาก เร่ือง
ความคิด ค่านิยม และทศันคติ เน่ืองมาจากวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคน
สองเพศไวต่้างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 114) ซ่ึงเพศมีความสัมพนัธ์ต่อบุคลิกลกัษณะ จิตใจและ
อารมณ์ของบุคคล เพศหญิงมกัเป็นเพศท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว มีความละเมียดละไมกว่าผูช้าย ใจอ่อน 
อดทนและมีความเมตตากบับุคคลอ่ืนมากกวา่ ดว้ยคุณลกัษณะดงักล่าว จึงท าให้เพศหญิงถูกชุกจูงได้
ง่ายกวา่เพศชาย ส่วนเพศชายมีใจคอหนกัแน่น ไม่อ่อนไหวกบัส่ิงต่าง ๆ จิตใจแข็งกระดา้ง ท าให้เพศ
ชายเป็นเพศท่ีชกัจูงไดย้ากกว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผูห้ญิงมกัจะสนใจข่าวประเภทเร่ือง
ความสวยความงาม ความบนัเทิง เป็นตน้ (กิติมา สุรสนธิ, 2544 : 19) 
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 ในการศึกษาเก่ียวกับผู ้รับสารตามแนวคิดการวิเคราะห์ผู ้รับสารโดยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ นกัวิจยัไดใ้ห้ความสนใจกบัความแตกต่างในพฤติกรรมการเปิดรับส่ือระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงดว้ย แมว้่าจะไม่พบความแตกต่างเด่นชดัมากเท่ากบัอายุและการศึกษา แต่ก็ยงัคงมี
ความแตกต่างบา้งระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในเร่ืองการชมโทรทศัน์ พบว่า การดูโทรทศัน์ของ
ผูช้ายมกัจะเกิดข้ึนในขณะท่ีพกัผ่อน แต่ส าหรับเพศหญิงมกัจะดูโทรทศัน์ไปพร้อม ๆ กบัท างานอ่ืน
ดว้ย (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534 : 69) โดยเพศหญิงจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์และฟังวิทยุมากกวา่เพศ
ชาย ซ่ึงรายการท่ีเป็นท่ีนิยมคือ รายการละคร ในขณะท่ีเพศชายนิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกว่า และ
หากดูโทรทศัน์ เพศชายมกัพอใจท่ีจะชมรายการเก่ียวกบัข่าวและกีฬา (Greenberg and Kumata, 1968 
อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534 : 69) 
 2. การศึกษา (Education) ความรู้เป็นตวัแปรส าคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความนึกคิด ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็น
สถาบนัท่ีอบรมกล่อมเกลาให้บุคคลเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษา
จึงเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) (กิติมา สุรสนธิ, 2544 : 20) ดงันั้น
การศึกษาจึงเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัพฤติกรรมการใช้และเปิดรับส่ือของ
ผูรั้บสาร โดยพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและการศึกษามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการเปิดรับข่าวสาร
และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสาธารณชน และมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัการเปิดรับเน้ือหาดา้นบนัเทิงจากส่ือ 
(Comstock and Other, 1978 อา้งถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534 : 68) และนกัวิจยัหลายท่าน อาทิ 
เคนดอล (Kendall, 1948) ลิงคแ์ละโฮฟ (Link and Hopf, 1946) ไดพ้บวา่ บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมกัใช้
ส่ือมวลชนประเภทส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการศึกษาต ่ามกัใช้ส่ือมวลชนประเภทวิทยุ โทรทศัน์ 
และภาพยนตร์ (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534 : 68) 
 Robinson (1972 : p. 77) พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการใชส่ื้อ และระดบั
ความรู้ทางดา้นขอ้มูลข่าวสารของบุคคล โดยท่ีคนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีการเปิดรับส่ือ และ
การน าข่าวสารท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์แตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นกลุ่มคนท่ี
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารดี และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตปัจจุบนัไดดี้กวา่
กลุ่มคนท่ีมีการศึกษานอ้ย 
 โดยทัว่ไปคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีอีกดว้ย เน่ืองจาก 
บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมกัมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง มีความเขา้ใจศพัท ์และเน้ือหาของสารไดดี้ 
แต่ในขณะเดียวกนัมกัเป็นบุคคลท่ีไม่ค่อยเช่ือเร่ืองอะไรง่าย ๆ เน้ือหาสาระท่ีไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผล
สนบัสนุนเพียงพอจึงมกัถูกโตแ้ยง้จากบุคคลเหล่าน้ี  Burgoon, 1974 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546 
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: 117) คนท่ีมีการศึกษาสูงมากและอายุมากนิยมเปิดรับเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณชนมากกวา่
กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาน้อยและอายุน้อย (Steiner, 1963 อา้งถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534 : 68)           
ซ่ึงบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีลกัษณะการเลือกเน้ือหาของส่ือมากกวา่คนท่ีมีการศึกษานอ้ย และบุคคล
ท่ีมีการศึกษานอ้ยจึงถูกชกัชวนไดง่้านกวา่ หากใช้กลยุทธ์การโนม้น้าวแบบให้ขอ้มูลทางเดียว (One-
sided Information) ในขณะระท่ีบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงต้องให้ข้อมูลสองด้าน (Two-sided 
Information) จึงจะสามารถโนม้นา้วได ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2542 : 182) 
 4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Status) สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมผูรั้บสารมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารต่อผูส่้งสาร สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้คน
มีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกัน ตัวแปรท่ีสามารถบ่งบอก
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได ้มีดงัต่อไปน้ี 
   4.1 รายได ้(Income) เป็นตวัแปรท่ีมีบทบาทใกลเ้คียงกบัตวัแปรทางดา้นการศึกษา 
เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วพบว่า บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง มกัมี
รายได้สูงตามไปดว้ย และผลการวิจยัท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เม่ือบุคคลมีรายไดสู้งข้ึนมกัจะมีการ
เลือกใชส่ื้อหลายประเภทมากข้ึน เน่ืองจากการใช้ส่ือในสังคมส่วนใหญ่แลว้จะมีตน้ทุนในการรับส่ือ
นัน่ๆ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542 : 183) โดยผูรั้บสารท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี ยอ่มมีประสบการณ์
ในเร่ืองต่าง ๆ ได้กวา้งขวางกว่าคนท่ีมีฐานะยากจน เน่ืองจากโอกาสในการเข้าถึงส่ือมีข้อจ ากัด
มากกวา่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คนรวยเขา้ถึงส่ือไดม้ากกวา่คนจน (กิติมา สุรสนธิ, 2544 : 20) และการ
ใช้ส่ือของบุคคลท่ีมีรายได้สูง มกัเป็นการใช้ส่ือเพื่อแสวงหาเร่ืองราวหรือข่าวสารหนัก ๆ ส าหรับ
น าไปใชป้ระโยชน์ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ ดูและฟังเร่ืองการเมือง ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ เป็น
ตน้ (Rivers, Peterson and Jensen อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 116) นัน่เป็นเพราะวา่บุคคลท่ีมี
รายไดสู้ง มกัมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การเปิดรับข่าวสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อคนกลุ่มน้ี
มากกวา่รายการโทรทศัน์ท่ีส่วนใหญ่เนน้เน้ือหาดา้นความบนัเทิง และเน่ืองดว้ยหนา้ท่ีการงานของคน
กลุ่มน้ี ท าให้มีเวลาว่างจ ากดั การใช้ส่ือหนงัสือพิมพเ์พื่อเปิดรับข่าวสารจึงท าไดง่้ายกว่า โดยอาจนัง่
อ่านไประหวา่งการเดินทางหรือรอประชุมก็ได ้จึงมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือหนงัสือพิมพม์ากกวา่ส่ือ
โทรทศัน์ ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีรายไดต้  ่าและมีการศึกษานอ้ย ส่งผลให้มีทกัษะในการอ่านนอ้ย การใช้
ส่ือโทรทศัน์จึงเป็นท่ีพอใจมากกว่าส าหรับคนกลุ่มน้ี เพราะส่ือโทรทศัน์จดัว่าเป็นส่ือท่ีใช้ความ
พยายามนอ้ย (Low Effort) และทกัษะต ่า (Low Skills) (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2534 : 72) 
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   4.2 อาชีพ (Occupation) บุคคลท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมองโลก มีแนวคิด ทศันคติ 
ค่านิยม และอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีอาชีพรับราชการมกัจะค านึงถึงเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ 
ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ีบุคคลซ่ึงท างานในธุรกิจเอกชนอาจจะ
ค านึงถึงรายได้ และการมีศกัด์ิศรีของตนด้วยเงินทองท่ีสามารถหาซ้ือหรือจบัจ่ายใช้สอยส่ิงท่ีตน
ตอ้งการเพื่อรักษาถานภาพทางสังคมของตน อย่างไรก็ตาม แมบุ้คคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั ก็มี
ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได ้อนัเป็นผลท าให้พฤติกรรมในการใชแ้ละเปิดรับส่ือ
ยอ่มแตกต่างกนัดว้ย (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 115) 
   4.3 พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคล คนท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวแตกต่างกนั ย่อมมีความคิด 
ค่านิยม ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยตวัแปรทางดา้นองคป์ระกอบของครอบครัว 
ไดแ้ก่ มีใครอยูใ่นครอบครัวบา้ง ใครเป็นคนหาเล้ียงครอบครัว ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีสามารถโยงมาสู่การ
วเิคราะห์เร่ืองการส่ือสารได ้เช่น แบบแผนของการรับสารของสมาชิกภายในครอบครัวเป็นอยา่งไร 
   4.4 เช้ือชาติและชาติพนัธ์ุเช้ือชาติและชาติพนัธ์ุ (Race and Ethnic Group) คนต่าง
เช้ือชาติกัน ย่อมมีวฒันธรรมย่อยของแต่ละเช้ือชาติท่ีคอยก ากับค่านิยม ทัศนคติ ความคิดและ
พฤติกรรมของบุคคลใหมี้ความแตกต่างกนัออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 116) 
 จากการศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์ผูรั้บสารตามลกัษณะทางประชากร ท าให้ทราบถึงความ
แตกต่างของค่านิยม ทศันคติ ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนท่ีมีเพศ อายุ  การศึกษา และ
รายไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.4  ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (The Individual Difference Theory) 
 ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคลน้ี ไดรั้บการพฒันามาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเร้าและ
การตอบสนอง (Stimulus Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามา
ประยุกต์ใช้อธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่า ผูรั้บสารแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในทางจิตวิทยา เช่น 
ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม จึงให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสาร หรอตีความหมายข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป (DeFleur, 1996 อา้งถึงใน สุภาภรณ์ พรหมดีราช, 2541 : 15)  
 จากการศึกษาของ เดอเฟลอร์ และเดนนิส (DeFleur and Denis, 2002 : 438) ไดเ้สนอวา่ 
ผูรั้บสารจากส่ือมวลชนแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาและ
สังคม เช่น ความเช่ือ ทศันคติ ความสนใจ ค่านิยม และการถูกเล้ียงดูภายใตส้ภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการรับรู้และการตีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหมี้การเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
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 หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฏีความแตกต่างระหวา่งปัจเจกบุคคลมีดงัน้ี  (DeFleur, 1996 อา้ง
ถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2529 : 645) 
 1. มนุษยเ์รามีความแตกต่างกนัมากในองคป์ระกอบทางจิตวทิยาส่วนบุคคล 
 2. ความแตกต่างน้ีบางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาพ หรือทางร่างกายของแต่ละ
บุคคล แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมาจากความแตกต่างท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม 
 3. มนุษยซ่ึ์งถูกชุบเล้ียงภายใตส้ภาพการณ์ต่าง ๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกนัไปอยา่ง
กวา้งขวาง 
 4. จากการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือท่ีรวมเป็นลกัษณะทาง
จิตวทิยาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป 
 ความแตกต่างดงักล่าวน้ี ไดก้ลายเป็นสภาวะเง่ือนไข (Conditioning) ท่ีก าหนดการเปิดรับ
สารจากส่ือมวลชน กล่าวคือ ลกัษณะบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการส่ือข่าวสาร 
 
2.5  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
 ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ นับเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล รวมทั้งเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนในการด ารงชีวิต บุคคลจะไม่เปิดรับข่าวสาร
ทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มาสู่ตนทั้งหมด และจะเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ เองตามท่ีตนตอ้งการ โดยจะ
เลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์กบัตน นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความสามารถของส่ือนั้นว่า
ตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีตนตั้งไวใ้นใจหรือไม่ โดยจะมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 
Process) ในการรับรู้ข่าวสารของผูรั้บสารเองเป็นตวัก าหนด ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไปตาม
ประสบการณ์ ทศันคติ ความเช่ือ และความตอ้งการ อนัเป็นผลท าใหพ้ฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัออกไป 
 กระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) มาจากแนวคิดของทฤษฎีความไม่
สอดคลอ้งกนัของสาร (Dissonance Theory) ท่ีเช่ือว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัค่านิยมและ
ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถืออยูแ่ลว้ จะท าให้เกิดความไม่สบายใจหรือความรู้สึกไม่ลงรอยในจิตใจ ท่ีตอ้ง
ถูกปลดปล่อย และโดยมากคนเราจะยดึถือความรู้เก่ียวกบัโลกท่ีมีอยูแ่ลว้นั้นไวอ้ยา่งเหนียวแน่น ซ่ึงถา้
หากคนเรารับรู้ในส่ิงท่ีมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงอ่ืน ๆ เราก็จะหาวธีิเพื่อพยามยามท าให้ขอ้มูลเหล่านั้นมี
ความสอดคลอ้งเกิดข้ึน และการรวมเอาวธีิการต่าง ๆ น้ี ก็คือกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 
Process) เป็นกลไกในการตั้งรับท่ีคนเราใชป้้องกนัตวัเองจากข่าวสารท่ีคุกคามเรา (Baran and Davis, 
p. 139 อา้งถึงใน สุภาพนัธ์ บุนนาค, 2546 : 17) 
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 Atkin (1973 : 208) กล่าวเก่ียวกบัผูรั้บสารวา่ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากจะมีหูตากวา้งไกล 
มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนท่ีทนัสมยั ทันเหตุการณ์มากกว่าบุคคลท่ีรับ
ข่าวสารนอ้ย 
 McLeod (1972 : 123) เสนอวา่ ในการวดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือในการวิจยันั้น ดชันี 
(Index) ท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) มี 2 ประเภท คือ 
 1. การวดัจากเวลาท่ีใชก้บัส่ือ (Time Spent with a Medium) 
 2. การวดัจากความถ่ีของการใชส่ื้อ (Frequency) แยกตามประเภทของเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั 
 การวดัเวลาท่ีใช้กบัส่ือ เป็นวิธีการวดัท่ีง่ายส าหรับการวิจยัในการคน้หาค าตอบ แต่ทว่ามี
ขอ้เสียท่ีค  าตอบท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความสนใจของผูรั้บสารต่อส่ือ การเลือกใชส่ื้อท่ี
สามารถจดัหามาได ้(Availability of the Media) รวมไปถึงเวลาวา่งท่ีบุคคลมีอยู่และใชเ้พื่อความ
บนัเทิง ท าใหค้  าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัเวลาท่ีใชก้บัส่ือไม่สามารถตีความหมายทางจิตวิทยาได ้และ
ท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ชดัเจนเม่ือน าไปเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอ่ืน ๆ 
 การแกปั้ญหาเร่ืองน้ีสามารถท าไดโ้ดย การวดัจากความถ่ีของการใชส่ื้ออยา่งเฉพาะเจาะจง
ในเน้ือหา เช่น วดัความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางการเมือง ซ่ึงแสดงถึงการอ่านข่าวท่ีมีเน้ือหาหนกั 
หรือข่าวทางการเมืองในหนงัสือพิมพ ์นอกจากการวดัเฉพาะเวลาท่ีผูรั้บสารใชก้บัส่ือนั้น ๆ 
 ดงันั้น การศึกษาการเปิดรับส่ือ คือ การศึกษาความบ่อยคร้ังในการเปิดรับ ระยะเวลา รวมถึง
จ านวนส่ือในการเปิดรับอีกดว้ย 
 ในการเปิดรับข่าวสารใด ๆ ก็ตาม ผูรั้บสารจะมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั
ไปตามประสบการณ์ ตามความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ตามความรู้สึกนึกคิด และแรงจูงใจของ
ผูรั้บสาร ท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงกระบวนการรับสาร ประกอบด้วยการกลัน่กรอง 3 ขั้น ดงัน้ี (Klapper, 
1960, p. 19 - 25 อา้งถึงใน ศรีศรินทร์ อาภากุล, 2543 : 14 - 15) 

1. การเลอืกเปิดรับ (Selective Exposure) 
 แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือ
ความสนใจเดิมท่ีมีอยู ่และพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติ และความคิดเห็น
เดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยูเ่ดิม 
ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยบุคคลอาจจะลดภาวะความไม่
สมดุลน้ี ดว้ยการแสวงหาข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของตนเอง เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์
แล้ว ย่อมมีความตอ้งการอย่างยิ่งท่ีจะปกป้องรักษาและส่งเสริมความคิดของตนเอง (Self-concept) 
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นอกจากนั้น การเลือกเปิดรับส่ือยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ระดบัการศึกษา รายได ้รวมทั้งศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมดว้ย 

2. การเลอืกรับรู้ (Selective Perception)  
 เป็นกระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง 
ผูส่้งสารไม่สามารถคาดเดาไดว้า่ สารท่ีส่งไปสู่ผูรั้บนั้นจะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ ผูรั้บสารแต่ละ
คนอาจตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผ่านส่ือมวลชนไม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสารท่ี
ส่งไปจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัอกัษร รูปภาพหรือค าพดู แต่อยูท่ี่ผูรั้บสารท่ีจะเลือกรับรู้ตามประสบการณ์ ความ
เช่ือ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างการ หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งเช่น ในการ
ชมรายการโทรทศัน์ของบุคคลโดยทัว่ไป จะเห็นว่า จะเลือกชมเพียงบางรายการหรือบางช่องท่ีตน
สนใจเท่านั้ น และผู ้รับสารอาจจะเลือกบิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามท่ีตนเองพอใจ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทศันคติ และความสนใจท่ีมีอยูเ่ดิม 
 3. การเลอืกจดจ า (Selective Retention) 
 เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกับความสนใจ ความตอ้งการ 
ทศันคติ ความชอบ ตลอดจนค่านิยมของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ หรือเร่ืองท่ี
ขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตนเอง ดงันั้นการเลือกจดจ าเน้ือหาของสารท่ีไดรั้บ จึงเป็นการช่วยเสริม
ทศันคติหรือความเช่ือเดิมของผูรั้บสารใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน 
 พฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารของผูรั้บสาร แสดงให้เห็นวา่ ผูรั้บสารมีความกระตือรือร้น 
(Active Audience) ในการเปิดรับส่ือและเลือกใช้ส่ือ และไม่ได้เป็นผูรั้บสารท่ีเฉ่ือยชา (Passive 
Audience) ท่ีรอรับสารทุกประเภทท่ีส่ือมวลชนส่งมาใหเ้พียงฝ่ายเดียว 
 ในการเลือกเปิดรับส่ือของบุคคลมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือก (Selective 
Process) ในการส่ือสาร กาญจนา แก้วเทพได้กล่าวถึงปัจจยัดงักล่าวไว ้ดงัน้ี (กาญจนา แก้วเทพ,        
2542 :190 - 193) 
 1. ตน้ก าเนิดและภาพลกัษณ์ของส่ือแต่ละชนิด กล่าวคือ การตดัสินใจใชส่ื้อแต่ละประเภท
ของบุคคลนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ก าเนิด หรือการเปิดตวัต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดภาพลกัษณ์ของ
ส่ือประเภทนั้น ๆ ตวัอย่างเช่น หนังสือพิมพ์จะมีภาพลักษณ์ว่าเป็น “ส่ือของผูช้าย” นิตยสารมี
ภาพลักษณ์ว่าเป็น “ส่ือของผูห้ญิง” โทรทัศน์มีภาพลักษณ์ว่าเป็น “ส่ือบันเทิง” (แม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ไปแลว้ก็ตาม) ดงันั้น ผูรั้บสารก็จะเลือกใชส่ื้อตามภาพลกัษณ์ดงักล่าว 
 2. ดา้นอุปสงคข์องผูรั้บสาร (Demand) กล่าวคือ ส่ือท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บสารไดดี้ ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการดา้นข่าวสาร ดา้นความรู้ ดา้นความบนัเมิง ดา้นค าปรึกษา ดา้น
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การน าไปใชป้ระโยชน์ในการงาน แมแ้ต่ความตอ้งการหลบหนีปัญหาในชีวิต ฯลฯ ทั้งหมดน้ียอ่มเป็น
ปัจจยัในการดึงดูดใหผู้รั้บสารมาใชส่ื้อนั้น ๆ 
 3. อุปทานของผูส่้งสาร (Supply) ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นในชีวิตประจ าวนั ก็คือ เวลาทอง 
(Primetime) ของส่ือโทรทศัน์ทุกช่อง ลว้นแต่มีรายการประเภทเดียวกนัทั้งหมด คือ ข่าวและโทรทศัน์ 
เพราะฉะนั้น ถึงแมว้่ากลุ่มผูรั้บสารชายซ่ึงอาจจะไม่ชอบดูรายการละครโทรทศัน์ แต่เน่ืองจากเวลา
ดงักล่าวไม่มีรายการอ่ืนให้ดู ก็จ  าตอ้งดูรายการนั้น เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากกระบวนการ
ผลิตเน้ือหาและรายการของส่ือมวลชน (ซ่ึงเป็นฝ่ายอุทาน) มีปัจจัยหลายตัวเข้ามาเก่ียวข้อง
นอกเหนือจากผูรั้บสาร เช่น ปัจจยัเร่ืองความตอ้งการของผูอุ้ปถมัภ์ การท างานของคู่แข่งขนั ความ
ตอ้งการของกลุ่มสังคมกลุ่มต่าง ๆ ดงันั้น อุทานของผูส่้งสารจึงมีส่วนก าหนดแบบแผนการเปิดรับส่ือ
ของผูรั้บสารดว้ย 
 4. ความสามารถในการเขา้ถึงส่ือ (Accessibility) ในการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการรับสารของ
วยัรุ่นไทยในชนบทนั้น ผลปรากฏอยูเ่สมอวา่ แมว้า่อตัราการใชส่ื้อโดยรวมของวยัรุ่นไทยในชนบทจะ
เพิ่มข้ึน แต่การเพิ่มข้ึนนั้น ก็มีเฉพาะในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ และโทรทศัน์เท่านั้น ส่วนปริมาณ
การใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ยงัคงเดิม ปรากฏการณ์เช่นน้ีอาจจะไม่สามารถ
อธิบายด้วยเหตุผลท่ีว่า วยัรุ่นไทยในชนบทไม่นิยมส่ือส่ิงพิมพ์ แต่อาจเป็นผลมาจากไม่ค่อยมีส่ือ
ส่ิงพิมพใ์หอ่้าน ดงันั้น ความสามารถในการเขา้ถึงส่ือยอ่มมีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร 
 5. แหล่งต่าง ๆ ของการใช้เวลาว่างของผูรั้บสาร การเปิดรับส่ือของบุคคลมกัจะอยู่ใน
ช่วงเวลาวา่ง และในเวลาเดียวกนั ธรรมชาติของส่ือแต่ละชนิดก็มีลกัษณะเรียกร้องการมีส่วนร่วมจาก
ผูรั้บสารแตกต่างกนั เช่น การอ่านหนงัสือพิมพต์อ้งใชส้มาธิและเวลาอยา่งเต็มท่ี การฟังวิทยุหรือการดู
โทรทศัน์สามารถท างานอย่างอ่ืนควบคู่ไปได ้ดงันั้น หากผูรั้บสารท่ีตอ้งการความบนัเทิงหรือผ่อน
คลายแต่มีกิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีตอ้งกระท าร่วมดว้ย ผูรั้บสารนั้นก็อาจจะเลือกฟังรายการเพลงทางวิทยุ
แทนการอ่านนิยตสาระบนัเทิง เป็นคน้ 
 Hunt and Ruben (1993, p. 65 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 122 - 124) ไดอ้ธิบายถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดรับส่ือไว ้ดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการ (Need) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อกระบวนการในการเลือก (Selective 
Process) ความต้องการทั้งทางกายและทางใจ ทั้งความต้องการในระดบัสูงและต ่า ย่อมเป็นตวั
ก าหนดการเลือกของแต่ละบุคคล บุคคลเลือกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน เพื่อให้ไดข้่าวสารท่ี
ตอ้งการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพึงพอใจ 
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 2. ทศันคติและค่านิยม (Attitudes and Values) ทศันคติ คือ ความชอบและความมีใจโน้ม
เอียง (Preferences and Predispositions) ต่อเร่ืองต่าง ๆ และค่านิยม คือ หลกัท่ีบุคคลยึดถือ เป็น
ความรู้สึกว่าตนควรจะท าหรือไม่ท าอะไร ซ่ึงทศันคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้
ส่ือมวลชน 
 3. เป้าหมาย (Goals) มนุษยทุ์กคนมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้
สังคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลก าหนดข้ึนน้ี จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ าเพื่อสนองต่อเป้าหมายของตน 
 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการในการ
เลือกส่ือ เช่น ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับสาร เลือกตีความหมาย และ
เลือกเก็บเน้ือหาของข่าวสารนั้นไว ้
 5. การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยทัว่ไป บุคคลจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามใน
การเขา้ใจ และจดจ าข่าวสารท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น บุคคลตอ้งการซ้ือรถใหม่ ก็จะหา
บทความหรือโฆษณาเก่ียวกบัรถมาอ่าน การดูโทรทศัน์ การอ่านหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ การเปิดรับส่ือ
ของบุคคลจึงเป็นการกระท าท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
 6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ส่วนหน่ึงนั้นข้ึนอยูก่บัลีลาในการส่ือสารของบุคคลนั้น ซ่ึงก็คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท 
เช่น บางคนชอบฟังวทิย ุบางคนชอบดูโทรทศัน์ หรือบางคนชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์
 7. บริบท (Context) บริบทในท่ีน้ี หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใ่นสถานการณ์การ
ส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผูรั้บสาร ตวัอยา่งเช่น ในการสนทนาระหวา่งบุคคล 
2 คน การมีบุคคลท่ี 3 อยู่ด้วย จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ าข่าวสาร เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลกงัวลวา่คนอ่ืนจะมองตนเช่นไร 
 8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) บุคคลท่ีมีประสบการณ์และนิสัยท่ี
แตกต่างกนั ยอ่มมีกระบวนการในการเลือกรับส่ือ ไม่วา่จะเป็นการเลือกใชส่ื้อชนิดใดชนิดหน่ึง สนใจ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
 ผูรั้บสารแต่ละคนจะมีการเลือกรับส่ือท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง จฮห์น เมอร์ริล และ ราล์ฟ 
โลเวนสไตน์ ไดส้รุปปัจจยัท่ีท าให้แต่ละบุคคลเลือกรับส่ือแตกต่างกนัวา่เกิดจากสาเหตุ 4 ประการคือ 
(Merill and Lowenstein, 1971 อา้งถึงใน ชวรัตน์ เชิดชยั, 2544 : 170 - 174) 
 1. ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีคนเราไม่ชอบท่ีจะอยู่ตามล าพงั เพราะจะเกิด
ความรู้สึกสับสน วิตกกงัวล และการเมินเฉยจากสังคม จึงพยายามท่ีจะรวมกลุ่มเพื่อสังสรรคก์บัผูอ่ื้น 
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เท่าท่ีโอกาสจะอ านวยให้ เม่ือไม่สามารถติดต่อกบับุคคลได้โดยตรง ส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ การอยู่กบัส่ือ     
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสาร และคนบางส่วนพอใจท่ีจะอยูก่บัส่ือมวลชนมากกวา่ท่ีจะอยูก่บับุคคลดว้ยซ ้ า 
เพราะส่ือมวลชนเป็นเพื่อนแกเ้หงาท่ีไม่สร้างแรงกดดนัในการสนทนาใหแ้ก่ตนเอง 
 2. ความอยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของมนุษย ์ท าใหส่ื้อมวลชนถือความอยากรู้
อยากเห็นเป็นหลกัส าคญัอยา่งหน่ึงในการเสนอข่าวสาร ปกติมนุษยจ์ะอยากรู้อยากเห็น เร่ิมจากส่ิงใกล้
ตวัท่ีสุดไปจนถึงส่ิงท่ีอยูห่่างตวัเองมากท่ีสุดตามล าดบั และไม่วา่ส่ิงท่ีสนองความอยากรู้อยากเห็นนั้น
จะเกิดจากวตัถุ ส่ิงของ ความคิดหรือบุคคลอ่ืน ส่ือมวลชนจะเป็นส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี
ไดดี้ท่ีสุด 
 3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง (Self-Aggrandizement) มนุษยใ์นฐานะผูรั้บสาร ตอ้งการ
แสวงหาและใชข้่าวสารบางอยา่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เช่น เพื่อช่วยให้ความคิดของตนบรรลุผล 
เพื่อใหข้่าวสารท่ีไดม้า เสริมสร้างบารมี เพื่อให้ไดข่้าวสารท่ีจะช่วยให้ตนเองไดรั้บความสะดวกสบาย 
รวมทั้งไดข้่าวสารท่ีท าใหต้นเองเกิดความบนัเทิง 
 วิลเบอร์ แชรมม ์(Schramm, 1954 อา้งถึงใน ชวรัตน์ เชิดชยั, 2544 : 171) กล่าว่า เหตุผล
ของการเลือกรับส่ือของแต่ละบุคคลว่า บุคคลย่อมจะเลือกส่ือท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Least 
Effort) และไดรั้บประโยชน์ดีท่ีสุด (Promise of Forward) 
 เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอผ่านส่ือ สามารถให้ผลตอบแทนกบัผูรั้บสารไดท้นัที ไดแ้ก่ เน้ือหา
ประเภทช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือแก้ปัญหาแก่ผูรั้บสารได้ไม่ยากนัก เช่น เร่ืองราวเก่ียวกับ
อุบติัเหตุ กีฬา อาชญากรรม กิจกรรมทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีผูรั้บสารจะมีส่วนร่วมทาง
ความรู้สึก โดยไม่ตอ้งต่ืนเตน้หรือเคร่งเครียดไปด้วย ส่วนเร่ือหาสาระท่ีให้ผลตอบแทนช้า ได้แก่ 
ข่าวสารท่ีใหป้ระโยชน์ทางความรู้แก่ผูรั้บสาร เพื่อสามารถน าไปใชเ้พื่อด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งดี 
เช่น ข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมือง กิจการสาธารณะ สุขภาพอนามยั และปัญหาสังคม เป็นต้น       
(ชวรัตน์ เชิดชยั, 2544 : 172) 
 ลกัษณะของส่ือมวลชนแต่ละประเภท กล่าวคือ นอกจากองค์ประกอบเก่ียวกบั อายุ เพศ 
การศึกษา สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ หรือองคป์ระกอบท่ีไม่สามารถเห็นเด่นชดั เช่น ทศันคติ 
ความคาดหวงั ความกลวั เป็นตน้ ของผูรั้บสารจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชส่ื้อแลว้ ส่ือมวลชนแต่
ละอยา่งก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีผูรั้บข่าวสารแต่ละคน แสวงหาและไดป้ระโยชน์ไม่เหมือนกนั ผูรั้บสารแต่
ละคนย่อมจะหันเขา้หาลกัษณะบางอย่างจากส่ือท่ีจะสนองความตอ้งการ และท าให้ตนเองเกิดความ   
พึงพอใจ 
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 จากทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (The Selective Exposure) จะเห็นไดว้่า 
ข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัของแต่ละบุคคลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลจะเปิดรับข่าวสาร 
ซ่ึงถือเป็นกระบวนการส่ือสารขั้นพื้นฐานของมนุษย ์เฉพาะในเร่ืองท่ีตนเองสนใจเท่านั้น โดยแต่ละ
คนจะมีเกณฑ์ในการเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือ (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความ
ตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม ประสบการณ์ ลกัษณะเฉพาะของบุคคล สภาพแวดลอ้มในสังคม
นั้น ๆ ซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัออกไป การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือของผูรั้บสาร จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพื่อให้ผูส่้งสารไดท้ราบช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงจะท าให้ผูส่้งสาร
สามารถเลือกใชก้ลยทุธ์การส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายได ้
ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  
 
2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จิตติมณฑน์ จนัทวงษ ์(2550)  ศึกษาเร่ือง “การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูช้มใน
เขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ กรณีศึกษารายการโทรทศัน์ ไฮคิวไลฟ์        
ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีว”ี โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปโดยศึกษา
ถึงพฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากการชมรายการโทรทศัน์ ไฮคิวไลฟ์ 
ของผูช้ม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-33 ปี การศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ 10,001-15,000 บาท          
ต่อเดือน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับท่ี
แตกต่างกนัส่วนด้านการศึกษาและรายได ้พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดา้นระยะเวลาในการเปิด
รับชมรายการและปัจจยัดา้นอาชีพพบความแตกต่างในดา้นความถ่ีในการเปิดรับชมรายการ นอกจากน้ี
เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ ไฮคิวไลฟ์ กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รายการพบว่า ความถ่ีในการเปิดรับชมรายการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูช้มในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ส่วนระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการ
ของผูช้มในทิศทางบวก 
 ชลลดา  ศรีมงคล (2552) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการรับชมรายการอโรคาปาร์ต้ีของ
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาผูท่ี้เคยชมรายการ อโรคาปาร์ต้ี ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 
โมเดิร์นไนน์ทีวี ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปเท่านั้น โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ตวัแปรดา้นอายุและ
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการติดตามชมรายการ ลกัษณะการรับชมรายการ และ
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การชมรายการอโรคาปาร์ต้ี ตวัแปรดา้นอาชีพ รายไดน้ั้นพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิด
รับชม นอกจากนั้นยงัพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นระยะเวลาในการ
ติดตามชม ความถ่ีในการเปิดรับชม และลักษณะการเปิดรับชม ท่ีแตกต่างกันนั้นมีผลกับการใช้
ประโยชน์จากการรับชมรายการแตกต่างกนัดว้ย 
 สุภาภรณ์ พรหมดีราช (2541) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูช้มรายการสุขภาพกบัการ
ดูแลตนเอง” พบว่ากลุ่มตวัอย่างตระหนักถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากรายการสุขภาพทางโทรทศัน์         
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนัได ้ระดบัความรู้ท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ ความรู้ในดา้น
การป้องกนัปละควบคุมโรค ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งตอ้งการให้มีจ  านวนของรายการสุขภาพทางโทรทศัน์เพิ่มมากข้ึน โดยให้น าเสนอในวนัเสาร์-
อาทิตย ์รูปแบบท่ีตอ้งการคือ รูปแบบสารคดีสั้น หรือสัมภาษณ์ / สนทนา 
 นอกจากน้ีพบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการเปิดรับชม และระดับ
ความตั้งใจชมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ท่ีไดรั้บจากรายการสุขภาพในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
การฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งระดับความตั้งใจชมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการหมัน่ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีกบัแพทย ์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 จิตรา เอ้ือจิตรบ ารุง (2544) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความ     
พึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารยาแก้ปวดลดไข้ท่ีโฆษณาผ่านส่ือมวลชนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับ
โฆษณายาแกป้วดลดไขจ้ากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือยี่ห้อ รวมทั้ง
จดจ าช่ือยีห่อ้ไดม้ากท่ีสุด ส่วนการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อขอ้มูลยาแกป้วดลดไขท่ี้โฆษณา
ผา่นส่ือมวลชนพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในระดบัปานกลาง แต่มีความพึงพอใจ
ต่อขอ้มูลในระดบัสูง 
 การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ มีผลต่อการเปิดรับ
ข่าวสารยาแกป้วดลดไข ้ส่วนการใช้ประโยชน์พบว่า อายุ อาชีพ การศึกษาและรายได ้มีอิทธิพลต่อ
การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารยาแกป้วดลดไข ้และความพึงพอใจพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้
เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อขอ้มูลข่าวสารยาแกป้วดลดไขท่ี้โฆษณาผา่นส่ือมวลชน 
 ดวงดาว พนัธ์พิกุล (2544) ศึกษาเร่ือง “การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติ
แห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทศัน์” โดยศึกษารายการสุขภาพท่ีผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐ 6 
รายการ และรายการท่ีผลิตโดยภาคเอกชน 6 รายการ ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการน าเสนอรายการสุขภาพ
แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบไดแ้ก่ การบรรยายและการบรรยายสลบัการสัมภาษณ์ การสนทนาสุขภาพ    
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การสัมภาษณ์ความคิดเห็น ละคร การตอบค าถามผูช้มรายการ และการสาธิต ในส่วนของเน้ือหาการ
ให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบญัญติัแห่งชาตินั้นพบวา่มีการน าเสนอประเด็น “การกินสุกสะอาด 
ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาดมากท่ีสุด” และรายการสุขภาพของเอกชน
น าเสนอเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสุขบญัญติั แบ่งประเด็นสุขภาพได้ 6 ด้านคือ วิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์โรคกบัการรักษา การประชาสัมพนัธ์หน่วยงานสุขภาพ วนัส าคญัหรือการรณรงค์สุขภาพ 
โรคกบักลุ่มคนวยัต่าง ๆ หรือโรคเฉพาะกลุ่ม และเร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัสุขภาพทัว่ไป แนวคิดท่ีสะทอ้นใน
รายการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นแนวคิดเชิงป้องกนัและควบคุม ส่วนแนวคิดเชิงการรักษาและฟ้ืนฟูพบ
ในรายการสุขภาพของเอกชนมากกวา่ของรัฐ 
 รังสิมา นิโลบล (2547) ศึกษาเร่ือง “กระบวนทศัน์ใหม่ของการส่ือสารเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพของประชาสังคม” เพื่อศึกษาภาพรวมของกระบวนทศัน์ใหม่ของการส่ือสารเพื่อสุขภาพ      
แนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาสังคมในกระบวนทศัน์ใหม่เป็นการส่ือสารท่ีมี
ลกัษณะของการส่ือสารสองทาง และมีการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างการส่ือสารในแนวราบ
และแนวด่ิง โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร        
อยา่งมีอิสระ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในชุมชน และระหวา่งเครือข่าย
ประชาสังคม ซ่ึงในการผลิตเน้ือหา การเลือกใชส่ื้อ การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารท่ีส่งกลบัมายงัผูส่้งสาร 
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในกระบวนการส่ือสารนั้น ตอ้งมีการวิเคราะห์ผูรั้บสาร รวมถึงบริบททางสังคม 
วฒันธรรม และวิถีชีวิตของผูรั้บสาร พิจารณาเลือกใช้ส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนประชาสังคมอย่าง
ผสมผสานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนประชาสังคมได ้
 สุกญัญา คงนิวฒัน์ศิริ (2549) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของ
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการเปิดรับข่าวสารดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัสูงมาก โดยจะเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่ือบุคคลท่ีเป็นเพื่อน และส่ือมวลชนประเภทวิทยุ
ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความ
ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการรับประทานอาหารมากท่ีสุด และมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ ในระดบัสูง โดยมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารจากส่ือมวลชนประเภทโทรทศัน์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือหนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต และวทิย ุตามล าดบั ในส่วนของส่ือโทรทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพในรูปแบบการสัมภาษณ์ / สนทนา 
 สุภากรณ์  พรหมดีราช  (2541) ศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูช้มรายการสุขภาพกบัการ
ดูแลตนเอง พบว่า ผูช้มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี            
กลุ่มตวัอยา่งรับชมรายการสุขภาพทางโทรทศัน์ 1-3 วนัต่อสัปดาห์ และชมเฉพาะบางช่วงท่ีน่าสนใจ
หรือรับชมสลับกับรายการอ่ืน ส่วนใหญ่รับชมทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และ ช่อง 5 ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั โดยนิยมรับชมรายการรูปแบบสัมภาษณ์และสนทนา กบัรายการรูปแบบสารคดีสั้ น
จ านวนพอ ๆ กัน และกลุ่มตวัอย่างต้องการให้มีจ  านวนรายการสุขภาพทางโทรทศัน์เพิ่มมากข้ึน 
น าเสนอในวนัเสาร์-อาทิตยห์รือวนัหยุดในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ความยาวประมาณ 10-20 นาที 
ด้านพิธีกรควรมีความรู้ด้านการแพทย์ด้วยเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้ผูช้มมากข้ึนและมีการใช้
ภาพประกอบท่ีชดัเจนช่วยท าใหผู้ช้มเขา้ใจและติดตามรายการสุขภาพทางโทรทศัน์มากท่ีสุด เน้ือหาท่ี
ตอ้งการใช้น าเสนอมากท่ีสุด คือ เน้ือหาดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค โดยเปิดโอกาสให้ผูช้มร่วม
แสดงความคิดเห็นขณะออกอากาศ 
 นภารัตน์  พฤกษสุ์ราลยั (2548) ศึกษาเร่ือง ทศันคติและความตอ้งการของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงท่ีมีอายุ 25-39 ปี ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน          
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เกือบทั้ งหมดมีเคร่ืองมือส่ือสาร ขณะเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยโทรศัพท์มือถือเป็นเค ร่ืองมือส่ือสารท่ีมีมากท่ีสุด                    
ซ่ึงมีพฤติกรรมเปิดรับชมรายการรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟทุกวนั วนัละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3-4 
รายการ โดยเปิดรับชมในลกัษณะสลบัช่องไปมากบัรายการอ่ืน รูปแบบรายการท่ีรับชมบ่อยท่ีสุดคือ 
รายการสนทนาข่าวและเปิดรับชมรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ีบ่อยท่ีสุด ทศันคติท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์
รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อรายการรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟและ           
มีทศันคติเป็นกลางต่อการส่ือสารกบัรายการ ความตอ้งการท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์รูปแบบอินเตอร์
แอคทีฟ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการรายการโทรทศัน์รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟอยูใ่นระดบัมาก 
 จิระศกัด์ิ กาญจนะ (2544 : 75) ไดท้  าวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์
ภายในมหาวทิยาลยัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อศึกษาการรับชมรายการโทรทศัน์ภายใน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  ศึกษาความพึงพอใจในการชมรายการโทรทศัน์ภายใน
มหาวทิยาลยัรามค าแหง และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในมหาวิทยาลยัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ลกัษณะเน้ือหาของรายการ รูปแบบ
รายการ ช่วงเวลาในการน าเสนอ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเขา้มาฟังการบรรยายท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2543 จ านวน 395 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามผลการวิจยัพบว่า       
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ความพึงพอใจในการชมรายการโทรทศัน์ภายในมหาวทิยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง รายการภาพยนตร์ เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจระดบัมาก  ลกัษณะเน้ือหา
รายการมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยท่ีลกัษณะเน้ือหารายการท่ีนกัศึกษาตอ้งการรับชมในระดบัมากคือ รายการสารคดีชีวิต
สัตว์ ด้านรูปแบบรายการมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรูปแบบรายการท่ีนกัศึกษาชอบรับชมในระดบัมาก คือ รูปแบบ
สารคดี ช่วงเวลาในการน าเสนอรายการมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีช่วงเวลาในการน าเสนอรายการโทรทศัน์ท่ี
นกัศึกษาตอ้งการรับชมในระดบัมาก คือ วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 9.30-16.00 น. 
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บทที ่3 
 

    วธีิด ำเนินกำรวจิยั  
 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE              
ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยั           
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง   
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผูช้มท่ีเคยท าการติดต่อมายงัรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 
CARE ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ทั้งส้ินประมาณ 5,000 ราย (ทวนินัท ์ คงคราญ, 2555 : สัมภาษณ์) 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูรั้บชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 และอายุระหว่าง 18 - 60 ปี ซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร          
จ  านวน 400 คน (โดยจากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 370 คน) 
 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
จ านวนผูช้มท่ีเคยท าการติดต่อมายงัรายการ LOVE & CARE โดยอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมี
จ านวนทั้งส้ินประมาณ 5,000 ราย โดยใชห้ลกัการค านวณของทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane, 1967, p. 
886)  
    n      =        N 

                                  1+Ne2 
 
 โดย N  =   ขนาดของประชากร 
   n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

e   =   ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดค่า   
ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 
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12.5 

 แทนค่า  
2

5,000

1 5,000(0.05 )
n 


 

   n = 5,000 

   n = 400 

 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อการศึกษาวิจัย เ ชิงส ารวจในคร้ังน้ี  เ ป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับชมรายการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบดว้ย ความถ่ีในการรับชม วนัและช่วงเวลาในการติดตามชมรายการ 
ระยะเวลาในการรับชม ลกัษณะการรับชมแต่ละคร้ัง ความสนใจในกิจกรรมและเน้ือหารายการเพื่อ
สุขภาพท่ีเลือกชม จ านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพ  ประกอบดว้ย ดา้นรูปแบบรายการ 
ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นผูด้  าเนินรายการ และดา้นการมีส่วนร่วม จ านวน 19 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็น
ดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยน้อยและเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ
ระดบั ดงัน้ี (ประคอง กรรณสูต, 2549 : 45)  

ระดับควำมคิดเห็น ระดับคะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 
เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 
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ผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดยน ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับขอ้เสนอแนะทัว่ไปส าหรับการ
ชมรายการโทรทศัน์เพื่อสุขภาพ เช่น  ความตอ้งการให้ปรับปรุงรายการ ควรปรับปรุงในเร่ืองใดและ
อยา่งไร ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่อรายการ 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา และผลงานวจิยัต่าง ๆ  
 2. น าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ ท าการสรุปเพื่อก าหนดขอบเขตเน้ือหาในการสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการวจิยั 
 3. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  
 4. น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีศึกษา จ านวน      
30 คน  ผูว้ิจยัท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,  2545 : 449) ค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความ
คงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงวา่มีความเช่ือมัน่
สูง โดยค่าท่ียอมรับได้คือมากกว่า 0.7 ข้ึนไป ส าหรับค่าท่ีได้ในการทดสอบคร้ังน้ีเท่ากบั 0.897           
จึงน าแบบสอบถามไปใชจ้ริงในการวจิยัต่อไป 
 
3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยมี
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้มและเคยติดต่อเขา้มายงั
รายการ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัไอเดียดี  ครีเอชัน่ 
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จ ากัด จ านวน 10 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามนอกจากน้ียงัใช้การส่งอีเมล์
สอบถามและการโทรศพัท์สอบถามและเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามจากผูช้มท่ีติดต่อกลับมายงั
รายการ  
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย เช่น หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์รายงานวิจยั รวมถึงการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตจากเว็ป
ไซต์ของส านักข่าวต่าง ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลรายการโทรทศัน์และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพดา้นต่าง ๆ 
ขอ้มูลจากฝ่ายการตลาดของบริษทัไอเดียดีครีเอชัน่ จ  ากดัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.4  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 1. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การ
ทดสอบไคร์ - สแควร์ (Chi - square test) และ โดยใชว้ิธีทางสถิติ t-test (Independent samples t-test) 
ส าหรับตวัแปร ท่ีแบ่งเป็นสองกลุ่ม และ F- test (One-way ANOVA)ส าหรับตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ 0.05 
 ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบ เป็นรายคู่ท่ีระดับ
นยัส าคญั    0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะใช้วิธี Least  Significant Difference (LSD)      
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อดูวา่คู่ใดบา้งท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั    

สมมติฐานการวิจยัและสมมติฐานทางสถิติ สถิติท่ีใชท้ดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
รับชมรายการเพื่อสุขภาพ 

ไคร์สแควร์ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็น
เก่ียวกับองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการ
รับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

  t-test Independent 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ผูช้มรายการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว    
(One-way ANOVA) 

สมมติฐานท่ี 2.3 ผูช้มรายการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อ
การรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

t-test Independent 

 

สมมติฐานท่ี 2.4 ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว    
(One-way ANOVA) 

สมมติฐานท่ี 2.5 ผูช้มรายการท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 

การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว     
(One-way ANOVA) 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ 
  
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมรายการ และ
เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก
ช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  
 
4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 โดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่ 4.1 จ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 235 58.75 

ชาย 165 41.25 

 รวม 400 100.00 
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ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ 18-25 ปี 24 6.00 
26-33 ปี 45 11.25 
34-41 ปี 97 24.25 
42-49 ปี 97 24.25 
50-57 ปี 51 12.75 

    57 ปีข้ึนไป 86 21.50 
 รวม 400 100.00 

ระดบัการศึกษา ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา-ม.3/ปวช. 33 8.25 
ม.6/ปวส. 148 37.00 

ปริญญาตรี-สูงกวา่ 219 54.75 
 รวม 400 100.00 

อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา 65 16.25 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 82 20.50 
พนกังานบริษทัเอกชน 105 26.25 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 83 20.75 
รับจา้ง/งานบริการ 44 11.00 
พอ่บา้น/แม่บา้น 13 3.25 

อ่ืนๆ 8 2.00 
 รวม 400 100.00 

รายไดบุ้คคลต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 25 6.25 
 10,001-15,000 บาท 55 13.75 
 15,001-20,000 บาท 137 34.25 
 20,001-25,000 บาท 87 21.75 
 25,001-30,000 บาท 50 12.50 
 30,001 บาทข้ึนไป 46 11.50 
 รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ปรากฏผลดงัน้ี 
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 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 
 อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีอายุ 34-41 ปี กับ อายุ 42-49 ปี มีจ  านวนเท่ากัน คือ 97 คน         
คิดเป็นร้อยละ 24.25 เท่ากนั รองลงมา คือ อายุ 57 ปีข้ึนไป จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อาย ุ
50-57 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.75 อายุ 26-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.25 และอายุ 18-25 ปี        
มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี-สูงกว่าปริญญาตรี          
ในสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมา คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)/มธัยมศึกษา 6 จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา-มธัยมศึกษา 
3/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามล าดบั 
 อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ในสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.75 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 นกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.25 รับจา้ง/งานบริการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และอ่ืน ๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 รายไดบุ้คคลต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีรายได ้15,001-20,000 บาทต่อเดือน ในสัดส่วน
มากท่ีสุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ  34.25 รองลงมา คือ มีรายได้ 20,001-25,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ  21.75 รายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 55 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 13.75 รายได ้25,001-30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50 รายได ้30,001 
บาทต่อเดือนข้ึนไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วน
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  6.25 ตามล าดบั  
 ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเพือ่สุขภาพ  LOVE & CARE 
ตารางที ่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถ่ีในการรับชมรายการ 

ความถี่ในการรับชม  จ านวน  ร้อยละ 
บ่อยมาก (4 คร้ังต่อเดือน) 139 34.75 
บ่อย (2 คร้ังต่อเดือน) 228 57.00 

นาน ๆ คร้ัง 33 8.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง รับชมรายการ LOVE & CARE บ่อย (2 คร้ังต่อเดือน) 
มีสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา รับชม บ่อยมาก (4 คร้ังต่อเดือน) 
จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และนาน ๆ คร้ัง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามวนัท่ีสะดวกชมรายการเพื่อสุขภาพ 

LOVE & CARE 
วนัที่ท่านสะดวกดูรายการ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 24 6.00 
วนัองัคาร 30 7.50 
วนัพุธ 112 28.00 
วนัพฤหสับดี 41 10.25 
วนัศุกร์ 21 5.25 
วนัเสาร์ 95 23.75 
วนัอาทิตย ์ 77 19.25 

รวม 400 100.00 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง สะดวกรับชมรายการ LOVE & CARE ในวนัพุธ         
ในสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ วนัเสาร์ จ  านวน 95 คน        
คิดเป็นร้อยละ 23.75 วนัอาทิตย ์จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 วนัพฤหัสบดี จ านวน 41 คน      
คิดเป็นร้อยละ  10.25 วนัองัคาร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 วนัจนัทร์ จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 และวนัศุกร์ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับดูรายการ

เพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 
เวลาทีเ่หมาะสมส าหรับดูรายการ จ านวน ร้อยละ 

6.00 น.-10.00 น. 58 14.50 
10.00 น.-14.00 น. 70 17.50 
14.00 น.-18.00 น. 161 40.25 
18.00 น.-22.00 น. 46 11.50 

 



43 

ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
เวลาทีเ่หมาะสมส าหรับดูรายการ จ านวน ร้อยละ 

22.00 น.-2.00 น. 36 9.00 
2.00 น.-6.00 น. 29 7.25 

รวม 400 100.00 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เหมาะสมส าหรับดูรายการเพื่อสุขภาพ  
LOVE & CARE มากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 14.00 น.-18.00 น. จ านวน 161 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.25 
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 10.00 น.-14.00 น. จ านวน 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.50 ช่วงเวลา  06.00 น.-
10.00 น. จ านวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ  14.50 ช่วงเวลา 18.00 น.-22.00 น. จ านวน 46 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 11.50 ช่วงเวลา 22.00 น.-2.00 น. จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และช่วงเวลา 2.00 น.-
6.00 น. มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาการเปิดรับชมแต่ละคร้ัง

โดยเฉล่ีย 
ระยะเวลาการเปิดรับชมแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่คร้ังละ 10 นาที 107 26.75 
10-30 นาที 202 50.50 
30-60 นาที 91 22.75 

รวม 400 100.00 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เปิดรับชมรายการ 10-30 นาที มีสัดส่วนมากท่ีสุด 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา คือ เปิดรับ ต ่ากว่าคร้ังละ10 นาที มีจ านวน 107 คน     
คิดเป็นร้อยละ 26.75 และเปิดรับชม 30-60 นาที จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะการชมรายการเพื่อสุขภาพ 
LOVE & CARE 

ลกัษณะการชมรายการ จ านวน ร้อยละ 
ติดตามชมตั้งแต่ตน้จนจบรายการ 82 20.50 
ติดตามชมรายการสลบักบัรายการอ่ืน ๆ 113 28.25 
ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ 205 51.25 

รวม 400 100.00 
 จากตารางท่ี  4.6  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE แบบติดตาม
ชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ มีสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา คือ 
ติดตามชมรายการสลบักบัรายการอ่ืน ๆ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และติดตามชมตั้งแต่ตน้
จนจบรายการ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามความสนใจเม่ือทางรายการจดั

กิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ 
ความสนใจเมื่อทางรายการจัดกจิกรรมเกีย่วกบัการรักษาสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 

สนใจ 158 39.50 
ไม่สนใจ 64 16.00 
ไม่แน่ใจ 178 44.50 
รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี  4.7  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ไม่แน่ใจว่าสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม มีส่วนมากท่ีสุด 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีให้ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน     
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และกลุ่มท่ีไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประเด็นเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพ 
ประเด็นทีส่นใจ จ านวน ร้อยละ 

สุขภาพกาย 87 21.75 
สุขภาพเด็ก 79 19.75 
สุขภาพความงาม 58 14.50 
การแนะน าเทคโนโลยทีางการแพทย ์ 52 13.00 
การแนะน าการออกก าลงักาย 30 7.50 
การป้องกนัอนัตรายจากส่ิงรอบตวั 28 7.00 
การแนะน าอาหารบ ารุงสุขภาพ 27 6.75 
สุขภาพจิต 21 5.25 
การแนะน าการแพทยท์างเลือก 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 จากตารางท่ี  4.8  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพในประเด็น    
สุขภาพกาย ในสัดส่วนมากท่ีสุด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รองลงมา คือ ประเด็น สุขภาพ
เด็ก จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  19.75 สุขภาพความงาม จ านวน  58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50     
การแนะน าเทคโนโลยีทางการแพทย ์จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 การแนะน าการออก        
ก าลงักาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 การป้องกนัอนัตรายจากส่ิงรอบตวั จ านวน 28 คน       
คิดเป็นร้อยละ 7.00 การแนะน าอาหารบ ารุงสุขภาพ จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 สุขภาพจิต 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และนอ้ยท่ีสุด คือ การแนะน าการแพทยท์างเลือก จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3  ปัจจัยองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีเป็นข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  ดา้นรูปแบบรายการ ดา้นเน้ือหาสาระ 
ดา้นผูด้  าเนินรายการ และดา้นการมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าค  าตอบจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 มาท า
การวเิคราะห์และแปลผล โดยคะแนนท่ีวดัไดป้รากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.9 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านรูปแบบรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 

ดา้นรูปแบบรายการ ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. 

อิทธิพลต่อ 

 เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็นดว้ย

มาก 

เห็นดว้ย

ปานกลาง 

เห็นดว้ย

นอ้ย 

เห็นดว้ย

นอ้ยท่ีสุด 

การรับชม

รายการ 

1. รูปแบบรายการสมัภาษณ์และตอบ
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพมีความเหมาะสม
กบัผูช้ม 

32 177 148 38 5 3.48 0.82 ปานกลาง 

(8.00) (44.25) (37.00) (9.50) (1.25)    

2. รูปแบบรายการน าเสนอรายการมี
ความหลากหลายและน่าสนใจ 

40 158 159 31 12 3.46 0.89 ปานกลาง 

(10.00) (39.50) (39.75) (7.75) (3.00)    

3. รูปแบบรายการให้ถาม-ตอบใน
รายการเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
สามารถดึงดูดให้ผูช้มติดตามรายการ
อยา่งต่อเน่ือง 

43 156 152 36 13 3.45 0.92 ปานกลาง 

(10.75) (39.00) (38.00) (9.00) (3.25)    

4. รูปแบบรายการให้ถาม-ตอบเก่ียวกบั
ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ช่วยเพ่ิมความเขา้ใจ
ในเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

41 153 160 32 14 3.44 0.91 ปานกลาง 

(10.25) (38.25) (40.00) (8.00) (3.50)    

รวม      3.46 0.63 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ปัจจยัดา้นรูปแบบรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มีอิทธิพลต่อ
การรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46 เม่ือพิจาณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ รูปแบบรายการสัมภาษณ์และตอบปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพมีความเหมาะสมกบัผูช้ม 
มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย สูงสุด เท่ากบั 3.48 
และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ รูปแบบรายการน าเสนอรายการมี
ความหลากหลายและน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบั
ปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ น้อยท่ีสุด คือ รูปแบบรายการให้ถาม-ตอบ
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ ช่วยเพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน มีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด เท่ากบั 3.44        
โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
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ตารางที ่4.10 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นเน้ือหาสาระรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 

ดา้นเน้ือหาสาระ ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. 

อิทธิพล

ต่อ เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็นดว้ย

มาก 

เห็นดว้ย

ปานกลาง 

เห็นดว้ย

นอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ย

ท่ีสุด 

การรับชม

รายการ 

1. เน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม 52 121 175 45 7 3.42 0.91 ปานกลาง 

(13.00) (30.25) (43.75) (11.25) (1.75)    

2. เน้ือหาระครอบคลุมความรู้ดา้น

ศาสตร์ทางการแพทยท์างเลือก 

47 112 175 50 16 3.31 0.97 ปานกลาง 

(11.75) (28.00) (43.75) (12.50) (4.00)    

3. เน้ือหาสาระรายการมีความทนัสมยั

และตรงกบัความตอ้งการของผูช้ม 

40 103 180 65 12 3.24 0.94 ปานกลาง 

(10.00) (25.75) (45.00) (16.25) (3.00)    

รวม      3.32 0.70 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ปัจจยัดา้นเน้ือหาสาระรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE                
มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.32 
เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย สูงสุด เท่ากบั 3.42 และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ 
ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ เน้ือหาระครอบคลุมความรู้ด้านศาสตร์ทางการแพทยท์างเลือก          
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.31 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ เน้ือหาสาระรายการมีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูช้ม มีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด เท่ากบั 3.24 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.11 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นผูด้  าเนินรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 

ดา้นผูด้  าเนินรายการ 

ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. 

อิทธิพลต่อ 

การรับชม

รายการ 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็นดว้ย

มาก 

เห็นดว้ย

ปานกลาง 

เห็นดว้ย

นอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ย

ท่ีสุด 

1. ผูด้  าเนินรายการมีความเป็นกนัเอง

กบัผูช้ม 

68 144 174 10 4 3.66 0.82 มาก 

(17.00) (36.00) (43.50) (2.50) (1.00)    

2. การสนทนาให้ประเด็นท่ีเป็น

ประโยชน์ 

42 137 186 31 4 3.46 0.82 ปานกลาง 

(10.50) (34.25) (46.50) (7.75) (1.00)    

3. ผูด้  าเนินรายการใชภ้าษาในการส่ือ

ความไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

39 136 190 31 4 3.44 0.81 ปานกลาง 

(9.75) (34.00) (47.50) (7.75) (1.00)    

4. ผูด้  าเนินรายการมีการสรุปประเด็น

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

18 124 206 52 - 3.27 0.74 ปานกลาง 

(4.50) (31.00) (51.50) (13.00) -    

5. ผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกภาพท่ีดี 114 44 89 107 46 3.18 1.40 ปานกลาง 

(28.50) (11.00) (22.25) (26.75) (11.50)    

รวม      3.40 0.57 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ปัจจยัดา้นผูด้  าเนินรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.40 เม่ือ
พิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูด้  าเนินรายการมีความเป็นกนัเองกบัผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ
เพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย สูงสุด เท่ากบั 3.66 และมีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการ ในระดบัมาก รองลงมา คือ การสนทนาให้ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.46               
โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ 
นอ้ยท่ีสุด คือ ผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด เท่ากบั 3.18 โดยมีอิทธิพลต่อการ
รับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
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ตารางที่ 4.12 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมรายการ
เพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 
CARE 

ดา้นการมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. 

อิทธิพลต่อ 
การรับชม

รายการ 
เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็นดว้ย

มาก 

เห็นดว้ย

ปานกลาง 

เห็นดว้ย

นอ้ย 

เห็นดว้ยนอ้ย

ท่ีสุด 

1. การมีส่วนร่วมของผูช้มรายการควร

กระท าไดต้ลอดทั้งรายการ 

68 144 174 10 4 3.66 0.82 มาก 

(17.00) (36.00) (43.50) (2.50) (1.00)    

2. การมีส่วนร่วมในรายการเป็นเร่ือง

คุม้ค่า 

61 129 172 31 7 3.52 0.90 มาก 

(15.25) (32.25) (43.00) (7.75) (1.75)    

3. ผูช้มติดต่อไปยงัรายการและไดรั้บ

การตอบสนองทนัที 

59 130 173 30 8 3.51 0.90 มาก 

(14.75) (32.50) (43.25) (7.50) (2.00)    

4. ช่องทางท่ีให้ผูช้มมีส่วนร่วมใน

รายการมีความเหมาะสมเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

42 137 186 31 4 3.46 0.82 ปานกลาง 

(10.50) (34.25) (46.50) (7.75) (1.00)    

5. การแสดงความคิดเห็น/การสอบถาม

ขอ้มูลผา่นรายการมีความสะดวก 

51 113 170 45 21 3.32 1.01 ปานกลาง 

(12.75) (28.25) (42.50) (11.25) (5.25)    

6. การสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่ง

ผูช้มกบัรายการมีความชดัเจนปราศจาก

เสียงรบกวน 

42 115 180 50 13 3.31 0.93 ปานกลาง 

(10.50) (28.75) (45.00) (12.50) (3.25)    

7. เทคโนโลยท่ีีใชร้องรับการส่ือสารจาก

ผูช้มมีความเหมาะสม 

49 108 159 65 19 3.26 1.02 ปานกลาง 

(12.25) (27.00) (39.75) (16.25) (4.75)    

รวม      3.43 0.69 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE          
มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.43 
เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การมีส่วนร่วมของผูช้มรายการควรกระท าไดต้ลอดทั้งรายการ มีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย สูงสุด เท่ากบั 3.66 และ            
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มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัมาก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในรายการเป็นเร่ืองคุม้ค่า      
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.52 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ เทคโนโลยีท่ีใชร้องรับการส่ือสารจากผูช้มมีความเหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย 
ต ่าสุด เท่ากบั 3.26 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัองคป์ระกอบรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 

CARE โดยภาพรวม ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 
ปัจจยั 

  S.D. อิทธิพลต่อการรับชมรายการ 
1. รูปแบบรายการ 3.46 0.63 ปานกลาง 
2. การมีส่วนร่วม 3.43 0.69 ปานกลาง 
3. ผูด้  าเนินรายการ 3.40 0.57 ปานกลาง 
4. เน้ือหาสาระ 3.32 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.43 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.40            
เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น พบวา่ รูปแบบรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & 
CARE มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย สูงสุด เท่ากบั 3.46 และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัมาก 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.43 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปาน
กลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ เน้ือหาสาระ  มีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด เท่ากบั 
3.32 โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง 
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สมมติฐานการวจัิย 
 ในการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมกลุ่มตวัแปรใหม่ ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ความถ่ีในการรับชมรายการ วนัท่ีสะดวกชมรายการ ช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ เน้ือหา
รายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม เพื่อให ้n>=30 เพื่อใหถู้กตอ้งตามเง่ือนไขคือการยอมรับให้มีจ  านวนช่อง
ท่ีมีค่าคาดหวงันอ้ยกวา่ 5 ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ 18-33 ปี 69 17.3 

34-41 ปี 97 24.3 
42-49 ปี 97 24.3 
50-57 ปี 51 12.8 

57 ปีข้ึนไป 86 21.5 
 รวม 400 100.00 

การศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 181 45.3 
ป.ตรี-สูงกวา่ 219 54.8 

 รวม 400 100.00 
อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา 65 16.3 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 82 20.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 105 26.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 83 20.8 

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

65 16.3 

 รวม 400 100.00 
รายได ้ ต ่ากวา่ 15,000 บาท 80 20.0 

 15,001-20,000 บาท 137 34.3 
 20,001-25,000 บาท 87 21.8 
 25,001-30,000 บาท 50 12.5 
 30,001 บาทข้ึนไป 46 11.5 
 รวม 400 100.00 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการรับชม บ่อยมาก (4 คร้ังต่อเดือน) 139 34.8 

 บ่อย (2 คร้ังต่อเดือน) และนาน ๆ
คร้ัง 

261 65.3 

 รวม 400 100.00 
วนัท่ีสะดวกรับชมรายการ วนัจนัทร์-องัคาร 54 13.5 

 วนัพุธ-ศุกร์ 174 43.5 
 วนัเสาร์-อาทิตย ์ 172 43.0 
 รวม 400 100.00 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 6.00 น.-10.00 น. 58 14.5 
 10.00 น.-14.00 น. 70 17.5 
 14.00 น.-18.00 น. 161 40.3 
 18.00 น.-22.00 น. 46 11.5 
 22.00 น.-6.00 น. 65 16.3 
 รวม 400 100.00 

เน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ี
เลือกชม 

สุขภาพความงาม 58 14.5 
สุขภาพกาย 87 21.8 

 สุขภาพเด็ก 79 19.8 
 การแนะน าเทคโนโลยทีางการ

แพทยท่ี์ช่วยรักษาโรคง่ายข้ึน 
52 13.0 

 การแนะน าการออกก าลงักาย 
ประเภทต่าง ๆ 

30 7.5 

 อ่ืน ๆ 94 23.5 
 รวม 400 100.00 
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 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ 
 
ตารางที ่4.14  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีในการชมรายการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

  

ความถี่ในการชมรายการ 2 df Sig. 

บ่อยมาก 
(4 คร้ังต่อเดอืน) 

บ่อย (2 คร้ังต่อเดอืน) 
และนาน ๆ คร้ัง 

   

เพศ   0.989 1 0.320 

หญิง 77 158    

ชาย 62 103    

อายุ   41.941 4 0.000* 

18-33 ปี 13 56    

34-41 ปี 19 78    

42-49 ปี 32 65    

50-57 ปี 27 24    

57 ปีข้ึนไป 48 38    

การศึกษา   0.749 1 0.387 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 67 114    

ป.ตรี-สูงกวา่ 72 147    

อาชีพ   6.057 4 0.195 

นกัเรียน นกัศึกษา 19 46    

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 28 54    

พนกังานบริษทัเอกชน 34 71    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 38 45    

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

20 45    
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

  

ความถี่ในการชมรายการ 
2 df Sig. บ่อยมาก (4 คร้ัง

ต่อเดอืน) 
บ่อย (2 คร้ังต่อเดอืน) 

และนาน ๆ คร้ัง 

รายได้   3.173 4 0.529 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 30 50    

15,001-20,000 บาท 45 92    

20,001-25,000 บาท 35 52    

25,001-30,000 บาท 17 33    

30,001 บาทข้ึนไป 12 34    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ โดยผูช้มรายการอายุ 18-49 ปี 
ชมรายการบ่อย (2 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกวา่) และกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป  ชมรายการบ่อยมาก (4 คร้ัง
ต่อเดือน) ส่วนเพศ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ  
 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวกชมรายการ 
 
ตารางที ่4.15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัวนัท่ีสะดวกชมรายการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

วนัทีส่ะดวกชมรายการ 2 df Sig. 

วนัจนัทร์-องัคาร วนัพุธ-ศุกร์ วนัเสาร์-อาทติย์ 

เพศ    1.158 2 0.560 

หญิง 32 107 96    

ชาย 22 67 76    
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล วนัทีส่ะดวกชมรายการ 2 df Sig. 

  วนัจนัทร์-องัคาร วนัพุธ-ศุกร์ วนัเสาร์-อาทติย์    

อายุ    125.668 8 0.000* 

18-33 ปี 2 25 42    

34-41 ปี 3 67 27    

42-49 ปี 6 35 56    

50-57 ปี 4 22 25    

57 ปีข้ึนไป 39 25 22    

การศึกษา    4.505 2 0.105 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19 75 87    

ป.ตรี-สูงกวา่ 35 99 85    

อาชีพ    90.087 8 0.000* 

นกัเรียน นกัศึกษา 1 28 36    

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 2 17 63    

พนกังานบริษทัเอกชน 17 65 23    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 25 36 22    

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

9 28 28    

รายได้    9.175 8 0.328 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 7 40 33    

15,001-20,000 บาท 18 55 64    

20,001-25,000 บาท 16 36 35    

25,001-30,000 บาท 10 19 21    

30,001 บาทข้ึนไป 3 24 19    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 



56 

 จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวกชมรายการ โดยผูช้มท่ีมีอายุ 18-41 ปี 
สะดวกชมรายการวนัพุธ-ศุกร์  กลุ่มอายุ 42-57 สะดวกชมรายการ วนัเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มอายุ 57 ปี       
ข้ึนไป สะดวกชมรายการวนัจนัทร์-องัคาร ส าหรับ ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพนักเรียน นักศึกษาและ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สะดวกชมรายการ วนัเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั สะดวกชมรายการวนัพุธ-ศุกร์ กลุ่มอาชีพรับจา้ง/งานบริการ/พ่อบา้น/แม่บา้น/
อ่ืน ๆ สะดวกชมรายการวนัพุธ-อาทิตย ์ส่วนเพศ  การศึกษา  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวก
ชมรายการ 
 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
 
ตารางที ่4.16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 2 df Sig. 

 6.00-
10.00 น. 

10.00 น.-
14.00 น. 

14.00 น.-
18.00 น. 

18.00 น.-
22.00 น. 

22.00 น.-
6.00 น. 

เพศ      38.648 4 0.000* 

หญิง 47 29 102 14 43    

ชาย 11 41 59 32 22    

อายุ      19.493 16 0.244 

18-33 ปี 8 13 30 5 13    

34-41 ปี 20 14 36 15 12    

42-49 ปี 10 13 47 12 15    

50-57 ปี 6 9 21 8 7    

57 ปีข้ึนไป 14 21 27 6 18    

การศึกษา      5.192 4 0.268 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 26 40 69 18 28    

ป.ตรี-สูงกวา่ 32 30 92 28 37    
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 2 df Sig. 

 6.00-
10.00 น. 

10.00 น.-
14.00 น. 

14.00 น.-
18.00 น. 

18.00 น.-
22.00 น. 

22.00 น.-
6.00 น. 

อาชีพ      13.720 16 0.620 

นกัเรียน นกัศึกษา 6 11 31 6 11    

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 12 37 8 11    

พนกังานบริษทัเอกชน 20 20 32 16 17    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 12 12 36 10 13    

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

6 15 25 6 13    

 รายได้      11.520 16 0.776 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 9 18 29 12 12    

15,001-20,000 บาท 17 22 63 15 20    

20,001-25,000 บาท 12 17 32 9 17    

25,001-30,000 บาท 11 6 17 6 10    

30,001 บาทข้ึนไป 9 7 20 4 6    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ โดยเพศหญิงและเพศชาย 
สะดวกชมรายการช่วงเวลา 14.00 น.-18.00 น.  ส่วนอาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
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 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการชมรายการ 
 
ตารางที ่4.17 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระยะเวลาการชมรายการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ความถี่ในการชมรายการ 
2 df Sig. 

ต ่ากว่าคร้ังละ10 นาที 10-30 นาที 30-60 นาที 

เพศ    2.815 2 0.245 

หญิง 69 118 48    

ชาย 38 84 43    

 อาย ุ    78.837 8 0.000* 

18-33 ปี 22 38 9    

34-41 ปี 38 47 12    

42-49 ปี 35 50 12    

50-57 ปี 10 29 12    

57 ปีขึ้นไป 2 38 46    

การศึกษา    4.983 2 0.083 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 50 99 32    

ป.ตรี-สูงกวา่ 57 103 59    

อาชีพ    10.073 8 0.260 
นกัเรียน นกัศึกษา 19 30 16    

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 25 45 12    

พนกังานบริษทัเอกชน 23 51 31    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 18 44 21    

รับจา้ง/งานบริการ/พ่อบา้น/แม่บา้น/อ่ืนๆ 22 32 11    

รายได้    7.980 8 0.435 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 15 42 23    

15,001-20,000 บาท 40 73 24    

20,001-25,000 บาท 22 41 24    

25,001-30,000 บาท 17 23 10    

30,001 บาทขึ้นไป 13 23 10    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการชมรายการ โดยผูช้มรายการท่ีมีอายุ 18-57 ปี 
ชมรายการ ระยะเวลา 10-30 นาที กลุ่มท่ีมีอายุ 57 ปีข้ึนไป ชมรายการ ระยะเวลา 30-60 นาที ส่วนเพศ  
การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการชมรายการ 
 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ 
 
ตารางที ่4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัลกัษณะการชมรายการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะการชมรายการ 
2 df Sig. 

ติดตามชมตั้งแต่ต้นจน
จบรายการ 

ติดตามชมรายการสลบั
กบัรายการอืน่ ๆ 

ติดตามชมเฉพาะช่วง
รายการที่สนใจ 

เพศ 48 71 116 1.175 2 0.556 

หญิง 34 42 89    

ชาย       

อายุ 10 22 37 10.268 8 .247 

18-33 ปี 20 25 52    

34-41 ปี 29 21 47    

42-49 ปี 7 18 26    

50-57 ปี 16 27 43    

57 ปีข้ึนไป       

การศึกษา    6.834 2 0.033* 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 45 41 95    

ป.ตรี-สูงกวา่ 37 72 110    

อาชีพ    21.608 8 0.006* 

นกัเรียน นกัศึกษา 6 27 32    

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 22 32    

พนกังานบริษทัเอกชน 21 26 58    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 18 20 45    

รับจา้ง/งานบริการ/
พอ่บา้น/แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

9 18 38    
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ตารางที ่4.18 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะการชมรายการ 
2 df Sig. 

ติดตามชมตั้งแต่ต้นจน
จบรายการ 

ติดตามชมรายการสลบั
กบัรายการอืน่ ๆ 

ติดตามชมเฉพาะ
ช่วงรายการที่สนใจ 

รายได้    6.178 8 0.627 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 15 30 35    

15,001-20,000 บาท 28 39 70    

20,001-25,000 บาท 19 21 47    

25,001-30,000 บาท 12 10 28    

30,001 บาทข้ึนไป 8 13 25    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ การศึกษา  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ โดยผูช้มรายการท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีและป.ตรี-สูงกวา่ ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ส าหรับผูช้ม
รายการทุกอาชีพ ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ส่วนเพศ  อายุ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะการชมรายการ 
 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
ตารางที ่4.19 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะการชมรายการ 
2 df Sig. 

ติดตามชมตั้งแต่ต้นจน
จบรายการ 

ติดตามชมรายการสลบั
กบัรายการอืน่ ๆ 

ติดตามชมเฉพาะ
ช่วงรายการที่สนใจ 

เพศ    9.311 2 0.010* 

หญิง 101 44 90    

ชาย 57 20 88    
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

  

ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม 2 df Sig. 

สนใจ ไม่สนใจ ไม่แน่ใจ 

อายุ    83.420 8 0.000* 

18-33 ปี 10 12 47    

34-41 ปี 29 23 45    

42-49 ปี 25 21 51    

50-57 ปี 34 2 15    

57 ปีข้ึนไป 60 6 20    

การศึกษา    1.290 2 0.525 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 66 30 85    

ป.ตรี-สูงกวา่ 92 34 93    

อาชีพ    17.752 8 0.023* 

นกัเรียน นกัศึกษา 32 9 24    

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19 12 51    

พนกังานบริษทัเอกชน 44 22 39    

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 35 12 36    

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืนๆ 

28 9 28    

รายได้    11.535 8 0.173 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 35 12 33    

15,001-20,000 บาท 54 16 67    

20,001-25,000 บาท 35 15 37    

25,001-30,000 บาท 15 8 27    

30,001 บาทข้ึนไป 19 13 14    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบวา่ เพศ  อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม โดยเพศหญิง
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพศชาย ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับ ผูช้มรายการท่ีมีอายุ 18-49 ปี          
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ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับ ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพ
นกัเรียน นกัศึกษา   พนกังานบริษทัเอกชน สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม  กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนการศึกษา  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
 1.7  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม 
 
ตารางที ่4.20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม 

ปัจจัยส่วนบุคคล เนือ้หารายการเพือ่สุขภาพที่เลือกชม 2 df Sig. 

สุขภาพ
ความงาม 

สุขภาพกาย สุขภาพ
เดก็ 

การแนะน า
เทคโนโลยี

ทางการแพทย์ที่
ช่วยรักษาโรค

ง่ายขึน้ 

อืน่ ๆ 

เพศ      13.309 4 0.010* 

หญิง 29 47 39 32 88    
ชาย 29 40 40 20 36    

อายุ      104.705 16 0.000* 
18-33 ปี 19 19 9 5 17    
34-41 ปี 10 11 38 14 24    
42-49 ปี 7 40 14 4 32    
50-57 ปี 12 10 8 3 18    
57 ปีข้ึนไป 10 7 10 26 33    

การศึกษา      5.964 4 0.202 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 21 38 44 25 53    

ป.ตรี-สูงกวา่ 37 49 35 27 71    

อาชีพ      230.574 16 0.000* 
นกัเรียน นกัศึกษา 28 2 2 1 32    
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 55 5 3 16    
พนกังานบริษทัเอกชน 8 6 45 18 28    
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 7 12 16 20 28    

รับจา้ง/งานบริการ/พอ่บา้น/
แม่บา้น/อ่ืน ๆ 

12 12 11 10 20    
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล เนือ้หารายการเพือ่สุขภาพที่เลือกชม 2 df Sig. 

สุขภาพ
ความงาม 

สุขภาพกาย สุขภาพเดก็ การแนะน า
เทคโนโลยี

ทางการแพทย์
ที่ช่วยรักษา
โรคง่ายขึน้ 

อืน่ ๆ 

รายได้      14.575 16 0.556 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 12 21 18 8 21    

15,001-20,000 บาท 23 27 23 14 50    

20,001-25,000 บาท 9 21 18 13 26    

25,001-30,000 บาท 8 8 8 12 14    

30,001 บาทข้ึนไป 6 10 12 5 13    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติไคร์สแควร์ (2) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบว่า  เพศ  อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม           
โดยผูช้มรายการเพศหญิงเลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพอ่ืน ๆ เพศชาย เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อ
สุขภาพกายและสุขภาพเด็ก ส าหรับ ผูช้มรายการอายุ 18-33 ปี เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพ
ความงาม  สุขภาพกาย กลุ่มอาย ุ34-41 เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพเด็ก กลุ่มอายุ 42-49 เลือกชม
เน้ือหารายการเพื่อสุขภาพกาย กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป เลือกชมเน้ือหารายการประเภทอ่ืน ๆ ส าหรับ 
ผูช้มท่ีมีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา  ประกอบธุรกิจส่วนตวั  รับจา้ง/งานบริการ/พ่อบา้น/แม่บา้น/อ่ืน ๆ 
เลือกชมเน้ือหารายการประเภทอ่ืน ๆ กลุ่มท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อ
สุขภาพกาย ก ลุ่มท่ี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพเด็ก                  
ส่วนการศึกษา  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
   2.1 ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.21  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ ระหวา่งเพศชาย
และเพศหญิง 

องคป์ระกอบ เพศ n 
  S.D. t p-value 

1. รูปแบบรายการ หญิง 235 3.78 0.49 15.428 0.000* 
  ชาย 165 3.00 0.51   

2. เน้ือหาสาระ หญิง 235 3.43 0.69 3.853 0.000* 
  ชาย 165 3.16 0.68   

3. ผูด้  าเนินรายการ หญิง 235 3.36 0.57 -1.782 0.076 
  ชาย 165 3.46 0.56   
4. การมีส่วนร่วม หญิง 235 3.36 0.66 -2.386 0.018* 
  ชาย 165 3.53 0.71   

องคป์ระกอบโดยรวม หญิง 235 3.48 0.42 4.546 0.000* 
  ชาย 165 3.29 0.42   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติ t-test โดยวิธี Independent Sample 
t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่าง
กนั โดยเพศหญิงมีอิทธิพลมากกว่าเพศชาย และเม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน 
พบวา่ มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระวา่
มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนัโดยเพศหญิงมีอิทธิพลมากกว่าเพศชาย และ
ดา้นการมีส่วนร่วมว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั โดยเพศชายมีอิทธิพล
มากกว่าเพศหญิง และไม่พบความแตกต่างในความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพ
ดา้นผูด้  าเนินรายการ 
  2.2 ผูช้มรายการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.22 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพ ในระดบัอายตุ่าง ๆ 

องค์ประกอบ แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p-value 

1. รูปแบบรายการ ระหวา่งกลุ่ม 0.905 4 0.226 0.570 0.685 

 ภายในกลุ่ม 156.789 395 0.397   

 รวม 157.694 399    

2. เน้ือหาสาระ ระหวา่งกลุ่ม 3.897 4 0.974 2.004 0.093 

 ภายในกลุ่ม 192.032 395 0.486   

 รวม 195.929 399    

3. ผูด้  าเนินรายการ ระหวา่งกลุ่ม 1.176 4 0.294 0.899 0.464 

 ภายในกลุ่ม 129.144 395 0.327   

 รวม 130.320 399    

4. การมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 3.789 4 0.947 2.039 0.088 

 ภายในกลุ่ม 183.515 395 0.465   

 รวม 187.304 399    

องคป์ระกอบโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.267 4 0.317 1.707 0.148 

 ภายในกลุ่ม 73.297 395 0.186   

 รวม 74.564 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติ F-test โดยวิธี One-way ANOVA       
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ผูช้มรายการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
โดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน            
เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบของรายการ
เพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ ดา้นเน้ือหาสาระ  ดา้นผูด้  าเนินรายการและด้านการมีส่วนร่วมว่ามี
อิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั  
  2.3 ผูช้มรายการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ ระหวา่ง
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

องคป์ระกอบ  ระดบัการศึกษา n 
  S.D. t p-value 

1. รูปแบบรายการ ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 

181 3.47 0.66 0.328 0.743 
  ป.ตรี-สูงกวา่ 219 3.45 0.60   

2. เน้ือหาสาระ ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 

181 3.40 0.70 1.978 0.049* 
  ป.ตรี-สูงกวา่ 219 3.26 0.69   
3. ผูด้  าเนินรายการ ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 

181 3.44 0.58 1.161 0.247 
  ป.ตรี-สูงกวา่ 219 3.37 0.56   
4. การมีส่วนร่วม ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 

181 3.49 0.69 1.643 0.101 
  ป.ตรี-สูงกวา่ 219 3.38 0.67   

องคป์ระกอบโดยรวม ต ่ากวา่ปริญญา

ตรี 

181 3.45 0.43 1.958 0.051 
  ป.ตรี-สูงกวา่ 219 3.36 0.43   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติ t-test โดยวิธี Independent Sample 
t-test ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น       
เก่ียวกบัองค์ประกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ    
ไม่แตกต่างกัน เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นใน
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพ ดา้นเน้ือหาสาระ วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 
แตกต่างกนั  โดยระดบัต ่ากวา่ปริญญามีอิทธิพลมากกวา่ระดบัป.ตรี-สูงกวา่ และไม่พบความแตกต่าง
ในความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพด้าน รูปแบบรายการ  ผูด้  าเนินรายการ          
ดา้นการมีส่วนร่วม 
  2.4 ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการ
เพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพ ในอาชีพต่าง ๆ 

องคป์ระกอบ แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p-value 

1. รูปแบบรายการ ระหวา่งกลุ่ม 0.483 4 0.121 0.303 0.876 
 ภายในกลุ่ม 157.211 395 0.398   
 รวม 157.694 399    
2. เน้ือหาสาระ ระหวา่งกลุ่ม 3.350 4 0.838 1.718 0.145 
 ภายในกลุ่ม 192.579 395 0.488   
 รวม 195.929 399    

3. ผูด้  าเนินรายการ ระหวา่งกลุ่ม .553 4 0.138 0.421 0.794 
 ภายในกลุ่ม 129.767 395 0.329   
 รวม 130.320 399    
4. การมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 3.435 4 0.859 1.845 0.120 
 ภายในกลุ่ม 183.870 395 0.465   
 รวม 187.304 399    

องคป์ระกอบโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.718 4 0.180 0.960 0.429 
 ภายในกลุ่ม 73.846 395 0.187   
 รวม 74.564 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติ F-test โดยวิธี One-way ANOVA       
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นผูด้  าเนินรายการและดา้นการมีส่วนร่วม 
ไม่แตกต่างกนั วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั 
  2.5 ผูช้มรายการท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการ
เพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.25 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพ ในระดบัรายไดต่้าง ๆ 

องคป์ระกอบ แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F p-value 

1. รูปแบบรายการ ระหวา่งกลุ่ม 5.148 4 1.287 3.333 0.011* 

 ภายในกลุ่ม 152.545 395 0.386   

 รวม 157.694 399    

2. เน้ือหาสาระ ระหวา่งกลุ่ม 2.630 4 0.657 1.344 0.253 

 ภายในกลุ่ม 193.299 395 0.489   

 รวม 195.929 399    

3. ผูด้  าเนินรายการ ระหวา่งกลุ่ม 0.165 4 4.127E-02 0.125 0.973 

 ภายในกลุ่ม 130.155 395 0.330   

 รวม 130.320 399    

4. การมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 1.362 4 0.340 0.723 0.576 

 ภายในกลุ่ม 185.943 395 0.471   

 รวม 187.304 399    

องคป์ระกอบโดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.962 4 0.241 1.291 0.273 

 ภายในกลุ่ม 73.602 395 0.186   

 รวม 74.564 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยค่าสถิติ F-test โดยวิธี One-way ANOVA      
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั และ
ไม่พบความแตกต่างในความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพด้านเน้ือหาสาระ              
ผูด้  าเนินรายการ  ดา้นการมีส่วนร่วม ส าหรับดา้นท่ีแตกต่างกนัจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิ  L.S.D.  ดงัตารางท่ี 4.25.1 
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ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพดา้น
รูปแบบรายการ เป็นรายคู่ ในระดบัรายไดต่้าง ๆ  

รายได ้   ต ่ากวา่ 15,000 

บาท 

15,001-20,000 

บาท 

20,001-25,000 

บาท 

25,001-30,000 

บาท 

30,001 บาทข้ึนไป 

   3.44 3.47 3.39 3.32 3.74 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.44 - -0.03 0.05 0.12 -0.30 

(p-value)     (0.789) (0.542) (0.251) (0.011*) 

15,001-20,000 บาท 3.47 0.03 - 0.08 0.15 -0.27 

(p-value)   (0.789)   (0.336) (0.139) (0.011*) 

20,001-25,000 บาท 3.39 -0.05 -0.08 - 0.07 -0.35 

(p-value)   (0.542) (0.336)   (0.526) (0.002*) 

25,001-30,000 บาท 3.32 -0.12 -0.15 -0.07 - -0.42 

(p-value)   (0.251) (0.139) (0.526)   (0.001*) 

30,001  บาทข้ึนไป 3.74 0.30 0.27 0.35 0.42 - 

(p-value)   (0.011*) (0.011*) (0.002*) (0.001*)   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูช้มรายการท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีความเห็นวา่
องค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการมากกว่า     
กลุ่มท่ีมีรายได ้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพ ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล เพื่อสรุปการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
มากกว่า เพศชาย ส่วนใหญ่ มีอายุ 34-41 ปี และ 42-49 ปี ในสัดส่วนเท่ากัน มีระดับการศึกษา     
ปริญญาตรี-สูงกวา่ปริญญา ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001-20,000 บาทต่อเดือน 
 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเพือ่สุขภาพ  LOVE & CARE 
 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ รับชมรายการ LOVE & CARE บ่อย (2 คร้ังต่อเดือน) และสะดวก
ชมรายการในวนัพุธ ช่วงเวลา 14.00 น.-18.00 น. ในแต่ละคร้ังกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมเป็น
ระยะเวลา 10-30 นาที และมกัจะติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ผลการศึกษาความสนใจเม่ือทาง
รายการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมหากทางรายการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ  
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับชมรายการเพือ่สุขภาพ 
 ปัจจยัองคป์ระกอบรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง โดยรูปแบบรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง รองลงมา 
คือ การมีส่วนร่วม โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ เน้ือหาสาระ โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง 
เม่ือศึกษาในปัจจยัองคป์ระกอบรายการ ในแต่ละดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
 รูปแบบรายการ พบว่า มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE           
ในระดบัปานกลาง โดยรูปแบบรายการสัมภาษณ์และตอบปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพมีความเหมาะสมกบั
ผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการ
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รับชมรายการ ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ รูปแบบ
รายการใหถ้าม-ตอบเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ ช่วยเพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน โดยมีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
 เนื้อหาสาระรายการ พบว่า  มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE     
ในระดบัปานกลาง โดยเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 
LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับชมรายการ น้อยท่ีสุด คือ เน้ือหาสาระรายการมีความทนัสมยัและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูช้ม  โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
 ผู้ด าเนินรายการ พบว่า  มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE         
ในระดบัปานกลาง โดยผูด้  าเนินรายการมีความเป็นกนัเองกบัผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับชมรายการ น้อยท่ีสุด คือ ผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกภาพท่ีดี โดยมีอิทธิพลต่อการ
รับชมรายการ ในระดบัปานกลาง  
 การมีส่วนร่วม พบวา่ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบั
ปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมของผูช้มรายการควรกระท าไดต้ลอดทั้งรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัมาก         
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ นอ้ยท่ีสุด คือ เทคโนโลยีท่ีใชร้องรับการส่ือสารจากผูช้มมี
ความเหมาะสม  โดยมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 
   1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ 
โดยผูช้มรายการอายุ 18-49 ปี ชมรายการบ่อย (2 คร้ังต่อเดือนหรือนอ้ยกวา่) และกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป  
ชมรายการบ่อยมาก (4 คร้ังต่อเดือน) ส่วนเพศ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี
ในการชมรายการ  
   1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวกชมรายการ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับวนัท่ีสะดวกชม
รายการ โดยผูช้มท่ีมีอายุ 18-41 ปี สะดวกชมรายการวนัพุธ-ศุกร์ กลุ่มอายุ 42-57 สะดวกชมรายการ 
วนัเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มอายุ 57 ปีข้ึนไป สะดวกชมรายการวนัจนัทร์-องัคาร ส าหรับ ผูช้มรายการท่ีมี
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อาชีพนกัเรียน นกัศึกษาและขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สะดวกชมรายการ วนัเสาร์-อาทิตย ์กลุ่มอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และ ประกอบธุรกิจส่วนตวั สะดวกชมรายการวนัพุธ-ศุกร์ กลุ่มอาชีพรับจา้ง/
งานบริการ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/อ่ืน ๆ สะดวกชมรายการวนัพุธ-อาทิตย ์ส่วนเพศ การศึกษา  รายได ้       
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีสะดวกชมรายการ 
   1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
โดยเพศหญิงและเพศชาย สะดวกชมรายการช่วงเวลา 14.00 น.-18.00 น. ส่วนอายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีสะดวกชมรายการ 
   1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการชมรายการ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการชมรายการ 
โดยผูช้มรายการท่ีมีอายุ 18-57 ปี ชมรายการ ระยะเวลา 10-30 นาที กลุ่มท่ีมีอายุ 57 ปีข้ึนไป ชม.
รายการ ระยะเวลา 30-60 นาที ส่วนเพศ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการ
ชมรายการ 
   1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การศึกษา  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชม
รายการ โดยผูช้มรายการท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีและป.ตรี-สูงกวา่ ติดตามชมเฉพาะช่วง
รายการท่ีสนใจ ส าหรับผูช้มรายการทุกอาชีพ ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ส่วนเพศ อาย ุ 
รายได ้ไมมี่ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ 
   1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ  อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเขา้
ร่วมกิจกรรม โดยเพศหญิงสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพศชาย ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับ ผูช้ม
รายการท่ีมีอาย ุ18-49 ปี ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไป สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับ 
ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา   พนกังานบริษทัเอกชน สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจส่วนตวั ไม่แน่ใจเขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนการศึกษา  รายได ้ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
   1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ  อายุ  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการ
เพื่อสุขภาพท่ีเลือกชม โดยผูช้มรายการเพศหญิงเลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพอ่ืน ๆ เพศชาย 
เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพเด็ก ส าหรับ ผูช้มรายการอายุ 18-33 ปี เลือกชม
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เน้ือหารายการเพื่อสุขภาพความงาม  สุขภาพกาย กลุ่มอายุ 34-41 เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพ
เด็ก กลุ่มอายุ 42-49 เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพกาย กลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป เลือกชมเน้ือหา
รายการประเภทอ่ืน ๆ  ส าหรับ ผูช้มท่ีมีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา  ประกอบธุรกิจส่วนตวั  รับจา้ง/งาน
บริการ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/อ่ืน ๆ เลือกชมเน้ือหารายการประเภทอ่ืน ๆ กลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ เลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพกาย กลุ่มท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน เลือกชม
เน้ือหารายการเพื่อสุขภาพเด็ก ส่วนการศึกษา  รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพ
ท่ีเลือกชม 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
   2.1 ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องค์ประกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระ และดา้นการมีส่วนร่วม วา่มีอิทธิพลต่อการ
รับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั และไม่พบความแตกต่างในความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพดา้นผูด้  าเนินรายการ 
   2.2 ผูช้มรายการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระ  ดา้นผูด้  าเนินรายการและดา้นการมีส่วน
ร่วม วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั  
   2.3 ผูช้มรายการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูช้มรายการท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
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รายการเพื่อสุขภาพ ดา้นเน้ือหาสาระ วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั และไม่
พบความแตกต่างในความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบรายการ             
ผูด้  าเนินรายการ  ดา้นการมีส่วนร่วม 
   2.4 ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการ
เพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพด้านรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระ  ดา้นผูด้  าเนินรายการและดา้นการมีส่วน
ร่วมไม่แตกต่างกนั วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั 
   2.5 ผูช้มรายการท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรายการ
เพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูช้มรายการท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อสุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่าง
กนั เม่ือทดสอบองค์ประกอบของรายการเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในองค์ประกอบของ
รายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั และ
ไม่พบความแตกต่างในความคิดเห็นในองค์ประกอบของรายการเพื่อสุขภาพด้านเน้ือหาสาระ              
ผูด้  าเนินรายการ ดา้นการมีส่วนร่วม 
 
5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ทางสถานี
วิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีปรากฏผลการศึกษาท่ี
สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ผูช้มรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE  เป็นเพศหญิง มากกวา่ เพศชาย เน่ืองจากเพศ
หญิงมีความสนใจในสุขภาพมากกว่าเพศชาย จึงท าให้เพศหญิงสนใจรายการเพื่อสุขภาพมากกว่า 
ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเพื่อสุขภาพ  LOVE & CARE ผูช้มรายการ ส่วนใหญ่           
เปิดรับชมเป็นระยะเวลา 10-30 นาที และมกัจะติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุภากรณ์  พรหมดีราช เร่ือง ความพึงพอใจของผูช้มรายการสุขภาพกบัการดูแลตนเอง     
ซ่ึงผูช้มรายการจะมีพฤติกรรมชมเฉพาะบางช่วงท่ีน่าสนใจ ในระยะเวลา  10-20 นาที เน่ืองจากผูรั้บ
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สารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นหรือความสนใจเดิมท่ีมีอยู่ และ
พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับทัศนคติ และความคิดเห็นเดิมของตน โดยจะ
แสวงหาข่าวสารท่ีสอดคล้องกบัความคิดของตนเอง จึงท าให้ผูช้มรายการมีพฤติกรรมติดตามชม
เฉพาะช่วงรายการท่ีตนเองสนใจ  
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ พบว่า องค์ประกอบ
รายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE      
ในระดบัปานกลาง โดยรูปแบบรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE 
มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการในระดับปานกลางเน่ืองจากรูปแบบรายการเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการจดัรายการวิทยุและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ ประเภทและรูปแบบรายการ หมายถึง วธีิการและลีลาการเสนอเน้ือหารายการและส่ิง
ท่ีอยูใ่นรายการวทิยโุทรทศัน์ ดงันั้น รูปแบบการจดัรายการ จึงมีความส าคญักบัการรับชมรายการ  
 จากการศึกษารูปแบบรายการ พบว่า รูปแบบรายการสัมภาษณ์และตอบปัญหาเก่ียวกับ
สุขภาพมีความเหมาะสมกบัผูช้ม มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE          
มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ ในระดับปานกลาง โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งเตรียมค าถามเป็นชุด  ๆ เพื่อให้สามารถป้อน
ค าถามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสามารถปรับค าถามให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง ในเน้ือหาของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ได้ ซ่ึงจะท าให้รายการน่าสนใจ ท าให้ผูช้มมารับชมรายการมากยิ่งข้ึน เน้ือหาในการ
สัมภาษณ์และตอบปัญหาจะตอ้งเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนั และเป็นเร่ืองท่ีผูช้มรายการสนใจ   
 จากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นเน้ือหาสาระรายการ พบวา่  มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ
เพื่อสุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง โดยเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม มีอิทธิพลต่อ
การรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิชยั ตั้งวร
ธรรม ท่ีได้กล่าวไวว้่า รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาท่ีดีนั้ นจะต้องมีเน้ือหารายการท่ีน่าสนใจ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์และน าไปปฏิบติัได ้  ท าใหผู้ช้มรายการทราบถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
รายการ จึงติดตามชมรายการอยา่งต่อเน่ือง   
 จากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นผูด้  าเนินรายการ พบวา่  มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง โดยผูด้  าเนินรายการมีความเป็นกนัเองกบัผูช้ม มีอิทธิพล
ต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการรับชมรายการ        
ในระดบัมาก เน่ืองจากผูด้  าเนินรายการ เป็นตวัประสานระหว่างกลุ่มผูช้มรายการวิทยุโทรทศัน์กบั
ผูผ้ลิตรายการ และเป็นผูเ้ช่ือมเน้ือหาของรายการให้สมบูรณ์ครบถว้นซ่ึงเป็นแนวคิดของ วิชยั ตั้งวรธรรม 
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ไดก้ล่าวไว ้ดงันั้น หากผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกท่ีดี และมีการใชเ้สียงพดูท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถสร้าง
ความน่าสนใจใหก้บัผูช้มรายการ มากข้ึน 
 จากการศึกษาองค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ LOVE & CARE ในระดบัปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมของผูช้มรายการควรกระท าไดต้ลอด
ทั้งรายการ มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ LOVE & CARE มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อ
การรับชมรายการ ในระดบัมาก  เพราะการให้ผูช้มรายการมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา จะสร้างความ
สนใจให้กบัผูช้มรายการและติดตามตลอดทั้งรายการ ซ่ึงผูด้  าเนินรายการตอ้งมีความส ารวมและไม่ดู
ถูกผูช้มดว้ยการตั้งค  าถามท่ีต้ืนจนเกินไป จึงตอ้งมีการควบคุมมิให้ผูร่้วมรายการส่งเสียงดงัจนเกินไป
เพราะอาจรบกวนสมาธิของผูช้มรายการท่านอ่ืน ๆ ดงันั้น จะเห็นไดว้่า การไดมี้ส่วนร่วมของผูช้ม
รายการ จะสร้างความน่าสนใจให้กบัรายการด้วย ท าให้ผูช้มรายการท่านอ่ืน ๆ ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากรายการดงักล่าว 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ 
ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 อายุมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการชมรายการ และระยะเวลาการชมรายการ โดยผูช้ม
รายการท่ีมีอายุมากกวา่ จะชมรายการบ่อยกวา่และนานกวา่ กลุ่มท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การส ารวจของ นีลเซน ไดก้ล่าวไวว้า่ อตัราการดูโทรทศัน์ของเด็กจะเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเด็กอายุประมาณ 
12-14 ปี หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง เน่ืองจากว่า เม่ือเด็กเร่ิมมีความรู้มากข้ึน อิทธิพลของโรงเรียน
และเพื่อน ๆ ตลอดจนส่ือมวลชนจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงเด็กจะใช้ส่ือเพื่อความบนัเทิง เช่น รายการบนัเทิง 
การ์ตูน ส าหรับผูใ้หญ่วยัท างานนั้น การเปิดรับโทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสือพิมพม์ากพอ ๆ กนั และเม่ือ
ถึงวยัเกษียณอายทุ  างาน 55-60 ปี ปริมาณการดูโทรทศัน์กลบัเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง เน่ืองจากมีเวลาวา่งมาก
ข้ึน ดงันั้นผูช้มรายการท่ีมีอายุมากกว่า จะให้ความสนใจกบัรายการเพื่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ
น้อยกว่า และสอดคล้องกับงานวิจยัของชลลดา  ศรีมงคล คือ ตวัแปรด้านอายุมีความสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาในการติดตามชมรายการ เพราะกลุ่มท่ีมีอายมุาก จะมีเวลามากกวา่ ในการติดตามชมรายการ 
และห่วงใยในสุขภาพตนเอง มากกวา่ คนท่ีอายนุอ้ยกวา่  
 การศึกษา  อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการชมรายการ โดยผูช้มรายการท่ีมีการศึกษา
ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และป.ตรี-สูงกวา่ ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ ส าหรับผูช้มรายการ
ทุกอาชีพ ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลลดา  ศรีมงคล โดยตวั
แปรดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการรับชมรายการ และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ 
Klapper ท่ีไดอ้า้งในศรีศรินทร์ อาภากุล ไดก้ล่าววา่ การเลือกเปิดรับช่วงรายการท่ีสนใจ มีแนวโนม้ท่ี
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ผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นหรือความสนใจเดิมท่ีมีอยู ่และ
พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติ และความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งน้ีเพราะการ
ไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือทศันคติท่ีมีอยู่เดิม ก่อให้เกิดภาวะความไม่
สมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) โดยบุคคลอาจจะลดภาวะความไม่สมดุลน้ี ดว้ยการแสวงหา
ข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดของตนเอง ดงันั้น ผูจ้ดัรายการจึงตอ้งผลิตรายงานให้น่าสนใจและ
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรายการเพื่อ
สุขภาพวา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนัหรือไม่ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 ผูช้มรายการเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบของรายการเพื่อสุขภาพ
ดา้นรูปแบบรายการ  ดา้นเน้ือหาสาระ และดา้นการมีส่วนร่วม ว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อ
สุขภาพ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน ไดก้ล่าวไวว้่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัมาก เร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ เน่ืองมาจากวฒันธรรมและสังคมก าหนด
บทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ดั้งนั้น จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบโดยรวม
วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เพศหญิงถูกชักจูงไดง่้ายกว่าเพศ
ชาย และมีความสนใจรายการเพื่อสุขภาพมากกว่าเพศชาย ยกเวน้แต่การมีส่วนร่วม ซ่ึงเพศชาย            
จะมีส่วนร่วมในรายการมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงจะท าใหเ้พศชายมีความตอ้งการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ
มากข้ึน  
 ผูช้มรายการท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบโดยรวมของรายการ
เพื่อสุขภาพ ดา้นเน้ือหาสาระ วา่มีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ กิติมา สุรสนธิ ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าการศึกษา (Education) ความรู้เป็นตวัแปรส าคญัประการ
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความนึกคิด ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ 
ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัพฤติกรรมการใชแ้ละเปิดรับส่ือ
ของผู ้รับสาร โดยจะเห็นได้ว่า ผู ้ชมรายการท่ีมีการศึกษาต ่ ากว่า มีความต้องการเน้ือหาสาระ             
ของรายการ มากกวา่กลุ่มผูช้มท่ีมีอายุมากกวา่ เน่ืองจาก คนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีการเปิดรับ
ส่ือ และการน าข่าวสารท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั  
 ผูช้มรายการท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบโดยรวมของรายการเพื่อ
สุขภาพว่ามีอิทธิพลต่อการรับชมรายการเพื่อสุขภาพดา้นรูปแบบรายการ ว่ามีอิทธิพลต่อการรับชม
รายการเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rivers Peterson and Jensen อา้งถึงใน       
ปรมะ สตะเวทิน ท่ีได้กล่าวไวว้่า การใช้ส่ือของบุคคลท่ีมีรายได้สูง มกัเป็นการใช้ส่ือเพื่อแสวงหา
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เร่ืองราวหรือข่าวสารหนกั ๆ ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ เพราะบุคคลท่ีมีรายไดสู้ง มีความจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้และแสวงหาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทนัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ ดงันั้นรูปแบบรายการท่ีน่าสนใจ 
มีการถาม-ตอบ จะช่วยสร้างความสนใจใหก้บักลุ่มผูช้มท่ีมีรายไดสู้ง  
 
5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจะน าขอ้มูลไปใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงรายการ แกไ้ของคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ และ
พฒันารายการรายการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มมากยิ่งข้ึน และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของบริษทัไดอี้กช่องทางหน่ึง 
 1. ดา้นการมีส่วนร่วม ทางรายการควรปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีใชร้องรับการส่ือสารจากผูช้ม
ทางบา้นให้มากยิ่งข้ึนโดยการเพิ่มคู่สายโทรศพัท์ของรายการ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ช่องทางการมี
ส่วนร่วมกบัรายการใหผู้ช้มทางบา้นรับทราบให้ครบถว้นทุกช่องทางอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีรายการ
ควรท ากิจกรรมกบัผูช้มทางบา้น เช่น การเล่นเกมส์แจกของรางวลัในรายการ เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มผูช้มเป้าหมายของรายการให้เขา้มามีส่วนร่วมกบัรายการมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีควร
แสดงอตัราค่าใช้จ่ายของการมีส่วนร่วมกบัทางรายการ เช่น การส่งขอ้ความแสดงความคิดเห็นมายงั
รายการ 
 2. ดา้นเน้ือหารายการในแต่ละวนั ควรจดัให้มีความสอดคลอ้งกนั เพื่อความเขา้ใจมากข้ึน
และเพื่อการเปิดรับชมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในรายการมากข้ึน 
เน่ืองจากเน้ือหาของรายการมีประโยชน์และมีความน่าเช่ือถือ จึงมีผูใ้ห้ความสนใจขอขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ไปประกอบการเรียนการสอน โดยผูช้มรายการมีขอ้เสนอแนะอยากให้น าเน้ือหาแบ่งเป็นหมวดหมู่
และรวบรวมเน้ือหาท าเป็นแผน่ซีดี ดีวดีี ออกเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและพลาดโอกาส
ในการติดตามชมในตอนใดตอนหน่ึง หรือจดัท าเป็นหนังสือรายเดือนโดยรวบรวมเร่ืองท่ีรายการ
น าเสนอในแต่ละเดือน เพื่อแจกจ่ายไปยงัหอ้งสมุดและผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 3. จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า  เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อรายการโดยรวม มากกวา่ เพศชาย 
เน่ืองจากเพศหญิงมีความสนใจท่ีจะดูรายการต่างๆและถูกชกัจูงใหดู้รายการง่ายมากกวา่เพศชาย  จึงท า
ให้เพศหญิงสนใจรายการเพื่อสุขภาพมากกว่า ดงันั้นอาจเพิ่ม เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัผูช้มท่ีเป็นเพศ
หญิงใหม้ากข้ึน เช่น สุขภาพและโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดกบัผูห้ญิง หรือ การตั้งครรภ ์
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5.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 1. ควรขยายขอบเขตในการศึกษาใหก้วา้งขวางออกไปในภูมิภาคอ่ืน หรือศึกษาในเขตพื้นท่ี
ชนบท เพื่อศึกษาความตอ้งการของประชาชนท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั 
 2. ควรมีการศึกษาในเชิงวิเคราะห์การน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพ โดยส่ือ
โทรทศัน์ ในประเด็นเก่ียวกบัปริมาณเน้ือหาท่ีน าเสนอวา่เนน้หนกัในดา้นใด มีการน าเสนอในรูปแบบ
รายการประเภทไหนมากน้อยเท่าไร มีปริมาณความถ่ีในการออกอากาศต่อวนั ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน
อยา่งไร ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องใดมากนอ้ยอยา่งไร 
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ศรีศรินทร์  อาภากุล. 2543. การเปิดรับสาร การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจรายการ “ถอดรหัส” 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต. คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 



 83 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร. 2533. การส่ือสารกบัสังคม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
สุรัตน์  ตรีสุกล. 2548. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู และ สุภาพ ฉตัราภรณ์. การออกแบบการวจิยั. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 แบบสอบถาม เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวทิยโุทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจะ
น าไปใชป้ระกอบการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีผูว้จิยัจึงใคร่ขอความร่วมมือมายงั
ท่าน โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้น โดยค าตอบของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการ
ศึกษาวจิยั ขอ้มูลของท่านจะเป็นส่วนท าใหง้านวจิยัมีความถูกตอ้งและเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 
ค าช้ีแจง : กรุณาตอบแบบสอบถามน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไวใ้หค้รบถว้นตามความตอ้งการ 
 
ส่วนที ่1 : ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ       1. หญิง       2.  ชาย 
2.  อาย ุ

 1.  18-25 ปี    2.  26-33 ปี 
 3.  34-41 ปี    4.  42-49 ปี 
 5.  50-57 ปี    6.  57 ปีข้ึนไป 

3.  ระดบัการศึกษา 
 1.  ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา-ม.3/ปวช.  2.  ม.6/ปวส. 
 3.  ปริญญาตรี-สูงกวา่ 

4.  อาชีพ 
 1.  นกัเรียน นกัศึกษา   2.  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 3.  พนกังานบริษทัเอกชน  4.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 5.  รับจา้ง/งานบริการ   6.  พอ่บา้น/แม่บา้น 
 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………… 

5.  รายไดบุ้คคลต่อเดือน 
 1.  ต ่ากวา่ 10,000 บาท  2.  10,001-15,000 บาท 
 3.  15,001-20,000 บาท  4.  20,001-25,000 บาท 
 5.  25,001-30,000 บาท  6.  30,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 : พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเพือ่สุขภาพ   
6.  ท่านชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 มากนอ้ยแค่ไหน  

  1.บ่อยมาก (4 คร้ังต่อเดือน)     2. บ่อย (2คร้ังต่อเดือน)      3. นานๆ คร้ัง 
7. วนัท่ีท่านสะดวกดูรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้)  
    1.  วนัจนัทร์    2. วนัองัคาร     3. วนัพุธ    4. วนัพฤหสับดี 
    5.  วนัศุกร์    6.  วนัเสาร์    7. วนัอาทิตย ์
8. เวลาท่ีเหมาะสมส าหรับดูรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ 
   1.  6.00น. - 10.00น.    2. 10.00น. - 14.00น.     3. 14.00น. - 18.00น.  
  4.  18.00น.-22.00น.   5. 22.00น. - 2.00น.      6. 2.00น. - 6.00น.   
9.  ท่านชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 โดยใชร้ะยะเวลา  
       การเปิดรับชมแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียแลว้ 
   1.  ต ่ากวา่คร้ังละ 10 นาที    2.  10 - 30 นาที   3. 30 - 60 นาที 
10.  ท่านชมรายการเพื่อสุขภาพทางโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  ในลกัษณะใด 

  1.  ติดตามชมตั้งแต่ตน้จนจบรายการ   
  2.  ติดตามชมรายการสลบักบัรายการอ่ืนๆ 
  3.  ติดตามชมเฉพาะช่วงรายการท่ีสนใจ 

11.หากทางรายการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพท่านสนใจเขา้ร่วมหรือไม่ 
   1.  สนใจ    2.  ไม่สนใจ         3.  ไม่แน่ใจ 
12. ท่านเลือกชมเน้ือหารายการเพื่อสุขภาพในประเด็นใด มากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

  1.  สุขภาพความงาม เช่น การดูแลผวิพรรณ การจดัฟัน เป็นตน้ 
  2.  สุขภาพกาย เช่น การดูแลสุขภาพและวธีิรักษาเม่ือป่วยเป็นโรคต่างๆ 
  3.  สุขภาพเด็ก เช่น การอุม้เด็กใหถู้กวธีิ การสังเกตอาการผดิปกติของลูก  เป็นตน้ 
  4.  สุขภาพจิต เช่น วธีิเสริมสร้างก าลงัใจเม่ือป่วยเป็นโรคอมัพฤต 
  5.  การแนะน าการแพทยท์างเลือก เช่น ใชว้ธีิธรรมชาติบ าบดั หรือการฝังเขม็เป็นตน้ 
  6.  การแนะน าเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ช่วยรักษาโรคง่ายข้ึน เช่น ใชหุ่้นยนต ์

ผา่ตดั Bypass โดยไม่ตอ้งเปิดช่องอก 
  7.  การป้องกนัอนัตรายจากส่ิงรอบตวั เช่น สัตวเ์ล้ียง หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
  8.  การแนะน าอาหารบ ารุงสุขภาพพร้อมวธีิประกอบอาหาร  
  9.  การแนะน าการออกก าลงักาย ประเภทต่างๆ 
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ส่วนที ่3 :  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับชมรายการเพือ่สุขภาพ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  กบัประเด็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อรายการเพื่อสุขภาพ
ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 
โดยก าหนดให ้5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 4 = เห็นดว้ยมาก, 3 = เห็นดว้ยปานกลาง, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 
1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.รูปแบบรายการ 
1.1 รูปแบบรายการน าเสนอรายการมีความ 
หลากหลายและน่าสนใจ 

     

1.2 รูปแบบรายการสัมภาษณ์และตอบปัญหา 
เก่ียวกบัสุขภาพมีความเหมาะสมกบัผูช้ม 

     

1.3 รูปแบบรายการใหถ้าม-ตอบในรายการ 
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ สามารถดึงดูดให้ 
ผูช้มติดตามรายการอยา่งต่อเน่ือง 

     

1.4 รูปแบบรายการใหถ้าม-ตอบเก่ียวกบัขอ้มูล 
ดา้นสุขภาพ ช่วยเพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหามาก 
ยิง่ข้ึน 

     

2.เนือ้หาสาระ 
2.1 เน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม 

     

2.2 เน้ือหาสาระรายการมีความทนัสมยัและตรง 
กบัความตอ้งการของผูช้ม 

     

2.3 เน้ือหาระครอบคลุมความรู้ดา้นศาสตร์ทาง 
การแพทยท์างเลือก 

     

3.ผู้ด าเนินรายการ 
3.1 ผูด้  าเนินรายการมีการสรุปประเด็นไดอ้ยา่ง 
 ถูกตอ้ง 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.2 ผูด้  าเนินรายการใชภ้าษาในการส่ือความได ้
 อยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

     

3.3 ผูด้  าเนินรายการมีบุคลิกภาพท่ีดี      
3.4 ผูด้  าเนินรายการมีความเป็นกนัเองกบัผูช้ม      
3.5 การสนทนาใหป้ระเด็นท่ีเป็นประโยชน์      
4.การมีส่วนร่วม 
4.1 การมีส่วนร่วมของผูช้มรายการควรกระท าได ้
ตลอดทั้งรายการ 

     

4.2 ช่องทางท่ีใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในรายการมี 
ความเหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการ 

     

4.3 ผูช้มติดต่อไปยงัรายการและไดรั้บการ 
ตอบสนองทนัที 

     

4.4 การแสดงความคิดเห็น/การสอบถามขอ้มูล 
ผา่นรายการมีความสะดวก 

     

4.5 การมีส่วนร่วมในรายการเป็นเร่ืองคุม้ค่า      
4.6 เทคโนโลยท่ีีใชร้องรับการส่ือสารจากผูช้มมี 
ความเหมาะสม 

     

4.7 การสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่งผูช้มกบั 
รายการมีความชดัเจน ปราศจากเสียงรบกวน 

     

 
ส่วนที ่4  : ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัผิู้เขยีน 

 
ช่ือ - สกุล  : วา่ท่ี ร.ต.หญิง สกุลกานต ์ แกว้แสน 
วนั เดือน ปี เกดิ : วนัท่ี 12 กนัยายน 2530 
ทีอ่ยู่  : 149/1 ถ.พระรามท่ี 5 แขวงนครไชยศรี 
                                         เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ประวตัิการศึกษา : มธัยมศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  

ระดบัปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 
คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประวตัิการท างาน : ปี พ.ศ. 2553 - 2554 เจา้หนา้ท่ีโครงการแผนกส่งก าลงัอิเล็กทรอนิกส์ 
   ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก  

ปี พ.ศ. 2554 - 2555  รับราชการทหาร ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีก ากบัเวที  
กองการกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ กรมการทหารส่ือสาร 
ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั รับราชการทหาร ต าแหน่งนายทหารกระจายเสียง 
กองการกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ กรมการทหารส่ือสาร 
ช่วยราชการ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีส่งก าลงัทางเทคนิค  
แผนกส่งก าลงัอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ  
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก  

เบอร์โทรศัพท์ : 02-271-0060-9 ต่อ 92227, 087-089-6599 
อเีมล์                      : dek.hop@msn.com 
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