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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมท่ีมีตอรายการ          

”แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงกําหนดแนวทาง

ในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

กลุมผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ท่ีมีอายุ 25 ข้ึนไป ท่ีเคยเปดรับชมรับชมรายการ         

”แมดอกโสนบานเชา”ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี อยางนอย 1 ครั้งใน 3 เดือนท่ีผานมา  

โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน และ

นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ      

 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงไดออกเปน 2 สวนสวนแรก ใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลในการอธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูล

หรือตัวแปรในการวิจัย โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทาง

ประชากร พฤติกรรมการเปดรับชม ปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมการเปดรับชมของผูชมท่ีมีตอรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ของกลุมตัวอยาง สวนท่ี

สอง ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือใชวิเคราะหและทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมใช T-test และมากกวา 2 กลุมใชการวิเคราะหคา
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช F-test ในสวนของผลการศึกษาพบวา

กลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุมากท่ีสุดอยูในชวง

ระหวาง 45 – 54 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท สวน

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” กลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการ “แม

ดอกโสนบานเชา” บอย (2-3 ครั้งตอเดือน) โดยรับชมรายการชวงท่ี2 คือผูดําเนินรายการสาธิต

การทําอาหารสูตรท่ี 1 มากท่ีสุด และรับชมรายการในลักษณะเปลี่ยนชองสลับไปมากับ

สถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ         

 สําหรับความคิดเห็นในการรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา”นั้น ผลการศึกษาพบวา

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นจากการชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” พบวากลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นจากการรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” ในภาพรวมอยูในระดับสูง ในดานความพึง

พอใจของผูชมตอรายการ “แมดอกโสนบานเชา” พบวาผูชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” มี

ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” ในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดาน

การใชประโยชนของผูชมจากการรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” พบวาผูชมรายการ“แม

ดอกโสนบานเชา” มีการใชประโยชนของผูชมจากการรับชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก        

 จากการทดสอบสมมติฐานแรกพบวา คุณลักษณะทางประชากรของผูชมรายการกับ

พฤติกรรมการรับชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ใน

ภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน จากการทดสอบสมมติฐานท่ีสองพบวา คุณลักษณะทางประชากร

ของผูชมรายการท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการรับชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานท่ีสามพบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ 

“แมดอกโสนบานเชา” กับความพึงพอใจของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ 

”แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน จาก

การทดสอบสมมติฐานสุดทายพบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” กับ

การใชประโยชนจากการรับชมรายการของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ”

แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 

 

บทนํา 
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 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันวัฒนธรรมอาหารไทยถูกนํามาถายทอดผานสื่อตางๆอยางแพรหลายท้ังสื่อ

โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล มีจุดประสงคเพ่ือการเผยแพร การใหการศึกษา สื่อมวลชนจึง

ถือวามีบทบาทสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรม รวมถึงสะทอนมุมมองความเปนมาดาน

วัฒนธรรมการประกอบอาหาร หรือสืบทอดความรูดานอาหารใหคงอยูตอไป ท้ังนี้สื่อรายการ

โทรทัศนนับวาเปนสื่อท่ีมีความนาสนใจ และมีอิทธิพลตอผูรับสารมากท่ีสุดในหลายดาน ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บันเทิง วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ดวยเหตุผลท่ีสื่อโทรทัศนประกอบดวย

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ทําใหผูรับสารไดรับอรรถรสในการรับชม สื่อโทรทัศนจึงถือปนชองทาง

ท่ีสําคัญของคนสวนใหญในสังคมในการบริโภคขอมูลขาวสาร     

 รายการอาหารในประเทศไทยมีอยูมากมายหลายประเภท  ซ่ึงรายการแตละรายการมี

แนวความคิด เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการดําเนินรายการและพิธีกรผูดําเนินรายการท่ีแตกตางกัน

เพ่ือสนองความตองการ  และดึงดูดความสนใจของผูรับชมรายการโทรทัศนท่ีแตกตาง

หลากหลายเชนกัน  ทุกรายการจึงตองปรับปรุงรูปแบบรายการใหกาวหนาตามโลกยุค

โลกาภิวัฒน  บางรายการตองยกเลิกการผลิต  บางรายปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา  การดําเนิน

รายการ เวลาท่ีออกอากาศใหสัมพันธกับวัตถุประสงคของรายการและสัมพันธกับความตองการ   

และเวลารับชมของกลุมเปาหมาย  รายการอาหารเปนรายการโทรทัศนประเภทหนึ่งท่ีไดรับความ

นิยมเพ่ิมข้ึนจากอดีตจนปจจุบัน  เพราะเปนการนําเสนอวิธีการทําอาหาร  ขอมูลความรูทาง

โภชนาการและสุขภาพพรอมสอดแทรกความบันเทิงในรายการทําใหผูรับชมไดรับความรูใหมๆ  

ท่ีเปนประโยชนพรอมความบันเทิงในขณะเดียวกัน     

 รายการ”แมดอกโสนบานเชา” จัดอยูในประเภทรายการสาระบันเทิง ออกอากาศทุกวัน

อังคาร เวลา 10.30 – 10.55 น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี ดําเนินรายการโดยดร.ยิ่ง

ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ เปนอีกหนึ่งรายการท่ีไดรับความนิยมสูงจากผูชมรายการ และยังคงอยูใน

ผังรายการมาอยางยาวนาน ดวยเอกลักษณของผูดําเนินรายการ ผูสาธิตประกอบอาหารคือ

อาจารยสอนทําอาหารท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในความสามารถ  การใหขอมูล  เนื้อหารายการ

ท่ีมาจากตัวของผูดําเนินรายการเอง การทําอาหารเปนศาสตรชนิดหนึ่ง  ซ่ึงดร.ยิ่งศักดิ์ สามารถ

เนนใหเห็นถึงความสุขและความอยากท่ีจะทําอาหาร โดยการใชวัตถุดิบท่ีหางาย ความพิถีพิถัน 

และความอรอย พรอมถูกหลักโภชนาการเปนประโยชนตอสุขภาพ และตลอดเวลาท่ีรับชม

รายการ ดวยลีลาเฉพาะตัวของดร.ยิ่งศักดิ์ประกอบกับเนื้อหาท่ีนาสนใจ ทําใหรายการ”แมดอก

โสนบานเชา”   มีความสนุก มีชีวิตชีวา นาสนใจ และมอบความรูไปในขณะเดียวกัน ซ่ึงในเดือน
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กรกฎาคม 2555 ท่ีผานมา ทางรายการแมดอกโสนบานเชาไดมีการปรับรูปแบบรายการ เนื้อหา

รายการ และการดําเนินรายการของ ผูดําเนินรายการผานภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนหลัก

(Bi-lingual) เพ่ือใหความรูในดานภาษาอังกฤษกับผูชมรายการ เพ่ือใหสอดคลองกับการท่ี

ประเทศไทยเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ.ศ.2558 เพ่ือสรางโอกาส

ใหกับรายการอาหารไทยในระดับอาเซียน และเปนสวนหนึ่งในการถายทอดวัฒนธรรมอาหารไทย

สูอาเซียน รวมระยะเวลาการออกอากาศรายการ”แมดอกโสนบานเชา”รูปแบบใหมจนถึงปจจุบัน 

ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน จากเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น เห็นไดวาสื่อโทรทัศนมีบทบาท

สําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมของประเทศไทยผานทางรายการอาหาร ซ่ึงประกอบไปดวย

รูปแบบรายการ เนื้อหา ผูดําเนินรายการ และสูตรอาหารในรายการ ประกอบกับการท่ีประเทศ

ไทยเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ.ศ.2558 ดังนั้นการผลิตรายการตองมี

การปรับรูปแบบและเนื้อหารายการ การใชภาษาอังกฤษในการดําเนินรายการจึงเปนสิ่งสําคัญใน

การสื่อสารกับผูชมรายการ และยังเปนการแสดงถึงศักยภาพ ดานการเตรียมความพรอมของ

รายการในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       

 ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการ

ใชประโยชนของผูชมท่ีมีตอรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ใน

เขตกรุงเทพมหานคร”  โดยมุงศึกษาจากความคิดเห็นผูชมรายการแมดอกโสนบานเชา 

พฤติกรรมการเปดรับรายการแมดอกโสนบานเชา ความพึงพอใจ และการใชประโยชนจาก

รายการรับชมแมดอกโสนบานเชา โดยการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลสําหรับผูผลิตรายการแมดอกโสน

บานเชาในการปรับปรุงคุณภาพรายการ พัฒนารูปแบบรายการ และสําหรับผูผลิตรายการท่ีสนใจ 

สามารถนําขอมูลท่ีไดศึกษามาประยุกตใชพัฒนาการดานการบริหารการผลิตรายการในปจจุบัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร               

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ของผูชมรายการในเขต

กรุงเทพมหานคร                 

3.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการรับชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ของผูชมรายการในเขต

กรุงเทพมหานคร                 
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4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ของผูชมรายการในเขต

กรุงเทพมหานคร                  

5.เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ของผูชมรายการในเขต

กรุงเทพมหานคร                        

6.เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการรับชมรายการ       

”แมดอกโสนบานเชา”                

7.เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจท่ีมีตอรายการ       

”แมดอกโสนบานเชา”                

8.เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรับชมรายการกับความพึงพอใจท่ีมีตอรายการ               

”แมดอกโสนบานเชา”                     

9.เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรับชมรายการกับการใชประโยชนท่ีมีตอ

รายการ”แมดอกโสนบานเชา” 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมท่ี

มีตอรายการแมดอกโสนบานเชา ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบของการเชิงสํารวจ 

(Survey) แบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม

เอง (Self-administered Questionnaire) เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาอภิปรายผลถึงความสัมพันธ

ของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใชประโยชนจาก

รายการแมดอกโสนบานเชา 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวาผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับชมรายการ จากการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวแปรทางดาน

ลักษณะประชากรศาสตรท้ังหมด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความ

สัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ในบางประเด็น ซ่ึงผลท่ีไดสอด

คลองกับท่ี จอหน บิทเนอร (Bittner, 1983, pp. 434-435) กลาวไววา ลักษณะทางประชากร
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ศาสตรของมวลชนผูรับสารท่ี ไดแก อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา และ

ภูมิลําเนา จากคุณสมบัติท่ี   ตางกันทําใหผูรับสารแตละคน มีลักษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกตา

งกันดวย และยังสอดคลองกับแนวคิดของเดอเฟลอร (อางถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2541, น. 22) 

ท่ีไดอธิบายไววา คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของประชากร 

เนื่องจากบุคคลท่ีอย ูในแตละกลุมประชากรจะมีกิจกรรม การดําเนินชีวิต และเวลาวางท่ีแตกตาง

กัน          

 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการรับชมรายการ ”แมดอกโสนบานเชา” ท่ีแตกตางกัน จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตาง

กันจะมีความพึงพอใจตอการรับชมรายการในดานรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ การนําเสนอ

รายการ และคุณสมบัติผูดําเนินรายการโดยรวมแตกตางกัน สอดคลองกับท่ี จอหน บิทเนอร 

(Bittner, 1983, pp. 434-435) กลาวไววา ลักษณะทางประชากรศาสตรของมวลชนผูรับสารท่ี 

ไดแก อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา และภูมิลําเนา จากคุณสมบัติท่ีตางกัน

ทําใหผูรับสารแตละคน มีลักษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกตางกันดวย 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” ไมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรายการ ”แมดอก

โสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในแตละดาน ไดแก เนื้อหารายการ การ

นําเสนอรายการ และคุณสมบัติผูดําเนินรายการ ยกเวนประเด็นของลักษณะการรับชมรายการมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” ดานรูปแบบรายการ 

กลาวคือ ผูชมรายการท่ีเปดรับชมรายการตั้งแตตนจนจบมีความพึงพอใจสูงกวาผูชมรายการท่ี

เปลี่ยนชองสลับไปมากับสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ และผูชมรายการท่ีเปลี่ยนชองทุกครั้งท่ีมีโฆษณา  

ในขณะท่ีผูชมรายการท่ีมีลักษณะในการรับชมรายการเฉพาะชวงท่ีสนใจ มีความพึงพอใจสูงกวา

ผูชมรายการท่ีเปลี่ยนชองสลับไปมากับสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ และผูชมรายการท่ีเปลี่ยนชองทุก

ครั้งท่ีมีโฆษณา  

สรุปไดวาการท่ีผูชมรายการมีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ “แมดอกโสนบานเชา” 

มาก คือเปดรับชมรายการตั้งแตตนจนจบ ไดใชเวลาในการดูรายการมาก จึงมีความพึงพอใจจาก

การชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา”มากเชนกัน โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย

ของปาลมกรีน เวอเนอร และ เรยเบิรน (Palmgreen, Wenner, & Rayburn, 1981, pp. 451-
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478) ท่ีพบวา ความพึงพอใจมี ความสัมพันธกับการเปดใชสื่อ โดยท่ีระดับความพึงพอใจท่ีไดรับ

จากสื่อใดสื่อหนึ่งมากเทาใด ก็ยิ่งจะมีการเปดรับสื่อนั้นมากข้ึนดวยสอดคลองกับผลการศึกษาของ

ศันสนีย นิธิจินดา (2552,น.98) ท่ีพบวาพฤติกรรมการเปดรับรายการคริส ดิลิเวอรี่ของกลุมเป

าหมาย มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจตอรายการ คือ ยิ่งผูชมมีพฤติกรรมในการรับชม

รายการมากเทาใด ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจตอรายการมากยิ่งข้ึน   

 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” ไมมี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมรายการ ของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีตอรายการ “แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในแตละดาน ไดแก 

การสรางเอกลักษณใหแกตนเอง การปฏิสัมพันธทางสังคม และความบันเทิง ยกเวนประเด็นของ

ลักษณะการรับชมรายการมีความสัมพันธกับการใชประโยชนของผูชมรายการ “แมดอกโสน

บานเชา” ดานการรับรูขาวสาร กลาวคือ ผูชมรายการท่ีเปดรับชมรายการตั้งแตตนจนจบ มีการ

ใชประโยชนสูงกวาผูชมรายการ ท่ีเปลี่ยนชองสลับไปมากับสถานีโทรทัศนชองอ่ืนๆ และผูชม

รายการท่ีเปลี่ยนชองทุกครั้งท่ีมีโฆษณา  ในขณะท่ีผูชมรายการท่ีมีลักษณะในการรับชมรายการ

เฉพาะชวงท่ีสนใจ มีการใชประโยชนสูงกวาผูชมรายการท่ีเปลี่ยนชองสลับไปมากับสถานีโทรทัศน

ชองอ่ืนๆ และผูชมรายการท่ีเปลี่ยนชองทุกครั้งท่ีมีโฆษณา ผูศึกษาวิเคราะหไดวาดวยรูปแบบ

รายการ“แมดอกโสนบานเชา” เปนรายการอาหาร ประเภทสาระบันเทิง ดังนั้นเนื้อหารายการ

สวนใหญท่ีรายการนําเสนอขอมูลขาวสารสาระประโยชน สูตรอาหาร โภชนาการตางๆ อาจ

เปนไปไดวาลักษณะการรับชมรายการมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมรายการ

เพียงแคดานการรับรูขาวสาร คือทราบถึงขอมูลขาวสารดานโภชนาการในรายการ แตประเด็นท่ี

ลักษณะการรับชมรายการไมมีความสัมพันธกับดานอ่ืนอาจเปนเพราะรายการดังกลาวเปน

รายการอาหาร ประเภทสาระบันเทิง ท่ีผสมผสานระหวางสาระความรู กับความบันเทิง จึงทําให

มีรูปแบบรายการท่ีเขาใจงาย ไมซับซอน เนื้อหาของ สาระความรูไมหนักหรือยากเกินไป เปนการ

นําเสนอขอมูลขาวสารดานอาหาร และการสาธิตทําอาหาร จึงแตกตางจากรายการประเภทอ่ืนท่ี

สามารถนําประเด็นในรายการมาสรางเอกลักษณใหแกตนเอง การปฏิสัมพันธทางสังคม และ

ความบันเทิงได          

   

 

ขอเสนอแนะสําหรับรายการ 
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การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูชมท่ี

มีตอรายการ”แมดอกโสนบานเชา” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของไดปรับปรุง และพัฒนารายการ ดังนี้

 1.จากผลการศึกษาพบวา จากผลการศึกษาพบวาผูชมรายการสวนใหญเปนเพศหญิง     

มีอายุมากท่ีสุดอยูในชวงระหวาง 45 – 54 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 

30,000 บาท แสดงใหเห็นกลุมผูชมรายการ”แมดอกโสนบานเชา”ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม เม่ือทราบ

ถึงขอมูลทางประชากรของผูชมท่ีเปลี่ยนไปแลว รายการ”แมดอกโสนบานเชา”ควรมีการปรับ

รูปแบบและเนื้อหาใหเขาถึงกลุมผูชมรายการใหมากข้ึน     

 2.สําหรับผลการศึกษาท่ีพบวาความคิดเห็น และความพึงพอใจจากการรับชมรายการ 

“แมดอกโสนบานเชา” ในภาพรวมอยูในระดับสูง มีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจจากการ

รับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” ในดานคุณสมบัติของผูดําเนินรายการมากท่ีสุด ในประเด็น

ท่ีผูดําเนินรายการมีความเปนกันเองกับผูชมมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาบุคลิกและรูปแบบการ

นําเสนอรายการของผูดําเนินรายการ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ ยังคงเปนแมเหล็กท่ีดึงดูด

ผูชมในการรับชมรายการอยู ซ่ึงถือเปนประเด็นหลักท่ีทําใหรายการไดรับความนิยม แตในทาง

กลับกันทางรายการ“แมดอกโสนบานเชา” ควรมีการสรางผูดําเนินรายการข้ึนมา เพ่ือความ่ันคง

ของรายการในอนาคต โดยอาจเปนทายาทของดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ หรือเปนการตูนท่ีมี

บุคลิกลักษณะคลายดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ เปรียบเสมือนตัวแทนในกรณีท่ีผูดําเนินรายการ

ตองการเกษียณอายุ 

3.นอกจากนี้ ผลการศึกษาท่ีพบวาผูชมรายการมีความคิดเห็นตอรายการ “แมดอกโสน

บานเชา” ในดานการนําเสนอรายการ ประเด็นท่ีองคประกอบตางๆในรายการ อาทิ ฉาก แสงสี

เสียง เครื่องแตงกาย มีความเหมาะสม สวยงาม และนาติดตาม อยูในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกับผลการศึกษาผูชมรายการมีความพึงพอใจตอรายการ“แมดอกโสนบานเชา”ในดาน

การนําเสนอรายการ ในประเด็นท่ีเพลงประกอบรายการ ฉากของรายการ และกราฟฟครายการ 

อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาการนําเสนอรายการในเรื่องของเทคนิคตางๆยังตองมีการ

ปรับปรุงแกไขใหมากข้ึน เพราะท่ีผานมารายการ“แมดอกโสนบานเชา” ไดใหความสําคัญไปท่ี

เนื้อหารายการ ความถูกตองของสูตรอาหารท่ีนําเสนอ และคุณสมบัติของผูดําเนินรายการ ซ่ึง

หากผูผลิตรายการจะนําขอเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงดานการนําเสนอรายการ อาจทําใหเพ่ิมกลุม

ผูชมรายการ และความพึงพอใจในดานการนําเสนอรายการท่ีมากข้ึนก็เปนได   
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 4. ผลการศึกษาการใชประโยชนของผูชมจากการรับชมรายการ“แมดอกโสนบานเชา” 

ในดานการปฏิสัมพันธทางสังคม ประเด็นท่ีนําขอมูลหรือสูตรอาหารไปสนทนากับบุคคลอ่ืน 

(เพ่ือน, ครอบครัว) และไดใชเวลารวมกันในครอบครัวขณะรับชมรายการ อยูในระดับปานกลาง 

แสดงใหเห็นถึงชวงเวลาท่ีรายการออกอากาศ (เวลา 10.30-10.55น.) เปนชวงเวลาทํางาน การใช

เวลาปฏิสัมพันธในครอบครัวจึงนอย อุปสรรคอาจเกิดจากการจัดผังรายการออกอากาศของทาง

สถานีโทรทัศน ท่ีกําหนดวารายการอาหารเปนรายการสําหรับกลุมผูชมรายการท่ีเปนกลุมแมบาน 

ควรจะจัดอยูในวันธรรมดา ชวงเวลาท่ีกลุมผูชมรายการอยูบาน แตความเปนจริงทางผูผลิต

รายการก็ตองการเวลาในการออกอากาศท่ีเปนวันหยุด วันพักผอน หรือชวงเวลา19.00-22.00น. 

ของวันธรรมดา เพ่ือผลิตรายการใหกลุมผูชมรายการไดใชเวลาในการรับชมมากท่ีสุด 
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