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พฤติกรรมการการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ “โซเชียลทีวี” ใน

รายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล 

The Bangkok Resident’s Exposure and Attitudes on Social TV on  

Morning News Program of Nation Channel 

นางสาว   ฐิตาภา  สิริพิพัฒน์ และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ““พฤติกรรมการการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ต่อ “โซเชียลทีวี” ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล” มีวัตถุประสงค์การวิจัย

ดังนี้ 

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ โซเชียลทีวี ใน

รายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ กับทัศนคติ ของผู้รับ โซเชียลทีวี ใน

รายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ โซเชียลทีวี ใน

รายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ซึ่งประชากรที่ศึกษา  คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และ

เคยส่งข้อความโต้ตอบผ่านโซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางเนชั่น ชาแนล จ านวน 300 คน   

 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40ปีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน  มี
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ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือนมากกว่า 40,000 บาท 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 

 พฤติกรรมการเปิดรับของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทาง

สถานีข่าว เนชั่น ชาแนล ส่วนใหญ่จะเปิดชม 4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลารับโซเชียลทีวีครั้งละ 30 นาที 

ส่วนใหญ่จะส่งข้อความเฉพาะวันที่มีประเด็นน่าสนใจ สถานที่ๆรับชม คือ บนรถ/ระหว่างการเดินทาง 

ส่วนใหญ่รับชมโซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทาง เนชั่น ชาแนล ผ่านช่องทางไทม์ไลน์ในทวิต

เตอร์ เหตุผลหลักในการรับชม คือ เพ่ือติดตามข่าวสารรายวันทั้งในและต่างประเทศ 

 ทัศนคติโดยรวมของโซเชียลทีวี มีลักษณะ เชิงบวก หากแยกเป็นรายด้าน ทัศนคติที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล เป็นดังนี้คือ 

ด้านการใช้งานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดยประเด็นที่มี

ทัศนคติสูงสุดคือ “โซเชียลทีวี ท าให้ท่านได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว”  

ด้านการน าเสนอจากรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดย

ประเด็นที่มีทัศนคติสูงสุดคือ “ช่วงโซเชียลทีวี ที่น าข้อความมาอ่านออกอากาศ ท าให้รายการข่าวข้น

รับอรุณ ทางเนชั่นชาแนล มีความน่าสนใจมากข้ึน” 

ด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดยประเด็นที่มี

ทัศนคติสูงสุดคือ “การเชิญชวนผ่านทวิตเตอร์หลักของรายการ @KK_nationท าให้ท่านอยากส่ง

ข้อความผ่านโซเชียลทีวีของรายการข่าวข้นรับอรุณ” 

 

บทน า 

ความเป็นมาของปัญหา 

 เนื่องจาก รายการ ข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าวเนชั่น ชาแนล ได้น า “โซเชียลทีวี” มาใช้

เป็นรายการแรกของประเทศไทย เพ่ือสื่อสารกับผู้ชมในรายการ  ซึ่งนับว่า โซเชียลทีวี เป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวกรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกและทันสมัยอย่างมาก  
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อ โซเชียลทีวี ใน

รายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าวเนชั่น ชาแนล เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนารายการ 

โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าวเนชั่น ชาแนล ต่อไป 

 

     ปัญหาน าวิจัย 

1. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติความรู้สึก และแนวโน้ม
พฤติกรรมการเปิดรับต่อ โซเชียลทีวี ใน รายการ ข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น 
ชาแนล อย่างไร 
 

2. พฤติกรรมการเปิดรับ โซเชียลทีวี ในรายการ ข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล มี
ความสัมพันธ์ กับทัศนคติความรู้สึกที่มีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการ ข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานี
ข่าว เนชั่นชาแนล หรือไม่ อย่างไร 

 
3. ทัศนคติความรู้สึก ที่มีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการ ข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล 

มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ ของผู้ชมโซเชียลทีวี ในรายการ ข่าวข้นรับ
อรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่นชาแนล หรือไม่ อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ 

โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ กับทัศนคติความรู้สึก ของผู้รับ 

โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติความรู้สึก กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ 

โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

        การศึกษาเรื่อง ““พฤติกรรมการการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ต่อ “โซเชียลทีวี” ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล” เป็นการศึกษาการวิจัยเชิง

ส ารวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

และเคยส่งข้อความโต้ตอบผ่านโซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางเนชั่น ชาแนล จ านวน 300 

คน  

 ในส่วนของแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Close-ended question)  ค าถาม

ปลายเปิด (Open-ended question) และค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และมาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Independence) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40ปีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน  มี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือนมากกว่า 40,000 บาท 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 

 พฤติกรรมการเปิดรับของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทาง

สถานีข่าว เนชั่น ชาแนล ส่วนใหญ่จะเปิดชม 4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลารับโซเชียลทีวีครั้งละ 30 นาที 

ส่วนใหญ่จะส่งข้อความเฉพาะวันที่มีประเด็นน่าสนใจ สถานที่ๆรับชม คือ บนรถ/ระหว่างการเดินทาง 

ส่วนใหญ่รับชมโซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทาง เนชั่น ชาแนล ผ่านช่องทางไทม์ไลน์ในทวิต

เตอร์ เหตุผลหลักในการรับชม คือ เพ่ือติดตามข่าวสารรายวันทั้งในและต่างประเทศ 
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 ทัศนคติโดยรวมของโซเชียลทีวี มีลักษณะ เชิงบวก หากแยกเป็นรายด้าน ทัศนคติที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีต่อ โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล เป็นดังนี้คือ 

ด้านการใช้งานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดยประเด็นที่มี

ทัศนคติสูงสุดคือ “โซเชียลทีวี ท าให้ท่านได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว”  

ด้านการน าเสนอจากรายการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดย

ประเด็นที่มีทัศนคติสูงสุดคือ “ช่วงโซเชียลทีวี ที่น าข้อความมาอ่านออกอากาศ ท าให้รายการข่าวข้น

รับอรุณ ทางเนชั่นชาแนล มีความน่าสนใจมากข้ึน” 

ด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับทัศนคติอยู่ในเชิงบวก โดยประเด็นที่มี

ทัศนคติสูงสุดคือ “การเชิญชวนผ่านทวิตเตอร์หลักของรายการ @KK_nationท าให้ท่านอยากส่ง

ข้อความผ่านโซเชียลทีวีของรายการข่าวข้นรับอรุณ” 

 

ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต 

1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อไปควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ ได้ผล

การศึกษาเชิงลึกโดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องโซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว 

เนชั่นชาแนล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อเรื่อง 

โซเชียลทีวี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนล หลังเกิดทีวีดิจิตอล ในส่วนของ

พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชน  

3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อโซเชียลทีวี

ในรายการข่าวข้นรับอรุณ ทางสถานีข่าว เนชั่น ชาแนลของประชากรในจังหวัดอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลการศึกษากับประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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