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การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Exposure Behaviors, Uses and Gratification of Audience in Bangkok Metropolis Toword 
“Rueng Lao Saturday-Sunday” Program on Channel 3 

นางสาววรวงษ์ เชื้อไตรสรณ์ และ ผศ.ดร.พจนา  ธูปแก้ว 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ เรื่องเล่า

เสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อรายการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการเปิดรับกับการใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับกับความพึง

พอใจ และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กับความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ  เรื่องเล่าเสาร์-

อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบตาม

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ใช้การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross 

Sectional Study) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี

ขึ้นไป และเคยเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

  จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 -30 ปี การศึกษา

ปริญญาตรี การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชนในจ านวนที่เท่ากัน 

มีรายได้ 10,001 -20,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับรายการ 1-2 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลาในการเปิดรับรายการ 

15-30 นาทีต่อครั้ง ส่วนสถานที่ในการเปิดรับรายการมากที่สุด ได้แก่ ที่บ้าน ซึ่งมีพฤติกรรมการรับ

รายการในลักษณะตั้งใจดูเนื้อหารายการเพียงบางช่วง โดยเป็นการเปิดรับรายการพร้อมกับครอบครัว 

เพ่ือการติดตามข่าวสารประจ าวัน ซึ่งประเภทเนื้อหาข่าวที่ติดตามมากที่สุด ได้แก่ ข่าวสังคม แต่กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางรายการ 

ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ เพ่ือติดตามข่าวสาร

ประจ าวัน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.87 ด้านการรับรู้และความเข้าใจ คือ 

ตอบสนองต่อความสนใจของตนเองและคนอ่ืน ๆ ในสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการใช้

ประโยชน์อยู่ที่ 3.49 ด้านข้อคิดเห็นและการตัดสินใจ คือ เพ่ือให้วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

รอบด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.46 ด้านความบันเทิง คือ เพลิดเพลิน

และสนุกสนาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.44 

 ในเรื่องความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจด้านการน าเสนอรายการ คือ การรายงานข่าวสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น ข่าว

ภัยพิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.46 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของรายการ 

คือ ข่าวที่น าเสนออยู่ในความสนใจและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความพึงพอใจ

อยู่ที่ 3.90 ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ คือ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.82 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่ าเสาร์-

อาทิตย์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

ลักษณะตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่า

เสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ก็มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ในทุกด้าน ๆ และ

การใช้ประโยชน์จากรายการยังส่งผลต่อความพึงพอใจในการเปิดรับรายการลักษณะตัวแปรมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับรายการเล่าข่าว, การใช้ประโยชน์จากรายการเล่าข่าว, ความพึงพอใจ
ต่อรายการเล่าข่าว 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากสภาพสังคมที่เร่งรีบมากขึ้น รูปแบบการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เดิมทีใช้การรายงาน
ข่าวสารแบบอ่านไม่สามารถเรียกร้องความสนใจหรือจูงใจผู้ชมในปัจจุบันให้ติดตามข่าวโทรทัศน์ได้
ตลอด ดังนั้นสถานีโทรทัศน์หรือรายการข่าวต่าง ๆ จึงต้องพัฒนารูปแบบการน าเสนอใหม่ ๆ โดยน า
สาระความรู้ และความบันเทิงมาสอดแทรกเข้าด้วยกันจนท าให้มีรูปแบบรายการเล่าข่าวเกิดขึ้น 

โดยในเวลาต่อมา กระแสความนิยมรายการประเภทคุยข่าว/เล่าข่าวชัดเจนมากขึ้น เมื่อ มติ
ชนออนไลน์ (2555) รายงานผลการประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยพบว่า รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ได้รับรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในฐานะผู้ด าเนินรายการ ได้รับ
รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมเช่นกัน 

ขณะที่ ข่าวสดออนไลน์ (2555) รายงานข่าวผลการส ารวจเรตติ้งหรือกระแสความนิยมล่าสุด
เกี่ยวกับรายการยอดนิยมอันดับ 1 ในช่วงเช้า จัดท าโดยบริษัท นีลสัน มีเดีย รีเสิร์ช จ ากัด โดยพบว่า 
รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครองแชมป์รายการเล่าข่าวอันดับ 1 ในหมู่
คนดูทั่วประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง 5 วัน คือ ในช่วงวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2555  

สาเหตุที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดดเด่นกว่ารายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการที่ทางสถานีได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่ผู้ รับสารต้องการเสพข้อมูลข่าวสารอันหล ากหลายในเวลาจ ากัด ในปี  พ.ศ. 2546 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงเริ่มผลิตรายการข่าวเช้าในรูปแบบรายการเล่าข่าว ออกอากาศทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.30- 07.00 น. ได้แก่ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ที่มี สรยุทธ สุทัศนะจินดา ท า
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการหลัก 

หลังจากรายการดั งกล่ าวได้ รับความสนใจจากประชาชนและวงการสื่ อโทรทัศน์ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงขยายเวลาออกอากาศ คือ เวลา 06.00- 09.05 น. จากนั้นในปี พ.ศ. 
2547 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เปิดตัวโลโก้ ครอบครัวข่าว 3 พร้อมเดินหน้าเป็นผู้น าด้านการ
น าเสนอข่าว เช่น มีการจัดกิจกรรมโปรโมตความเป็นครอบครัวข่าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับทาง
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สถานีโทรทัศน์ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ให้น่าสนใจมากขึ้นด้วยการเพ่ิม
พิธีกรคู่และพิธีกรรับเชิญเข้ามาในรายการ เพ่ือให้บรรยากาศของรายการมีความเป็นกันเองและน่า
ติดตามมากยิ่งข้ึน 

จากกระแสตอบรับที่ดีของประชาชนในปี พ.ศ. 2550 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ 
บริษัท ไร่ส้ม จ ากัด ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา จึงผลิตรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ออกอากาศ 
เวลา 10.45-12.15 น. เพ่ือเป็นการต่อยอดรายการเล่าข่าวช่วงเช้าของสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ให้ครอบคลุมในทุก ๆ วัน แต่เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์แทบทุกช่องก็มีน าเสนอรายการในรูปแบบ
รายการเล่าข่าวเช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า กลุ่มผู้ชมที่ติดตามรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความ
พึงพอใจต่อรายการดังกล่าวอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการเล่าข่าว ในการน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนารายการให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับกับการใช้ประโยชน์จากรายการ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับกับความพึงพอใจต่อรายการ เรื่อง
เล่าเสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์กับความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ซึ่งใช้
การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเคยเปิดรับรายการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ เรื่อง
เล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คน คิด
เป็นร้อยละ 73 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน  253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 สถานภาพโสด จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชนมีจ านวนที่เท่ากัน คือ กลุ่มละ 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 รายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  

 ในส่วนของพฤติกรรมการการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ที่มีความถี่ในการเปิดรับรายการ 1-2 ครั้งต่อเดือน คือ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ระยะเวลา
ในการเปิดรับรายการ คือ 15-30 นาทีต่อครั้ง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 สถานที่เปิดรับ
รายการ คือ ที่บ้าน จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 ลักษณะการเปิดรับรายการ คือ ชมเนื้อหา
รายการเพียงบางช่วง จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 บุคคลที่ร่วมเปิดรับ คือ ครอบครัว 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 เหตุผลในการเปิดรับรายการ คือ ต้องการติดตามข่าวสาร
ประจ าวัน จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ประเภทเนื้อหาข่าวที่เปิดรับรายการ คือ ข่าวสังคม 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 การร่วมกิจกรรมกับรายการ จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 
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77.5 โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการเปิดรับรายการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนระยะเวลาในการเปิดรับรายการเท่ากับ 2.32 ขณะที่มีความเข้มข้นในการเปิดรับรายการใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะในการเปิดรับรายการเท่ากับ 1.62 

 ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากรายการ ด้านข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
คือ เพ่ือติดตามข่าวสารประจ าวัน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.87 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการรับรู้และความเข้าใจ คือ ตอบสนองต่อความสนใจของตนเองและคนอ่ืน ๆ ใน
สังคม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.49 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านข้อคิดเห็นและการ
ตัดสินใจ คือ เพ่ือให้วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้
ประโยชน์อยู่ที่ 3.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านความบันเทิง คือ ความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.44 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์จากรายการอยู่ที่ 3.38 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 3.44 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ การใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้
ประโยชน์อยู่ที่ 3.36 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ การใช้ประโยชน์ด้านการรับรู้
และความเข้าใจและด้านข้อคิดเห็นและการตัดสินใจ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการใช้ประโยชน์
เท่ากัน คือ อยู่ที่ 3.34 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

 ในส่วนของความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการน าเสนอรายการ คือ ช่วงที่ 2 ข่าวสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในวง
กว้าง เช่น ข่าวภัยพิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.87 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้าน
เนื้อหาของรายการ คือ ข่าวที่น าเสนออยู่ในความสนใจและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.90 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ คือ การใช้
ภาษาเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.82 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.58 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านการ
น าเสนอรายการโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.48 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และอันดับ
สุดท้าย คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 3.34 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครกับการใช้ประโยชน์จากรายการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความถี่ 
ระยะเวลา และลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ยิ่งประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความถี่ ระยะเวลา และลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ มาก
เท่าไร ก็จะมีการใช้ประโยช์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากขึ้นตามไปด้วย  

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครกับความพึงพอใจต่อรายการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความถี่ 
ระยะเวลา และลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ยิ่งประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความถี่ในการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ มากเท่าไร ก็จะมีความพึง
พอใจต่อการรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์มากขึ้นตามไปด้วย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ กับความพึงพอใจ
ต่อรายการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเป็นบวก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรุปได้ว่า ยิ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการ
ใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ โดยรวมมากเท่าไร ก็จะมีความพึงพอใจต่อรายการ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากขึ้นตามไปด้วย 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับรายการแตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15-
20 ปี มีความถ่ีในการเปิดรับรายการน้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืนทุกกลุ่ม และผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 21-40 ปี และกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาในการเปิดรับ
รายการ เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ มากกว่ากลุ่มอายุ 15-20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 105-109) ที่อธิบายว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมี
ความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม  
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 ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความถี่ในการเปิดรับรายการมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ขึ้นไป เนื่องจากผู้มีระดับการศึกษาต่ ามักมีข้อจ ากัดในการท าความเข้าใจเนื้อหาข่าวสาร ดังนั้นจึงเลือก
เปิดรับข่าวสารจากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ที่เป็นรายการเล่าข่าวซึ่งง่ายต่อการท าความเข้าใจ โดย
สอดคล้องกับ เทอร์รี่ อีเกิลตัน (Terry Eagleton, 1983, อ้างถึงใน นันทกา สุธรรมประเสิรฐ, 2549, น. 
160) ที่กล่าวว่า การเล่าข่าวเป็นการน ารูปแบบของการเล่าเรื่อง (Narrative) ของเรื่องแต่ง (Fiction) มา
ใช้เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิง สนุกสนาน และง่ายต่อการติดตามข้อมูลข่าวสาร  
 ด้านสถานภาพสมรสพบว่า ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพสมรสแล้ว มีความถ่ีในการเปิดรับรายการมากกว่ากลุ่มสถานภาพโสด/แยกกันอยู่/หย่าร้าง/ม่าย 
ซึ่งสอดคล้องกับ นันทกา สุธรรมประเสิรฐ (2549) ที่ไศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นแม่บ้านและการบริโภคข่าว
แนวเล่าข่าวสาร ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสอย่างแม่บ้านต้องมีบทบาทในการดูแลสามีและลูก 
ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีเวลาในการบริโภคข่าวสารในสื่ออ่ืน ๆ ขณะที่รายการข่าวทางโทรทัศน์สามารถเปิดทิ้งไว้
เป็นเพื่อนระหว่างท างานบ้านได้  
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ชมรายการ เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว มีความถี่ในการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ มากกว่ากลุ่มอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ขณะที่ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว มีระยะเวลาในการเปิดรับ
รายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากกว่ากลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและกลุ่มอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  
 การที่พนักงานบริษัทเอกชนและรับจ้างทั่วไป มีลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 
ในระดับเข้มข้นมากกว่ากลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ คณิศร กู้เกียรตินันท์ 
(2552) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ชมรายการคุยคุ้ย
ข่าว ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระบุว่า สาเหตุที่กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว มี
พฤติกรรมการเปิดรับรายการมากกว่า เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล
ข่าวสารในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ขณะที่กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษามุ่งเน้น
เพียงการศึกษาและการเปิดรับข่าวสารหนัก ๆ น้อยกว่า ด้วยมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และ
เป้าหมายที่ต่างกัน  
 หากดูผลการศึกษาในด้านรายได้  พบว่า ผู้ ชมรายการ เรื่องเล่ าเสาร์ -อาทิตย์  ใน เขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001-30,000 บาท มีความถี่ในการเปิดรับรายการมากกว่า
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กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ ที่มีความเข้มข้นกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท สอดคล้องแนวคิดของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546, น. 105-109) ที่ระบุว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
มีประสบการณ์ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน โดยคนที่มีฐานะดีหรือรายได้สูงมักจะใช้
สื่อมวลชนมาก และสอดคล้องกับที่ คณิศร กู้เกียรตินันท์ (2552) ที่ศึกษาพบว่า คนที่มีรายได้มากจะมี
พฤติกรรมในการเปิดรับรายการคุยข่าวมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่มีรายได้มาก มีสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่สูง ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับรายการที่ให้สาระความรู้ข้อมูลข่าวสารมากกว่ารายการประเภท
บันเทิง 
 ส าหรับผลการศึกษาในภาพรวมเรื่องความถ่ีในการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครมีความถี่ในการเปิดรับรายการอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ชมบ้าง (1-2 ครั้งต่อเดือน) แสดงให้ว่า ผู้ชมส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดรับรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ เพ่ือให้ทราบข่าวที่ส าคัญในแต่ละสัปดาห์ สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดรับข่าวสารของ แม็ค
คอมบ์และเบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979, อ้างถึงใน อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์, 2554, น. 32) ที่
ระบุว่า บุคคลแต่ละบุคคลมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อเพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และ
การที่บุคคลสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร 
ท าให้คนเป็นที่ทันเหตุการณ์และทันสมัย  
 ส่วนระยะเวลาในการเปิดรับรายการในแต่ละครั้งก็อยู่ในระดับปานกลาง คือ รับชมรายการเพียง 
15-30 นาทีต่อครั้ง และส่วนใหญ่ชมเนื้อหารายการเพียงบางช่วง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานเบื้องต้นของ
แนวทางการศึกษา เรื่องการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจของคาสซาต้าและเอสเต (Cassata 
and Asante, 1970, pp. 88-89 อ้างถึงใน ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, 2544, น. 33) ที่ระบุว่า ผู้รับสารจะเป็น
ผู้กระท าการแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชนเพ่ือสนองความพึงพอใจ โดยเป็นผู้เลือกสื่อจากสื่อทั้งหมด 
เนื่องจากตระหนักว่า สื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และมีความเก่ียวข้องกับตนมากน้อยเพียงใด 
 ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเปิดรับรายการ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ที่บ้านพร้อมกับครอบครัว แต่ประเภทเนื้อหาข่าวที่ผู้ชมส่วนใหญ่เปิดรับก็ยังคงเป็น
ข่าวประเภทสังคมและข่าวการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ (2537) ที่
ศึกษาเรื่อง การส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พบว่า ข่าวสารที่ผู้ชมจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง 
ข่าวสังคม และสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุพร เกิตสมบุญ (2552) ที่กล่าวว่า ข่าวการเมืองเป็นข่าวที่
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น าไปใช้สนทนาหรือถกเถียงปัญหากับบุคคลอ่ืนได้ผู้รับสารจึงต้องเลือกเปิดรับข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาที่ระบุว่าผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดรับรายการเพ่ือต้องการติดตามข่าวสารประจ าวัน ทั้งที่สามารถเลือกรับ
ข่าวสารจากสื่อชนิดอ่ืนได้ หมายความว่าสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมของผู้รับสารนั่นเอง 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากรายการแตกต่างกัน  
 ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเพศชายมีการใช้ประโยชน์
จากรายการมากกว่ากลุ่มเพศหญิง สอดคล้องกับที่ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 105-109) ระบุว่า ผู้หญิง
กับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะสังคมและ
วัฒนธรรมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสื่อจึงมี
ความแตกต่างกันด้วย 

 ขณะที่ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. มีการใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากกว่า
กลุ่มระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจากรายการประเภทเล่าข่าวมีวิธีการที่ท าให้ผู้ชมสามารถ
เข้าใจเนื้อหาข่าวได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ผู้มีระดับการศึกษาต่ า ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาข่าว ดังนั้น ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ าจึงมีการใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ได้มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง เช่นเดียวกับที่ แคทซ์และคณะ (Katz and Other, 1974 
อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2531, น. 635) ระบุว่า บุคคลต้องการใช้สื่อเพ่ือรับรู้ความเคลื่อนไหวและสังเกต
เหตุการณ์รอบตัวท าให้รู้ว่าอะไรก าลังเกิดขึ้น เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่ง
ส าคัญ อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ยังให้ค าแนะน า (Guidance) ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและช่วยใน
การตดัสินใจในแต่ละวัน เพ่ือความอยู่รอดในระบบสังคมที่เป็นอยู่ด้วย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อรายการแตกต่างกัน 

 ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. มีความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าเสาร์-
อาทิตย์ มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546 , น. 105-
109) ที่กล่าวว่า คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดีมักไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย ๆ และสารที่ไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคนที่มีการศึกษาสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนที่มีการศึกษาสูงมัก
ติดตามข่าวสารมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า จึงมีความสามารถในการเปรียบเทียบสื่อที่แตกต่างกันและมี
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ความคิดในเชิงวิพากษ์การท างานสื่อมากกว่า ส่งผลต่อการประเมินความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่า
เสาร์-อาทิตย์ ให้ออกมาต่ ากว่า  

 โดยในภาพรวม ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจด้าน
คุณสมบัติของผู้ด าเนินรายการมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ คณิศร กู้เกียรตินันท์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผู้ชมรายการคุยคุ้ยข่าว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจผู้ด าเนิน
รายการที่มีภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย โดยใม่ต้องตีความ สะท้อนให้เห็นความส าคัญของผู้ด าเนินรายการคุยข่าว/
เล่าข่าวทางโทรทัศน์ ที่ต้องมีความสามารถในการส่งข่าวสารให้ผู้ชมสามารถเปิดรับได้โดยง่าย  

 นอกจากนี้ผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังมีความพึงพอใจด้าน
การน าเสนอรายการเป็นอันดับรองลงมา โดยมีความพึงพอใจ ช่วงที่ 2 ข่าวสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง เช่น ข่าวภัยพิบัติมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับสารพึงพอใจการน าเสนอข่าวสารที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างจากรายการดังกล่าว ด้วยคุณสมบัติของสื่อโทรทัศน์ที่มีความได้เปรียบสื่อประเภทอ่ืนที่
มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (วสันต์ อติศัพท์ , 2533, น.33) ผู้ชมจึงเลือกที่จะ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ ดังที่ แคทซ์และคณะ (Katz and Other, 1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 
2531, น. 635) ได้อธิบายว่า สภาวะทางสังคมและจิตใจ ก่อให้ เกิดความต้องการจ าเป็นของมนุษย์ และ
เกิดมีความคาดหวังจากสื่อสารมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอื่น ๆ จนน าไปสู่การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน อันก่อให้เกิดการได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการและผลอ่ืน ๆ ที่จะตามมา ซึ่งบางครั้งอาจ
ไม่ใช่ผลตามที่ตั้งเจตนาไว้ 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ด้านเนื้อหาของรายการ พบว่า ผู้ชม
มีความพึงพอใจในเนื้อหารายการ โดยเฉพาะข่าวที่น าเสนออยู่ในความสนใจและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหน้าที่หลักของสื่อโทรทัศน์ คือ หน้าที่ในการเสนอข่าวสาร ในฐานะท่ีผู้คอยเฝ้ายาม คอยดูแล
ความปลอดภัยในการเฝ้าดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังที่ อรทัย ศรีสันติสุข (2529 , น. 116) ระบุว่า ถึงแม้ว่า
รายการเล่าข่าวจะประกอบด้วยเนื้อหารายการที่มีความหลากหลาย เช่น ความบันเทิง กิจกรรมการร่วม
สนุก แต่หน้าที่หลักของรายการเล่าข่าวที่มีความส าคัญมากที่สุดยังคงเป็นการน าเสนอข่าวสารที่สังคมให้
ความสนใจอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ขณะที่เนื้อหาของรายการที่ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อรายการ 
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ รองลงมา คือ ข่าวที่น าเสนอกระชับรัดกุม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้ชมในปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบ ท าให้ต้องเสพข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีการสรุปให้สั้นกระชับ จน
สามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ในทันที (พิรงรอง รามสูต รณะนันท์,2551, น.13) 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากรายการ 

 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการ ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับรายการ ระยะเวลา
ในการเปิดรับรายการ และลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากรายการ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการรับรู้และความเข้าใจ ด้านข้อคิดเห็นและการ
ตัดสินใจ และด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ ในลักษณะตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง ซึ่งสอดคล้องกับ จารุพร เกิตสมบุญ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปิดรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ภาคเช้า โดยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าวนอกจากจะช่วย
ตอบสนองความต้องการด้านการรับรู้ข่าวสาร เหตุผลที่มนุษย์เปิดรับข่าวจากสื่อมวลชนก็เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ชีวิตประจ าวันในทุกด้าน เช่น เพ่ือการสนทนา เสริมความคิดเห็น และสนับสนุนการตัดสินใจ  

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อรายการ 

 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับรายการ ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับรายการ ระยะเวลา
ในการเปิดรับรายการ และลักษณะการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อรายการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกล่าวได้ว่า ยิ่ง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากเท่าไร ก็จะมี
ความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มากข้ึนตามไปด้วย ดังที่ พีระ จิระโสภณ (2529, น.624-
625) กล่าวว่า กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารเป็นตัวก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการ
สื่อสารไปยังผู้รับสาร เนื่องจากผู้รับสารแต่ละคนจะมีกระบวนการในการคัดเลือกข่าวสารที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด  

 ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2532, น. 114) ที่ได้กล่าวว่า ผู้รับสารอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทในเชิงรุก (Active) และมีวัตถุประสงค์เสมอในการสื่อสาร (Goal Directed) มีการ
ใช้หรือการเปิดรับสื่อหนึ่ง ๆ ที่ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อสนองต่อความต้องการของตน มิใช่เป็นการเปิดรับสาร
ที่เลื่อนลอยหรือเป็นผลชักจูงจากผู้ส่งสารอย่างเดียว ความพอใจในสื่อเกิดข้ึนต่อเมื่อการเปิดรับสื่อหรือการ
ใช้สื่อที่เลือกแล้วนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในทางกลับกันผู้ส่งสารต่างหากที่จ าเป็นต้องแข่งขันกัน 
เพ่ือการบริหารให้ผู้รับสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตัวผู้ส่งสารเองนั้นพอใจอย่างการสื่อสารก่อนหน้านั้น 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 6 การใช้ประโยชน์จากรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อรายการ  
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 ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับรายการ เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์  มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อรายการ ในลักษณะตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ แคทซ์และคณะ (Katz and Other, 1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ , 2531, น. 635) ที่
กล่าวว่า สภาวะทางสังคมและจิตใจก่อให้เกิดความต้องการจ าเป็นของมนุษย์ และเกิดมีความคาดหวังจาก
สื่อสารมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอื่น ๆ จนน าไปสู่การเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กัน อันก่อให้เกิด
ผล คือ การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับ สหภพ โสตทิพย์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเชิงเล่าข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยระบุว่า การเปิดรับรายการเชิงเล่าข่าวที่มีเนื้อหาตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับสารยอมส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจในรายการดังกล่าว 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ชมรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทย

ทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาผู้ชมในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในการออกอากาศ  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอรายการของสถานีโทรทัศน์

ช่องอ่ืน ๆ ที่มีความคล้ายคลังกันและมีช่วงเวลาที่ออกอากาศใกล้เคียงกัน เ พ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น จุด

ด้อยของแต่ละรายการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการที่ต้องการน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิต

รายการรูปแบบนี้ 

3. ควรใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ชม 

4. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ 

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารายการให้มี

คุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ชมมากยิ่งข้ึน 
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5. การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงบางพ้ืนในเขตกรุงเทพมหานครจึงท า

ให้เกิดการกระจุกตัวของข้อมูลในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนั้นควรพิจารณาวิธีการเก็บ

ข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อไห้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 

6. เนื่องจากในการเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มีอุปสรรคอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทาง

การเมือง ดังนั้นหากมีการเก็บข้อมูลรายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ อย่างต่อเนื่องในอนาคต อาจพบว่า

ผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างไปจากผลการศึกษาในครั้งนี้ 
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