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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ความ
คาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ รวมถึงแนวโน้มในการเปิดรับชม โดยศึกษาลักษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการเปิดรับรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
ความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยมีแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้กรอบข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ชม
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ที่เปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องเปิดรับชม
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 24-351 ปี
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทมากที่สุด  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 1 ความคาดหวัง ที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ความคาดหวังที่มีต่อ
รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิ
สัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม ความถี่ 
(ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถี่ (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเนื้อหาจากการรับชมรายการ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง 
   พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถ่ี (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอ
สมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ 
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงจากการรับชมรายการ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจ จากการรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปม 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง 

ความพึงพอใจจากการรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์  ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปม 
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ค าส าคัญ : ความคาดหวัง การเปิดรับ ความพึงพอใจ รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ภารกิจส าคัญของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  คือ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง

เที่ยงตรงและเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความรวดเร็วและฉับไวทันต่อสถานการณ์  
นอกจากนั้น ยังพยายามสร้างความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกที่รอบด้านและสมดุล  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ให้เวลากับข่าวหลากหลายช่วงได้แก่ ข่าวเช้า เที่ยง ค่ า ดึก 
เพ่ือให้ผู้ชมไม่พลาดข่าวสารส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบวัน สิ่งที่แตกต่าง คือ สถานีพร้อมปรับเปลี่ยน
รายการ แทรกน าเสนอข่าวด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเกาะติด
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าเหตุการณ์คลี่คลายหรือได้ข้อยุติ  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มรายการ
เกี่ยวกับข่าวอีกหลายรายการที่พร้อมสนับสนุนและหยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นมาขยายผลต่อ  ท าให้
เห็นข้อมูลรอบด้านสร้างความเข้าใจลึกซ้ึงมากข้ึน เช่น รายการเปิดปม สารคดีแนวสืบสวนสอบสวน 
รายการเวทีสาธารณะ เปิดพ้ืนที่ให้คนหลากหลายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางต่อประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง รายการ “ที่นี ่ทีวีไทย” และช่วง “ตอบโจทย์” 

และเพ่ือสอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของความเป็นสื่อสาธารณะของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ที่ต้องการสร้างสังคมคุณภาพคุณธรรม ทั้งข่าวและรายการจึงได้รับการออกแบบ ทั้ง
ด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีน าเสนอ ให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปี พ.ศ. 2555 
ส านักข่าวได้ออกแบบและ พัฒนาวิธีการน าเสนอข่าวและรายการข่าวเชิงลึก ในรูป แบบ 
investigative report โดยก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางหลักของการน าเสนอข่าว ในช่วงต่างๆ 
และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวอย่างสอดประสานและเกาะติด เพ่ือสร้างกระแสต่อต้าน และสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมร่วมกันจัดการกับปัญหาหรือร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามรายการ 
“เปิดปม” เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวสืบสวน ที่ตีแผ่ความจริง เปิดปมและขุดคุ้ยปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนโยบายเพ่ือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยมีการวาง
แผนการผลิตและน าเสนออย่างสอดคล้องกับข่าวช่วงต่างๆ 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคาดหวัง 
พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ของผู้รับ
ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าสามารถตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายและนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอสได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถตอบโจทย์ต่อผู้รับชมรายการให้เกิดความพึงพอใจต่อ
รายการได้หรือไม่ เพ่ือจะท าให้ข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนต่อๆไปบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้เห็นถึงแง่คิดต่างๆ และความรู้สึกต่างๆ ของผู้รับ
ชมที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพ่ือจะน ามาสรุปและวางแผนกลยุทธ์ในการ
ปรับปรุงพัฒนารายการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอสต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง
และแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้รับชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับพฤติกรรมการรับชมรายการและ
แนวโน้มพฤติกรรม ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อ
รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อรายการ
เปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Research) ซึ่งมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ชมที่เปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องเคยเปิดรับชมรายการเปิดปม และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะทางประชากรที่
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หลากหลายและเป็นศูนย์การของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จ านวน 300 คน ก าหนดระยะเวลาใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2557  

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 
24-351 ปีมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัย 1 ความคาดหวัง ที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล

ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ความคาดหวังที่มีต่อ

รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิ
สัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม ความถี่ 
(ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถี่ (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเนื้อหาจากการรับชมรายการ 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถี่ 
(ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงจากการ
รับชมรายการ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจ จากการรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปม 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ
เปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิ
สัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการเปิดปม 

 
อภิปรายผล 

สมมติฐานการวิจัย 1 ความคาดหวัง ที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูล

ข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง นั่นคือ ความคาดหวังที่มีต่อรายการ

เปิดม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในแต่ละด้านสูง พฤติกรรมการเปิดรับก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรายุ ห่วงทรัพย์ (2548) พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง

ระบุว่าชมไอทีวี เพราะเป็นข่าวที่มีความเจาะลึก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยชมข่าวประเภท 

เจาะลึก สืบสวนสอบสวน ข่าวเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆ มากที่สุด 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถี่ (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการรับชมรายการ 

จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมในการเปิดรับชมความถี่ (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการรับชมรายการ 

   ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชม ความถี่ (ครั้ง/เดือน) รายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการรับชมรายการในทุกๆด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิง 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือพฤติกรรมการ
เปิดรับรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสูง ความพึงพอใจที่มีต่อรายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของปาล์มกรีน และ 
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เรย์เบิร์น (Palmgreen & Rayburn, 1985) ที่เชื่อว่า ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังจะ
ได้รับความพึงพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ และการรับรู้ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความ
คาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจที่ได้รับจริงและสอดคล้องกับแนวคิดของ McComb และ 
Becker (1979) ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจและความต้องการ พบว่า 
บุคคลใช้สื่อเพ่ือต้องการข้อมูลในการพูดคุยหรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชนท าให้
บุคคลมีข้อมูลที่จะน าไปใช้พูดคุย หรือสนทนากับบุคคลอ่ืน และสอดคล้องกับแนวคิดของดวงฤทัย 
พงศ์ไพฑูรย์ (2544) พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความ
คาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของ
เขาได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา เกียวกุล (2538) พบว่า การเปิดรับชมรายการข่าว
โทรทัศน์  มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจ จากการรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปม 

จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ จากการรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปมในทุกๆด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความบันเทิงมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการเปิดปม ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็น
บวก นั่นคือพฤติกรรมการเปิดรับรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสูง ความพึงพอใจที่มี
ต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเลิศ 
คชายุทธเดช (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของ
หนังสือพิมพ์ต่อสังคม” ความพึงพอใจของกลุ่มอย่างในการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์มติชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์มติชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในการน าเสนอข่าวด้าน
การเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวด้านเศรษฐกิจ นอกนั้นเป็นความพึงพอใจในระดับกลาง ได้แก่
การน าเสนอข่าวสารด้านการศึกษาและสาธารณสุข ข่าวด้านสังคม ข่าวด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และข่าวสารด้านบันเทิง นั่นคือ แนวโน้มพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะอ่านหนังสือพิมพ์
มติชนรายวันต่อไปเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและประเด็นต่างๆ อีกท้ังยัง
ใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการเรียนและการท างานเพราะกลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
นักเรียน นักศึกษา และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนอ่านหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับเพ่ือใช้
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วิเคราะห์ความถูกต้องของข่าว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมพงศ์ หล่อวิริยะนนท์ (2551) 
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการแนะน า
บุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการในอนาคตอยู่ในระดับปานกลางและสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการใน
อนาคต(อ้างใน ชาตรี คุ้มอนุวงศ์) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิน พลีพรกุล (2552) ความ
คาดหวังต่อการให้บริการระบบ 3G ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 3G และพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ระบบ 3G ด้านการใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อรายการเปิดปม  
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การศึกษา ดังนี้ 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามใน

การวัดผลเพียงอย่างเดียวและเป็นการวัดครั้งแรก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิง

ลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผสมผสานด้วย กล่าวคือ การศึกษาในเชิงคุณภาพอาจศึกษาเจาะลึก โดยใช้

การสนทนากลุ่ม (Focus group) กับกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอสจริงด้วย เพื่อที่สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชมรายการมากยิ่งขึ้น 

  2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึง

พอใจที่มีต่อรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเท่านั้น ซึ่งยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าวที่ยังไม่ได้ท าการศึกษา เช่น ความคาดหวังประโยชน์ และความ

พึงพอใจในด้านอ่ืนๆของรายการเปิดปม เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของรายการ

ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
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   3. จากผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการเปิดปม 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในส่วนของด้านเนื้อหาพบว่ายังขาดการการน าเสนอข้อมูลแบบเป็นกลาง 

ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทั้งเนื้อหาของรายการเปิดปม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยังไม่มีความ

หลากหลาย และครอบคลุมผู้ชมทุกกลุ่มมากนัก ดังนั้นถ้าผู้ผลิตรายการได้พัฒนาทั้งเนื้อหาให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น และการน าเสนอที่เป็นกลางก็จะท าให้มีการติดตามและความหวังในการ

รับชมที่ดีข้ึนตามล าดับ 

 4. จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านรูปแบบ พบว่า ผู้ด าเนิน

รายการเปิดปมทีทักษะและความสามารถที่ท าให้รายการร้อยเรียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่ง

ผู้ชมมีความเห็นด้วยกับประเด็นนี้มากที่สุด แต่ยังขาดเรื่องของเทคนิคการน าเสนอของรายการเปิด

ปม รวมถึงการตัดต่อ กราฟฟิก และซาวด์ที่ใช้ประกอบรายการยังไม่สามารถดึงดูดให้ เกิดการ

ติดตามรับชมได้มากนัก ซึ่งถ้าผู้ผลิตรายการได้พัฒนาในประเด็นต่างๆที่ว่ามานี้ ก็จะสามารถท าให้

ผู้ชมเกิดการติดตามและมีความหวังในการรับชมที่ดีข้ึนตามไปด้วย 

 5. จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า การ

น าเสนอของรายการเปิดปมมีความทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่

สามารถน าประเด็นที่ได้จากรายการเปิดปมไปใช้ในการพูดคุย หรือ สนทนากับผู้อ่ืนได้ ซึ่งผู้ชมเห็น

ด้วยน้อยที่สุดกับประเด็นนี้ กล่าวคือ ถ้าผู้ผลิตสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจ เนื้อหามีความ

เข้าถึงง่าย และเกิดการจดจ าได้ เนื้อหาที่ได้จากรายการเปิดปม ก็อาจจะน าไปใช้ในการพูดคุย 

สนทนาในชีวิตประจ าวันของผู้ชมได้ดียิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้ถ้าผู้ชมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับรายการเปิดปม 

กับบุคคลที่ไม่เคยรับชมรายการเปิดปม ก็อาจจะท าให้บุคคลที่ไม่เคยรับชมได้หันมาให้ความสนใจ 

และรับชมตามค าบอกจากผู้ชมที่ได้น าเรื่องราวจากรายการเปิดปม ไปร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยน

กัน ก็จะเป็นอีกช่องทางที่เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการรับชม และอยากท่ีจะชมต่อๆไป 

 6. จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม พบว่า 

ผู้ชมมีความต้องการรับรู้และมีส่วนร่วมในประเด็นๆต่างที่เกิดขึ้นในสังคม ตามที่รายการเปิดปมได้
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น าเสนอ ส่วนประเด็นที่ผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องราวต่างๆ รอบตัวผ่านรายการ

เปิดปม เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้ชมยังเปิดรับและคาดหวังในส่วนนี้น้อย ถ้ารายการเปิดปม

สามารถน าเสนอและสะท้อนให้ผู้ชมเห็นถึงปัญหาว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้ชมก็มีส่วนช่วย หรือได้รับ

ผลกระทบในเรื่องนั้นๆเช่นกัน ก็จะท าให้การติดตามและความคาดหวังดีขึ้นตามล าดับ 

 7. จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วม ผู้ชมรับรู้และท า

ความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆที่รายการเปิดปมน าเสนอได้เป็นอย่างดี แต่ประเด็นส าหรับการมีส่วน

ร่วมที่ส าคัญคือ ผู้ชมไม่ค่อยเห็นด้วยที่รายการเปิดปมช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการ เช่น การส่ง

ค าถาม, ค าแนะน า-ติชมมาให้กับรายการ ซึ่งถ้ารายการเปิดปมพัฒนาให้เกิดการสื่อสารระหว่าง

ผู้ชมกับรายการได้ การได้รับค าแนะน าและติชมต่างๆจากผู้ชมโดยตรงก็จะส่งผลดีต่อรายการเปิด

ปม และมีความคาดหวังต่อรายการเปิดปมที่ดีข้ึนตามล าดับ 

 8. จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในด้านบันเทิง พบว่า รายการเปิดปม

มีความโดนเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอเทคนิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ประเด็นท่ีกล่าว

มาก็ยังไม่สามารถท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และความเข้าใจที่ดีในการรับชม

รายการได้ กล่าวคือ แม้รายการเปิดปมจะโดดเด่นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังไม่สามารถ

ท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายได้ ถ้าประเด็นนี้รายการเปิดปมได้น าไปพัฒนาทั้งในส่วน

ของเนื้อหา รูปแบบ วิธีการน าเสนอที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และค านึงถึงความ

ต้องการของผู้ชมเป็นหลัก การที่จะท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินและอยากรับชมต่อไปเรื่อยๆก็จะ

ดีขึ้นตามล าดับ 
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