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การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต่อรายการพยากรณ์อากาศ แนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล   จากผู้ที่เคยรับชมรายการ
พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” ทางสถานีโทรทัศสีกองทัพบกช่อง 7 จ านวน 
400 คน   

จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
อธิบายข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รวมถึงการเปิดรับชม และความพึงพอใจจากการรับชมรายการ  รวมถึงใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือ
ต้องการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับชมรายการพยากรณ์
อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมและความพึงพอใจต่อรายการ 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม กับการเปิดรับรายการ 
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ กับความพึงพอใจในการรับชมรายการพยากรณ์
อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน   
คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนมากมีอายุ 31 - 40 ปี  จ านวน 144  คน  คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนระดับ
การศึกษานั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41  ในแง่ของการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
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ค้าขาย จ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 42  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก  ชมรายการ บ่อย  ( 4-6 ครั้ง ต่อสัปดาห์) จ านวน 150 คน  คิด
เป็นร้อยละ 37.5  และส่วนมากจะชมตลอดจนจบรายการ  จ านวน 270 คน  คิดเป็นร้อยละ 
67.5 ทั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านผู้ด าเนินรายการ เปรมสุดา สันติวัฒนา มากที่สุด ที่
ร้อยละ 4.46  โดยประเด็นการใช้น้ าเสียงและลีลาการพูดได้รับคะแนนสูงสุดในด้านนี้   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ชมที่มีอายุ  อาชีพ และรายได้มีผลการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”ทั้งในแง่
ความถี่และระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน   ในทางกลับกัน ผู้ชมที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนว
สาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”ไม่แตกต่างกัน    

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการเปิดรับชมรายการ กับความพึงพอใจต่อรายการ ใน
แง่ความถี่ในการรับชมพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยเฉพาะบางด้าน  กล่าวคือ ความถี่ใน
การรับชมรายการ “ฝนฟ้าอากาศ”ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เฉพาะกับ
ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการ  ด้านวิธีการน าเสนอ และด้านผู้ด าเนินรายการ  เปรมสุดา สันติ
วัฒนา  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนแง่ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเปิดรับชมกับ
ระดับความพึงพอใจต่อรายการ พบว่า  เป็นไปตามสมมติฐานย่อยบางประการ ได้แก่  ระยะเวลา
ในการเปิดรับชมของผู้ชมรายการ  “ฝนฟ้าอากาศ”มีความสัมพันธ์เฉพาะกับความพึงพอใจด้าน
เนื้อหารายการ เท่านั้น 

ขณะที่แง่ระยะเวลาในการเปิดรับชมของผู้ชมรายการ  “ฝนฟ้าอากาศ” ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ ด้านวิธีการน าเสนอ ผู้ด าเนินรายการ เปรมสุดา สันติวัฒนา 
และกมลาสน์ เอียดศรีชาย  รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

 
 

ค ำส ำคัญ :  การเปิดรับ,รายการพยากรณ์อากาศ,สาระบันเทิง,รายการฝนฟ้าอากาศ 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การออกอากาศของทีวีดิจิทัล  ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านต่อ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย  โดยได้ส่งกระทบโดยตรงต่อการ “ส ารวจความนิยม” หรือ “เรตติ้ง” 
ของสถานีฟรีทีวีช่องใหญ่  อย่างสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  ที่มีผลการส ารวจของ บริษัท เอ
จีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าการส ารวจเรตติ้งของโทรทัศน์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง (AGB Nielsen)  โดยจากการส ารวจพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของคนไทย
ทั่วประเทศ  ตั้งแต่ทีวีดิจิทัลเริ่มออกอากาศ  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จนถึง กุมภาพันธ์ 2558  
ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจว่า ฐานคนดูเฉลี่ยต่อนาที ลดลงเล็กน้อย  หลังทีวีดิจิทัลออกอากาศ โดย
ช่อง 7 มีฐานคนดูต่อนาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 1,950,362 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  8.67 % 
 ในยุคแห่งการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการข่าวพยากรณ์
อากาศ  ที่แต่ละช่องพยายามงัดกลยุทธ์ในการแย่งชิงพ้ืนที่คนดู   มี ข้อความจากเว็บไซด์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก มายาวิชั่น (2554) ระบุว่า  ไม่ใช่ว่าข่าวการเมืองและสังคมจะแข่งขันเพ่ือ
ครองใจคนดูในล าดับต้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว ข่าวพยากรณ์อากาศ   หนึ่งในข่าวที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา  ถึงตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป  เมื่อแต่ละช่องปรับปรุงให้
การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศมีสีสันมากขึ้น  เพ่ือให้คนดูหันมาติดตามสภาพอากาศอย่าง
ใกล้ชิด 

ปัจจุบันข่าวพยากรณ์อากาศ ถูกน ามาใช้เป็นสีสันในการรายงานข่าว แต่ละช่องต่างมี

เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อย่างช่อง 7 สี ที่มีรายการฝนฟ้าอากาศ เป็นรายการท าเรตติ้งสูงที่สุด

เป็นประวัติการณ์ในวงการข่าวโทรทัศน์ 

 จากการแข่งขันในยุคทีวีดิจิทัล ท าให้เรตติ้งผู้ชมรายการฝนฟ้าอากาศ  รวมถึงข่าวช่วง

อ่ืนๆของช่อง 7 สี  มีจ านวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  เช่นเดียวกับช่องคู่แข่งอย่างช่อง 3 ที่มี

ฐานคนดูลดน้อยลงเช่นเดียวกัน  เนื่องจากมีช่องเกิดใหม่ที่แบ่งฐานคนดูออกไป  จึงเป็นที่มาของ

การแข่งขันการพัฒนารูปแบบรายการข่าวพยากรณ์อากาศ “ฝนฟ้าอากาศ”อย่างเข้มข้น   ตั้งแต่

ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา เพ่ือดึงฐานคนดูให้กลับมาใกล้เคียงกับฐานคนดูเดิม ก่อนหน้ายุคทีวี

ดิจิทัล  
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นอกจากนี้ ปัจจัยที่กระทบถึงเรตติ้งรายการฝนฟ้าอากาศ ช่อง 7 สี คือ การที่รายการ
ข่าวพยากรณ์อากาศช่องของอ่ืนๆ พยายามปรับเปลี่ยนตัวเอง แทนที่จะเน้นสาระด้านการ
พยากรณ์อากาศอย่างเดียว แต่กลับเน้นเพ่ิมเติมแง่ความบันเทิง และสร้างความน่าจดจ า  
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละช่วงเวลากัน แต่ก็ส่งผลต่อกระแสการตอบรับและความนิยมต่อรายการฝน
ฟ้าอากาศ ไม่มากก็น้อย และเพ่ือเป็นการรักษาฐานคนดูให้ดูรายการฝนฟ้าอากาศต่อไป ทาง
รายการจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา จนถึงต้นปี 2558  ทางรายการฝนฟ้าอากาศ มี
การเพ่ิมเติมรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ชมทางบ้าน โดยให้ร่วมส่งคลิปรายงานสภาพอากาศเข้า
มา ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งทางทีมงานฝนฟ้าอากาศ เปิดเผยว่า มีผู้ชมทางบ้านร่วมส่งคลิปเข้า
รับการคัดเลือกเป็นจ านวน 40-50 คลิป ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ที่ส่งคลิปเข้ามา เป็นผู้ชมจาก
ต่างจังหวัดมากกว่าผู้ชมในกรุงเทพมหานคร 

 ทั้งหมดนี้ เป็นความความท้าทายของทางทีมงานรายการฝนฟ้าอากาศ ช่อง 7 สี  ว่าจะมี
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการต่อไปอย่างไร  เพ่ือให้สามารถดึงฐานคนดูเดิม ให้ติดตาม
รายการต่อไป ในขณะเดียวกัน จะท าอย่างไรให้ผู้ที่รับชมรายการอยู่แล้วให้มีความพึงพอใจมาก
ขึ้น ส่วนที่ผู้รับชมรายการบ้าง หรือไม่เคยรับชมเลย  จะท าอย่างไรให้ผู้ชมกลุ่มนั้นๆ หันมาสนใจ
รายการ  ในที่นี้ทางผู้วิจัย จึงเลือกศึกษากลุ่มผู้ชมในกรุงเทพมหานคร   เพ่ือให้ทราบถึงการ
เปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อรายการพยากรณ์อากาศ แนว
สาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้ด าเนินรายการ “ฝนฟ้าอากาศ” 
จะได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และน าข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปพัฒนารายการ  จนน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ตรงใจผู้ชมทั่วประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  

 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับชมรายการ

พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” 

  2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”

ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้า

อากาศ”ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขต

กรุงเทพมหานคร กับการเปิดรับรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ กับความพึงพอใจในการรับชมรายการ

พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้  ได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือกประชาชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability) คือการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง หรือคัดเลือกโดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) คือ 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝน
ฟ้าอากาศ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อเป็นตัวแทนจ านวน 400 คน  
 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) แต่จะถาม
ค าถามขั้นต้นก่อนการแจกแบบสอบถามว่า “ท่านเคยรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนว
สาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 หรือไม่” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ที่ชมรายการพยากรณ์อากาศแนว
สาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”  ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน   คิดเป็นร้อยละ 57.5 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 170 คน   คิดเป็นร้อยละ 42.5   ส่วนมากมีอายุ 31 - 40 ปี  
จ านวน 144  คน  คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนระดับการศึกษานั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก  มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41  ในแง่ของการประกอบอาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย จ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วน
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รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 168 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 42  

ขณะที่การเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”ของกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็นความถี่ในการรับชมรายการ “ฝนฟ้าอากาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก  ชม
รายการพยากรณ์แนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ ”บ่อย    ( 4-6 ครั้ง / สัปดาห์) จ านวน 150 
คน  คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมา รับชมบ้าง ( 2-3 ครั้ง / สัปดาห์) จ านวน 106 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 ตามมาด้วย รับชมทุกวัน ( 7 ครั้ง / สัปดาห์) จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 19 
และรับชม (1 ครั้ง / สัปดาห์) จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 ขณะที่ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้า
อากาศ” ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ส่วนมากชมตลอดจนจบรายการ  จ านวน 270 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ชมแค่บางช่วงของรายการ  จ านวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.5 

ส่วนความพึงพอใจจากการรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้า
อากาศ”ของกลุ่มตัวอย่าง  จากการแบ่งความพึงพอใจต่อรายการ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหารายการ ด้านวิธีน าเสนอ ด้านผู้ด าเนินรายการ (เปรมสุดา สันติวัฒนาและกมลาสน์ เอียด
ศรีชาย) และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม ได้ข้อสรุปดังนี้  
 1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการ  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น เนื้อหา
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 4.34 รองลงมาคือประเด็น เนื้อหาที่น าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 4.20 ตามมาด้วย ประเด็นเนื้อหามีความถูกต้อง แม่นย า ร้อย
ละ 4.15 และประเด็น เนื้อหาที่น าเสนอทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 4.04 ตามล าดับ        
 2. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิธีการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.31 ซึ่งประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความ
เหมาะสมของเวลาออกอากาศ ร้อยละ 4.46 รองลงมาประเด็น กราฟฟิก อธิบายข้อมูล เข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 4.41 ตามมาด้วยประเด็น ความสวยงามของฉากเสมือนจริง ร้อยละ 4.28 และ
ประเด็นการน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมุติหรือละคร ร้อยละ 4.13 ตามล าดับ 

 3. ความพึงพอใจด้านผู้ด าเนินรายการ   
 3.1 เปรมสุดา สันติวัฒนา   กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.46 ซึ่งประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด การใช้น้ าเสียงและ
ลีลาการพูด ร้อยละ 4.56 รองลงมาคือประเด็น บุคลิกภาพเหมาะกับรูปแบบการน าเสนอ ร้อยละ 
4.53 ตามมาด้วย ประเด็น การใช้ภาษาไทย อักขระ ถูกต้อง ชัดเจน ร้อยละ 4.47 และประเด็น
ความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 4.30 ตามล าดับ 
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 3.2  กมลาสน์ เอียดศรีชาย  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.40 ซึ่งประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด การใช้น้ าเสียงและ
ลีลาการพูด ร้อยละ 4.58 รองลงมา คือประเด็น การใช้ภาษาไทย อักขระ ถูกต้อง ชัดเจน ร้อยละ 
4.41 ตามมาด้วยประเด็น บุคลิกภาพเหมาะกับรูปแบบการน าเสนอ ร้อยละ 4.38 และประเด็น
ความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 4.26 ตามล าดับ 
 4. ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 4. 04   ซึ่งประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด 
คือ ประเด็น  ความหลากหลายของช่องทางในการติดต่อกับผู้ชม ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ และอีเมล์  

ร้อยละ 4. 29  รองลงมา คือ ประเด็น  สิ่งที่ทางรายการให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมมีความสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 4. 28  ตามมาด้วยประเด็น  การส่งคลิปรายงานสภาพอากาศ
ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์  ร้อยละ 3. 89  และประเด็น การส่งภาพถ่ายทางบ้านผ่านเฟซบุ๊ค อยู่ที่ ร้อย
ละ 3. 74 ตามล าดับ  
 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้  

สมมติฐานที่ 1   ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน  มีการเปิดรับชม
พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัย พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผู้ชมที่มีเพศต่างกัน มี
ความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ”
ไม่แตกต่างกัน   เป็นไปได้ว่า เกิดจากเนื้อหารายการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่ไม่ได้
เจาะจงไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพศใดเพศหนึ่ง   

ทั้งนี้ ผู้ชมอาจเปิดรับสื่อตาม  ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)  ที่แม็ค
คอมบ์ และ เบคเกอร์ ให้แนวคิดไว้ว่า   โดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการ
เปิดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ  เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ คนเรา
มักติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นรอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร ท าให้คนเป็น
ที่ทันเหตุการณ์ ทันสมัย เพ่ือการตัดสินใจ การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนด
ความเห็นของตนต่อสภาวะ  หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่
เกี่ยวข้องชีวิตประจ าวัน   เพ่ือพูดคุยสนทนา เพ่ือน าข่าวสารที่ได้รับ  ไปใช้ในการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ และ  เพ่ือการมีส่วนร่วม หมายถึงการรับสาร เพ่ือการรับรู้
และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

ขณะที่ผู้ชมที่มีอายุต่างกันมีความถี่ และระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการพยากรณ์
อากาศแนวสาระบันเทิง”ฝนฟ้าอากาศ”แตกต่างกัน  ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า คนต่างวัยมักมี
ความนิยม สนใจ และชื่นชอบรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน  
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ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยเรื่องของ อนัญญา ศรีส าอาง (2552)  ที่ศึกษาการเปิดรับ การ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อรายการโทรทัศน์ด้านอาหารและสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จนพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และพักอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ  ท าให้เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ด้าน
อาหารและสุขภาพมาก  เพราะต้องการรับรู้ข่าวสารด้านอาหารและสุขภาพ ซึ่งสื่อโทรทัศน์เป็น
สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและสุขภาพมากที่สุด   และ
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 เป็นสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเปิดรับชมรายการเป็นส่วนใหญ่ 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมรายการ
แนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ ”พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 41 จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สอดคล้องกับการที่ วิลเบอร์ ชแรม (Wibur Schramm)  ศึกษาพบว่า “ระดับ
การศึกษา” ของผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อ  สภาพแวดล้อมรวมถึงการศึกษา ท าให้
คนเรามีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสาร หมายถึง ใครก็ตามที่มีความรู้ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารดี และจะเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆของตนให้มากข้ึน โดยการใช้สื่อมวลชน 

นอกจากนี้ ผู้ชมที่มีอาชีพต่างกันมีความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ
พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง”ฝนฟ้าอากาศ”แตกต่างกัน   ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่
รับชมรายการพยากรณ์อากาศ “ฝนฟ้าอากาศ” มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และค้าขาย   ซึ่งในบางครั้งต้องท างานโดยค านึงถึงสภาพอากาศ   จึงเป็นเหตุผลให้เลือก
รับชมรายการพยากรณ์อากาศ  มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  ดังแนวคิดในทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร  
ที่ว่าคนเรามุ่งเน้นการเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and 
Interpretation) สารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ  

ขณะที่สถานะทางการเงิน หรือรายได้ต่อเดือนนั้น ย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพส่วนตัว 
สภาพจิตใจ และมีผลต่อการเลือกรับสื่อ โดยการที่ผู้ชมที่มีรายได้ต่างกันมีความถี่และระยะเวลา
ในการเปิดรับชมรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง”ฝนฟ้าอากาศ”แตกต่างกัน  ที่บางคน
อาจดูเฉพาะส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ หรือบางคนอาจรับชมเฉพาะส่วนความ
บันเทิง หรือแม้กระทั่งบางคนเลือกรับชมช่วงท้ายรายการ คือ การชมภาพถ่ายหรือคลิปรายงาน
สภาพอากาศจากทางบ้าน   เป็นเพราะเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการเปิดรับสารจะพบว่า  แต่ละ
คนจะตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คนเรามักการ
เลือกจดจ า (Selective Retention) ข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ และจดจ ารูปแบบ
รายการ วิธีการน าเสนอรายการ ผู้ด าเนินรายการ รวมถึงวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม 
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ซึ่งการจะท าให้ผู้ชมเกิดการจดจ าได้นั้น รายการโทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิทัล จ าเป็นต้องมีการปรับตัว 
เฉกเช่นเดียวกันกับการปรับตัวของรายการ “ฝนฟ้าอากาศ ”  
 

สมมติฐานที่ 2  การเปิดรับชมรายการมีความสัมพันธ์  กับความพึงพอใจต่อรายการ
พยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝนฟ้าอากาศ” ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบว่า  ความถี่ในการรับชมรายการ “ฝนฟ้าอากาศ”ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการ  ด้านวิธีการน าเสนอ  และด้านผู้ด าเนิน
รายการ เปรมสุดา สันติวัฒนา  ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร   

จากผลการทดสอบดังกล่าว ท าให้เข้าใจเหตุผลของความแตกต่างในความถี่ของการ

เปิดรับรายการ  ซึ่งเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้รับสาร ที่จะเลือกเปิดรับเฉพาะสิ่งที่ตนเอง

สนใจ  สอดคล้องกับ ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจจากการสื่อสาร (Uses and 

Gratification Approach) ที่มอร์รีย์ และ คิปแพคซ์  ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า บุคคลจะให้ความ

สนใจ รับรู้ และจดจ าข่าวสารที่จะให้ความพึงพอใจ โดยคนเรามักเปิดรับข่าวสาร ในส่วนที่คิดว่ามี

ประโยชน์ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ความต้องการต่าง ๆ ของบุคคลนั้น อาจมาจากปัจจัยทาง

จิตวิทยา รวมไปถึงสังคมที่หล่อหลอมบุคคลนั้นๆขึ้น อาจหมายรวมถึง ทัศนคติ ค่านิยมส่วนตัว 

คนเราจึงเลือกรับเนื้อหาข่าวสารหรือใช้สื่อ เพ่ือตอบสนองประโยชน์ของตัวเอง จากความ

หลากหลายของความต้องการหรือประโยชน์ของสื่อมวลชนเหล่านี้  มีผู้ท าการวิเคราะห์

องค์ประกอบเพ่ือจัดประเภทของความต้องการของผู้รับสื่อมวลชน พบว่า ความต้องการมี 4 

ประการ คือ  

1.       ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน 

2.       ความต้องการมีการติดต่อทางสังคม 

3.       ความต้องการสิ่งแปลกใหม่และความบันเทิง 

4.       ความต้องการข้อความจริงและความรู้เกี่ยวกับโลก 

เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของมาลิน เกตุประสิทธิ์ (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อการน าเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยี Video wall touch screen 

ในรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ รับชม

ข่าวทางโทรทัศน์เฉพาะช่วงที่มีเนื้อหาน่าสนใจ   รับชมข่าวทางโทรทัศน์ร่วมกับคนในครอบครัว 

ส่วนใหญ่น าเนื้อหาจากการชมรายการข่าวโทรทัศน์ไปสนทนากับสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม
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เพ่ือนทุกวัน และส่วนใหญ่เลือกชมรายการประเภทรายการข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวประจ าวัน   

ส่วนใหญ่พอใจการน าเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยี Video Wall Touch Screen  

ทั้งนี้ ในด้านการน าเสนอข่าวที่มีแสง สี เสียง น่าสนใจ การเสนอภาพข่าวมีความ

ต่อเนื่องกัน ผู้ประกาศข่าวและภาพประกอบข่าวมีความสอดคล้องกัน และเป็นการน าเสนอข่าวที่

ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีที่สุด และพอใจการน าเสนอข่าวแบบทั่วไป ในด้าน ผู้ประกาศ

ข่าวมีความเป็นอิสระในการด าเนินรายการ และพอใจการน าเสนอข่าวทั้งสองแบบ ได้แก่ การ

น าเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยี Video Wall Touch Screen และการน าเสนอข่าวแบบทั่วไป ใน

ด้านองค์ประกอบฉากมีความดึงดูดและมีความน่าสนใจประชากรมีความพึงพอใจในการเปิด

รับชมข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ผ่านเทคโนโลยี Video Wall Touch 

Screen มากที่สุดในด้านเทคโนโลยีมีความทันสมัย น่าสนใจ รองลงมาเป็นข่าวที่น าเสนอทันต่อ

เหตุการณ์ และพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านความน่าสนใจของรูปแบบรายการ 

ขณะเดียวกัน  ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการเปิดรับชมกับความพึงพอใจต่อ

รายการบางด้าน  ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ความถี่ในการรับชมรายการ “ฝน

ฟ้าอากาศ”ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านผู้ด าเนินรายการ กมลาสน์ 

เอียดศรีชาย  และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชม   

 ขณะที่ระยะเวลาในการเปิดรับชมของผู้ชมรายการ  “ฝนฟ้าอากาศ” ไม่มีความสัมพันธ์

กับระดับความพึงพอใจ ด้านวิธีการน าเสนอ ผู้ด าเนินรายการ เปรมสุดา สันติวัฒนา และ

กมลาสน์ เอียดศรีชาย  รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ถึงการที่ระยะเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการรับชมรายการทางโทรทัศน์  

ผ่านสภาพการณ์ปัจจุบัน    เป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่ยุคนี้ เป็นยุคแห่งการออกอากาศของระบบ

ทีวีดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ  นอกจากปัจจัยเรื่องจ านวนช่องของโทรทัศน์ที่มีมากขึ้น  จนท าให้คน

ดูกระจายตัวไปตามช่องต่างๆ   ผู้บริโภคบางกลุ่มยังดูรายการทางโทรทัศน์น้อยลงอีกด้วย  โดย

หันไปรับชมออนไลน์  หรือดูรายการย้อนหลังแทน    ซึ่งยอดการรับชมเหล่านี้  ยังไม่มีการน ามา

คิดรวมกับเรตติ้งรายการทางโทรทัศน์แต่อย่างใด  และการสามารถดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง

ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการรับชมรายการในขณะ

ออกอากาศไม่มากก็น้อย 
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จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว  จึงท าให้เห็นได้ ว่า การผลิตรายการโทรทัศน์ 

จ าเป็นต้องมองสภาพการณ์ปัจจุบัน และมองความต้องการของผู้รับสารเป็นหลัก ดังทฤษฎีการใช้

และความพึงพอใจจากการสื่อสาร (Uses and Gratification  Approach) ที่มีแนวคิดส าคัญว่า 

ผู้บริโภคจะเลือกรับสื่อตามความพึงพอใจของตน   สื่อจึงต้องมีการปรับตัวอยู่ เสมอ เพ่ือ

ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค    สื่อไม่ได้มีอิทธิพลเหนือผู้รับสาร แต่ผู้รับสารต่างหาก

ที่เป็นผู้ก าหนดวาระให้กับสื่อ ดังนั้น  บทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของสื่อก็คือการเป็นผู้ตอบสนองต่อ

สังคมนั่นเอง  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 1.  ผลการศึกษาในแง่การเปิดรับชมรายการ “ฝนฟ้าอากาศ” พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่

รับชมรายการ 4-5 วันต่อสัปดาห์ ขณะที่รายการออกอากาศ 7 วันต่อสัปดาห์ และถึงแม้ว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ จะรับชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบ แต่มีจ านวนไม่น้อยที่รับชมเฉพาะบางช่วงบาง

ตอน ท าให้เห็นว่ารูปแบบรายการโดยรวม ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ชมเท่าที่ควร ส่งผล

ต่อเรตติ้งรายการที่ไม่คงที่ เสี่ยงต่อการแย่งฐานคนดู ทางทีมงานจึงควรทดลองปรับเปลี่ยน

รูปแบบรายการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือศึกษาว่า การน าเสนอในแบบใด ที่ช่วยดึงดูดใจผู้ชมให้รับชม

รายการทุกวัน และติดตามตั้งแต่ต้นจนจบรายการ   

 2.  ผลการศึกษาในแง่ความพึงพอใจ ท าให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการ

มีส่วนร่วมของผู้ชมน้อยกว่าความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของผู้ชม เป็นอีกปัจจัย

ส าคัญที่ท าสามารถวัดระดับความนิยม และสร้างกระแสให้รายการได้รับความสนใจ  ทางทีมงาน

จึงควรคิดหาวิธีการที่ท าให้ผู้ชมเข้าถึงและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการมากขึ้น อาจใช้

วิธีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการส่งภาพถ่ายทางบ้าน หรือคลิปรายงานสภาพอากาศ ให้บ่อยครั้ง

ขึ้น ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น หรืออาจใช้วิธีโน้มน้าวใจผู้ชม ด้วยการแจกของที่ระลึก หลัง

ส่งภาพถ่ายหรือคลิปมาร่วมสนุกกับทางรายการ   

3.  ในแง่การวิจัยในครั้งต่อไป เนื่องจากรายการพยากรณ์อากาศแนวสาระบันเทิง “ฝน

ฟ้าอากาศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  ซึ่งมีกลุ่มผู้ชมกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศ  การวิจัยครั้งต่อไป จึงควรมีการเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างให้มีจ านวนมากขึ้น  และควรมีการ
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ทดสอบกลุ่มตัวอย่างในหลายๆ ต่างจังหวัด และน ามาศึกษาเปรียบเทียบ กับพฤติกรรมผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา

รายการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมทั่วประเทศ 

4. เนื่องจากผู้ชมรายการโทรทัศน์ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ใน

ปัจจุบัน ผู้ผลิตรายการควรมีการส ารวจความพึงพอใจต่อรายการอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ทันสมัย น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนารายการให้เหมาะสมกลุ่มผู้ชมในยุคสมัยนั้นๆ  

5. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้ข้อมูลในเชิงสถิติเป็นหลัก 

การวิจัยครั้งต่อไป  จึงควรลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างหลากหลาย  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่ละเอียดรอบด้านมากขึ้น   ซึ่งข้อมูลที่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายการพยากรณ์

อากาศ “ฝนฟ้าอากาศ” หรืออาจเป็นประโยชน์กับข่าวช่วงอ่ืนๆที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 7 ด้วยก็เป็นได้ 
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