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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรของผู้ชมในการเปิดรับชมรายการ
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ โดยการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ กลุ่มประชากรเพศชาย
และหญิง มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่เคยรับชม
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  จ านวนทั้งหมด 300 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์พบว่า ผู้ชม
มีแรงจูงใจในด้านความบันเทิงในการรับชมรายการทางสปริงนิวส์มากที่สุด และในด้านการเปิดรับชมรายการ
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พบว่า ผู้ชมรับชมรายการประเภทสารคคีเชิงข่าวมากที่สุด และพบว่าผู้ชมรับชมรายการ
ประเภทสาระบันเทิงน้อยที่สุด  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการรับชม
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ การเปิดรับชมรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study about the motivation and exposure to Spring News 
TV programs of viewers in Bangkok including the correlation toward demographic by using Survey 
Research, Questionnaire to analyze the result from 300 feminine whom is older than 25 years old 
which settling in Bangkok and used to exposure to “Spring News” channel.    

  The result of findings from this research is concerning on entertainment factor. The 
respondents are likely to exposure the channel which can make them relax and joyful more than 
updated serious information news around the world. They interested a news program in non-fiction 
or documentary ways with a few respondents interest in an entertainment program. 

 For hypothesis, the correlation between gender, age, education and income found out that 
gender, age and monthly income factor are not an issue in this research but the differentiation in 
education does. The differentiation in education, the more motivate in tuning to “Spring News” 
channel. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยการน าเสนอข้อมูลสาระความรู้ อันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
ยังเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นความเป็นไปในสังคมต่อผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตามช่วงอายุ 
เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ ซึ่งความรู้ของมนุษย์เราไม่ได้มีเพียงเส้นทางที่ได้มาจากประสบการณ์ตรง
เท่านั้น หากแต่ประสบการณ์ผ่านสื่อมวลชนยังเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญและความเป็นจริงให้กับผู้คนด้วย
เช่นกัน และท่ามกลางสื่อมวลชนมากมายหลายแขนงนั้น โทรทัศน์ก็ถือเป็นสื่อที่มีอ านาจโดดเด่นในการตัดแต่งแปลง
โฉมสารจากสื่ออ่ืนให้เข้ากับรูปลักษณ์ความเป็นโทรทัศน์อยู่ตลอดเวลา (สมสุข หินวิมาน, 2558, น.5) สื่อโทรทัศน์จึง
นับเป็นสื่อที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก และได้รับความสนใจจากประชาชนในทุกระดับ ถือได้ว่าเป็นสื่อที่สามารถน า
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าง
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รวดเร็ว เนื่องด้วยสภาพสังคมไทยและปัญหาเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทต่อจิตใจของเรา อาจก่อให้เกิดความเครียด
และความไม่สบายใจ ท าให้บางครั้งผู้ชมจึงเลือกที่จะเสพสื่อหรือสิ่งที่สามารถตอบสนองความพอใจ เพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดและสร้างด้านความบันเทิง จะเห็นได้ว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่แสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนสังคมได้
อย่างชัดเจน และยังเป็นที่ยอมรับในความน่าเชื่อถือ จึงเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี  

 ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมากตามยุคตามสมัย รูปแบบการสื่อสารจึงมีความ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง เป็นผลท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบต่าง 
ๆ ทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่งถือได้ว่าโทรทัศน์เป็นสื่อดั้งเดิมที่สามารถเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้ชมได้มากที่สุด สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ได้มีการออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 ในประเทศไทย โดยใช้การแพร่ภาพส่ง
สัญญาณในระบบอนาล็อกภาคพ้ืนดิน ซึ่งในขณะนั้นมีเครื่องรับทั่วประเทศเพียง 1,000 เครื่อง และรายได้จากการ
โฆษณาสินค้า 101,395 บาทในปีแรก (สินิทธ์ สิทธิรักษ์, 2532) ส านักงานสถิติได้เก็บข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึง
สื่อโทรทัศน์ในสังคมไทย โดยการส ารวจการครอบครองโทรทัศน์ของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนส่วน
บุคคลของไทยร้อยละ 94.9 มีโทรทัศน์ โดยครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเมือง (เขตเทศบาล) มีโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 
94.5 ส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชนบท (นอกเขตเทศบาล) มีโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 95.3 ซึ่งจะเห็นว่ามีสัดส่วน
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจากการส ารวจการใช้เวลาของประชากรในปี 2552 พบว่า คนไทยใช้เวลาใน
การชมและการฟังโทรทัศน์ เฉลี่ยวันละ 2.7 ชั่วโมง โดยคนในกรุงเทพมหานครใช้เวลาในการชมและการฟังโทรทัศน์
มากที่สุดคือ เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง รองลงมาคือภาคกลางใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 2.8 ชั่วโมง ภาคใต้ใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 
2.8 ชั่วโมง ภาคเหนือใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 2.6 ชั่วโมง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 2.6 ชั่วโมง 
ตามล าดับ และการส ารวจสัดส่วนบ้านที่รับสัญญาณโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ปี 2555 ของ Nielsen Media 
Research พบว่า ในประเทศไทยมีผู้ชมโทรทัศน์ผ่านระบบจานดาวเทียมร้อยละ 45 รองลงมาคือ ผ่านระบบเสา
อากาศร้อยละ 35 ผ่านระบบเคเบิลร้อยละ 11 ผ่านระบบกล่องรับสัญญาณร้อยละ 9 ตามล าดับ (“ทีวี Digital จุด
เปลี่ยนทีวีไทย” 2557) 

 ในปี พ.ศ. 2498 ประเทศไทยได้มีการริเริ่มแพร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรกโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บาง
ขุนพรหม ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของวงการโทรทัศน์ในประเทศไทย เนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีไม่ได้หยุด
อยู่กับที่ต่อกิจการวิทยุโทรทัศน์ โดยแรกเริ่มมีการให้บริการในระบบอนาล็อคที่ย่านความถี่ VHF และ UHF ต่อมา
เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีการออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม หรือ ดิจิทัลทีวีที่ใช้ความสามารถใน
การบีบอัดสัญญาณ เพ่ือให้คลื่นความถี่สามารถน าไปใช้งานได้มากขึ้น  โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างสถานีวิทยุ
โทรทัศน์และจัดออกอากาศในระบบอนาล็อค ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และเมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมทีวีก็มีการขยายตัวและเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น 
การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจแทบจะทุกประเภท ซึ่ง
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รวมถึงธุรกิจการแพร่ภาพโทรทัศน์โดยการปฏิวัติทางดิจิทัลที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาบริการโทรทัศน์ใน
รูปแบบใหม่ ๆ เช่น การเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบความคมชัดสูง ถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รับส่งสัญญาณ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการแข่งขันภายในธุรกิจโทรทัศน์ ตลอดจน
พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ให้เป็นแบบดิจิทัล นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะในภาคประชาชนซึ่งเป็น
ผู้รับบริการโทรทัศน์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การใช้เครื่องรับโทรทัศน์
แบบดิจิทัล ทั้งนี้ จึงเป็นสาเหตุของการก้าวเข้าสู่ระบบทีวีดิจิทัล (Digital Television) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก
สถานีโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเข้าสู่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการรับชม
โทรทัศน์ที่มีระบบความคมชัดและปราศจากสัญญาณอ่ืน ๆรบกวน ท าให้เกิดการจัดสรรการใช้คลื่นความถี่วิทยุ
โทรทัศน์ที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นความท้าทายใหม่ในวงการอุตสาหกรรม
ทีวีไทย  

 อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ (2555) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทยนั้นได้ส่งผล
กระทบในหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นผู้ชม ซึ่งการที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนนั้น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ ควรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแตกต่างจากการรับชม
โทรทัศน์ในระบบอนาล็อกอย่างไร (Manit Satitsamitpong and Hitoshi Mitomo, 2013) ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเริ่มมีการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยเริ่ม
ทดลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นบริเวณแรก การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจากเดิมที่มีการ
แบ่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของไทยนั้น มีเพียง 6 ช่องสัญญาณ แต่เมื่อเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนั้น 
สามารถแบ่งช่องออกไปอีกเพ่ิมขึ้นถึง 48 ช่องสัญญาณ ท าให้เกิดช่องรายการใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ิมมากขึ้น อันเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นผู้ชมในการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งสถานีโทรทัศน์
ต่างก็มุ่งพยายามแสวงหาแนวทางหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ มาน าเสนอ และปรับปรุงรายการโทรทัศน์ของสถานีให้มีความ
น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างของวงการรายการโทรทัศน์ ให้มีความแตกต่างออกไปจาก
เดิมที่เคยได้น าเสนอมาแล้ว เพ่ือไม่ให้ผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาตลอด เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับโครงสร้างหรือ
รูปแบบของแนวรายการที่ซ้ าซากจ าเจ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้ชมอย่างสูงสุด ซึ่งสิ่งที่ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก คือ “ข่าว” ซึ่งข่าวถือเป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในสังคม เพราะในทุก ๆ วันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดและข่าวสารต่าง ๆเกิดขึ้น
มากมายจากท่ัวทุกที่ตามสถานการณ์ความเป็นไปของสังคม และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านการผลิต ท าให้เกิด
รายการข่าวทางโทรทัศน์ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้ชมได้รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นย าขึ้น  
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 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าว ออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลทีวีช่อง19 บริหารงานโดย 
บริษัท สปริงส์นิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ 1998 จ ากัด (มหาชน) และมีประธาน
กรรมการบริหารคือ คุณศุทธิชัย บุนนาค สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ถือก าเนิดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดย
เริ่มทดลองแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นเวลาประมาณ 9 เดือน กระทั่ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมสปริงนิวส์ ซึ่งในช่วงทดลอง
ออกอากาศ สปริงนิวส์ได้ออกอากาศตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 24:00 น. จากนั้นได้ขยายมาเป็น 24 ชั่วโมงในเวลา
ต่อมา ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และประกาศความพร้อมรับมือกับยุคทีวีดิจิทัล มีการปรับโล
โก้และผังรายการให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชมมากขึ้น ตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี อีกทั้งสถานียังทุ่ม
งบประมาณในการน าเทคโนโลยีสตูดิโอโรบอทเข้ามาใช้ในงานข่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้
เทียบเท่าระดับสากล และวางเป้าหมายเป็นสถานีข่าวที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย  

 ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มีจ านวนประเภทรายการออกอากาศทั้งหมด 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

  1. รายการประเภทข่าว ได้แก่ รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง , รายการทันโลกทันเศรษฐกิจ, รายการ
เดินหน้าอาเซียน, รายการ ASEAN Sunday, รายการถ่ายทอดสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายงานพิเศษ) 

 2. รายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว ได้แก่ รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand, 
รายการหน้าหนึ่งสปริงนิวส์, รายการลับลวงพราง Exclusive, รายการ Weekly Round Up, รายการ The Twin, 
รายการเผชิญหน้า (Face time), รายการข่าวหุ้นเจาะตลาด 

 3. รายการประเภทสารคดีเชิงข่าว ได้แก่ รายการเรื่องจริงยิ่งต้องเล่า Fact Fiction, รายการสืบจากคลิป, 
รายการ Spring Reports, รายการไขปมข่าว, รายการ The Documentaries 

 4. รายการประเภทสาระบันเทิง ได้แก่ รายการสปริงนิวส์อาสาคลายทุกข์ , รายการ The Diplomat, 
รายการ Doctor Car, รายการ Motorsport, รายการลูกทุ่งรักไทย 90, รายการ KID ดี ธรรมดี, รายการเจาะโลก
บันเทิง 

 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์มีโครงสร้างนโยบายมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.2559 คือ เป็นสถานีข่าว
ความนิยมอันดับ 1 ของประเทศ ทุกแพลทฟอร์มบนความรับผิดชอบ และก้าวสู่ศูนย์กลางข่าวสารอาเซียนในปี 
2559 ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้มีการเริ่มกลยุทธ์ในการท างานอย่างต่อเนื่องทุกแพลทฟอร์ม  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึงแรงจูงใจและการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ รวมทั้งเพ่ือทราบถึง
ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมในการรับชมและความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
พฤติกรรมในการรับชมทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ การศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจและการ
เปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิงส์ และทราบถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิด
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รับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมในการรรับชม
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ รวมถึงท าให้ทราบข้อมูลที่จะได้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดล าดับความสนใจของ
ผู้ชมในการสร้างเรตติ้งให้สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

 ทั้งนี้ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ ได้แก่ ความต้องการและความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์
ของสถานโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (สุดารักษ์ เนื่องชมภู , 2551) งานวิจัยด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงของประชาชนทั่วไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร (มนัสนันท์ อภิรมย์วิจิตร , 2554), พฤติกรรมการรับชมรายการคุยข่าวที่มีการส่งข้อความสั้น 
(SMS) ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (นารินทร์ โตส าลี , 2552) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทีวีดิจิทัล ได้แก่ โทรทัศน์ดิจิทัล โดยผู้วิจัยคือ ภาสกร เรืองรองและคณะ, วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดีย
คอนเวอร์เจนซ์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน, 2557) แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องแรงจูงใจกับ
พฤติกรรมในการรับชมทางสถานีโทรทัศน์ในบริบทสังคมไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ร ะหว่าง
แรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์กับพฤติกรรมในการรับชมทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
เพ่ือน าไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์เพื่อการน าเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รายการ รวมไป
ถึงการปรับปรุงรายการให้มีความน่าสนใจและพัฒนารายการของทางสถานีต่อไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทาง
สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการจะต้องทราบถึงกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ รวมถึง
ปัจจัยในด้านต่าง ๆที่มีความส าคัญและส่งผลต่อกระแสความนิยมของสถานี ตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรมในการ
รับชมรายการและแรงจูงใจของกลุ่มผู้ชมโดยรวมที่มีต่อการรับชมสถานี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้กับทางสถานี และผู้ผลิตรายการจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้สามารถไปใช้ประโยชน์ส าหรับวางกลยุทธ์และแนว
ทางการพัฒนารายการ โดยจะช่วยสร้าง Rating ซึ่งท าให้สถานีสามารถขายเวลาได้มากขึ้น ท าให้มีรายได้มากขึ้น 
รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของรายการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศน์กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างสูงสุด อันจะท าให้รายการยังคงรักษาระดับความนิยมจากผู้ชมรายการและยังเป็นรายการโทรทัศน์ที่มี
กระแสตอบรับที่ดีต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์กับพฤติกรรม
ในการรับชมทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  1. ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ที่
แตกต่างกัน 

 2. แรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชม
รายการ 
              สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฏีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ดังนั้น
หากกลุ่มผู้ผลิตสามารถเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มประชากรที่ตั้งไว้ก็จะส่งผลท าให้บรรลุถึงความ
ต้องการของกลุ่มผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนทัศนคติและความคิดความเข้าใจที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ือตอบสนองความสนใจของ
บุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลก็ย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น 

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงจูงใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลต่อการ
พฤติกรรมของมนุษย์เพราะเป็นตัวการที่ท าให้เกิดพลังผลักดันพฤติกรรม 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัยน าทฤษฏีมาอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายมักจะเลือก
รับชมรายการที่มีเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นรูปแบบรายการ
โทรทัศน์จึงเป็นส่วนส าคัญในการที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ชมจะเปิดรับชม 

  5. แนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล ได้น ามาอธิบายได้ตั้งแต่เดิมจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแบบอนาล็อก ปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปเป็น
แบบดิจิทัลให้สมบูรณ ์ 
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วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ กลุ่ม
ประชากรเพศชายและหญิง มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้
ที่เคยรับชมสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  จ านวนทั้งหมด 300 คน  

การวิจัยนี้ค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 0.06 
ในกรณีไม่ทราบจ านวณประชากร ได้ขนาดตัวอย่าง 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA (F-
test), Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยนี้ 

 

ผลการวิจัย 

แรงจูงใจด้านความบันเทิงในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์มากท่ีสุด รองลงมาแรงจูงใจใน

ด้านการหลบหนีเพ่ือใช้เวลากับตัวเองในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ แรงจูงใจด้านการท าเป็น

กิจวัตรประจ าวัน แรงจูงใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แรงจูงใจด้านกิจกรรมฆ่าเวลา แรงจูงใจด้านด้านความตื่นเต้น

เร้าใจ แรงจูงใจด้านการผ่อนคลาย แรงจูงใจด้านคลายความเหงา และแรงจูงใจในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ตามล าดับ 

การเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มีพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการประเภทสารคดีเชิงข่าว

มาก รองลงมาพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว พฤติกรรมในการเปิด

รับชมรายการประเภทข่าว  พฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการประเภทสาระบันเทิง ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่าความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พบว่า ผู้ชม

ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ในรายการทั้ง 4 ประเภท ไม่แตกต่างกัน 

ผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการรับชมประเภทรายการข่าว รายการข่าววิเคราะห์และสนทนา

เชิงข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว และรายการสาระบันเทิง สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ที่ไม่แตกต่างกัน 
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ผู้ชมที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการรับชมประเภทรายการข่าว รายการข่าว

วิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว และรายการสาระบันเทิง สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ที่แตกต่าง

กัน โดยผู้ชมที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรีมีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในรายการ

ประเภทข่าว รายการข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว และรายการสาระบันเทิงมากที่สุด 

ผู้ชมที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีจะมีพฤติกรรมในการรับชมประเภทรายการข่าว รายการข่าว

วิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว และรายการสาระบันเทิง สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ที่ไม่แตกต่าง

กัน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 

การเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์
สปริงนิวส ์

ลักษณะประชากร 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

รายได้ส่วนตัว
ต่อเดือน 

รายการข่าว     
รายการข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว     

รายการสารคดีเชิงข่าว     
รายการสาระบันเทิง     

  หมายถึง มีความแตกต่าง  
 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการ
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของผู้ชมมีกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ โดยแรงจูงใจในการเปิดรับชม
รายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการผ่อนคลาย , ด้านคลายความเหงา, ด้านการท า
เป็นกิจวัตรประจ าวัน, ด้านกิจกรรมฆ่าเวลา, ด้านความบันเทิง, ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร, 
ด้านความตื่นเต้นเร้าใจ และด้านการหลบหนีเพ่ือใช้เวลากับตัวเอง พบว่า แรงจูงใจทั้ง 9 ด้านของผู้ชมในการเปิด
รับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการรับชมรายการทั้ง 4 ประเภท โดยเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ยกเว้นแรงจูงใจในด้านคลายความ เหงา มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
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แรงจูงใจในการรับชม 
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

การเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

รายการข่าว รายการข่าว
วิเคราะห์และ
สนทนาเชิงข่าว 

รายการสาร
คดีเชิงข่าว 

รายการ
สาระบันเทิง 

ด้านการผ่อนคลาย      
ด้านคลายความเหงา     

ด้านการท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน     
ด้านกิจกรรมฆ่าเวลา     

ด้านความบันเทิง     
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม     

ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร     
ด้านความตื่นเต้นเร้าใจ     

ด้านการหลบหนีเพ่ือใช้เวลากับตัวเอง     

  หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการเปิด
รับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ที่แตกต่างกัน ซึ่งท าการทดสอบความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและรายได้ส่วนตัวต่อเดือนของผู้ชมกับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ผลการวิจัยพบว่า 
เพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ แต่ทั้งนี้
พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ชมที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์มากท่ีสุด 
 ผลการวิจัยพบว่า ไม่สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่กล่าวว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน ย่อมจะมีทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน ปรมะ สตะเวทิน (2533, น.105-109) 
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการรับชมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Comstock & 
Others (1987) ที่กล่าวว่า การศึกษามีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับตัวแปรซึ่งเกี่ยวกับการรับสาร  

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พบว่า ผู้ชมมีแรงจูงใจในด้านความ
บันเทิงในการรับชมรายการทางสปริงนิวส์มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า ประเด็นผู้ชมชมสปริงนิวส์เพราะ
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ท าให้เกิดความเพลิดเพลินมากที่สุด แต่ทั้งนี้พบว่า ผู้ชมมีแรงจูงใจในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ Schramm (1973) กล่าวว่า ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารเพ่ือสนองจุดประสงค์ของตนเองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในการประเมินประโยชน์ของข่าวสาร  

ผลการศึกษาการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พบว่า ผู้ชมรับชมรายการประเภทสารดคีเชิง
ข่าวมากที่สุด โดยรับชมรายการ เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า Fact Fiction มากที่สุด ทั้งนี้พบว่า ผู้ชมรับชมรายการประเภท
สาระบันเทิงน้อยที่สุด  

ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่าแรงจูงใจในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
ของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พบว่า แรงจูงใจด้านการผ่อนคลายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการรับชมรายการประเภทข่าวมากที่สุด 
แรงจูงใจด้านคลายความเหงาพบว่ามีความสัมพันธ์กับรายการประเภทสาระบันเทิงมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Merril and Lowenstein (1971) ที่กล่าวว่า แรงผลักดันที่ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิดรับข่าวสาร สาเหตุหนึ่ง
เกิดจากความเหงา เพราะมนุษย์ต้องมีเพ่ือน ไม่สามารถอยู่ได้เพียงล าพัง ซึ่งสื่อมวลชนสามารถเป็นเพ่ือนแก้เหงาได้ดี
เพราะไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาแก่ผู้รับ และสอดคล้องกับ มนัสนันท์ อภิรมย์วิจิตร (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ในส่วนของพฤติกรรมการเลือกเปิดรับชมรายการข่าวบันเทิงปกติภายใน 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการ
แบบทุกวันมากที่สุด แรงจูงใจท าเป็นกิจวัตรประจ าวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการรรับชมรายการประเภท
ข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าวมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง ไวท์ (White, 1959) ที่ได้อธิบายว่า ความมีสมรรถภาพเป็น
แรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แรงจูงใจด้าน
กิจกรรมฆ่าเวลาพบว่ามีความสัมพันธ์กับรายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าวมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
พีระจิระโสภณ, 2535 ได้กล่าวไว้ว่า แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มี
อยู่ด้วยกันหลายแหล่ง และ Festinger (1957) ได้เสนอไว้ในทฤษฎีความไม่ลงรอยของความเข้าใจ (Theory of 
Cognitive Dissonance) ซึ่งกล่าวว่า บุคคลมักจะแสวงหาหรือเลือกสรรข่าวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่
และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง แรงจูงใจด้านความบันเทิงพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
รายการประเภทข่าวมากที่สุด แรงจูงใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่ามีความสัมพันธ์
กับรายการประเภทวิเคราะห์ข่าวและสนทนาเชิงข่าวมากที่สุด สอดคล้องกับ Lasswell (1948) และ Wright (1964) 
นักวิชาการด้านสื่อมวลชนได้สรุปเชื่อมโยงกับความต้องการการสื่อสารของมนุษย์และผสมผสานเข้ากับหน้าที่ของ
การสื่อสาร และ อรทัย ศรีสันติสุข (2528) 
ได้ผสมผสานส่วนต่าง ๆ ของสังคม (Correlation of Parts of Society) การท าหน้าที่ประสานส่วนต่าง ๆ ของสังคม 
และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจร่วมกันเพ่ือหาข้อตกลงหรือข้อยุติร่วมกัน  
แรงจูงใจด้านตื่นเต้นเร้าใจพบว่ามีความสัมพันธ์กับรายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าวมากที่สุด 
แรงจูงใจด้านการหลบหนีเพ่ือใช้เวลากับตัวเองพบว่ามีความสัมพันธ์กับรายการประเภทสาระบันเทิงมากที่สุด โดยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกท้ังหมด หมายความว่า เมื่อผู้ชมมีแรงจูงใจสูง ก็จะมีพฤติกรรมในการรับชมรายการสูง  
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ผลการศึกษาพฤติกรรมในการรับชมรายการประเภทข่าว รายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว 
รายการประเภทสาระบันเทิงมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านความตื่นเต้นเร้าใจมากที่สุด ในขณะที่รายการประเภท
สารคดีเชิงข่าวมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
หมายความว่า เมื่อผู้ชมมีแรงจูงใจสูง ก็จะมีพฤติกรรมในการรับชมรายการสูง 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรน าผลการศึกษาแรงจูงใจและการเปิดรับชมรายการทางสถานีไปเป็นแนวทางในการพัฒนารายการของ
ทางสถานี ซึ่งในการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ระดับการศึกษามีผลต่อการเปิดรับชมรายการ
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ทางสถานีควรมีรายการที่เข้าถึงผู้ชมในทุก ๆ ระดับการศึกษา อาทิเช่น เพ่ิมรายการ
เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือด้านเกษตร เป็นต้น รายการประเภทข่าวควรมีการพัฒนารูปแบบรายการหรือเนื้อหารายการ
เน้นด้านความผ่อนคลายและความบันเทิง รายการประเภทข่าววิเคราะห์และสนทนาเชิงข่าว และรายการประเภท
สาระบันเทิงควรมีการพัฒนารูปแบบหรือเนื้อหารายการด้านความตื่นเต้นเร้าใจ รายการประเภทสารคดีเชิงข่าวควร
มีการพัฒนารูปแบบรายการหรือเนื้อหารายการด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

  

ข้อเสนอะแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละรายการที่ทางสถานีออกอากาศ เพ่ือศึกษาความต้องการที่
แท้จริงว่าผู้ชมพึงพอใจในรายการของแต่ละรายการของสถานีมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
แก้ไขรายการที่ออกอากาศให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาถึงความต้องการข่าวสาร รูปแบบรายการ และการน าเสนอ ที่ผู้ชมต้องการเพ่ือน าผลไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการจัดท ารายการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ชมให้มากท่ีสุด 

3.ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผู้ชมในเขตต่างจังหวัดซึ่งเคยเปิดรับชมสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

รายการอ้างอิง 
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