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พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีต่อรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง  PPTV 

Exposure Behaviors and Gratification of  Audiences in Bangkok Metropolis 

toward “ YokTupKhaoChao ”  Program on PPTV Channel 

 

นางสาววิภรณ์รัตน์ เยาวละออง และ รศ.วงหทัย  ตันชีวะวงศ์ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่อง  “ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  PPTV ” ใช้วิธีการศึกษา

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้

การแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน โดย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire ) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ ยก

ทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  PPTV   

 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า  

1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 30 -39 ปี มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.0  และมีระดับการศึกษามากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.6 
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และประกอบอาชีพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.7  
 2.   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ”  ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์  
รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ และน้อยที่สุด คือมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์  โดยกลุ่มตัวอย่างใช้
ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ”  มากที่สุดคือ ไม่เกิน 20 นาที/ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ 21-40นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.3  และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 40 
นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 3.   กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อเนื้อหารายการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านผู้ด าเนินรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
และด้านรูปแบบรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  และด้านการน าเสนอรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32   

4.  ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” กับ
ความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ”  พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  
 

ค าส าคัญ : รายการยกทัพข่าวเช้า , พฤติกรรมการเปิดรับ , ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

 
The purpose of this research aimed to study Exposure Behaviors and 

Gratification of  Audiences in Bangkok Metropolis toward YokTupKhaoChao Program 
on PPTV Channel. For example, frequency of watching, program session, content and 
presentation of program satisfaction to know behavior of whom select to watch 
Troops Morning News, In addition, this study uses a method for collecting data, self-
Administered questionnaire, whereby the respondents complete the data by 
themselves. The sample group of this research, selected through 300 sample people. 
   
The results of this study found is 

1. The majority of samples are female. Most of them 35 % are between the 
ages  
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30-39 and and 70.6% of Education in graduated in bachelor degree and 55.3 % of 
career in private company and 30.7 % of average income per month around 15,001 – 
25,000 baht. 

2. The majority of samples watch on " YokTupKhaoChao" not more than two 
times  

per week.  Followed by 3-4 times per week and the last is more than 4 times per 
week. And the duration time that majority samples 58.7 % is use with this program is 
not more than 20 minutes per session, followed is 35.3 % use with program by 21-40 
minutes per session and 6% of use with program more than 40 minutes per session. 
 3.  The majority of samples group satisfied by watching " YokTupKhaoChao" as 
a whole at a high level is 3.46% and When it was found that classification . The 
majority of samples group were gratification with the content of  " YokTupKhaoChao" 
of 3.6 %  and was gratification with the moderator of 3.47 % and then gratification 
with entry forms of 3.46 % and 3.32 % of The proposed list. 
 4.   The results of the relationship between Exposure watch " 
YokTupKhaoChao" to the Gratification of watching " YokTupKhaoChao " found that 
the relationship between the significant level of .05. 
  Keyword : YokTupKaoChaw News program ,  Exposure Behaviors , Gratification  

 

 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญ 
 

" สื่อโทรทัศน์ "  เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุด เป็นสื่อที่มีมา

นานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อทีมีประสิทธิภาพและมีบทบาทในสังคมไทย

อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศไทย  ทุกภูมิภาค เป็นสื่อที่

สามารถให้ได้ทั้งภาพและเสียงในขณะเดียวกัน   
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 สถานีโทรทัศน์ PPTV  เป็นหนึ่งในช่องทีวีดิจิตอลที่ผลิตโดย บางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาส

ติ้ง จ ากัด เป็นสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลในระบบความคมชัดสูง ช่อง 36  มีการวางภาพลักษณ์ของ

สถานีโทรทัศน์ ให้เหมาะกับวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯและปริมณฑล  มีการก าหนดสัดส่วนผังรายการ 

ออกเป็นรายการประเภทข่าว ร้อยละ 25 , รายการบันเทิง ร้อยละ 30, รายการละคร ร้อยละ 35 , 

รายการกีฬาและอ่ืนๆ ร้อยละ 10  โดย 

กลยุทธ์ของสถานีโทรทัศน์ PPTV คือการสร้างเนื้อหารายการที่โดดเด่น  และมีการผสมผสานกับ

รายการจากต่างประเทศ  เฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเกาหลีใต้ มีการน าซีรีย์มาฉาย และการร่วมกับ

รายการผู้ผลิตคนไทย อาทิ ทีวีบูรพา, ทีวีธันเดอร์, เจแอสแอล, BeUS  , Woody World  เป็นต้น  

(อ้างอิง : Thai PR , 2557) 

 รายการ  “ ยกทัพข่าวเช้า ”  หนึ่งในรายการของทางสถานีโทรทัศน์ PPTV  เป็นรายการข่าว

ที่มีรูปแบบรายการเป็นการน าเสนอข่าวโทรทัศน์แบบเล่าข่าว โดยวัตถุประสงค์ของรายการ  ยกทัพ

ข่าวเช้า คือ การน าเสนอข่าวสารประจ าวันเพ่ือให้ความรู้และควบคู่สาระบันเทิง โดยมีแนวคิดในการ

ผลิตรายการเป็นรายการวาไรตี้ข่าว ที่น าเสนอข่าวในรูปแบบการเล่าข่าวที่ใช้ความเข้าใจของผู้

ประกาศข่าวในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข่าวหลักและข่าวบันเทิงสื่อไปยังผู้ชม  โดยรายการ 

ยกทัพข่าวเช้า มีผู้ด าเนินรายการหลัก ได้แก่ มนัส ตั้งสุข , รวิฌา ทังสุบุตรและกาลเวลา เสาเรือน ได้

จัดรูปแบบรายการเป็นประเภทรายการเล่าข่าวเช้าที่สร้างสีสันการรายงานข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ ผนวก

กับทีมข่าวภาคสนามที่ครอบคลุมทุกข่าว และครอบคลุมทุกประเภทข่าวทั้งข่าวต่างประเทศและข่าว

บันเทิง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยกลุ่มเป้าหมายของรายการได้แก่ บุคคลที่มีช่วง

อายุ 20 – 60 ปี ที่มีการติดตามข่าวสารบ้านเมือง 

 

 

 

รายการ ยกทัพข่าวเช้า ออกอากาศทุกวัน จันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00 - 08.30 น. โดยมี

รูปแบบรายการ ดังต่อไปนี้   

ช่วงที่ 1  “ ช่วงรายงานข่าว ”  เป็นการรายงานข่าวที่ส าคัญในแต่ละวันและวิเคราะห์

ประเด็นต่างๆโดยมีผู้ด าเนินรายการ 2 คนได้แก่ มนัส ตั้งสุข และ รวิฌา ทังสุบุตร 
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ช่วงที่ 2  “ ช่วงยกทัพบรรเทาทุกข์ ”  เป็นการน าเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีการร้องเรียง

เข้ามายังทางรายการและต้องการความช่วยเหลือ  โดยจะด าเนินงานเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของบุคคลเหล่านั้น  

ช่วงที่ 3  “ ช่วงยกทัพบันเทิง ”  เป็นการรายงานข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ

ต่างประเทศท่ีก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้น โดย กาลเวลา เสาเรือน เป็นผู้ด าเนินรายการ 

ช่วงที่ 4  “ ช่วงยกทัพทอล์ค ”  เป็นช่วงที่เชิญแขกรับเชิญมานั่งพูดคุย ระยะเวลาประมาณ 

10-15 นาที โดยพูดคุยสอบถามเรื่องราวของแขกรับเชิญ เพ่ือให้ความรู้และให้ประโยชน์แก่ผู้ชม

รายการ  

รายการ  “ ยกทัพข่าวเช้า ”  เป็นรายการข่าวโทรทัศน์รูปแบบการน าเสนอเล่าข่าว  โดยมุ่ง

ให้ความรู้และสาระควบคู่กัน  เพ่ือท าให้รายการทันสมัยและรูปแบบรายการใหม่ๆ ที่สร้างความ

แตกต่างจากรายการอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  PPTV  สามารถน า

ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงรายการ ตลอดจนสร้างสรรค์รายการที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ชมได ้

 

ปัญหาน าการวิจัย 

1.  ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

2.  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า เป็นอย่างไร 

3.  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า เป็น

อย่างไร 

4.  ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม  

     รายการ ยกทัพข่าวเช้าที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

5.  ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการ

รับชม 

     รายการ ยกทัพข่าวเช้า ทีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

6.  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการกับความพึงพอใจที่มีต่อรายการ ยกทัพข่าวเช้า มีความสัมพันธ์กัน 

     หรือไม่อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่มีต่อพฤติกรรม

การเปิด 

     รับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า 

5.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่มีต่อความพึง

พอใจใน 

     การรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า  

6.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการกับความพึงพอใจที่มีต่อ

รายการ 

     ยกทัพข่าวเช้า 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชม  

     รายการ ยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน 

2.  ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการ

รับชม       

     รายการ ยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน 

3.  พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

รับชม 

     รายการ ยกทัพข่าวเช้า 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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การศึกษาเรื่อง  “ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV ” เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้การ

ส ารวจแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire ) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึง

พอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” ทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง  PPTV   

 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเปิด

รับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  PPTV  และได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Muti-Stage Sampling) ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

วิธีที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Sampling) ใช้การแบ่งพ้ืนที่ของส านัก
เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 50 เขต (อ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2551) 

-  ขั้นตอนที่ 1  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจากจ านวนเขตพ้ืนที่ 50 เขต 

-   ขั้นตอนที่ 2  การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quata Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
โดยก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 10 เขต เขตละ 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 
คน 

วิธีที่ 2  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให้บริเวณชุมชนและสถานที่ต่างๆ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV  ได้น าแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกีย่วข้องมาใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับประชากร 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสาร 
 3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
 4. แนวคิดเก่ียวกับรายการข่าวโทรทัศน์ 
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่าง พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามในสมมติฐาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Independent Sample t-test) , การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นเพศ
หญิงจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0  และเป็นเพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 30-39 ปีมากที่สุด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และมีระดับ
การศึกษามากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 30.7 
 
2. พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ”  โดยรับชมไม่เกิน 
2 ครั้ง/สัปดาห์   จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3  โดยรองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และน้อยที่สุด คือมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.7 

กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ”  เช้าไม่เกิน 20 นาที/
ครั้ง มากที่สุด เป็นจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7  รองลงมาคือ 21 - 40นาที/ครั้ง จ านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 40 นาที/ครั้ง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ล ะ  6 . 0 
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3.  ความพึงพอใจในเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” 
ในภาพรวมอยู่ ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  ซึ่งมีความพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพ
ข่าวเช้า ในแต่ละด้านดังนี้ 
 

ด้านรูปแบบรายการ 
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการยกทัพข้าวเช้า ใน

ด้านรูปแบบรายการ อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในช่วง
เล่าข่าวและรายงานข่าว มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ ช่วงยกทัพทอร์ค มีค่าเฉลี่ย 3 .38  
รองลงมาคือ ช่วงยกทัพบรรเทาทุกข์ และช่วงยกทัพบันเทิง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.34  

 
 
 
 
   
ด้านเนื้อหารายการ 
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการยกทัพข้าวเช้า ใน

ด้านเนื้อหารายการ อยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในเนื้อหา
ข่าวทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.88  รองลงมาคือ เนื้อหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มี
ค่าเฉลี่ย  3.57 รองลงมาคือ  เนื้อหาในการน าเสนอรายละเอียดครอบคลุม มีค่าเฉลี่ย 3.54 และน้อย
ที่สุดคือ เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม มีค่าเฉลี่ย 3.39 

 
ด้านการน าเสนอรายการ 
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการยกทัพข้าวเช้า ใน

ด้านการน าเสนอรายการ อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินรายการ มีความน่าสนใจ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.49  รองลงมาคือ เวลาในการ
ออกอากาศมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.30  รองลงมาคือ การจัดล าดับรายการที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.28 และน้อยที่สุดคือจ านวนวันออกอากาศ มีค่าเฉลี่ย 3.20  

 
ด้านผู้ด าเนินรายการ 
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการยกทัพข้าวเช้า ต่อผู้

ด าเนินรายการ อยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  โดยกลุ่มตัวเอย่างมีความพึงพอใจต่อการมีความรู้ 
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ความเข้าใจในเนื้อหาข่าว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.58  รองลงมาคือ  มีบุคลิกเหมาะสมกับ
รูปแบบรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.43  รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข่าว มีค่าเฉลี่ย 3.42 
และน้อยที่สุดคือ มีความพร้อมและการเตรียมตัว มีค่าเฉลี่ย 3.41  

 
การทดสอบสมมติฐาน 

 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV  ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 3 
ประเด็น เมื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้ชมรายการยกทัพข่าวเช้าที่มีอายุ รายได้ ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเปิด
รับชมรายการยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน ส่วนผู้ชมรายการยกทัพข่าวเช้าที่มี เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้าไม่แตกต่างกัน 
 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเรื่องลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการต่อพฤติกรรมการเปิด

รับชมรายการ  ยกทัพข่าวเช้า  

ลักษณะทางประชากร ความถี่ในการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” 

เพศ  

อายุ  

ระดับการศึกษา  

อาชีพ  

รายได ้  

   * หมายเหตุ    แตกต่างกัน    ไม่มีแตกต่างกัน 

  

สมมติฐานการวิจัยที่  2 :   ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่าง

กัน  

จะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการยกทัพข่าวเช้าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ชม

รายการ 
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ยกทัพข่าวเช้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความ

พึงพอใจรายการยกทัพข่าวเช้าไม่แตกต่างกัน 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเรื่องลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการต่อความพึงพอใจในการ

รับชมรายการยกทัพข่าวเช้า 

ลักษณะทางประชากร ความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการ “ ยกทัพข่าวเช้า ” 

เพศ  

อายุ  

ระดับการศึกษา  

อาชีพ  

รายได ้  

   * หมายเหตุ    แตกต่างกัน    ไม่มีแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่  3 :  พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า  มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับชม รายการ ยกทัพข่าวเช้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการ

รับชมรายการ โดยมีความสัมพันธ์กัน คือ 0.000 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า

สหสัมพันธ์ที่ 0.277 

แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการต่อความพึงพอใจในการเปิด

รับชมรายการยกทัพข่าวเช้า  

พฤติกรรมการเปิดรับชม 

รายการ ยกทัพข่าวเช้า 

ความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า 

 

* หมายเหตุ   มีความสัมพันธ์    ไม่มีความสัมพันธ์ 
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การอภิปรายผล 

  
ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ  ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 

 จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV  พบว่า ผู้ชมรายการมีอายุ รายได้ ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเปิด
รับชมรายการยกทัพข่าวเช้าที่แตกต่างกัน  โดยจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ชมรายการมีอายุ 20 -29 
ปี มีการเปิดรับชมรายการ "ยกทัพข่าวเช้า " มากกว่ากลุ่มผู้ชมรายการที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี, ช่วงอายุ 
40-49 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของทางรายการ ยกทัพข่าวเช้า และกลุ่ม
ผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าว
เช้ามากกว่ากลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และกลุ่มผู้ชมรายการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาทมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามากกว่า
กลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท และกลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามากกว่ากลุ่มผู้ชม
รายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท  
 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2543) อธิบายไว้ว่า แนวคิดประชากร
มีความคิดที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะท าให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป 
รวมถึงพฤติกรรมการสื่อสาร นอกจากจะหมายถึง การเลือกใช้ถ้อยค าภาษาหรือการใช้อวัจนภาษา 
ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสารให้ส าเร็จตามประสงค์แล้ว ยังรวมไปถึงการเลือกใช้สื่อ หรือการ
เปิดรับข่าวสารข้อมูลจากสื่อสารต่างๆ ตามที่ผู้รับสารต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรพวุธ 
คชโส (2554) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ เจาะ เกาะ ติด ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้าที่
แตกต่างกัน 
 
 
 
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 

    จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ 
PPTV พบว่า ผู้ชมรายการส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้า 2 ครั้ง / สัปดาห์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮันท์ และรูเบน (Hunt & Ruben, อ้างถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2546, น.
122-124) กล่าวว่า ความต้องการ (Need) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการในการ
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เลือกของมนุษย์ คือ เราเลือกเปิดรับสื่อ เพ่ือที่จะสนองความต้องการของเรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่
ต้องการ เพ่ือความพอใจ เพื่อแสดงรสนิยม เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ จิตตวิริยานุ
กูล (2553) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
รายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการรับชมรายการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีระยะเวลาในการเปิดรับชมรายการช่วงเบรกที่ 1 ได้
อธิบายว่า ประชาชนมีระยะเวลาส าหรับการเปิดรับข่าวสารในแต่ละวันไม่มาก แต่มีความต้องการที่จะ
เปิดรับและรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ 

 
ความพึงพอใจต่อรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 

        จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรายการยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV 
พบว่า ผู้ชมรายการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรายการ ยกทัพข่าวเช้า อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.46 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจจากการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าว
เช้าด้านเนื้อหารายการ มีค่าเฉลี่ย 3.60, ด้านผู้ด าเนินรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.47, ด้านรูปแบบรายการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  และด้านการน าเสนอรายการ มีค่าเฉลี่ย 3.32 อยู่ในระดับปาน
กลาง 
ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ  
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ 
PPTV พบว่า ผู้ชมรายการมีพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ ในด้านเนื้อหาข่าวทันต่อ
เหตุการณ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.88 ซึ่งจากการศึกษาสอดคล้องกับ ดรุณี หิรัญรักษ์ (2529) 
กล่าวว่า องค์ประกอบของการน าเสนอข่าวจะประกอบด้วย ความทันต่อเหตุการณ์ ความรวดเร็ว ใน
การน าเสนอรายงานเหตุการณ์ให้ผู้ชมทราบ โดยข่าวต้องมีความสดใหม่ และทันต่อเหตุการณ์ 
เพ่ือที่จะสร้างความสนใจไปยังผู้รับชมรายการ คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในด้านบุคคล สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ในส่วนทางด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหารายการ รองลงมาคือ ด้านเนื้อหามีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 3.57  ซึ่งจากการศึกษาสอดคล้องกับ มาลี บุญศิริพันธ์ (2526) ที่
กล่าวถึงคุณลักษณะของข่าวที่มีการน าเสนอทางโทรทัศน์ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้รับ
ข่าวสาร ประกอบไปด้วย ความถูกต้อง (Accuracy) โดยคุณลักษณะของข่าวโทรทัศน์ที่ดีนั้น  ต้องมี
ความถูกต้องและแน่นอนแม่นย าในเนื้อหาข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ นามสกุล และสถานที่เป็นต้น 
เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจากความถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าว และการรายงาน รวมถึง
ส่งผลต่อผู้รับชมที่จะได้รับข่าวสารในเนื้อหาที่ผิดพลาด 
ความพึงพอใจต่อผู้ด าเนินรายการ   
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 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผู้ด าเนินรายการยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ 
PPTV พบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อผู้ ด าเนินรายการ ในด้านที่มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาข่าว ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.58 โดยปมุข ศุภสาร (2530) ได้กล่าวว่า 
ผู้รายงานข่าวจะเป็นผู้น าข่าวมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราว และมีเนื้อหาสาระ และรายละเอียดของ
เหตุการณ์ในข่าวนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารออกไปได้อย่างกระชับ ชัดเจนและถูกต้องใน
การรายงานที่มีระยะเวลาในการน าเสนอท่ีเหมาะสม  
 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ  
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ 
PPTV พบว่า ผู้ชมรายการมีพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ ในช่วงเล่าข่าวและ
รายงานข่าว ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.77 ซึ่งปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวว่า การใช้
ประโยชน์และการท าให้เกิดความพึงพอใจจากการใช้สื่อของผู้รับสาร ที่เน้นให้ความส าคัญของกลุ่ม
ผู้รับสารในการใช้เนื้อหาของสื่อมวลชน เพ่ือท าให้เกิดความพอใจ โดยตัวผู้รับจะเลือกรับสารที่มีความ
สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตน โดยความพึงพอใจของผู้รับสารได้ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของศศิวัฒน์ รัตนพันธุ์ (254) เรื่อง การ
เปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ของผู้ชมรายการ เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า ทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร  จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในช่วงข่าวบันเทิง มากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงเล่าข่าวและรายงานข่าว 
 
ความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ   
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทาง
สถานีโทรทัศน์ PPTV พบว่า ผู้ชมรายการมีพึงพอใจต่อการน าเสนอรายการ อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอ
รายการ ในการด าเนินรายการมีความน่าสนใจ ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือ เวลา
ในการออกอากาศมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.30  โดยวัชระ แวววุฒินันท์ (2548) ได้กล่าวว่า แต่
ละรายการมีวิธีการน าเสนอข่าว การรายงานข่าว หรือแม้กระทั่งวิธีการสร้างสรรค์รายการข่าวที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ในกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์นั้นจะเกิดขึ้นจากสถานีโทรทัศน์
ผู้ผลิตรายการ ผู้สนับสนุนรายการ ผู้ชม และส าคัญที่สุดคือกระบวนการคิดและวางแผนเพ่ือให้การ
น าเสนอนั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้ชม 
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การอภิปรายตามสมมติฐาน 
 

1.   ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ  ยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการ  ยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง PPTV พบว่า ผู้ชมรายการมีอายุ รายได้ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยจากผลการศึกษา พบว่าผู้ชมรายการที่มีอายุ  
20-29 ปี มีการเปิดรับชมรายการ "ยกทัพข่าวเช้า" มากกว่าผู้ชมรายการที่มีช่วงอายุ 30 -39ปี , ช่วง
อายุ 40-49 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชม
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรที่ ปรมะ สตะเวทิน (2546 , น.106)  ได้กล่าวไว้
ว่า อายุของผู้รับสารนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในด้านความคิดและพฤติกรรม 
โดยทั่วไปคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมาก
มักจะมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่า ท าให้ลักษณะของการเปิดรับสื่อมวลชนมีความแตกต่างกัน  โดย
จากรายงานวิจัยของ Bower (1973 อ้างถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, น. 74) ได้กล่าวว่าพฤติกรรม
การเปิดรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มผู้รับสารในช่วงวัยที่ต่างกันมีโอกาสเปิดรับสื่อไม่เท่าเทียมกัน ในส่วน
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อผู้รับสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากรายได้ของคน
เหมือนเป็นเครื่องก าหนดความต้องการ ความคิดและตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ โดยจากผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความถี่ในการเปิดรับชมรายการ
ยกทัพข่าวเช้ามากกว่ากลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และกลุ่มผู้ชม
รายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาทมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้า
มากกว่ากลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25 ,000 บาท และกลุ่มผู้ชมรายการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาทมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามากกว่า
กลุ่มผู้ชมรายการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ แมค
เนลลี และคณะ (Mcnelly et al., 1968, อ้างอิงถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, น.50) ที่ได้กล่าวว่า 
กลุ่มคนที่มีฐานะดีจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระจากสื่อมวลชนมากที่สุดและ
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร และสื่ออ่ืนๆ 
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2.   ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ  ยกทัพข่าวเช้า ที่แตกต่างกัน จะมีความพึง
พอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า แตกต่างกัน 

จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง PPTV  พบว่าผลการศึกษา ผู้ชมรายการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยอธิบายตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ ปรมะ สตะ
เวทิน (2546, น.113)  ได้อธิบายไว้ว่า การใช้ประโยชน์และการท าให้เกิดความพึงพอใจจากการใช้สื่อ
ของผู้รับสาร ที่เน้นความส าคัญของกลุ่มผู้รับสารในการใช้เนื้อหาของสื่อมวลชน (The uses of 
media content) ก็เพ่ือจะท าให้เกิดความพึงพอใจ (Gratifications) โดยตัวผู้รับสารจะเลือกรับสารที่
มีความสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตนเอง  กล่าวคือ กลุ่มผู้ชมรายการมีลักษณะ
ประชากรที่แตกต่าง ทั้งในส่วนของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้า ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า  
รายการยกทัพข่าวเช้า มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย และมีช่วงรายการที่แตกต่างกัน ได้แก่  ช่วง
รายงานข่าว, ช่วงยกทัพบรรเทาทุกข์, ช่วงยกทัพบันเทิง และช่วงยกทัพทอล์ค ในความหลากหลาย
ของช่วงรายการและเนื้อหาข่าวที่น าเสนอ  อาจสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้ 
จนเกิดเป็นความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ไม่แตกต่างกัน   
 

3.  พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า 

โดยภาพรวม พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการรับชมรายการ ยกทัพข่าวเช้า มีความสัมพันธ์กัน คือ 0.000 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.277 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.277 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงมาก  
โดยอธิบายได้ว่า ถ้าผู้ชมมีความถี่ในการเปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามาก จะมีความพึงพอใจใน
การรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามาก    

จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
โดยสอดคล้องกับแนวคิดที่ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวว่า การใช้ประโยชน์และการท าให้เกิด
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อของผู้รับสาร ที่เน้นให้ความส าคัญของกลุ่มผู้รับสารในการใช้เนื้อหาของ
สื่อมวลชน ก็เพ่ือจะท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยตัวผู้รับสารจะเลือกรับสารที่มีความสอดคล้องกับ
ความสนใจและความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของแคทซ์และคณะ (Katz, Blumer 
&Gurevitch, 1974) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนผู้รับ
สารว่ามีจุดก าเนิดมาจากสภาวะทางจิตใจและสังคมที่มาจากความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คาดหวังจากสื่อมวลชนแล้วก่อให้เกิดผลตามมา ซึ่งอาจได้รับความพึงพอใจที่สามารถสนองในความ
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ต้องการได้  ดังกลุ่มผู้ชมรายการที่เปิดรับชมรายการยกทัพข่าวเช้า เมื่อมีการเปิดรับชมรายการและมี
การรับสารที่สามารถตอบสนองความต้องการ อาจก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตน และเมื่อมีพฤติกรรม
ที่เปิดรับชมมากยิ่งข้ึน ก็ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อรายการยกทัพข่าวเช้ามากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะที่มีต่อรายการ 

 1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีพฤติกรรมความถี่ในการเปิดรับชม
รายการยกทัพข่าวเช้า 2 ครั้ง / สัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.40 อยู่ในระดับปานกลาง จากการ
สังเกตทางรายการน่าจะเพ่ิมสาระความรู้ เนื้อหาข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นย า สร้างจุดเด่นและมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้รับชมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้กลุ่มผู้ชมที่ไม่ได้มีการติดตามรายการเป็นประจ า 
เกิดความสนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเปิดรับชมเป็นประจ า  
 2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้า ในด้านภาพรวมต่อเนื้อหารายการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 และในรายข้อย่อย 
ด้านเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 3.39 จากการสังเกตในแต่ละ
ช่วงรายการยังมีเนื้อหาข่าวไม่เข้มข้นและยังไม่สามารถสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมได้มาก
เทา่ที่ควร ทางรายการน่าจะมีการเพิ่มเนื้อหาข่าวและคัดเลือกข่าวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมรายการ เพ่ือ
น าเสนอข่าวที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น    
 3. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้า ในด้านภาพรวมต่อผู้ด าเนินรายการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47  และในรายข้อย่อย 
ด้านการมีความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างดี อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.41 โดยผู้ด าเนิน
รายการที่ดีควรมีการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างดี ทั้งนี้ทางรายการน่าจะมีการ
พิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนผู้ด าเนินรายการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ด าเนินรายการให้
มากขึ้น  
 4. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้า ด้านภาพรวมต่อการน าเสนอรายการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32  จากการ
สังเกตทางรายการน่าจะมีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอรายการแบบใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจต่อรายการ เช่น การจัดล าดับเนื้อหาข่าวในการรายงาน
ใหม่เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปรับวิธีการด าเนินรายการให้มีความน่าสนใจ 
เป็นต้น 
 5. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้า ด้านภาพรวมต่อการน าเสนอรายการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.32 และในราย
ข้อย่อย เรื่องจ านวนวันออกอากาศ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลีย 3.30 จากการสังเกตพบว่าทาง
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รายการน่าจะเพ่ิมวันออกอากาศ โดยให้มีการออกอากาศรายการยกทัพข่าวเช้า  ในช่วงวันหยุดเสาร์
และอาทิตย์ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้ชมรายการ 
 6. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ชมรายการมีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการยกทัพ
ข่าวเช้า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46  ถึงแม้ความพึงพอใจต่อรายการจะอยู่ในระดับมาก แต่
เนื่องจากค่าเฉลี่ยที่ 3.46 ยังถือว่าไม่สูงและค่อนไปทางระดับปานกลาง ทั้งนี้ทางรายการน่าจะมีการ
ปรับปรุงและพัฒนารายการให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ชม ผู้ชมมีการเปิดรับชม
รายการยกทัพข่าวเช้ามาก จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับชมรายการยกทัพข่าวเช้ามากข้ึน    
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