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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมของผูช้ มรายการข่าวโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิด
รับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กับพฤติกรรมการเปิดรับชม
ผูศ้ กึ ษาใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ�ำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้คอ่ นข้างสูงคือ
15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีอาชีพ พนักงานเอกชน รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับชมด้านความถี่ในการรับชมของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4 วันต่อสัปดาห์ โดยเฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการรับชม 75 นาทีมาก
ที่สุด และใช้เวลาในการรับชมน้อยที่สุดคือรับชมวันละ 1 นาที ช่วงเวลาในการับชมคือในวันจันทร์ - ศุกร์
(เวลา 19.00-20.15 น.) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น มากที่สุด โดยมีลักษณะการรับชม
เรื่อยๆ ตั้งใจชมเฉพาะในช่วงที่สนใจ ส�ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหา
รายการ และทางด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิด
รับชมทั้งในด้านความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชม และลักษณะในการเปิดรับชม
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมข่าว โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

Abstract
The purpose of this research is 1) to study the behaviors for watching digital television
news program by people in Bangkok Metropolitan area, 2) to study the factors that influence the
choice of digital television news program for people in Bangkok Metropolitan area, 3) to study
the relationship between the factors that influence the choices for watching digital television news
program for people in the Bangkok Metropolitan area and the viewing behaviors
The researcher used quantitative methodology by applying questionnaire to a sample of 400
persons. It was found in regard to the demographic characteristics, the incomes of the sampling
group was rather high, ranging from 15,001 to 30,000 Baht and their occupations was employee
in private business. The educational level of the sampling was rather high, mostly Bachelor Degree.
It was also found that most of the sampling watched digital televisions news program 4 days per
week, on average 39 minute per day from Monday to Friday (from 19.00 hours to 20.15 hours).
The sampling group chose to watch TNN Channel Number 16 the most. They tend to leave the
televisions on, paying attention only at when a program of interest was on. The main factor that
influenced the choice of watching digital television news program was the program content. In
terms of relationship between factors that influence the choice of digital television news program
and the behaviors on the turning on television for watching the frequency, the duration and the
reason for watching.
Keywords: Viewing Behaviors, Factors influencing news program viewing, Digital Television
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บทน�ำ

ปัจจุบนั เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร มนุษย์จำ� เป็นต้องรับรูข้ า่ วสารและเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
เพือ่ ให้รบั รูค้ วามเคลือ่ นไหว และน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม ท�ำให้ประชาชนมีความตืน่ ตัว
ในการรับรูข้ า่ วสารมากขึน้ โดยสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมและเข้าถึงประชาชนมากทีส่ ดุ คือ สือ่ โทรทัศน์ เพราะ
อัตราคนไทยส่วนใหญ่จะมีปริมาณการอ่านหนังสือน้อย แต่จะชอบดูหรือชอบฟังมากกว่า ซึง่ สือ่ โทรทัศน์ได้
เปรียบสื่ออื่น เช่น หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ เพราะสามารถลดข้อจ�ำกัดของผู้รับสารในเรื่องการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ประกอบกับคุณลักษณะของโทรทัศน์ที่น�ำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง ท�ำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ประชาชนจ�ำนวนมากจะดูข่าวโทรทัศน์ โดยยังไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ เพราะเห็นว่าโทรทัศน์สามารถให้ข้อมูล
ที่มีอยู่รอบตัว ประกอบกับเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ ในด้าน
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน รวมไปถึงการท�ำธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งธุรกิจสื่อสารมวลชนก็ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การวิวัฒนาการของระบบโทรทัศน์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ชมด้วยเช่นกัน นั่นคือ ดิจิทัลทีวี (Digital Television) จะเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ
ทีจ่ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจสือ่ ทีวแี ละวิทยุกระจายเสียงทุกราย คุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั คือ ความสามารถในการบีบอัดสัญญาณ เพือ่ ให้คลืน่ ความถีส่ ามารถน�ำไปใช้งานได้มากขึน้
ทั้งนี้การวิวัฒนาการของระบบโทรทัศน์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้ชมด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมองย้อนไปในอดีตนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 ที่ประเทศไทยได้เริ่มแพร่ภาพ
ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหมเป็นครั้งแรกนั้นถือว่าเป็นยุคบุกเบิกวงการโทรทัศน์
ในประเทศไทย แต่ทั้งนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมิได้หยุดอยู่กับที่ต่อกิจการวิทยุ โทรทัศน์ท่ีเริ่มแรก
ให้บริการในระบบอนาล็อกที่ย่านความถี่ VHF และ UHF ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น
ก็ได้มีการออกอากาศผ่านดาวเทียม หรือดิจิทัลทีวีที่ใช้ความสามารถในการบีบอัดสัญญาณเพื่อให้คลื่น
ความถี่ สามารถน�ำไปใช้งานได้มากขึ้น นั่นคือ ดิจิทัลทีวี (Digital Television) จะเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญที่
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจสื่อทีวีและวิทยุกระจายเสียงทุกราย คุณสมบัติที่ส�ำคัญของ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั คือ ความสามารถในการบีบอัดสัญญาณ เพือ่ ให้คลืน่ ความถีส่ ามารถน�ำไปงานใช้ได้มากขึน้
ดังในกรณีของคลื่นวิทยุการแบ่งช่องความถี่วิทยุบนหน้าปัดเดิมจะแบ่งกันให้มี ช่องห่างระหว่างสถานี 0.5
MHz แต่ปัจจุบันได้น�ำเทคโนโลยีที่มีช่องห่างระหว่างสถานี 0.25 MHz มาใช้ในระบบ FM จะเห็นได้จาก
สถานีวทิ ยุชมุ ชนในปัจจุบนั ซึง่ ในบางประเทศก็ได้มกี ารน�ำมาใช้งานแล้ว นัน่ หมายความว่า คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ระบบ FM ในเมืองไทยที่เคยมีอยู่ 527 คลื่นความถี่ จะมีคลื่นความถี่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เช่นเดียวกับสถานี
โทรทัศน์เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ ามารถบีบอัดสัญญาณจะส่ง ผลให้สถานีโทรทัศน์มชี อ่ งรายการเพิม่ ขึน้ มากมาย
จากคลื่นความถี่เพิ่มขึ้น จะให้สามารถส่งได้ถึง 4 ช่อง เมื่อเครื่องรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือใช้วิธี
ติดตั้งอุปกรณ์ Set top box ที่มีความสามารถในการแยกสัญญาณได้
ส�ำหรับทีวีดิจิทัลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital television) ในประเทศไทยนั้น เป็นระบบ
การส่งผ่านสัญญาณภาพวีดีโอและเสียงโดยระบบดิจิทัล ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ในบ้าน
เราใช้เป็นระบบอนาล็อก โดยระบบดิจิทัลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้านความคมชัดของภาพและ
เสียง และการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งตอนนี้หลายๆ
ประเทศได้ท�ำการพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณดิจิทัลไปอีกระดับแล้วนั้น เช่น โทรทัศน์จอกว้าง (WIDE
SCREEN) โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ในขณะที่ระบบอนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ ซึ่ง
ระบบสัญญาณดิจิทัลเกิดขึ้นมาจากการน�ำระบบคอมพิวเตอร์น�ำมาพัฒนาใช้ในการช่วย โทรทัศน์ แล้วจึง
ได้มีการปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิทัลด้วย (กสทช, 2556)
ทั้งนี้ ในที่ประชุมบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2556 มีมติเพิม่ เติมเงือ่ นไขใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั (Multiplexer) ทัง้ 4 ราย
จากเดิมเป็นแค่การบันทึกลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ประกอบด้วย กองทัพบก
(สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก) บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียง
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และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 2556) โดยให้ผู้ประกอบการ
ทุกรายจะต้องติดตัง้ สถานีฐาน และสามารถน�ำไปสูก่ ารออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั ได้ในปีแรกจะต้องครอบคลุม
11 ล้านครัวเรือนหรือต้องครอบคลุม 50% ของครัวเรือนทัง้ ประเทศภายใน 1 ปี ครอบคลุม 80% ภายใน
2 ปี 90% ภายใน 3 ปี และครอบคลุม 95% ภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก่อน
หน้านี้ผู้ประกอบการโครงข่ายยืนยันว่าจะทยอยออกอากาศทีวีในระบบดิจิทัลได้
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติให้ด�ำเนินการติดตั้งไปก่อนหน้านี้ เพราะนอกจากจะต้องให้บริการทีวีดิจิทัล 24
ช่องแล้วยังต้องให้บริการโครงข่ายส�ำหรับทีวสี าธารณะด้วย หากไม่สามารถด�ำเนินการติดตัง้ ได้ตามทีร่ ะบุ
ไว้ก็จะต้องมีบทลงโทษทั้งตักเตือน หรือน�ำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในท้ายที่สุด (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
2556)
ส�ำหรับประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิทัล ได้มีการแจกคูปองเงินสดให้กับครัวเรือนจ�ำนวน 22 ล้านครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนน�ำไปเลือกซื้อ
อุปกรณ์รับชมทีวีในระบบดิจิทัล ทั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล หรือทีวีเครื่องที่สามารถจูนเนอร์สัญญาณ
ทีวดี จิ ทิ ลั ได้ในมูลค่า 690 บาท แต่ทงั้ นีห้ ากราคากล่องไม่ลดลงจริงบอร์ดอาจมีการพิจารณาถึงราคาคูปอง
ที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ โดยคาดว่าการแจกคูปองช่วยเหลือดังกล่าวจะสามารถเริ่มแจกได้ในช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ซึง่ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดใหญ่ๆ ทีจ่ ะได้รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั ก่อน ส่วนในจังหวัดเล็กๆ จะได้รบั ชมเป็น
ล�ำดับถัดมา โดยมีประเภทรายการด้วยกัน 4 ประเภท อันได้แก่ ช่องเด็ก 3 ช่อง ช่องข่าว 7 ช่อง ช่อง SD
วาไรตี้ 7 ช่อง และช่อง HD วาไรตี้ 7 ช่อง และคาดว่าจะมีรายการอยู่หลายประเภทให้ผู้รับชมตัดสินใจ
เลือกรับชม ส่งผลให้รายการโทรทัศน์ต่างๆ ได้ท�ำการพัฒนาทั้งในส่วนของเนื้อหารายการ รูปแบบ
ในการน�ำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในการผลิต เพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ
จากคนดู และเพิ่มเรทติ้งให้มากกว่ารายการคู่แข่งจากทางสถานีอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาไพรม์ไทม์
จะมีการแข่งขันกันระหว่างทางสถานีสูงมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ (กิตติ สิงหาปัด, 2549) ซึ่งรายการที่จะได้
ออกในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ปกติจะเป็นรายการข่าว ละครโทรทัศน์ และรวมไปถึงรายการต่างๆ ที่มักจะ
ออกอากาศหลังละครภาคค�่ำ  (ในปัจจุบันจะออกอากาศหลังรายการข่าวหลังละครภาคค�่ำ) ซึ่งถือเป็นอีก
ช่วงเวลาหนึ่งที่มีอัตราการแข่งขันกันค่อนข้างสูงของทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ประกอบกับสื่อมวลชน
ยังคงมีความส�ำคัญกับสังคมมนุษย์อยู่ เนื่องจากมนุษย์จ�ำเป็นต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในด้านต่างๆ ได้แก่
การได้รบั สาระความรูต้ า่ งๆ มีความทันต่อเหตุการณ์บา้ นเมืองและข่าวสารต่างๆ ช่วยในการปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อื่น ความบันเทิง อีกทั้งในเรื่องการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ จากเคเบิลทีวี (Cable TV) และทีวีดาวเทียม
(Satellite TV) สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบันเทิง และอื่นๆ ที่ประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ไป
อนึง่ ข่าวในสือ่ โทรทัศน์ทำ� ให้ประชาชนได้รบั รู้ ข่าวโทรทัศน์บางข่าวท�ำให้ประชาชนรูว้ า่ เกิดอะไร
ขึ้นในสังคมที่พวกเขาอยู่เพื่อหาทางแก้ไข ข่าวโทรทัศน์บางข่าวสะท้อนให้รัฐบาลเห็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และเร่งแก้ปัญหาให้ลดลง (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2547) ดังนั้นอาจกล่าว
ได้ว่า ข่าวโทรทัศน์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงการเป็นสื่อมวลชนและน�ำเสนอข่าวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสื่อที่มี
บทบาทในการพัฒนาสังคม ด้วยการน�ำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์หรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของประชาชน แม้ว่าข่าวโทรทัศน์มีข้อจ�ำกัดในการน�ำเสนอข่าวได้ในช่วงเวลาที่จ�ำกัด แตกต่างจากการ
เสนอได้อย่างละเอียดหรือเจาะลึกของข่าวหนังสือพิมพ์ แต่ข่าวโทรทัศน์สามารถสร้างประเด็นข่าว และ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ในเวลาอันรวดเร็ว
จากดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นเกีย่ วกับโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั จะเริม่ ทดลองออกอากาศพร้อมกัน
ทัง้ 24 ช่อง ในวันที่ 1 เมษายน 2557 รวม 11 จังหวัด ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจต้องการศึกษาวิจยั “พฤติกรรม
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การเปิดรับ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ว่ากลุม่ ผูช้ มโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั มีพฤติกรรมการเปิดรับชมในลักษณะใด และปัจจัย
ทางด้านใดที่ทำ� ให้ผู้ชมเปิดช่องข่าวในระบบดิจิทัลที่ออกอากาศทางทีวีดิจิทัลทั้ง 7 ช่อง ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
น�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบรายการข่าวทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ และ
ความต้องการของประชาชนสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่จะน�ำข้อมูลที่ได้จากรายการไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชีวิตประจ�ำวันมากที่สุดเช่นกัน ตลอดจนรายการอื่นๆ ที่ส่งผ่านทางระบบดิจิทัล ในจังหวัด
และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมของผูช้ มรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ชอ่ งข่าว ในระบบดิจทิ ลั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการเปิดรับชม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. แนวความคิดเกี่ยวกับรายการข่าวโทรทัศน์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับ
รายการข่าวโทรทัศน์มาเป็นกรอบในการวิจัยเกี่ยวกับรายการข่าว ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องมีหลักการต่างๆ
ในการผลิตรายการ เพือ่ ดึงดูดผูร้ บั ชม โดยการผลิตรายการข่าวนัน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ รูปแบบ
การน�ำเสนอรายการ ด้านเนื้อหารายการ ด้านทางเทคนิคการส่งสัญญาณ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542)
2. แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
มาเป็นกรอบในการวิจยั เกีย่ วกับ “พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์
ช่องข่าวในระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกรอบอ้างอิงของงานวิจัยในครั้งนี้
ทางความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์เหล่านี้ ท�ำให้ทราบความแตกต่างในเรื่องของความรู้
ความเชือ่ ความพึงพอใจ เนือ่ งจากบุคคลทีล่ กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันทัง้ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา ย่อมจะมีความรู้ในเรื่องต่างๆ มีความเชื่อ และความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
แตกต่างกันไปด้วย ที่ท�ำให้ผู้ชมจึงมีการเปิดรับชมช่องข่าวในระบบดิจิทัล อันเนื่องจากการที่ผู้รับสารที่มี
คุณสมบัตเิ หมือนกัน จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ตา่ งๆ หรือผูร้ บั สารทีท่ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับ
ข่าวสาร เพือ่ ท�ำให้ทราบว่า ผูร้ บั สารมีกระบวนการในการเลือกรับสารอย่างไร และผูร้ บั สารมีความแตกต่างกัน
ท�ำให้มคี วามสนใจทีจ่ ะเลือกเปิดรับสารแตกต่างกัน ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆ พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารยังเป็นพฤติกรรมทีม่ เี ป้าหมาย มีทมี่ าทีไ่ ป แต่โดยหลักแล้วเพือ่ แสวงหาข่าวสารมาท�ำการตอบสนอง
ความต้องการด้านต่างๆ ของตน (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) โดยจะเน้นการเปิดรับข่าวสารที่มีไม่ขัด
ต่อทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจเดิมของตน แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับ
สารนี้ จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการศึกษาวิจัยว่า ผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทรายการข่าว จะมี
พฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารอย่างไร มีการเปิดรับชมบ่อยเพียงใด มีการเปิดรับชมอย่างไร และเหตุผล
ของการเปิดรับชม
4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏี
การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ มาเป็นกรอบในการวิจัย ในเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”
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โดยผู้ศึกษาได้น�ำกรอบแนวคิดมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัล รวมถึงน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง
ระหว่างภูมหิ ลังทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับชมของผูช้ มโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทรายการข่าว
(ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2543) เนือ่ งจากปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปิดรับนัน้ เป็นผลมาจากความพึงพอและลักษณะ
การน�ำมาใช้ประโยชน์ที่ได้จากการชมรายการข่าวโทรทัศน์ ดังนั้นในแนวคิดนี้จึงน�ำมาเป็นกรอบเพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยในการเปิดรับได้

สมมติฐานการวิจัย

1. ผูช้ มรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ ลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่แตกต่างกันจะมี
ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชมแตกต่างกัน
3. ปั จ จั ย ในการเลื อ กเปิ ด รั บ ชมโทรทั ศ น์ ช ่ อ งข่ า วในระบบดิ จิ ทั ล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม
ทั้งนี้แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยในภาพที่ 1
				

พฤติกรรมการเปิดรับชม
- ด้านความถี่ในการรับชม
- ด้านระยะเวลาในการเปิดรับชม
- ด้านลักษณะในการเปิดรับชม

					
					
H1
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
								
- เพศ
H3
- อายุ
H2
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม
- รายได้     
- ด้านเนื้อหารายการ
- ด้านทางเทคนิคการส่งสัญญาณ
- ด้านรูปแบบการน�ำเสนอรายการ
- ด้านผู้ประกาศ
- ด้านเหตุผลในการเปิดรับชม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย

วิธีการด�ำเนนการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์
ช่องข่าวในระบบดิจทิ ลั ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศ้ กึ ษาได้ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
จ�ำนวน 400 ชุด เป็นเครือ่ งมือในการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
ทางสถิตขิ อง ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553) โดยก�ำหนดระดับความเชือ่ มัน่ ที่
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95% และก�ำหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5 % หรือที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และใช้การวัดผลเพียงครั้งเดียว
(One-Shot Case Study) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administration)
ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA (F-test) และ Pearson
Correlation ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 พบว่า ผูช้ มรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั
แตกต่างกัน ทั้งทาง เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ เนื่องมาจากเพศชายและเพศหญิงย่อมมี
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมก�ำหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ตา่ งกัน ส่วนผูท้ มี่ อี ายุ ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน
มีความถี่ ระยะเวลา ในการรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน เนื่องจากความรู้สึก
นึกคิด รสนิยม ค่านิยม และความต้องการที่แตกต่างกันไป และบุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันย่อมมองโลก
มีแนวคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน
เพือ่ สนองความต้องการของตน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ
(2543) ที่เชื่อในความคิดที่ว่า คนมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันไป
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม
แตกต่างกัน ทัง้ เพศ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Joseph T. Klapper,
(1960) (อ้างถึงใน ศศิวฒ
ั น์ รัตนพันธุ,์ 2554, น. 25) ทีเ่ กีย่ วกับดัชนีในการวัด การเปิดรับสือ่ มวลชนจึงประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านการผลิตข่าว จ�ำนวนรายการวิทยุที่รับฟังต่อสัปดาห์ การอ่านหนังสือพิมพ์ต่อสัปดาห์
ภาพยนตร์ที่ดูต่อปี และอื่นๆ ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้เปิดรับข่าวสาร จะประกอบไปด้วย
ลักษณะทางสังคมได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภูมลิ ำ� เนาต่างกันจะ
แสดงพฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกัน พฤติกรรมการสื่อสารเหล่านี้ ได้แก่ อุปนิสัยการใช้สื่อ การเลือก
เปิดรับสือ่ เหตุผลในการเลือกปัจจัยต่างๆ ในการรับชม รับฟัง ทีแ่ ตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ทีก่ ล่าวว่า วิธกี ารใช้สอื่ ในหลายๆ ลักษณะ เช่น ผูร้ บั สารบางคนอาจชืน่ ชอบ
สือ่ โทรทัศน์มากทีส่ ดุ หรืออาจเลือกใช้เฉพาะสือ่ บางประเภทจนกระทัง่ เกิดความชอบทีเ่ ฉพาะเจาะจงเพียง
บางรายการเท่านั้น และความพึงพอใจนี้จะกลายมาเป็นพื้นฐานความรู้ส�ำหรับการคาดการณ์ที่จะเลือก
รายการต่างๆ ต่อไปในอนาคต ความรูด้ งั กล่าวจะถูกเก็บสะสมเพิม่ เติมเอาไว้ในส่วนของข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสือ่
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านเนื้อหารายการ ด้านทางเทคนิคการส่งสัญญาณ ด้านรูปแบบ
การน�ำเสนอรายการ ด้านผู้ประกาศ และด้านเหตุผลในการเปิดรับชม และลักษณะในการเปิดรับชม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.000 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมใน
การเปิดรับชม อันเนือ่ งมาจากมีปจั จัยด้านเนือ้ หารายการ ด้านทางเทคนิคการส่งสัญญาณ ด้านผูป้ ระกาศ
ด้านรูปแบบการน�ำเสนอรายการ และด้านเหตุผลในการเปิดรับชม เป็นปัจจัยในการให้เลือกเปิดรับชม
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Todd Hunt and Brent d. Ruben (1983) (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541,
น.122-124) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล เกี่ยวกับความต้องการ
นัน่ คือ ความต้องการ (Need) ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ปัจจัยหนึง่ ในกระบวนการเลือกของมนุษย์คอื ความต้องการ
ความต้ อ งการทุ ก อย่ า งของมนุ ษ ย์ ท้ั ง ความต้ อ งการทางกายและใจทั้ ง ความต้ อ งการระดั บ สู ง และ
ความต้องการระดับต�่ำ  ย่อมเป็นตัวก�ำหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต้องการของเรา
เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ
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กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยได้แก่ ประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานครในเขตต่างๆ ที่เปิดรับชม
โทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั จ�ำนวน 400 คน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชายมากกว่าเพศหญิง และกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงานตอนต้นซึง่ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมาคือ 40-49 ปี ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็น
มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
25.3 พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.3
และกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ในส่วนรายได้ของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ มีรายได้ 15,001-30,000 บาท จ�ำนวน 194 คน หรือร้อยละ 48.5 จากผล
การศึกษาเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้คอ่ นข้างสูงคือ 15,001-30,000 บาท
สาเหตุอันเนื่องจากมาจากการมีอาชีพที่แตกต่างกัน กล่าวคือส่วนใหญ่จะมีอาชีพพนักงานเอกชน อาชีพที่
น้อยทีส่ ดุ คือ อาชีพค้าขายรวมทัง้ กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการศึกอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาคือสูงกว่าระดับปริญญาตรี จึงส่งผลให้ความแตกต่างของลักษณะทางประชารค่อน
ข้างจะแตกต่างกัน
พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทรายการข่าวนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเปิดรับชมด้านความความถีใ่ นการรับชมของผูช้ มรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั 4 วันต่อ
สัปดาห์ รองลงมาคือ รับชม 7 วัน หรือ ทุกวัน ร้อยละ 26.8 โดยใช้ระยะเวลาในการเปิดรับชมโดย
เฉลี่ย 39 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการรับชม 75 นาทีมากที่สุด และใช้เวลา
ในการรับชมน้อยที่สุดคือรับชมวันละ 1 นาที ช่วงเวลาในการชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
เกินกว่าครึง่ กลุม่ ตัวอย่างรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ในวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา19.00-20.15 น.)
และมีลักษณะการรับชมเรื่อยๆ ตั้งใจชมเฉพาะในช่วงที่สนใจ มากที่สุด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชม จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชม
รายการข่าวในระบบดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง โดยปัจจัยด้านเนื้อหารายการส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชม
โทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั โดยภาพรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.33 ซึง่ ส่วนใหญ่
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการน�ำเสนอข่าวไม่มคี วามเอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มากทีส่ ดุ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.48 รองลงมาคือ ความถูกต้องครบถ้วน กระชับและตรงประเด็น ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.46
การน�ำเสนอข่าวทีม่ คี วามเป็นกลางกับผูท้ ตี่ กเป็นข่าวอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.42 และน้อยทีส่ ดุ
คือ ด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
ส�ำหรับปัจจัยด้านเทคนิคการส่งสัญญาณทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบ
ดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส�ำคัญกับเรื่องการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 รองลงมา
คือ สัญญาณมีคณ
ุ ภาพทีด่ แี ละไม่มกี ารรบกวนจากสภาวะแวดล้อม ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.71 อุปกรณ์เครือ่ งรับ
โทรทัศน์/กล่องรับสัญญาณติดตัง้ ได้งา่ ย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.70 และปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผูป้ ระกาศข่าว
ที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัล โดยภาพรวม ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 2.82 ซึง่ ส่วนใหญ่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งน�ำ้ เสียงและค�ำพูดทีช่ ดั เจน มีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 2.98 ความมัน่ ใจในตัวเองขณะในการปฏิบตั หิ น้าที่ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.95 ความเหมาะสมของ
การแต่งกาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ความรู้และความสามารถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเป็นกันเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 และอารมณ์ขันและเป็นกันเองกับผู้ชม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55
ทั้งนี้ปัจจัยด้านรูปแบบการน�ำเสนอรายการที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวใน
ระบบดิจิทัล โดยภาพรวม ในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส�ำคัญกับเรื่องอุปกรณ์และฉากในรายการข่าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 คอนเทนต์ในประเด็นข่าวที่
เกิดขึ้นในสังคมมีความแปลกใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ความเหมาะสมของการแต่งกาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.90 บุคลิกภาพของผู้ประกาศข่าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ความรู้และความสามารถ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.72 ภาพกราฟิกอิมเมอร์ซฟี กราฟฟิก (Immersive Graphic) แบบสามมิตทิ สี่ ามารถมองเห็นได้ 360 องศา
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ประกอบการเล่าเรือ่ งและในการพยากรณ์อากาศ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.47 อักษรวิง่ ระหว่างรายการ ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 2.29 และน้อยที่สุดคือเพลงประกอบข่าว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 รวมถึงปัจจัยด้านเหตุผลในการ
เปิดรับชมที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัล โดยภาพรวม ในระดับน้อยโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับเรื่องเพื่อติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวภายใน/นอกประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
กับเพื่อน�ำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากรายการไปสนทนากับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และน้อยที่สุด
คือเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามล�ำดับ
ทางด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยในการเลือกเปิดรับชม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชม
ทั้งในด้านความถี่ในการรับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชม และลักษณะในการเปิดรับชม

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพที่มีความแตกต่างกันไป นั่นคือ ส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงานตอนต้นอายุ 30-39 เป็นพนักงานเอกชน
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-30,000 บาท ดังนั้นรายการข่าวโทรทัศน์
ช่องข่าวในระบบดิจิทัล จึงควรเน้นน�ำเสนอข่าวเพื่อให้ตอบสนองกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่ได้ค้นพบ
ในการศึกษาครั้งนี้
2. จากการการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ช่องข่าว
ในระบบดิจิทัล พบว่า ทั้งปัจจัยด้านเนื้อหารายการ ด้านทางเทคนิคการส่งสัญญาณ ด้านผู้ประกาศ
ด้านรูปแบบการน�ำเสนอรายการ และด้านเหตุผลในการเปิดรับชมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้น
รายการข่าวโทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั จึงควรทีน่ ำ� ผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ปปรับปรุงด้านการน�ำเสนอข่าว
โดยพัฒนาปัจจัยดังกล่าวให้เป็นทีน่ า่ สนใจมากกว่านี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของช่องสถานีโทรทัศน์
ดังนัน้ รายการข่าวโทรทัศน์ชอ่ งข่าวในระบบดิจทิ ลั จึงควรก�ำหนดนโยบายและมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพ
รายการข่าว และด้านอุปกรณ์ทางเทคนิคอืน่ ๆ เพือ่ ให้ตอบสนองกับกลุม่ เป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้ชมรายการข่าว

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต

1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อไป ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ผลการศึกษาเชิงลึก โดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาถึงรายการอืน่ ๆ ของโทรทัศน์ชอ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบกพร่องทางด้านอื่นๆ หรือทราบปัจจัยในด้านอื่นๆ อันจะน�ำมาเพื่อปรับปรุง หรือ
ส่งเสริมกลนยุทธ์ในการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลที่กว้างขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยภายในด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานข่าวของ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และระบบอนาล็อก เช่น กระบวนการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้การออกอากาศ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อรายการมากยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ของรายการข่าว และคู่แข่งขัน เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนารายการให้ดียิ่งขึ้น
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