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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของผูชมรายการเชิงเลาขาวใน
รายการเร่ืองเดนเย็นนี้ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษานโยบาย 
กลยุทธการตลาด รูปแบบเนื้อหาและการนําเสนอรายการขาวแบบเลาขาว (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปดรับและความพึงพอใจของผูชม  และ (3) เพ่ือศึกษาผูชมวารับรูภาพลักษณของรายการและ
ความนาเช่ือถือของผูดําเนินรายการขาวแบบเลาขาวในรายการเร่ืองเดนเย็นนี้อยางไร วิธีการวิจัยคร้ัง
นี้ใชผสมผสานเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)               
โดยการวิจัยเชิงปริมาณสํารวจเก็บขอมูลจากกลุมผูเคยรับชมรายการในเขตกรุเทพมหานคร จํานวน 
400 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารฝายขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3 ผูประกาศขาวและนักวิชาการนิเทศศาสตร พบวารายการเร่ืองเดนเย็นนี้  มีนโยบายการเสนอขาว
แบบการเลาขาววิเคราะหเจาะลึกจากผูประกาศขาวท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีการนําเสนอ
เนื้อหาเชิงลึก รอบดาน เนนความรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ ถูกตองแมนยําและเปนกลาง  อยางไร
ก็ตามนักวิชาการเห็นวาวิธีการเลาขาวนั้น เปนการสุมเส่ียงตอการสรางอารมณ เอนเอียงตามผูเลา
ขาวไดมาก  รายการเ ร่ืองเดนเย็นนี้ มีการใชกลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการ  ท้ังโฆษณา 
ประชาสัมพันธ  การตอบคําถามเพ่ือแจกของรางวัล การใชโปรดิวเซอรวางแผนการนําเสนอ 

สําหรับการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา ลักษณะทางประชากรผูชมสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 26-35 ป มีสถานภาพสมรสแลว มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ
สวนตัวและมีระดับรายได 20,000-30,000 บาทตอเดือน มีความถ่ีในการชมรายการทุกวันเปน               
สวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับมาก การรับรูภาพลักษณของรายการพบวาในภาพรวมอยูระดับ
ปานกลาง สวนความเช่ือถือผูดําเนินรายการพบวา คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา มีความเช่ือถือมากสุด 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ในสมมติฐานท่ี 1 วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจ จําแนกผลการทดสอบออกเปนสมมติฐาน
ยอยดังนี้คือ (1.1) เพศ อายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันไมทําใหพฤติกรรมความถ่ีในการรับชม
รายการแตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาระดับอาชีวะศึกษามีการเปดรับชมรายการมากกวาระดับ
อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (1.2) ลักษณะทางประชากรดานเพศ อายุ อาชีพ การศึกษาของ
ผูชมรายการขาวแบบเลาขาวในเร่ืองเดนเย็นนี้ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอรายการแตกตางกัน 
ยกเวนรายไดเทานั้นท่ีไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสมมติฐานที่ 2 ลักษณะ
ประชากรของผูชมรายการขาวดาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได ท่ีมีความแตกตางกันมีการรับรู
ภาพลักษณตอการชมรายการแบบเลาขาวในรายการเรื่องเดนเย็นนี้ ยกเวนระดับการศึกษาที่ไมพบ
ความแตกตางกันในดานการรับรูภาพลักษณของรายการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 

This research, which surveys (Top News This Evening) where presenters pick up news 
stories and tell them in an easy-going manner on Channel 3, has three objectives. First, the study 
intends to explore the program’s marketing strategies, its format and contents and its presentation 
style. Secondly, it wishes to study acceptance behaviors and satisfaction levels of the program’s 
viewers; and, finally, it sets to study how viewers recognize the program and rate its presenters’ 
credibility. This research is a combination of both qualitative and quantitative studies where the 
quantitative survey involved 400 questionnaire respondents who had watched the program in 
Bangkok Metropolis area. 

As for the qualitative study, Channel 3’s news managers, news presenters and 
communications art professors were interviewed in depth. The findings reveal that the program’s 
policy is to let experienced news-tellers with specialty in the field present news with in-depth 
analysis with a focus at being speedy, accurate and impartial. However, communication arts 
professors feel that this news-telling technique implemented by the program may easily provoke 
emotions and bias where viewers are likely to be induced to believe what news storytellers tell 
them. The “Rueng Den Yen Nee” program also implements an integrated marketing strategy 
ranging from advertising and public relations to inviting viewers to answer questions in return for 
giveaways and using program producers to exploit the program’s presentation.  

The quantitative study indicates that demographically speaking, most viewers are married 
male between 26-35 years old with Bachelor’s Degree education. They also own businesses with 
an average monthly income of Baht 20,000-30,000 a month. Most views the program every day  
and their satisfaction level is high. Viewer’s recognition of the program, however, remains 
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moderate. As for the program’s news storytellers, Mr. Sorayut Suthasanachida wins the highest 
score among his peers for news trustworthiness. 
 

With regard to a t-test, Assumption 1, which compares a demographic characteristic to 
viewers’ acceptance and their satisfaction levels, yields a result that can be further divided into 
sub-assumptions as follows: (1.1) Different genders, ages, professions and incomes do not make 
any difference in terms of viewing frequency with an exception to those with vocational 
education where they are identified as major viewers with statistic significance; and (1.2) viewers 
of different genders, ages, professions and education levels expressed their different satisfaction 
levels to the TV program, with an exception to those with income differences where no statistic 
significance can be felt. As for Assumption 2, viewers of different genders, ages, professions and 
incomes tended to recognize the program with an exception to those with different education 
levels where there is no viewer’s recognition difference with statistic significance. 
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