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ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
Students’ Expectations To Channel 3 Sammitti News
Program Presentation
ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 1*
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบในการน�ำเสนอข่าวและความคาดหวังของนักศึกษาต่อของรายการ
ข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจ ประชากรที่ไม่ทราบจ�ำนวน การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีการรับชมรายการข่าว 3 มิตไิ ม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 20-21 ปี มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีความคาดหวังต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว ประเภท
ข่าวสังคม เนือ่ งจากเป็นข่าวทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจในสถานการณ์ภายในสังคม และ
เหตุผลในการติดตามชมรายการข่าว 3 มิติ มาจากรายการมีรายละเอียดครบถ้วนน่าเชื่อถือ และต้องการให้รายการน�ำ
เสนอข่าวในลักษณะข่าวส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติมากทีส่ ดุ กลุม่ ตัวอย่างชมรายการ ข่าว 3 มิติ เพราะรูปแบบ
และเนื้อหาที่น�ำเสนอ โดยให้ความสนใจการออกอากาศรายการสดมากที่สุด เนื่องจากเป็นการน�ำเสนอแบบเล่าข่าว
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลรอบด้านในประเด็นที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ของผู้ด�ำเนินรายการ การน�ำเสนอ
ข่าวที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และฉากในรายการที่ท�ำให้รายการเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นักศึกษาคาดหวังการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์
ค�ำส�ำคัญ : ความคาดหวัง รูปแบบการน�ำเสนอ รายการข่าว 3 มิติ
Abstract
Aim of this study were to examine presentation model and expectation of students on Channel 3 Sammitti
News program. The study is a survey research using accidental sampling method and the questionnaire was used
as research instrument. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, S.D., t-test, and F-test.
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Research results revealed that there is no significant different between male and female samples. Most of
samples are aged between 20-21 years old and have 3-4 family members. They showed the expectation towards
social news due to the usefulness for daily life and provided them understanding in social situations. They followed
to Channel 3 Sammitti News program because the program was are reliable inside and up to date. They wish to watch
the program which promotes national unity. Students followed the program because of its contents and presentation
style. Most interested presentation was real time broadcasting for their subject variety. Real time presentations
were the most desirable due to the informal wording which easy to understand in divert subjects. Characteristics of
reporters, reliable subject matters, and program backdrop, promoted a trust worthy program. Students expected to
get the updated information and news.
Keywords : expectations, presentation model, Channel 3 Sammitti News program

บทน�ำ
สั ง คมปั จ จุ บั น เข้ า สู ่ ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละการตัดสินใจของประชาชน
อย่างมาก ปัจจัยที่มีความส�ำคัญในการถ่ายทอดข่าวสาร
ไปสูป่ ระชาชน ได้แก่ สือ่ มวลชน ซึง่ เป็นตัวกลางทีเ่ ชือ่ ม
ทุกสิ่งในสังคมเข้าด้วยกัน และมีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชื่อ และทัศนคติของประชาชน จนอาจกล่าวได้
ว่า สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งสารไปยังผูร้ บั สารโดยอาศัยเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ทีท่ นั สมัยท�ำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสาร เปิด
โลกทัศน์ สร้างความเจริญทางปัญญาน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ชีวิตและสังคมได้
การเปิดรับข่าวสารของประชาชนผ่านสือ่ มวลชน
ในปัจจุบนั สามารถรับได้หลายช่องทาง ซึง่ สือ่ มวลชนที่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดได้แก่ สื่อมวลชน
ประเภทวิทยุโทรทัศน์ เนือ่ งจากเป็นสือ่ มวลชนทีร่ วดเร็ว
และครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางและยังลด
ข้อจ�ำกัดของประชาชนในด้านการไม่รู้หนังสืออีกด้วย
จนท�ำให้สื่อประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง ดังที่มี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้
วสันต์ อติศัพท์ [1] กล่าวว่า “โทรทัศน์” เป็นสื่อ
ที่มีกลุ่มผู้ชมนิยมมากที่สุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลสูงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โทรทัศน์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอัน ได้แก่

1. สื่ อ โทรทั ศ น์ เ ป็ น สื่ อ มวลชนที่ ร วมเอา
สื่อประเภทอื่น ๆ ไว้ในตัวเอง
2. ภาพและเสียง สามารถเร้าใจในการติดตามของ
ผู้ชมเป็นอย่างมาก
3. เทคนิคในการท�ำภาพพิเศษช่วยให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การน�ำเสนอเนื้อหาทางโทรทัศน์ ท�ำได้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
5. โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อจิตใจ สามารถให้ผู้ชม
คล้อยตามได้
6. รายการมีหลายรูปแบบ ท�ำให้เลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละคน
จากที่ประชาชนมีความต้องการในการบริโภค
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจท�ำให้
สถานีโทรทัศน์มกี ารพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ เนือ้ หา วิธี
การน�ำเสนอ รวมถึงเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ มสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง
3 อ.ส.ม.ท. เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธกี ารนำ� เสนอรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ เพื่อสนองความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง 3 เป็นรายการข่าวรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เจาะลึก
ผลิตโดยฝ่ายข่าวไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ร่วมกับบริษทั ฮอตนิวส์
จ�ำกัด ในช่วงเวลาใหม่ โดยมีหลักคิดเพื่อเติมเต็มและ
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สนองตอบกลุ่มผู้ชมที่ไม่สามารถรับชมข่าวในช่วงเย็น
โดยนำ� เสนอข่าวในลักษณะ “สกูป๊ ข่าวค้นหาความจริง”
(Fact News) และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล
ภายใต้สโลแกน ลึก รวดเร็ว รอบด้าน ทีใ่ ห้ความแตกต่าง
ในการน�ำเสนอข่าวแบบ 3 มิติ
การที่รายการข่าว 3 มิติ ไม่ได้น�ำเสนอข่าวแบบ
ทั่วไปที่เป็นการรายงานแบบการประกาศ หรือการอ่าน
ค�ำบรรยายข่าวประกอบภาพของผู้ประกาศ หรือผู้สื่อ
ข่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท�ำการศึกษาความคาดหวัง
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3
มิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่เป็นกลุ่มคน
รุน่ ใหม่ทจี่ ะเป็นต้นแบบและพลังขับเคลือ่ นสังคมต่อไป
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบการน� ำ เสนอ
รายการข่าวให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษารูปแบบและความคาดหวังของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ป ร ะ ช า ก ร ไ ด ้ แ ก ่ นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ า ศั ย ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร โดยใช้หลักการของคอแครน
[2] ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างประชากร
ทั้งสิ้น 384 คน
วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง : เลือกวิธกี ารแบบบังเอิญ
เขตละ 8 คน โดยแบ่งพืน้ ทีใ่ นการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็น 6 โซนตาม ค�ำสั่งสภา กทม. [3] ได้แก่
1. กลุม่ กรุงเทพกลาง ประกอบด้วย ดุสติ พระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธ์วงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง
พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง
2. กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย บางคอแหลม ปทุมวัน
บางรัก สาทร ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง

สวนหลวง และบางนา
3. กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย จตุจักร บางซื่อ
ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน
4. กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ลาดกระบัง
บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี หนองจอก
คลองสามวา และประเวศ
5. กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ธนบุรี คลองสาน
จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน
และทวีวัฒนา
6. กรุงธนใต้ ประกอบด้วย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ
บางแค หนองแขม บางบอน ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
ได้แก่
1. ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป แบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
2. ความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบ
ในการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
3. ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อประโยชน์
ของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติ
ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับ 5
ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิติที่
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ลักษณะประชากร วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. รูปแบบในการน�ำเสนอรายการโทรทัศน์ข่าว 3

มิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป แบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ท�ำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการของ LSD (Least
Significant Difference) โดยก�ำหนดที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดในการวิจัย :
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความคาดหวัง
ของนักศึกษา
รูปแบบการน�ำเสนอ
ข่าวรายการข่าว 3 มิติ
- ข่าวอาชญากรรม
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวการเมือง
- ข่าวสังคม
- ข่าวกีฬา
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวชุมชน
- ข่าวสิ่งแวดล้อม
- ข่าวโซเชียลมีเดีย
- ข่าวการศึกษา

-

-

-

ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
รูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ
ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
องค์ ป ระกอบใน
การน� ำ เสนอของ
รายการข่าว 3 มิติ
ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
ประโยชน์ของการ
เปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง :
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ทฤษฎีความคาดหวัง
นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็น
สัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่า
จะกระท�ำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจะน�ำไปสู่
เป้าหมายที่จะสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิด
สมมติฐาน 3 ประการ [4]
1) พฤติกรรมของมนุษย์ถกู ก�ำหนดขึน้ โดยผลรวม
ของแรงผลักดันภายในของเขาเองและแรงผลักดันจาก
สิ่งแวดล้อม
2) มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการความปรารถนา
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน
3) บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะท�ำพฤติกรรมโดยเลือกจาก
พฤติกรรมหลายอย่าง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก ได้แก่
ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจาก
การแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
เป็นการศึกษาที่เน้นผู้รับสารจุดเริ่มต้นโดยศึกษา
ว่าผู้รับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกรับ
สือ่ หนึง่ ๆ กระบวนการดังกล่าวหมายถึง พฤติกรรมการ
สื่อสารที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับสารโดยเฉพาะ
ประสบการณ์โดยตรงของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ โดยที่
ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อ เวนเนอร์
อ้างถึงใน จรินธร ธนาศิลปะกุล [5] ได้ท�ำการรวบรวม
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีผู้ท�ำไว้ และน�ำมาสร้างแผนที่
แสดงความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่
1. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล
(Orientational Gratifications) เพือ่ อ้างอิง และใช้เป็นแรง
เสริมย�้ำในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม
โดยมีรูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมาเป็นการ
ติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้ม าซึ่งข้อมูล
เพื่ อช่ วยแนะน� ำพฤติก รรมและช่วยในการตั ดสินใจ
(Decision Utility)
2. การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
เกีย่ วกับสังคม (Social Gratifications) ซึง่ รับรูจ้ ากข่าวสาร
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เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคล เช่น การนำ�
ข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นเพื่อการชักจูงใจ
เป็นต้น
3. การใช้ ป ระโยชน์ ข องข่ า วสารเพื่ อ ด� ำ รง
เอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social Gratifications) เพื่อ
การอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏ
ในเนื้อหาของสื่อ เช่น การชื่นชม หรือยึดถือผู้ประกาศ
ข่าวเป็นแบบอย่างในพฤติกรรม
4. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือ
ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ (Para-Orientation
Gratifications เพือ่ หลีกหนีสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาอย่างอืน่
หรือเพื่อป้องกันตนเอง เช่น การใช้เวลาหมดไปด้วย
การท�ำสิ่งที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเปิ ด รั บ ข่ า วสาร
ของบุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้างถึงใน
ปรมะ สตะเวทิน [6] ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ปัจจัย
หนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือความต้องการ
ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทาง
กายและใจ ทัง้ ความต้องการระดับสูงและความต้องการ
ระดับต�่ำ ย่อมเป็นตัวก�ำหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสาร
ที่ต้องการเพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม
เพื่อความพอใจ ฯลฯ
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values)
ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference
and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือ
หลั ก พื้ น ฐานที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ ว ่ า เราควร
จะท�ำหรือไม่ควรท�ำอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร
การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�ำ
3. เป้ า หมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย

มนุษย์ทุกคนก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราก�ำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความ
หมาย และการเลือกจดจ�ำเพื่อสนองเป้าหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของ
เราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งความสามารถด้าน
ภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือก
ตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว
เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะ
เข้าใจและจดจ�ำข่าวสารทีเ่ ราสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style)
การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลีลา
ในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อ
บางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ บางคนชอบ
ดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในทีน่ หี้ มายถึง สถานที่
บุคคล และเวลาทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ การสือ่ สาร สิง่ ต่าง ๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่น
อยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร
การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ�ำข่าวสาร การที่เรา
ต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมอง
เราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และ
การที่ คิ ด ว่ า คนอื่ น คิ ด ว่ า เราอยู ่ ใ นสถานการณ์ อ ะไร
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit)
ในฐานะของผูร้ บั สาร ผูร้ บั สารแต่ละคนพัฒนานิสยั การ
รับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร
ของเรา เราพัฒนาความชอบสือ่ ชนิดใดชนิดหนึง่ รายการ
ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังนัน้ เราจึงเลือกใช้สอื่ ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง และเลือกจดจ�ำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว ที่กล่าวว่า
ข่าว คือการบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับเหตุการณ์ในสังคม
โดยเฉพาะเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
การเมือง สาธารณชน ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบค�ำถามสังคม
ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไร ท�ำไมจึงเกิดและมีผลกระทบอย่างไร เบอร์เกอร์
อ้างถึงใน วันวิสาข์ จตุวรรณ [7]
ประเด็นข่าว คือ การรายงานบางสิ่งบางอย่างที่
ใหม่ และเป็นที่น่าสนใจของผู้รับสาร โดยมีคุณค่าอยู่ที่
หลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ที่เกิดเหตุมีความสัมพันธ์
กับผู้รับสาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง จุดเด่นของ
เหตุการณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการอย่าง
เร่งด่วน สารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม
ข่าวไม่มีความคงทนเมื่อผู้คนเข้าใจแล้วข่าวนั้นก็หมด
ความส� ำ คั ญ และจะกลายเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ พั ช นี
เชยจรรยา และคณะ [8]
องค์ประกอบข่าว (News Elements)
องค์ประกอบข่าว มาลี บุญศิริพันธ์ [9] กล่าวถึง
องค์ประกอบของข่าวทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการคัดเลือกข่าว
และจัดล�ำดับความส�ำคัญประกอบด้วยสิง่ ต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ความสด (Immediacy) ข่ า วต้ อ งได้ รั บ
การรายงานอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าได้รับ
เสนอต่ อ ผู ้ อ ่ า นทั น ที และทั น เหตุ ก ารณ์ ย ่ อ มถื อ ว่ า มี
คุณค่าด้านความสดสูง
2. ความถูกต้องกับกาลเทศะ (Timeliness) ข่าวที่
มีคุณค่าต้องได้รับการรายงานให้ทันเวลา และตรงกับ
ความสนใจของประชาชน
3. ความใกล้ชิด (Proximity) โดยปกติคนทั่วไป
มักให้ความส�ำคัญกับคนใกล้ตวั เสมอ เรือ่ งทีม่ คี วามใกล้
ชิด และมีผลกระทบต่อผูอ้ า่ นโดยตรงจะมีคณ
ุ ค่าสูงเป็น
พิเศษ
4. ความเด่น (Prominence) ข่าวส่วนมากมักมี
องค์ประกอบของความเด่นอยูด่ ้วยเสมอ เช่น บุคคลเด่น
สถานที่เด่น เหตุการณ์เด่น เป็นต้น
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5. ความขัดแย้ง (Conflict) ข่าวที่ปรากฏบนหน้า
หนังสือพิมพ์ มักเป็นเหตุการณ์ทมี่ เี รือ่ งความขัดแย้งเป็น
ส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางความคิด หรือ
ด้านผลประโยชน์ หรือการแข่งขัน โดยปกติวิสัยมนุษย์
มักชอบสนใจต่อเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน และอยากทราบ
ข้อยุติจากความขัดแย้งนั้น
6. ความผิ ด ปกติ (Oddity) ความผิ ด ปกติ จ าก
ธรรมชาติ แปลกจากธรรมดามักได้รับความสนใจมาก
ยิ่งแปลกมากก็ยิ่งมีคุณค่ามากเช่นกัน
7. ความกระทบกระเทื อ นอารมณ์ (Human
interest) เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของความ
กระทบกระเทือนอารมณ์ของผูอ้ า่ น ก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ร่วมกับบุคคลในเหตุการณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
คือ เห็นใจ ดีใจ สะใจ ฯลฯ
8. ความมีเงื่อนง�ำ (Suspense) หมายถึง ข่าวที่มี
เงือนง�ำ สลับซับซ้อน ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัด เช่น การ
คอร์รปั ชัน่ ท�ำให้คนอยากรูอ้ ยากติดตาม โดยเฉพาะเรือ่ ง
ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมจะมีคุณค่าแก่การน�ำเสนอ
มากกว่า
9. ผลกระทบกระเทื อ น (Consequence) คื อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
เกิดความสูญเสีย กระทบต่อชีวิต ความรู้สึกมวลชน
เป็นต้น
10. ความก้ า วหน้ า (Progress) มนุ ษ ย์ มี ค วาม
พยายามดิ้นรนที่จะเอาชนะธรรมชาติอยู่เสมอ มนุษย์จึง
ได้ค้นคว้าทดลองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งท�ำให้ประชาชนทั่วโลกสนใจ
จึงถือว่ามีคุณค่าทางข่าวสูงเช่นกัน
11. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มักมีความ
สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ทั้งเพศเดียวกัน และต่างเพศ
หรือความผิดปกติทางเพศ รวมถึงสิทธิสตรี การประกวด
นางงาม
แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์
แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของ รายการข่าว
โทรทัศน์ กิตติ สิงหาปัด [10] กล่าวว่า เมื่อรายการ
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ข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการเป็นอุตสาหกรรม
อย่างเต็มที่การเสนอข่าวทางโทรทัศน์มีลักษณะเป็น
“รายการ” ก็ ห มายความว่ า สถานี ต ่ า ง ๆ ขยายเวลา
การน� ำ เสนอมากขึ้ น มี ก ารใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปะของ
การผลิตรายการโทรทัศน์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
รายการข่าวมีองค์ประกอบหลักทีส่ ามารถจำ� แนก
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ประกอบของรายการ
ข่าวในทางกายภาพ และองค์ประกอบของรายการข่าว
ในทางสร้างสรรค์
1. องค์ประกอบของรายการข่าวในทางกายภาพ
		 1.1 ไตเติ้ ล (Titles) ข่ า ว ซึ่ ง อาจจะเป็ น
คอมพิวเตอร์กราฟิกล้วน ๆ หรือประกอบด้วยภาพข่าว
ด้วยก็มีและมีดนตรีประกอบ
		 1.2 หัวข้อข่าวเด่น ๆ น�ำรายการให้คนติดตาม
1.3 ผู ้ ป ระกาศข่ า วอาจจะคนเดี ย วหรื อ
หลายคนนั่งอยู่ในสตูดิโอที่ส่วนใหญ่ทันสมัยด้วยฉาก
และการจัดแสงที่สวยงาม
		 1.4 เวลารายการเริ่มด�ำเนินไปเราจะเห็นทั้ง
ผู้ประกาศอ่านข่าวเอง หรือพูดส่งเข้าเทปรายการของ
ผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งหรือบางทีก็มีรายการสด ๆ มาจาก
ที่เกิดเหตุทั้งผ่านรถถ่ายทอดสดหรือทางโทรศัพท์
		 1.5 ผู้ประกาศสัมภาษณ์แหล่งข่าวสด ๆ ทั้งที่
สถานีหรือที่เกิดเหตุ
		 1.6 ข่าวบางข่าวมีการใช้ภาพกราฟิกเคลือ่ นไหว
ประกอบให้ผู้ชมเข้าใจง่าย
		 1.7 ข่าวบางช่วงของรายการมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะเรื่อง มีชื่อช่วงน�ำเข้าเนื้อข่าว
		 1.8 มีช่วงพักเพื่อการโฆษณาสินค้า โดยก่อน
และหลังโฆษณาก็จะมี Interlude คั่นก็มี
		 1.9 ข่ า วที่ เ ราได้ ช มก็ จ ะมี ทั้ ง ข่ า วหนั ก ๆ
ทีเ่ น้นเนือ้ หาสาระและข่าวเบา ๆ ดูแล้ว เรียกเสียงหัวเราะ
ได้มีทั้งข่าวที่เกิดในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งผล
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
		 1.10 ถ้าเป็นรายการข่าวประจ�ำวันส่วนใหญ่จะ
ออกอากาศเป็นรายการสด
2. องค์ ป ระกอบของรายการข่ า วในทางการ

สร้างสรรค์ สามารถจัดหมวดหมู่จากผลงานการสร้าง
ของผู้ควบคุมการผลิตข่าวได้เป็น 4 ส่วน
		 2.1 ส่ ว นเนื้ อ หารายการ หมายถึ ง เนื้ อ หา
รายการประเภทต่าง ๆ
		 2.2 ส่วนผู้น�ำเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและ
ผู้สื่อข่าว รวมทั้งวิธีการที่พวกเขาเหล่านี้น�ำเสนอข่าว
เช่น น�้ำเสียง การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บุคลิก เป็นต้น
		 2.3 ศิลปะการผลิตรายการ ได้แก่ ภาพลักษณ์
รายการ ฉาก รวมทั้งเสื้อผ้า กราฟิกต่าง ๆ เป็นต้น
		 2.4 วิ ธี ก ารน� ำ เสนอ หมายถึ ง การเลื อ ก
ผู้ประกาศ การจัดเรียงล�ำดับของเนื้อหา การตัดสินใจ
จะรายงานสด หรือเป็นรายการเทป เป็นต้น
		 ทั้ ง นี้ รายการแต่ ล ะรายการจะมี วิ ธี ก าร
สร้างสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่างกันไป
กรอบแนวคิดทฤษฎี :
รูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
- ทฤษฎีความคาดหวัง
- ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
- แนวคิดเกี่ยวกับข่าว และประเด็นข่าว
- องค์ประกอบข่าว
- ลักษณะและองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�ำเสนอข่าว

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผลการวิจัย
สรุ ป ผลลั ก ษณะประชากร ด้ า นเพศ พบว่ า
นักศึกษา เพศชาย ร้อยละ 50.1 และเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 49.9 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มอี ายุ 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ
49.6 รองลงมาได้แก่ อายุ 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3
และอายุ 18-19 ปี และ 24-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ
อายุที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ด้านจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า มี
จำ� นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5
รองลงมามีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 7 คนขึน้ ไป
คิดเป็นร้อยละ 16.8 และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่
น้อยที่สุด ได้แก่ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ รูปแบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ ด้านความชื่นชอบ พบว่า
ส่วนใหญ่มคี วามชืน่ ชอบการนำ� เสนอข่าวสังคม จำ� นวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาได้แก่ข่าวบันเทิง
จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และข่าวอาชญากรรม
จ�ำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข่าวโซเชียลมีเดีย
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่าวกีฬา จ�ำนวน
38 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.0 และข่าวการเมือง จำ� นวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ
ด้านประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวันมากที่สุด พบว่า
ข่าวที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวันมากที่สุด ได้แก่
ข่าวสังคม จ�ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลง
มาได้แก่ ข่าวการเมือง จ�ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
16.5 และข่าวเศรษฐกิจ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
13.1 และข่าวอาชญากรรม จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.2 และข่าวการศึกษา จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.0 และข่าวบันเทิง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และข่าวโซเชียลมีเดีย จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
3.4 ตามล�ำดับ
ด้านความคาดหวังจากการเปิดรับชม พบว่า ความ
คาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร จำ� นวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ
33.1 รองลงมาคือความน่าเชือ่ ถือของข่าว 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 และความถูกต้องของข่าว จ�ำนวน 102 คน
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คิดเป็นร้อยละ 26.8 และความรวดเร็วในการน�ำเสนอ
จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามล�ำดับ
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการชม พบว่า การเข้าใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม จ�ำนวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.4 รองลงมาได้แก่ ความหลากหลายทางความ
คิด จำ� นวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข้อมูลข่าวสาร
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และการถ่ายทอด
วัฒนธรรม จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล�ำดับ
ด้ า นเนื้ อ หาข่ า วมี เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ บุ ค คลใด
มากที่สุด พบว่า เนื้อหาข่าวมีประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด จ�ำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลง
มาได้แก่ กลุ่มสังคมเมือง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และกลุ่มนักกีฬา จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4
และอื่น ๆ จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
ด้านเนือ้ หาข่าวทีช่ นื่ ชอบ พบว่า ชืน่ ชอบข่าวเกีย่ วกับ
สังคม จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา
ได้แก่ ข่าวกีฬา จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
ข่าวบันเทิง จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
ข่าวเศรษฐกิจ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ
ข่าวชุมชน จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และข่าว
อาชญากรรม จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และข่าว
โซเชียลมีเดีย จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และข่าว
สิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ
ด้านการติดตามชม พบว่า มาจากรายละเอียด
ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากที่สุด จ�ำนวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้ หา จำ� นวน
102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และความทันสมัย และ
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จ�ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
19.7 และความหลากหลายในเนื้อหาข่าว จ�ำนวน 64 คน
คิดเป็นร้อยละ16.8 ตามล�ำดับ
ด้านข่าวที่ควรน�ำเสนอ พบว่า ควรน�ำเสนอข่าว
ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ จ�ำนวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.4 และข่าวส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งพลเมือง
ที่ดี จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมา ได้แก่
ข่าวส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จ�ำนวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข่าวส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่าวส่งเสริม
เรื่องวัฒนธรรมประเพณี จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และข่ า วผลงานและความสามารถของเด็ ก และ
เยาวชน จำ� นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และข่าวส่งเสริม
เรื่องการศึกษา จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ
ข่าวส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.4
สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบ
ในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
ด้านการเปิดรับชมรายการเนื่องจากองค์ประกอบ
ของรายการ พบว่า ส่วนใหญ่เปิดชมรายการจากองค์
ประกอบของรายการ ได้แก่ รูปแบบการนำ� เสนอ จำ� นวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาได้แก่ ช่วงเวลา
และระยะเวลาการน�ำเสนอข่าว จ�ำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.4 และภาพข่าว จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
13.6 และผู้ด�ำเนินรายการ จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
13.4 และอื่น ๆ จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4
ตามล�ำดับ
ด้านองค์ประกอบที่ท�ำให้ติดตามชมรายการอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า องค์ประกอบที่ท�ำให้ติดตามชมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ได้แก่ เนือ้ หาในการน�ำมาเสนอ จ�ำนวน 128 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาได้แก่ ลีลาท่าทางของ
ผูด้ ำ� เนินรายการ จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
มีภาพประกอบ จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ
การใช้น�้ำเสียง จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
อื่น ๆ จ�ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล�ำดับ
ด้ า นความสนใจลั ก ษณะการน� ำ เสนอ พบว่ า
ส่วนใหญ่สนใจลักษณะออกอากาศรายการสด จ�ำนวน
140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาได้แก่ มีภาพ
กราฟิกประกอบเพือ่ ความเข้าใจ จำ� นวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.2 และบางข่าวมีการน�ำเสนอแบบเฉพาะ
เจาะลึก จำ� นวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และจัดเฉพาะ
การน�ำเสนอข่าวเท่านั้น จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
10.2 และสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์ จำ� นวน 13 คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
ด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการน� ำ เสนอของ

รายการมีผลต่อการเปิดรับชม พบว่า มีผลต่อการเปิด
รับชม ได้แก่ มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ จ�ำนวน 164
คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาได้แก่ ดูมสี สี นั มากขึน้
และเนือ้ หาข่าวหลักลดลง จำ� นวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
23.4 และสาระต่าง ๆ น้อยลง จ�ำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 ตามล�ำดับ
ด้ า นการด� ำ เนิ น รายการของผู ้ ด�ำ เนิ น รายการที่
ท�ำให้อยากติดตามชมมากที่สุด พบว่า การน�ำเสนอข่าว
ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย จำ� นวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3
รองลงมา ได้แก่ ความเป็นกันเอง 89 คน คิดเป็นร้อยละ
23.4 และการน�ำเสนอข่าวแบบเป็นกลางปราศจาคอคติ
จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และแสดงแนวคิดและ
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าวมาก จำ� นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
10.2 และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากการน�ำเสนอ
ข่าว จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล�ำดับ
ด้านผู้ด�ำเนินรายการ พบว่า ผู้ด�ำเนินรายการควร
มีลกั ษณะการน�ำเสนอข่าวในลักษณะรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น จ�ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา
ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ข่าวได้ จ�ำนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ16.8 และสามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือได้ จำ� นวน
51 คนคิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีความหลากหลาย
ในการน�ำเสนอ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ
มีน�้ำเสียงชัดเจน จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ พบว่ า
ภาพลักษณ์มีความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอข่าวในด้าน
ท�ำให้รายการข่าวน่าสนใจ จ�ำนวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 รองลงมา ได้แก่ ท�ำให้รายการมีเอกลักษณ์
จ� ำ นวน 114 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.9 และท� ำ ให้
การน�ำเสนอข่าวน่าเชื่อถือ จ�ำนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 ตามล�ำดับ
ด้านภาพข่าวในการน�ำเสนอ พบว่า ควรมีลกั ษณะ
ถูกต้อง เที่ยงตรง ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จ�ำนวน
115 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.2 รองลงมา ได้ แ ก่
สดและใหม่อยู่เสมอ จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4
และมีความน่าสนใจ จ�ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1
และเกาะติดสถานการณ์เสมอ จ�ำนวน 51 คน คิดเป็น

ร้ อ ยละ 13.4 และภาพมี ชั ด เจนสามารถอธิ บ าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
10.0 ตามล�ำดับ
ด้านฉากในรายการ พบว่า มีความส�ำคัญด้านเกิด
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น จ�ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
36.5 สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวรายการ จ�ำนวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.5 และท�ำให้รายการดูนา่ สนใจ จ�ำนวน
91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และบ่งบอกความทันสมัย
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล�ำดับ
สรุ ป ผลความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
ประโยชน์ ข องการเปิดรั บชมรายการข่าว 3 มิติจาก
ภาพรวมของนักศึกษา พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษา
ที่มีต่อประโยชน์ของการเปิดรับชมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั จากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตขิ องนักศึกษา
โดยจ�ำแนกตามเพศ พบว่า ความคาดหวังของการเปิด
รับชมรายการข่าว 3 มิติของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
มีความคาดหวังของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติ
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ จากการเปิ ด รั บ ชมรายการข่ า ว 3 มิ ติ ข อง
นักศึกษาจ�ำแนกตามอายุ พบว่า ความคาดหวังของ
การเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตขิ องนักศึกษาในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สรุปและอภิปรายผล
ด้านลักษณะประชากร พบว่า อายุระหว่าง 20-21 ปี
มากที่สุด และมีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-21 ปี
เริม่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ ท�ำให้มคี วามต้องการ
ในการเปิดรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
บุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้างถึงใน ปรมะ
สตะเวทิน [6]
ด้ า นความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป
แบบการน� ำ เสนอรายการข่ า ว 3 มิ ติ พบว่ า ผู ้ ต อบ
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แบบสอบถามต้องการให้รายการข่าว 3 มิติ น�ำเสนอ
ข่าวในลักษณะข่า วส่งเสริมความสามัคคีของคนใน
ชาติมากที่สุด จากการศึกษาด้านความคาดหวังของ
นักศึกษาทีม่ ตี อ่ รูปแบบการนำ� เสนอรายการข่าว มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังโดยนักจิตวิทยากลุม่
ปัญญานิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือ
ความคิดในการตัดสินใจว่าจะกระท�ำพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อจะน�ำไปสู่เป้าหมายที่จะสนองความ
ต้องการของตนเอง [4] นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่กล่าว
ว่าพฤติกรรมการสื่อสารครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับ
สารโดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของผู้รับสารที่มี
ต่อสื่อ โดยที่ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เวนเนอร์ อ้างถึงใน จรินธร ธนาศิลปะกุล [5] ได้ท�ำการ
รวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีผู้ท�ำไว้ และน�ำมาสร้าง
แผนที่แสดงความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์
ทางด้านข้อมูลใช้เพื่ออ้างอิงและใช้เป็นแรงเสริมย�้ำ
ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ เจกบุ ค คลกั บ สั ง คม
2. การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับ
สั ง คม 3. การใช้ ป ระโยชน์ ข องข่ า วสารเพื่ อ ด� ำ รง
เอกลักษณ์ของบุคคล 4. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์
ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์
ด้านองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการ
ข่ า ว 3 มิ ติ พบว่ า ลั ก ษณะของฉากในรายการท� ำ ให้
รายการเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น จากการศึกษาเกี่ยว
กับองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบ
ของรายการข่าวโทรทัศน์ กิตติ สิงหาปัด [10] ที่กล่าว
ไว้ว่า เมื่อรายการข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการ
เป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มทีก่ ารเสนอข่าวทางโทรทัศน์
มีลักษณะเป็น “รายการ” ก็หมายความว่าสถานีต่าง ๆ
ขยายเวลาการน� ำ เสนอมากขึ้ น มี ก ารใช้ ศ าสตร์ แ ละ
ศิ ล ปะของการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ม าใช้ อ ย่ า ง
เต็มรูปแบบและ 1 ในองค์ประกอบของรายการข่าว
ในทางการสร้างสรรค์ ได้แก่ ศิลปะการผลิตรายการ
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เช่น ภาพลักษณ์รายการ ฉาก เสื้อผ้า กราฟิกต่าง ๆ
เป็นต้น
ด้ า นความคาดหวั ง ของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการเปิ ด รั บ ชมรายการข่ า ว 3 มิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
พบว่ า ด้ า นการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์มากที่สุด จากการศึกษาด้านความคาด
หวังของประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับข่าว
และประเด็นข่าว ทีก่ ล่าวว่า ข่าว คือการบอกเล่าเรือ่ งราว
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นสั ง คม เบอร์ เ กอร์ อ้ า งถึ ง ใน
วันวิสาข์ จตุวรรณ [7] นอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบข่าว (News Elements) มาลี บุญศิรพิ นั ธ์ [9]
ที่กล่าวถึง องค์ประกอบของข่าวที่มีความส�ำคัญต่อ
การคัดเลือกข่าว และจัดล�ำดับความส�ำคัญ

3 มิติ ได้น�ำผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์
โดยน�ำไปประกอบเป็นข้อมูลด้านการก�ำหนดทิศทาง
การน� ำ เสนอข่ า วของรายการข่ า ว 3 มิ ติ ท างสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในอนาคต อีกด้วย

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตทิ ี่
ไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-21 ปีมีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีความคาดหวังต่อรูปแบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว ประเภทข่าวสังคม เนื่องจากมี
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน และต้องการให้เสนอข่าว
ในลักษณะข่าวส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ
ด้านองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการ เพราะองค์ประกอบใน
ด้านรูปแบบการน�ำเสนอและเหตุผลที่ติดตามชมอย่าง
ต่อเนื่องมาจากเนื้อหาที่ได้รับการคัดเลือกมาน�ำเสนอ
โดยให้ความสนใจลักษณะการออกอากาศรายการสด
และการนำ� เสนอข่าวแบบเล่าข่าวโดยใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
และการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
ติดตามชม ส่วนด้านความคาดหวังของประโยชน์ที่ได้
รับจากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติของนักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างคาดหวังการได้รบั ประโยชน์ในด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ ทางบริษทั ฮอตนิวส์ จ�ำกัด โดยคุณกิตติ
สิงหาปัด ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ด�ำเนินรายการข่าว
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