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บทคัดย่อ

 กำรวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำรปูแบบในกำรนสำเสนอข่ำวและควำมคำดหวงัของนกัศกึษำต่อของรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงสสำรวจ ประชำกรที่ไม่ทรำบจสำนวน กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบที (t-test) และกำรทดสอบเอฟ (F-test) ในกำรวิเครำะห์

ควำมแปรปรวนทำงเดียว

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ นกัศกึษำทัง้เพศชำยและเพศหญงิมกีำรรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติไิม่แตกต่ำงกนั ส่วนใหญ่มอีำยุ

ระหว่ำง 20-21 ปี มีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 3-4 คน มีควำมคำดหวังต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว ประเภท

ข่ำวสงัคม เนือ่งจำกเป็นข่ำวทีม่ปีระโยชน์ต่อชวีติประจสำวนั ทสำให้กลุม่ตวัอย่ำงเข้ำใจในสถำนกำรณ์ภำยในสงัคม และ

เหตุผลในกำรติดตำมชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ มำจำกรำยกำรมีรำยละเอียดครบถ้วนน่ำเชื่อถือ และต้องกำรให้รำยกำรนสำ

เสนอข่ำวในลกัษณะข่ำวส่งเสรมิควำมสำมคัคขีองคนในชำตมิำกทีส่ดุ กลุม่ตัวอย่ำงชมรำยกำร ข่ำว 3 มติิ เพรำะรปูแบบ

และเนื้อหำที่นสำเสนอ โดยให้ควำมสนใจกำรออกอำกำศรำยกำรสดมำกที่สุด เน่ืองจำกเป็นกำรนสำเสนอแบบเล่ำข่ำว 

ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย และให้ข้อมูลรอบด้ำนในประเด็นท่ีหลำกหลำย ภำพลักษณ์ของผู้ดสำเนินรำยกำร กำรนสำเสนอ

ข่ำวที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และฉำกในรำยกำรที่ทสำให้รำยกำรเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น นักศึกษำคำดหวังกำรได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำรที่รวดเร็วทันเหตุกำรณ์

ค�าส�าคัญ : ควำมคำดหวัง รูปแบบกำรนสำเสนอ รำยกำรข่ำว 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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บทน�า

 สังคมปัจจุบันเข้ำสู ่ยุคข้อมูลข่ำวสำรท่ีส่งผล 

กระทบต่อควำมเป็นอยูแ่ละกำรตดัสนิใจของประชำชน

อย่ำงมำก ปัจจัยที่มีควำมสสำคัญในกำรถ่ำยทอดข่ำวสำร

ไปสู่ประชำชน ได้แก่ สือ่มวลชน ซึง่เป็นตวักลำงทีเ่ชือ่ม

ทุกสิ่งในสังคมเข้ำด้วยกัน และมีอิทธิพลต่อควำมคิด 

ควำมเชื่อ และทัศนคติของประชำชน จนอำจกล่ำวได้

ว่ำ สื่อมวลชนมีบทบำทในกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรจำก

แหล่งสำรไปยงัผูร้บัสำรโดยอำศยัเทคโนโลยกีำรสือ่สำร

ทีท่นัสมยัทสำให้ประชำชนสำมำรถรบัข้อมลูข่ำวสำร เปิด

โลกทศัน์ สร้ำงควำมเจรญิทำงปัญญำนสำไปสูก่ำรพฒันำ

ชีวิตและสังคมได้ 

 กำรเปิดรบัข่ำวสำรของประชำชนผ่ำนสือ่มวลชน

ในปัจจบุนัสำมำรถรบัได้หลำยช่องทำง ซึง่สือ่มวลชนที่

สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกที่สุดได้แก่ สื่อมวลชน

ประเภทวทิยโุทรทศัน์ เนือ่งจำกเป็นสือ่มวลชนทีร่วดเรว็

 และครอบคลุมพื้นที่อย่ำงกว้ำงขวำงและยังลด

ข้อจสำกัดของประชำชนในด้ำนกำรไม่รู้หนังสืออีกด้วย  

จนทสำให้สื่อประเภทน้ีได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง ดังที่มี

นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้กล่ำวไว้

 วสันต์ อติศัพท์ [1] กล่ำวว่ำ “โทรทัศน์” เป็นสื่อ 

ที่มีกลุ่มผู้ชมนิยมมำกที่สุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลสูงต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ ในสังคม ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ

โทรทัศน์นั้นมีคุณสมบัติที่น่ำสนใจอัน ได้แก่

 1 .  สื่ อโทรทัศน ์ เป ็นสื่ อมวลชนที่ รวมเอำ 

สื่อประเภทอื่น ๆ ไว้ในตัวเอง

 2. ภำพและเสยีง สำมำรถเร้ำใจในกำรตดิตำมของ

ผู้ชมเป็นอย่ำงมำก

 3. เทคนิคในกำรทสำภำพพิเศษช่วยให้กำรสื่อสำร

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 4. กำรนสำเสนอเน้ือหำทำงโทรทัศน์ ทสำได้หลำย

รูปแบบตำมควำมเหมำะสมกับกลุ่มผู้ชม

 5. โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อจิตใจ สำมำรถให้ผู้ชม

คล้อยตำมได้

 6. รำยกำรมีหลำยรูปแบบ ทสำให้เลือกได้ตำม 

ควำมเหมำะสมของแต่ละคน 

 จำกที่ประชำชนมีควำมต้องกำรในกำรบริโภค

ข่ำวสำรเพิ่มมำกขึ้น เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจทสำให้

สถำนโีทรทศัน์มกีำรพฒันำปรบัปรงุรปูแบบ เนือ้หำ วธิี

กำรนสำเสนอ รวมถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผูช้มสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 

3 อ.ส.ม.ท. เป็นอีกหน่ึงสถำนีที่ให้ควำมสสำคัญต่อกำร

พฒันำปรบัปรงุรปูแบบ วธิกีำรนสำเสนอรำยกำรข่ำวทำง

โทรทัศน์ เพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ชมทุกกลุ่ม

 รำยกำรข่ำว 3 มติ ิทำงสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีี 

ช่อง 3 เป็นรำยกำรข่ำวรำยงำนข่ำวเชิงวิเครำะห์เจำะลึก 

ผลติโดยฝ่ำยข่ำวไทยทวีสีช่ีอง 3 ร่วมกบับรษัิท ฮอตนวิส์ 

จสำกัด ในช่วงเวลำใหม่ โดยมีหลักคิดเพ่ือเติมเต็มและ

 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
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สนองตอบกลุ่มผู้ชมที่ไม่สำมำรถรับชมข่ำวในช่วงเย็น 

โดยนสำเสนอข่ำวในลกัษณะ “สกูป๊ข่ำวค้นหำควำมจรงิ” 

(Fact News) และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกำรค้นหำข้อมูล 

ภำยใต้สโลแกน ลกึ รวดเรว็ รอบด้ำน ทีใ่ห้ควำมแตกต่ำง

ในกำรนสำเสนอข่ำวแบบ 3 มิติ 

 กำรที่รำยกำรข่ำว 3 มิติ ไม่ได้นสำเสนอข่ำวแบบ

ทั่วไปที่เป็นกำรรำยงำนแบบกำรประกำศ หรือกำรอ่ำน

คสำบรรยำยข่ำวประกอบภำพของผู้ประกำศ หรือผู้ส่ือ

ข่ำว ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทสำกำรศึกษำควำมคำดหวัง

ของนักศึกษำที่มีต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 

มิติทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่เป็นกลุ่มคน

รุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นต้นแบบและพลงัขบัเคลือ่นสงัคมต่อไป  

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรนสำเสนอ

รำยกำรข่ำวให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ชมได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือ่ศกึษำรปูแบบและควำมคำดหวงัของนกัศกึษำ

ที่มีต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติทำงสถำนี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ระเบียบวิธีวิจัย

 ป ร ะ ช ำ ก ร  ไ ด ้ แ ก ่  นั ก ศึ ก ษ ำ ที่ อ ำ ศั ย ใ น

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจสำนวน

 กลุ่มตัวอย่ำง คสำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงท่ี 

ไม่ทรำบจสำนวนประชำกร โดยใช้หลกักำรของคอแครน 

[2] ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร

ทั้งสิ้น 384 คน

 วธิกีำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง : เลอืกวธิกีำรแบบบงัเอญิ

เขตละ 8 คน โดยแบ่งพืน้ทีใ่นกำรเกบ็แบบสอบถำมจำก

กลุ่มตัวอย่ำงเป็น 6 โซนตำม คสำสั่งสภำ กทม. [3] ได้แก่ 

 1. กลุม่กรงุเทพกลำง ประกอบด้วย ดสุติ พระนคร 

ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย สัมพันธ์วงศ์ ดินแดง ห้วยขวำง 

พญำไท รำชเทวี และวังทองหลำง 

 2. กรงุเทพใต้ ประกอบด้วย บำงคอแหลม ปทมุวนั 

บำงรัก สำทร ยำนนำวำ คลองเตย วัฒนำ พระโขนง 

สวนหลวง และบำงนำ

 3. กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย จตุจักร บำงซื่อ 

ลำดพร้ำว หลักสี่ ดอนเมือง สำยไหม และบำงเขน

 4. กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ลำดกระบัง 

บึงกุ่ม บำงกะปิ สะพำนสูง คันนำยำว มีนบุรี หนองจอก 

คลองสำมวำ และประเวศ

 5. กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ธนบุรี คลองสำน 

จอมทอง บำงกอกใหญ่ บำงกอกน้อย บำงพลัด ตลิ่งชัน 

และทวีวัฒนำ

 6. กรงุธนใต้ ประกอบด้วย บำงขนุเทยีน ภำษีเจรญิ 

บำงแค หนองแขม บำงบอน รำษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม

ชนิดปลายปิด

 ส ่วนที่  1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ จสำนวนสมำชิก 

ในครอบครัว

 ส่วนที่ 2 เป็นกำรสอบถำมเกี่ยวกับควำมคำดหวัง

ของนักศึกษำต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

ได้แก่

 1. ควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อรูปแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 2. ควำมคำดหวงัของนกัศกึษำทีม่ต่ีอองค์ประกอบ

ในกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 3. ควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อประโยชน์

ของกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 ผู้วิจัยใช้มำตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตำม

มำตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในกำรวัดระดับ 5 

ระดับ

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยนสำข้อมูลมำประมวลผลและวิเครำะห์ด้วย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป โดยใช้วิธีทำงสถิติที่

นสำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ลกัษณะประชำกร วเิครำะห์โดยใช้ควำมถี ่และ

ค่ำร้อยละ (Percentage)

 2. รูปแบบในกำรนสำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ข่ำว 3 
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มิติ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 3 . ควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อรูปแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ วิเครำะห์โดยใช้สถิติ 

กำรทดสอบที (t-test) และกำรทดสอบเอฟ (F-test) 

ในกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way 

Anova) กรณีพบว่ำควำมแปรปรวนมีควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ ทสำกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยรำยคู่ 

(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีกำรของ LSD (Least 

Significant Difference) โดยกสำหนดท่ีระดับนัยสสำคัญ

ทำงสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

กรอบแนวคิดในการวิจัย :

ตัวแปรต้น                ตัวแปรตำม 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง :

ทฤษฎีความคาดหวัง 

 นักจิตวิทยำกลุ่มปัญญำนิยมเชื่อว่ำ มนุษย์เป็น

สัตว์โลกที่ใช้ปัญญำหรือควำมคิดในกำรตัดสินใจว่ำ 

จะกระทสำพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพ่ือจะนสำไปสู่

เป้ำหมำยที่จะสนองควำมต้องกำรของตนเอง จึงเกิด

สมมติฐำน 3 ประกำร [4] 

 1) พฤตกิรรมของมนษุย์ถกูกสำหนดขึน้ โดยผลรวม

ของแรงผลักดันภำยในของเขำเองและแรงผลักดันจำก

สิ่งแวดล้อม 

 2) มนษุย์แต่ละคนมคีวำมต้องกำรควำมปรำรถนำ

และเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน 

 3) บคุคลตดัสนิใจทีจ่ะทสำพฤตกิรรมโดยเลอืกจำก

พฤติกรรมหลำยอย่ำง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก ได้แก่

ควำมคำดหวังในค่ำของผลลัพธ์ที่จะได้ภำยหลังจำก 

กำรแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

 เป็นกำรศึกษำที่เน้นผู้รับสำรจุดเริ่มต้นโดยศึกษำ

ว่ำผู้รับสำรน้ันมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรเลือกรับ

สือ่หนึง่ ๆ  กระบวนกำรดงักล่ำวหมำยถงึ พฤติกรรมกำร

สื่อสำรที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับสำรโดยเฉพำะ

ประสบกำรณ์โดยตรงของผู้รับสำรที่มีต่อสื่อ โดยที่

ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์จำกส่ือ เวนเนอร์  

อ้ำงถึงใน จรินธร ธนำศิลปะกุล [5] ได้ทสำกำรรวบรวม

ผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่มีผู ้ทสำไว้ และนสำมำสร้ำงแผนที่

แสดงควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 

4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือประโยชน์ทำงด้ำนข้อมูล 

(Orientational Gratifications) เพือ่อ้ำงองิ และใช้เป็นแรง

เสริมยส้ำในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลกับสังคม 

โดยมีรูปแบบของควำมต้องกำรที่แสดงออกมำเป็นกำร

ติดตำมข่ำวสำร (Surveillance) กำรได้มำซึ่งข้อมูล

เพ่ือช่วยแนะนสำพฤติกรรมและช่วยในกำรตัดสินใจ 

(Decision Utility)

 2. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อเช่ือมโยงระหว่ำงข้อมูล 

เกีย่วกบัสงัคม (Social Gratifications) ซึง่รบัรูจ้ำกข่ำวสำร 

รูปแบบการน�าเสนอ
ข่าวรายการข่าว 3 มิติ           

 - ข่าวอาชญากรรม        
 - ข่าวเศรษฐกิจ             
 - ข่าวการเมือง               
 - ข่าวสังคม                   
 - ข่าวกีฬา                    
 - ข่าวบันเทิง                
 - ข่าวชุมชน                 
 - ข่าวสิ่งแวดล้อม          
 - ข่าวโซเชียลมีเดีย       
 - ข่าวการศึกษา

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ความคาดหวัง
ของนักศึกษา

-  ความคาดหวงัของ
นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ต ่ อ 
รปูแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ 

-  ความคาดหวงัของ
นักศึกษาที่มีต ่อ
องค ์ประกอบใน
การน�าเสนอของ
รายการข่าว 3 มิติ 

-  ความคาดหวงัของ
นักศึกษาที่มีต ่อ
ประโยชน์ของการ
เปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ
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เข้ำกบัเครอืข่ำยส่วนบุคคลของปัจเจกบคุคล เช่น กำรนสำ

ข้อมูลไปใช้ในกำรสนทนำกับผู้อ่ืนเพ่ือกำรชักจูงใจ

เป็นต้น

 3. กำรใช ้ประโยชน์ของข ่ำวสำรเพื่อดสำรง

เอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social Gratifications) เพ่ือ

กำรอ้ำงอิงผ่ำนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรำกฏ

ในเนื้อหำของสื่อ เช่น กำรชื่นชม หรือยึดถือผู้ประกำศ

ข่ำวเป็นแบบอย่ำงในพฤติกรรม

 4. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อประโยชน์ในกำรลดหรือ

ผ่อนคลำยควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์ (Para-Orientation 

Gratifications เพือ่หลกีหนสีิง่ทีไ่ม่พงึปรำรถนำอย่ำงอืน่  

หรือเพื่อป้องกันตนเอง เช่น กำรใช้เวลำหมดไปด้วย 

กำรทสำสิ่งที่เพลิดเพลิน สนุกสนำน 

ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบคุคล

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำร

ของบุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้ำงถึงใน  

ปรมะ สตะเวทิน [6] ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

กำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคล

 1. ควำมต้องกำร (Need) ปัจจยัทีส่สำคญัทีส่ดุปัจจยั

หนึ่งในกระบวนกำรเลือกของมนุษย์คือควำมต้องกำร 

ควำมต้องกำรทุกอย่ำงของมนุษย์ทั้งควำมต้องกำรทำง

กำยและใจ ทัง้ควำมต้องกำรระดบัสงูและควำมต้องกำร

ระดับตส่ำ ย่อมเป็นตัวกสำหนดกำรเลือกของเรำ เรำเลือก

ตอบสนองควำมต้องกำรของเรำ เพื่อให้ได้ข่ำวสำร 

ที่ต้องกำรเพื่อแสดงรสนิยม เพ่ือกำรยอมรับในสังคม 

เพื่อควำมพอใจ ฯลฯ

 2. ทัศนคติและค่ำนิยม (Attitude and Values) 

ทัศนคติ คือควำมชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference  

and Predisposition) ต่อเรื่องต่ำง ๆ ส่วนค่ำนิยม คือ 

หลักพื้นฐำนที่เรำยึดถือ เป็นควำมรู ้สึกท่ีว่ำเรำควร 

จะทสำหรือไม่ควรทสำอะไรในกำรมีควำมสัมพันธ์กับ  

สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่ำนิยมมีอิทธิพล

อย่ำงยิ่งต่อกำรเลือกใช้ สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร  

กำรเลือกตีควำมหมำยและกำรเลือกจดจสำ

 3. เป้ำหมำย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้ำหมำย 

มนุษย์ทุกคนกสำหนดเป้ำหมำยในกำรดสำเนินชีวิตทั้งใน

เรื่องอำชีพ กำรเข้ำสมำคม กำรพักผ่อน เป้ำหมำยของ

กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรำกสำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อกำร

เลือกใช้สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำรเลือกตีควำม

หมำย และกำรเลือกจดจสำเพื่อสนองเป้ำหมำยของตน

 4. ควำมสำมำรถ (Capability) ควำมสำมำรถของ

เรำเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง รวมทั้งควำมสำมำรถด้ำน

ภำษำมีอิทธิพลต่อเรำในกำรที่จะเลือกรับข่ำวสำร เลือก

ตีควำมหมำย และเลือกเก็บเนื้อหำของข่ำวนั้นไว้

 5. กำรใช้ประโยชน์ (Utility) กล่ำวโดยทัว่ไปแล้ว 

เรำจะให้ควำมสนใจและใช้ควำมพยำยำมในกำรที่จะ

เข้ำใจและจดจสำข่ำวสำรทีเ่รำสำมำรถนสำไปใช้ประโยชน์

ได้

 6. ลีลำในกำรสื่อสำร (Communication Style) 

กำรเป็นผู้รับสำรของเรำน้ันส่วนหน่ึง ขึ้นอยู่กับลีลำ

ในกำรสื่อสำรของเรำ คือ ควำมชอบหรือไม่ชอบสื่อ 

บำงประเภท ดังนั้นบำงคนจึงชอบฟังวิทยุ บำงคนชอบ 

ดูโทรทัศน์ บำงคนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

 7. สภำวะ (Context) สภำวะในทีน่ีห้มำยถงึ สถำนที่  

บคุคล และเวลำทีอ่ยูใ่นสถำนกำรณ์ กำรสือ่สำร สิง่ต่ำง ๆ  

เหล่ำน้ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกของผู้รับสำร กำรมีคนอื่น

อยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อกำรเลือกใช้สื่อและข่ำวสำร 

กำรเลือกตีควำมหมำยและเลือกจดจสำข่ำวสำร กำรที่เรำ

ต้องถูกมองว่ำเป็นอย่ำงไร กำรที่เรำคิดว่ำคนอื่นมอง

เรำอย่ำงไร เรำเช่ือว่ำคนอื่นคำดหวังอะไรจำกเรำ และ 

กำรที่คิดว่ำคนอื่นคิดว่ำเรำอยู ่ในสถำนกำรณ์อะไร  

ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกของเรำ

 8. ประสบกำรณ์และนสิยั (Experience and Habit) 

ในฐำนะของผูร้บัสำร ผูร้บัสำรแต่ละคนพฒันำนสิยักำร

รบัสำรอนัเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในกำรรบัข่ำวสำร

ของเรำ เรำพฒันำควำมชอบสือ่ชนดิใดชนดิหนึง่ รำยกำร

ประเภทใดประเภทหนึง่ ดงันัน้เรำจงึเลอืกใช้สือ่ชนดิใด

ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีควำมหมำยอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง และเลือกจดจสำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว

 แนวคิดเกี่ยวกับข่ำวและประเด็นข่ำว ท่ีกล่ำวว่ำ 

ข่ำว คอืกำรบอกเล่ำเรือ่งรำวเกีย่วกบัเหตกุำรณ์ในสงัคม 

โดยเฉพำะเมื่อเหตุกำรณ์น้ันมีผลกระทบต่อสังคม 

กำรเมือง สำธำรณชน ข่ำวจึงมีไว้เพื่อตอบคสำถำมสังคม

ว่ำมีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเก่ียวข้อง เกิดข้ึนท่ีไหน 

เมื่อไร ทสำไมจึงเกิดและมีผลกระทบอย่ำงไร เบอร์เกอร์ 

อ้ำงถึงใน วันวิสำข์ จตุวรรณ [7] 

 ประเด็นข่ำว คือ กำรรำยงำนบำงส่ิงบำงอย่ำงที่

ใหม่ และเป็นที่น่ำสนใจของผู้รับสำร โดยมีคุณค่ำอยู่ที่

หลำยปัจจัย เช่น สถำนกำรณ์ท่ีเกิดเหตุมีควำมสัมพันธ์

กับผู้รับสำร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้ำง จุดเด่นของ

เหตุกำรณ์ เป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีประชำชนต้องกำรอย่ำง

เร่งด่วน สำรสนเทศใหม่ ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม  

ข่ำวไม่มีควำมคงทนเม่ือผู้คนเข้ำใจแล้วข่ำวน้ันก็หมด

ควำมสสำคัญและจะกลำยเป็นประวัติศำสตร์ พัชนี  

เชยจรรยำ และคณะ [8]

องค์ประกอบข่าว (News Elements)

 องค์ประกอบข่ำว มำลี บุญศิริพันธ์ [9] กล่ำวถึง 

องค์ประกอบของข่ำวทีม่คีวำมสสำคญัต่อกำรคดัเลอืกข่ำว 

และจดัลสำดบัควำมสสำคญัประกอบด้วยสิง่ต่ำง ๆ  ต่อไปนี้ 

 1.  ควำมสด (Immediacy) ข ่ำวต ้องได ้รับ 

กำรรำยงำนอย่ำงรวดเร็ว เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นถ้ำได้รับ

เสนอต่อผู ้อ่ำนทันที และทันเหตุกำรณ์ย่อมถือว่ำม ี

คุณค่ำด้ำนควำมสดสูง

 2. ควำมถูกต้องกับกำลเทศะ (Timeliness) ข่ำวที่

มีคุณค่ำต้องได้รับกำรรำยงำนให้ทันเวลำ และตรงกับ

ควำมสนใจของประชำชน

 3. ควำมใกล้ชิด (Proximity) โดยปกติคนท่ัวไป

มกัให้ควำมสสำคญักบัคนใกล้ตวัเสมอ เรือ่งทีม่คีวำมใกล้

ชดิ และมผีลกระทบต่อผูอ่้ำนโดยตรงจะมคีณุค่ำสงูเป็น

พิเศษ

 4. ควำมเด่น (Prominence) ข่ำวส่วนมำกมักมี

องค์ประกอบของควำมเด่นอยูด้่วยเสมอ เชน่ บุคคลเด่น 

สถำนที่เด่น เหตุกำรณ์เด่น เป็นต้น

 5. ควำมขัดแย้ง (Conflict) ข่ำวที่ปรำกฏบนหน้ำ

หนงัสอืพมิพ์ มกัเป็นเหตกุำรณ์ทีม่เีรือ่งควำมขดัแย้งเป็น

ส่วนมำก ไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้งทำงควำมคิด หรือ

ด้ำนผลประโยชน์ หรือกำรแข่งขัน โดยปกติวิสัยมนุษย์

มักชอบสนใจต่อเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน และอยำกทรำบ 

ข้อยุติจำกควำมขัดแย้งนั้น

 6. ควำมผิดปกติ (Oddity) ควำมผิดปกติจำก

ธรรมชำติ แปลกจำกธรรมดำมักได้รับควำมสนใจมำก 

ยิ่งแปลกมำกก็ยิ่งมีคุณค่ำมำกเช่นกัน

 7. ควำมกระทบกระเทือนอำรมณ์ (Human 

interest) เป็นเหตุกำรณ์ที่มีองค์ประกอบของควำม

กระทบกระเทอืนอำรมณ์ของผูอ่้ำน ก่อให้เกดิควำมรูส้กึ

ร่วมกับบุคคลในเหตุกำรณ์ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ 

คือ เห็นใจ ดีใจ สะใจ ฯลฯ

 8. ควำมมีเงื่อนงสำ (Suspense) หมำยถึง ข่ำวที่มี

เงือนงสำ สลับซับซ้อน ยังไม่เป็นที่กระจ่ำงชัด เช่น กำร

คอร์รปัชัน่ ทสำให้คนอยำกรูอ้ยำกตดิตำม โดยเฉพำะเรือ่ง

ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมจะมีคุณค่ำแก่กำรนสำเสนอ

มำกกว่ำ

 9. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) คือ 

เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อประชำชนเป็นจสำนวนมำก 

เกิดควำมสูญเสีย กระทบต่อชีวิต ควำมรู้สึกมวลชน 

เป็นต้น

 10. ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) มนุษย์มีควำม

พยำยำมดิ้นรนที่จะเอำชนะธรรมชำติอยู่เสมอ มนุษย์จึง

ได้ค้นคว้ำทดลองหำวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อควำมก้ำวหน้ำ

ทำงวิทยำศำสตร์ บำงครั้งทสำให้ประชำชนทั่วโลกสนใจ

จึงถือว่ำมีคุณค่ำทำงข่ำวสูงเช่นกัน

 11. เพศ (Sex) ธรรมชำติของมนุษย์มักมีควำม

สนใจเรื่องรำวเกี่ยวกับเพศ ทั้งเพศเดียวกัน และต่ำงเพศ 

หรอืควำมผดิปกตทิำงเพศ รวมถงึสทิธสิตร ีกำรประกวด

นำงงำม

แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

 แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของ รำยกำรข่ำว

โทรทัศน์ กิตติ สิงหำปัด [10] กล่ำวว่ำ เม่ือรำยกำร
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ข่ำวโทรทัศน์ได้เข้ำมำสู่ยุคของกำรเป็นอุตสำหกรรม

อย่ำงเต็มที่กำรเสนอข่ำวทำงโทรทัศน์มีลักษณะเป็น 

“รำยกำร” ก็หมำยควำมว่ำสถำนีต่ำง ๆ ขยำยเวลำ 

กำรนสำเสนอมำกขึ้นมีกำรใช้ศำสตร์และศิลปะของ 

กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ

 รำยกำรข่ำวมอีงค์ประกอบหลกัทีส่ำมำรถจสำแนก

ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ประกอบของรำยกำร

ข่ำวในทำงกำยภำพ และองค์ประกอบของรำยกำรข่ำว

ในทำงสร้ำงสรรค์ 

 1. องค์ประกอบของรำยกำรข่ำวในทำงกำยภำพ

   1.1 ไตเติ้ล (Titles) ข ่ำว ซึ่งอำจจะเป็น

คอมพิวเตอร์กรำฟิกล้วน ๆ หรือประกอบด้วยภำพข่ำว

ด้วยก็มีและมีดนตรีประกอบ

  1.2  หวัข้อข่ำวเด่น ๆ  นสำรำยกำรให้คนตดิตำม

    1.3  ผู ้ประกำศข ่ ำวอำจจะคนเดียวหรือ 

หลำยคนนั่งอยู่ในสตูดิโอท่ีส่วนใหญ่ทันสมัยด้วยฉำก

และกำรจัดแสงที่สวยงำม

   1.4  เวลำรำยกำรเริ่มดสำเนินไปเรำจะเห็นท้ัง 

ผู้ประกำศอ่ำนข่ำวเอง หรือพูดส่งเข้ำเทปรำยกำรของ 

ผู้สื่อข่ำวอีกคนหนึ่งหรือบำงทีก็มีรำยกำรสด ๆ มำจำก 

ที่เกิดเหตุทั้งผ่ำนรถถ่ำยทอดสดหรือทำงโทรศัพท์

   1.5  ผู้ประกำศสัมภำษณ์แหล่งข่ำวสด ๆ ทั้งที่

สถำนีหรือที่เกิดเหตุ

   1.6      ข่ำวบำงข่ำวมกีำรใช้ภำพกรำฟิกเคลือ่นไหว 

ประกอบให้ผู้ชมเข้ำใจง่ำย

  1.7 ข่ำวบำงช่วงของรำยกำรมีลักษณะพิเศษ

เฉพำะเรื่อง มีชื่อช่วงนสำเข้ำเนื้อข่ำว

   1.8 มีช่วงพักเพื่อกำรโฆษณำสินค้ำ โดยก่อน

และหลังโฆษณำก็จะมี Interlude คั่นก็มี

   1.9 ข ่ำวที่ เรำได้ชมก็จะมีทั้งข ่ำวหนัก ๆ  

ทีเ่น้นเนือ้หำสำระและข่ำวเบำ ๆ  ดแูล้ว เรยีกเสยีงหวัเรำะ 

ได้มีทั้งข่ำวที่เกิดในประเทศ ต่ำงประเทศ รวมทั้งผล 

กำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ

   1.10 ถ้ำเป็นรำยกำรข่ำวประจสำวนัส่วนใหญ่จะ

ออกอำกำศเป็นรำยกำรสด

 2. องค์ประกอบของรำยกำรข่ำวในทำงกำร

สร้ำงสรรค์ สำมำรถจัดหมวดหมู่จำกผลงำนกำรสร้ำง

ของผู้ควบคุมกำรผลิตข่ำวได้เป็น 4 ส่วน

   2.1  ส่วนเนื้อหำรำยกำร หมำยถึง เนื้อหำ

รำยกำรประเภทต่ำง ๆ

   2.2  ส่วนผู้นสำเสนอ ได้แก่ ผู้ประกำศข่ำวและ 

ผู้สื่อข่ำว รวมทั้งวิธีกำรที่พวกเขำเหล่ำนี้นสำเสนอข่ำว 

เช่น นส้ำเสียง กำรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย บุคลิก เป็นต้น

   2.3  ศิลปะกำรผลิตรำยกำร ได้แก่ ภำพลักษณ์

รำยกำร ฉำก รวมทั้งเสื้อผ้ำ กรำฟิกต่ำง ๆ เป็นต้น

   2.4 วิธีกำรนสำเสนอ หมำยถึง กำรเลือก 

ผู้ประกำศ กำรจัดเรียงลสำดับของเนื้อหำ กำรตัดสินใจ 

จะรำยงำนสด หรือเป็นรำยกำรเทป เป็นต้น 

  ทั้ งนี้  รำยกำรแต ่ละรำยกำรจะมีวิธีกำร

สร้ำงสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่ำงกันไป

กรอบแนวคิดทฤษฎี : 

 

 

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รูปแบบการน�าเสนอรายการข่าว 3 มิติ
 - ทฤษฎีความคาดหวัง 
 - ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
 - แนวคิดเกี่ยวกับข่าว และประเด็นข่าว 
 - องค์ประกอบข่าว
 - ลักษณะและองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�าเสนอข่าว 
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ผลการวิจัย

 สรุปผลลักษณะประชากร  ด ้ำนเพศ พบว่ำ 

นกัศกึษำ เพศชำย ร้อยละ 50.1 และเพศหญงิคดิเป็นร้อย

ละ 49.9 ด้ำนอำย ุส่วนใหญ่มอีำย ุ20-21 ปี คดิเป็นร้อยละ 

49.6 รองลงมำได้แก่ อำยุ 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 

และอำยุ 18-19 ปี และ 24-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ

อำยุที่มีจสำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ อำยุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 3.4 ด้ำนจสำนวนสมำชิกในครอบครัว พบว่ำ มี

จสำนวนสมำชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเป็นร้อยละ 42.5 

รองลงมำมีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 5-7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 33.9 และจสำนวนสมำชกิในครอบครวั 7 คนขึน้ไป  

คิดเป็นร้อยละ 16.8 และจสำนวนสมำชิกในครอบครัวที่

น้อยที่สุด ได้แก่ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8

 สรปุผลความคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบ

การน�าเสนอรายการข่าว 3 มิติ ด้ำนควำมชื่นชอบ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มคีวำมชืน่ชอบกำรนสำเสนอข่ำวสงัคม จสำนวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมำได้แก่ข่ำวบันเทิง 

จสำนวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 23.4 และข่ำวอำชญำกรรม 

จสำนวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข่ำวโซเชยีลมเีดยี 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่ำวกีฬำ จสำนวน 

38 คน คดิเป็น ร้อยละ 10.0 และข่ำวกำรเมอืง จสำนวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตำมลสำดับ

 ด้ำนประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวันมำกที่สุด พบว่ำ 

ข่ำวที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวันมำกท่ีสุด ได้แก่ 

ข่ำวสังคม จสำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลง

มำได้แก่ ข่ำวกำรเมือง จสำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.5 และข่ำวเศรษฐกิจ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.1 และข่ำวอำชญำกรรม จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.2 และข่ำวกำรศึกษำ จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.0 และข่ำวบันเทิง จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และข่ำวโซเชียลมีเดีย จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนควำมคำดหวงัจำกกำรเปิดรบัชม พบว่ำ ควำม

คำดหวงัด้ำนข้อมลูข่ำวสำร จสำนวน 126 คน คดิเป็น ร้อยละ 

33.1 รองลงมำคอืควำมน่ำเชือ่ถอืของข่ำว 114 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 29.9 และควำมถูกต้องของข่ำว จสำนวน 102 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 และควำมรวดเร็วในกำรนสำเสนอ 

จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตำมลสำดับ

 ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรชม พบว่ำ กำรเข้ำใจ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม จสำนวน 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.4 รองลงมำได้แก่ ควำมหลำกหลำยทำงควำม

คดิ จสำนวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข้อมลูข่ำวสำร 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และกำรถ่ำยทอด

วัฒนธรรม จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตำมลสำดับ

 ด้ำนเนื้อหำข่ำวมีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใด 

มำกที่สุด พบว่ำ เน้ือหำข่ำวมีประโยชน์ต่อประชำชน

มำกที่สุด จสำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลง

มำได้แก่ กลุ่มสังคมเมือง จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และกลุ่มนักกีฬำ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 

และอื่น ๆ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนเนือ้หำข่ำวทีช่ืน่ชอบ พบว่ำ ชืน่ชอบข่ำวเกีย่วกบั 

สังคม จสำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมำ

ได้แก่ ข่ำวกีฬำ จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ

ข่ำวบันเทิง จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ

ข่ำวเศรษฐกิจ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ

ข่ำวชุมชน จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และข่ำว

อำชญำกรรม จสำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และข่ำว

โซเชยีลมเีดยี จสำนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และข่ำว

สิง่แวดล้อม จสำนวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3.1 ตำมลสำดบั

 ด้ำนกำรติดตำมชม พบว่ำ มำจำกรำยละเอียด 

ครบถ้วนน่ำเช่ือถือมำกที่สุด จสำนวน 140 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.7 รองลงมำ ได้แก่ กำรวเิครำะห์เนือ้หำ จสำนวน 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และควำมทันสมัย และ 

ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน จสำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.7 และควำมหลำกหลำยในเนื้อหำข่ำว จสำนวน 64 คน 

คิดเป็นร้อยละ16.8 ตำมลสำดับ 

 ด้ำนข่ำวที่ควรนสำเสนอ พบว่ำ ควรนสำเสนอข่ำว

ส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนในชำติ จสำนวน 89 คน  

คดิเป็นร้อยละ 23.4 และข่ำวส่งเสรมิควำมรูเ้รือ่งพลเมอืง

ที่ดี จสำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมำ ได้แก่ 

ข่ำวส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จสำนวน 77 คน  

คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข่ำวส่งเสรมิกำรประกอบอำชพี 
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จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่ำวส่งเสริม 

เรื่องวัฒนธรรมประเพณี จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และข่ำวผลงำนและควำมสำมำรถของเด็กและ

เยำวชน จสำนวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.3 และข่ำวส่งเสรมิ 

เรื่องกำรศึกษำ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ

ข่ำวส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น จสำนวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.4 

สรปุผลความคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอองค์ประกอบ

ในการน�าเสนอของรายการข่าว 3 มิติ

 ด้ำนกำรเปิดรับชมรำยกำรเนื่องจำกองค์ประกอบ

ของรำยกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่เปิดชมรำยกำรจำกองค์

ประกอบของรำยกำร ได้แก่ รปูแบบกำรนสำเสนอ จสำนวน 

176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมำได้แก่ ช่วงเวลำ

และระยะเวลำกำรนสำเสนอข่ำว จสำนวน 89 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.4 และภำพข่ำว จสำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.6 และผู้ดสำเนินรำยกำร จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.4 และอื่น ๆ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  

ตำมลสำดับ

 ด้ำนองค์ประกอบที่ทสำให้ติดตำมชมรำยกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง พบว่ำ องค์ประกอบที่ทสำให้ติดตำมชมอย่ำง 

ต่อเนือ่ง ได้แก่ เนือ้หำในกำรนสำมำเสนอ จสำนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมำได้แก่ ลีลำท่ำทำงของ 

ผูด้สำเนนิรำยกำร จสำนวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 30.2 และ

มีภำพประกอบ จสำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ 

กำรใช้นส้ำเสียง จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ

อื่น ๆ จสำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนควำมสนใจลักษณะกำรนสำเสนอ พบว่ำ  

ส่วนใหญ่สนใจลักษณะออกอำกำศรำยกำรสด จสำนวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมำได้แก่ มีภำพ

กรำฟิกประกอบเพือ่ควำมเข้ำใจ จสำนวน 138 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 36.2 และบำงข่ำวมีกำรนสำเสนอแบบเฉพำะ 

เจำะลกึ จสำนวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 13.4  และจดัเฉพำะ

กำรนสำเสนอข่ำวเท่ำนั้น จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.2 และสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศพัท์ จสำนวน 13 คดิเป็น

ร้อยละ 3.4 ตำมลสำดับ 

 ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรนสำเสนอของ

รำยกำรมีผลต่อกำรเปิดรับชม พบว่ำ มีผลต่อกำรเปิด

รับชม ได้แก่ มีควำมหลำกหลำยไม่น่ำเบื่อ จสำนวน 164 

คน คดิเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมำได้แก่ ดมูสีสีนัมำกขึน้ 

และเนือ้หำข่ำวหลกัลดลง จสำนวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 

23.4 และสำระต่ำง ๆ น้อยลง จสำนวน 39 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 10.2 ตำมลสำดับ

 ด้ำนกำรดสำเนินรำยกำรของผู ้ดสำเนินรำยกำรที่

ทสำให้อยำกติดตำมชมมำกที่สุด พบว่ำ กำรนสำเสนอข่ำว

ด้วยภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย จสำนวน 165 คน คดิเป็นร้อยละ 43.3 

รองลงมำ ได้แก่ ควำมเป็นกันเอง 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.4 และกำรนสำเสนอข่ำวแบบเป็นกลำงปรำศจำคอคติ 

จสำนวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 16.3 และแสดงแนวคดิและ

ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัข่ำวมำก จสำนวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 

10.2 และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องจำกกำรนสำเสนอ

ข่ำว จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตำมลสำดับ

 ด้ำนผู้ดสำเนินรำยกำร พบว่ำ ผู้ดสำเนินรำยกำรควร

มลีกัษณะกำรนสำเสนอข่ำวในลกัษณะรูเ้ท่ำทนัเหตกุำรณ์

ที่เกิดขึ้น จสำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมำ 

ได้แก่ สำมำรถวิเครำะห์ข่ำวได้ จสำนวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ16.8 และสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืได้ จสำนวน 

51 คนคิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีควำมหลำกหลำย 

ในกำรนสำเสนอ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ 

มีนส้ำเสียงชัดเจน จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1

 ด้ำนภำพลักษณ์ของผู ้ดสำเนินรำยกำร พบว่ำ 

ภำพลักษณ์มีควำมสสำคัญต่อกำรนสำเสนอข่ำวในด้ำน

ทสำให้รำยกำรข่ำวน่ำสนใจ จสำนวน 129 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 33.9 รองลงมำ ได้แก่ ทสำให้รำยกำรมีเอกลักษณ์ 

จสำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และทสำให  ้

กำรนสำเสนอข่ำวน่ำเช่ือถือ จสำนวน 101 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.5 ตำมลสำดับ

 ด้ำนภำพข่ำวในกำรนสำเสนอ พบว่ำ ควรมลีกัษณะ 

ถูกต้อง เที่ยงตรง ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง จสำนวน  

115 คน คิดเป ็นร ้อยละ 30.2 รองลงมำ ได ้แก ่  

สดและใหม่อยู่เสมอ จสำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

และมีควำมน่ำสนใจ จสำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 

และเกำะติดสถำนกำรณ์เสมอ จสำนวน 51 คน คิดเป็น 
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ร ้อยละ 13.4 และภำพมีชัดเจนสำมำรถอธิบำย 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 ตำมลสำดับ

 ด้ำนฉำกในรำยกำร พบว่ำ มีควำมสสำคัญด้ำนเกิด

ควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น จสำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.5 สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวรำยกำร จสำนวน 101 คน 

คดิเป็นร้อยละ 26.5 และทสำให้รำยกำรดนู่ำสนใจ จสำนวน 

91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และบ่งบอกควำมทันสมัย 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตำมลสำดับ

 สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต ่อ

ประโยชน์ของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติจาก 

ภาพรวมของนกัศกึษา พบว่ำ ควำมคำดหวงัของนกัศกึษำ

ที่มีต่อประโยชน์ของกำรเปิดรับชมอยู่ในระดับมำก 

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์ 

ท่ีได้รบัจากการเปิดรบัชมรายการข่าว 3 มติขิองนกัศกึษา

โดยจ�าแนกตามเพศ พบว่ำ ควำมคำดหวังของกำรเปิด

รับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำที่มีเพศต่ำงกัน 

มีควำมคำดหวังของกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ  

ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์ 

ที่ได ้รับจากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติของ 

นักศึกษาจ�าแนกตามอายุ พบว่ำ ควำมคำดหวังของ 

กำรเปิดรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติขิองนกัศกึษำในภำพรวม

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 

สรุปและอภิปรายผล

 ด้ำนลกัษณะประชำกร พบว่ำ อำยรุะหว่ำง 20-21 ปี  

มำกที่สุด และมีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 3-4 คน 

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุระหว่ำง 20-21 ปี  

เริม่ก้ำวเข้ำสูก่ำรเป็นผูใ้หญ่มำกขึน้ ทสำให้มคีวำมต้องกำร

ในกำรเปิดรับข่ำวสำรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งมีควำมสอดคล้อง

กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของ

บุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้ำงถึงใน ปรมะ  

สตะเวทิน [6] 

 ด ้ ำนควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต ่อรูป

แบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ พบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมต้องกำรให้รำยกำรข่ำว 3 มิติ นสำเสนอ

ข่ำวในลักษณะข่ำวส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนใน

ชำติมำกที่สุด จำกกำรศึกษำด้ำนควำมคำดหวังของ

นกัศกึษำทีม่ต่ีอรปูแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว มคีวำม

สอดคล้องกบัทฤษฎคีวำมคำดหวงัโดยนกัจติวทิยำกลุม่

ปัญญำนิยมเช่ือว่ำ มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญำหรือ

ควำมคิดในกำรตัดสินใจว่ำจะกระทสำพฤติกรรมอย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่งเพื่อจะนสำไปสู่เป้ำหมำยที่จะสนองควำม

ต้องกำรของตนเอง [4] นอกจำกนี้ยังมีควำมสอดคล้อง

กับทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจ ที่กล่ำว

ว่ำพฤติกรรมกำรสื่อสำรครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับ

สำรโดยเฉพำะประสบกำรณ์โดยตรงของผู้รับสำรที่มี

ต่อสื่อ โดยที่ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อ 

เวนเนอร์ อ้ำงถึงใน จรินธร ธนำศิลปะกุล [5] ได้ทสำกำร

รวบรวมผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่มีผู้ทสำไว้ และนสำมำสร้ำง

แผนที่แสดงควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อประโยชน์

ทำงด้ำนข้อมูลใช้เพ่ืออ้ำงอิงและใช้เป็นแรงเสริมยส้ำ 

ในควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงป ัจเจกบุคคลกับสังคม  

2. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือเช่ือมโยงระหว่ำงข้อมูลเก่ียวกับ 

สังคม 3. กำรใช้ประโยชน์ของข่ำวสำรเพื่อดสำรง

เอกลักษณ์ของบุคคล 4. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือประโยชน ์

ในกำรลดหรือผ่อนคลำยควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์

 ด้ำนองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ พบว่ำลักษณะของฉำกในรำยกำรทสำให้

รำยกำรเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น จำกกำรศึกษำเกี่ยว

กับองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะองค์ประกอบ 

ของรำยกำรข่ำวโทรทัศน์ กิตติ สิงหำปัด [10] ที่กล่ำว

ไว้ว่ำ เม่ือรำยกำรข่ำวโทรทัศน์ได้เข้ำมำสู่ยุคของกำร 

เป็นอตุสำหกรรมอย่ำงเตม็ทีก่ำรเสนอข่ำวทำงโทรทศัน์

มีลักษณะเป็น “รำยกำร” ก็หมำยควำมว่ำสถำนีต่ำง ๆ  

ขยำยเวลำกำรนสำเสนอมำกขึ้นมีกำรใช้ศำสตร์และ 

ศิลปะของกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน ์มำใช ้อย ่ำง 

เต็มรูปแบบและ 1 ในองค์ประกอบของรำยกำรข่ำว 

ในทำงกำรสร้ำงสรรค์ ได้แก่ ศิลปะกำรผลิตรำยกำร  
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เช่น ภำพลักษณ์รำยกำร ฉำก เสื้อผ้ำ กรำฟิกต่ำง ๆ 

เป็นต้น

 ด ้ ำนควำมคำดหวังของประโยชน ์ที่ ได ้รับ 

จำกกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำ 

พบว่ำ ด้ำนกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ว 

ทันเหตุกำรณ์มำกที่สุด จำกกำรศึกษำด้ำนควำมคำด

หวังของประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเปิดรับชมรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับข่ำว 

และประเดน็ข่ำว ทีก่ล่ำวว่ำ ข่ำว คอืกำรบอกเล่ำเรือ่งรำว 

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในสังคม เบอร์เกอร์ อ้ำงถึงใน  

วนัวสิำข์ จตวุรรณ [7] นอกจำกนีย้งัมคีวำมสอดคล้องกบั

องค์ประกอบข่ำว (News Elements) มำล ีบญุศริพินัธ์ [9]  

ที่กล่ำวถึง องค์ประกอบของข่ำวท่ีมีควำมสสำคัญต่อ 

กำรคัดเลือกข่ำว และจัดลสำดับควำมสสำคัญ

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงท้ัง

เพศชำยและเพศหญงิมกีำรเปิดรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติทิี่

ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่อำยุระหว่ำง 20-21 ปีมีจสำนวน

สมำชกิในครอบครวั 3-4 คน มคีวำมคำดหวงัต่อรปูแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว ประเภทข่ำวสังคม เนื่องจำกมี

ประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวัน และต้องกำรให้เสนอข่ำว

ในลักษณะข่ำวส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนในชำติ 

ด้ำนองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

กลุ่มตัวอย่ำงเปิดรับชมรำยกำร เพรำะองค์ประกอบใน

ด้ำนรูปแบบกำรนสำเสนอและเหตุผลที่ติดตำมชมอย่ำง 

ต่อเนื่องมำจำกเนื้อหำที่ได้รับกำรคัดเลือกมำนสำเสนอ 

โดยให้ควำมสนใจลักษณะกำรออกอำกำศรำยกำรสด 

และกำรนสำเสนอข่ำวแบบเล่ำข่ำวโดยใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย

และกำรรู้เท่ำทันเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนทสำให้กลุ่มตัวอย่ำง

ติดตำมชม ส่วนด้ำนควำมคำดหวังของประโยชน์ที่ได้

รับจำกกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำ 

กลุม่ตวัอย่ำงคำดหวงักำรได้รบัประโยชน์ในด้ำนข้อมลู

ข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์

 นอกจำกนี ้ทำงบรษิทั ฮอตนวิส์ จสำกดั โดยคณุกติติ 

สิงหำปัด ผู้ควบคุมกำรผลิตและผู้ดสำเนินรำยกำรข่ำว  

3 มิติ ได้นสำผลที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งน้ี ไปใช้ประโยชน์

โดยนสำไปประกอบเป็นข้อมูลด้ำนกำรกสำหนดทิศทำง

กำรนสำเสนอข่ำวของรำยกำรข่ำว 3 มิติทำงสถำนี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในอนำคต อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 รปูแบบทีผู่ผ้ลติรำยกำรข่ำว 3 มติ ิควรนสำเสนอมำก

ที่สุด ได้แก่ รำยกำรข่ำวประเภทข่ำวสังคมโดยเฉพำะ 

กำรนสำเสนอข่ำวในลักษณะส่งเสริมควำมสำมัคคีของ

คนในชำติและรูปแบบกำรนสำเสนอควรมีลักษณะ 

กำรออกอำกำศสดหรือกำรสัมภำษณ์ข่ำวจำกสถำนที ่

เกิดเหตุสลับกับผู ้ดสำเนินรำยกำรภำยในห้องสตูดิโอ  

ใช้วิธีกำรเล่ำข่ำวโดยใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและภำพข่ำว

ที่เที่ยงตรงใกล้ควำมเป็นจริง รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
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