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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการเจาะข่าวเด็ดทาง

สถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29ของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษา
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้รบัชมรายการเจาะข่าวเด็ดในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล  2) 
ศกึษาปัจจยัด้านแรงจูงใจที่มผีลต่อการตดัสนิใจรบัชม 3) ศกึษาปัจจยัด้านสงัคมที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจรบัชม 4) ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจรบัชม 5) 
ศกึษาถงึการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ ของผูช้มในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูช้มรายการเจาะข่าวเดด็ทีม่อีายุ 18 
ปีขึน้ไป ในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใช้เกณฑ์
ผู้วจิยั (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล ด้านสถิติที่ใช้
วเิคราะหข์อ้มลูคอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติกิารทดสอบค่า t ทดสอบความแปรปรวน
ดา้นเดยีว (One-Way ANOVA) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ชมรายการด้านระดบัการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05  ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็
ของผูช้ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นสงัคม 



 

ค าส าคญั:  ส่วนประสมทางการตลาด, แรงจงูใจ, การตดัสนิใจรบัชม 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study following: 1) to study the 
demographic factors of viewers affecting viewing decision 2) to study the motivation 
factors affecting viewing decision 3) to study the social factors affecting viewing decision 
4) to study the  marketing mix factors affecting viewing decision, and 5) decision to view 
The Day News Update program, of viewers in Bangkok Metropolitan Area.  

The sample was 400 viewers of The Day News Update program on Mono 29 TV 
channel aged 18 and over who have lived in Bangkok Metropolitan Area. A quantitative 
research method was used. Data were collection by using a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were descriptive statistics, including frequency, 
percentage, standard deviation, mean and multiple regression analysis with a statistical 
significance level of .05 in the hypothesis testing. 

The research results indicated that education and income influenced viewing 
decision for The Day News Update program with a statistical significance level of .05. In 
addition, marketing mix factors and social factors influenced viewing decision for The 
Day News Update program. 
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บทน า 
 โทรทศัน์เป็นสื่อมวลชนทีม่บีทบาทและอทิธพิลต่อชวีติประจ าวนั เป็นส่วนหนึ่งของความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมอืง และวฒันธรรม โดยอิทธพิลของสื่อโทรทศัน์ สามารถ
ปลกูฝังใหเ้กดิความเชื่อ ความศรทัธาแก่ผูบ้รโิภคได ้เนื่องจากเป็นสื่อทีร่วมทัง้ภาพและเสยีงเขา้
ไวด้ว้ยกนั และสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูช้มได้ทัว่ทัง้ประเทศ ทุกภูมภิาค รวมทัง้ไดร้บัความนิยมสูง
กว่าสื่อประเภทอื่น ในปี 2562 จากการส ารวจพฤตกิรรมการรบัชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว
โดยรวมของผูช้มทัว่ประเทศ ของ ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กสทช. พบว่า อุปกรณ์หลกัทีผู่ช้มใชร้บัชมคอื เครื่องรบั
โทรทศัน์แบบดจิติอล มสีดัส่วน 33.6% โทรศพัท์เคลื่อนที่ มสีดัส่วน 27.2% เครื่องรบัโทรทศัน์
แบบจอแกว้ มสีดัส่วน 20.1% และสมารท์ทวี ีมสีดัส่วน 11.1% นอกจากนี้ผูช้มบางส่วนยงัเลอืก
รบัชมผ่านคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ และคอมพวิเตอรพ์กพา 6% และแทบ็เลต็ 2% ซึง่ผลการส ารวจ
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ความส าคญัของกจิการโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศตามผงัรายการปกตทิีย่งัคง
มอีทิธพิลอยูม่ากต่อประชาชนในยคุของความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต  



 

 สถานีโทรทศัน์โมโน29 เป็นสถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิระบบดจิทิลั ซึ่งผลติโดยกลุ่มโม
โน มเีนื้อหาน าเสนอรายการข่าวและบนัเทงิ โดยเฉพาะภาพยนตรแ์ละละครชุดจากต่างประเทศ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นของช่อง ทีก่ลายเป็นจดุแขง็ของโมโน29 คอื เป็นช่องหนึ่งทีม่ตีวัตนชดัเจน
และแตกต่างจากช่องอื่นๆ มีฐานผู้ชมช่องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุด 
 รายการ “เจาะข่าวเดด็” เป็น 1 ในรายการข่าวของสถานีโทรทศัน์โมโน29 ออกอากาศ
วนัจนัทร-์ศุกร ์ช่วงเวลาประมาณ 15.30-15.45 ด าเนินรายการโดย เอก นนทกฤช กลมกล่อม 
เป็นรายการขา่วทีน่ าเสนอประเดน็ขา่วเด่นและขา่วทีเ่ป็นกระแสหลกัในรอบวนัโดยเลอืกมาเพยีง
ประเด็นเดียวที่อยู่ในความสนใจของสงัคม ที่ เพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดปลีกย่อยลงไป 
พรอ้มเพิม่เตมิมุมมองความคดิเหน็ การวเิคราะห์ในหลายๆ แง่มุมจากนักวชิาการดา้นนัน้ๆ ที่
ส าคญัรูปแบบรายการมกีารน าเสนออย่างกระชบั ชดัเจน และตรงไปตรงมา ในการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้ผู้วิจ ัยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล ต่อการรับชมรายการเจาะข่าวเด็ดทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29 โดยเป็นการศกึษาถงึความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้จากปัจจยั
ภายในตัวของผู้บรโิภคเอง รวมถึงส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของ
รายการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัชมรายการ 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์ดงันี้  
1) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูร้บัชมรายการเจาะข่าวเดด็ในพืน้ที่กทม.

และปรมิณฑล  
2) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะข่าวเดด็ ของ

ผูช้มในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล  
3) เพื่อศกึษาปัจจยัด้านสงัคมที่มผีลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะข่าวเดด็ ของ

ผูช้มในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล 
4) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ 

เจาะขา่วเดด็ ของผูช้มในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล 
5) เพื่อศึกษาถึงการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเด็ด ของผู้ชมในพื้นที่กทม.และ

ปรมิณฑล 
 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะขา่วเดด็ แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะข่าวเดด็ ของผู้ชมใน

พืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล 



 

3. ปัจจยัด้านสงัคมส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะข่าวเดด็ ของผู้ชมในพื้นที่
กทม.และปรมิณฑล 

4. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ เจาะข่าวเดด็ 
ของผูช้มในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑล 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวจิยัเรื่องนี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้า ตามกรอบแนวความคดิและทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
 1. แนวคดิและทฤษฎดี้านพฤตกิรรมผู้บรโิภค Solomon (2009) กล่าวว่า พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (consumer behavior) หมายถงึ การกระท าของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเลอืก 
การซื้อ การใช้ และการก าจดัส่วนที่เหลือ ของสินค้าหรอืบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของตน ด้วยเหตุนี้การศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคจงึควรสนใจทัง้
ปัจจยัภายในตวัผู้บรโิภค ได้แก่ การรบัรู้ การเรยีนรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ บุคลกิภาพ 
ทศันคติ ค่านิยม และวิถีชวีิต รวมถึงปัจจยัภายนอกหรอืสภาพแวดล้อมของผู้บรโิภค ได้แก่ 
ครอบครวั กลุ่มอ้างองิ วฒันธรรม และชัน้ทางสงัคม ทัง้สองปัจจยันี้รวมเรยีกว่า “ปัจจยัก าหนด
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค” (ชชูยั สมทิธไิกร, 2562)  
 2. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2000) ได้ให้
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นกลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใช้
ในการปฏบิตัิตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 
ดงันี้ 1) ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ที่ธุรกจิเสนอขาย เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอื
ความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ 2) ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงนิหรอืสิง่
อื่น ๆ ที่ผู้บรโิภคมคีวามจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑ์ 3) การจดัจ าหน่าย (Place 
หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมทีใ่ช้
เพื่อเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์และบรกิารจากองค์การไปยงัตลาด และ 4) การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) เป็นเครือ่งมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค การตัดสินใจ (Decision 
Making)หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆทีม่อียู่ ซึง่
ผู้บรโิภคมกัจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิค้าและบรกิารอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลอืก
สนิค้าหรอืบรกิารตามข้อมูลและข้อจ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการที่
ส าคญัและอยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค Kotler (2003 : 171) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้
ของผูบ้รโิภคจะมลี าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน ดงันี้  1) การตระหนักถงึปัญหาหรอื
การรบัรู้ถงึความต้องการ (Need arousal or Problem recognition) 2) การค้นหาขอ้มูล 
(information search) 3) การประเมนิทางเลอืก (evaluation of alternative) 4) การตดัสนิใจซือ้ 
(productive choice) และ 5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) หากผูบ้รโิภคเกดิ



 

ความพงึพอใจหลงัจากไดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิาร กม็คีวามเป็นไปไดสู้งทีจ่ะเกดิการซือ้ซ ้า และหาก
การซื้อซ ้าต่อมาหลายๆครัง้ยงัน าไปสู่ความพงึพอใจ ก็มคีวามเป็นไปได้สูงที่ผู้บรโิภคจะเกิด
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ซึง่หมายถงึความรูส้กึผกูพนัทางจติใจที่ผูบ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้หนึ่งๆ  
 4. งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ฉกาชาต สุขพิเ์พช็ร ์(2558) ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร ์กอลฟ์ คอมเพลก็ซ ์พบการ
วจิยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร ์กอลฟ์ คอมเพลก็ซ ์คอื ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ
ให้บรกิาร ส่วนปัจจยัจติวทิยาที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ คอื 
ดา้นการจงูใจ และดา้นความเชื่อและทศันคต ิ
 พงศกร แสนค ามา (2555) ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัในการเลอืกรบัชมสถานีโทรทศัน์
ประเภทไม่เรยีกเก็บค่าบรกิาร (Free TV) และทศันคตทิี่มต่ีอสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ของ
ผูช้มในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ ช่วงอายุและรายไดท้ีม่ ี
ความแตกต่างกนัมทีศันคตดิ้านการส่งเสรมิการตลาดของสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์แตกต่าง
กนั  ทศันคตทิี่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทัง้ 3ด้าน ได้แก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการรบัชมรายการของสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวจิยันี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ จากขอ้มูลของแนวคดิทฤษฏต่ีางๆ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการศกึษาประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ทางสถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29ของผู้ชมในพื้นที่
กทม.และปรมิณฑล ซึง่สามารถแสดงกรอบแนวคดิไดด้งัรปู 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูช้ม
รายการเจาะขา่วเดด็ทางสถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29 อายุ18ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่ทม.และ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้เกณฑ์ผู้วิจ ัย (Purposive 
Sampling) ในการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลู ซึ่งแบบสอบถามนี้สรา้งขึน้จากกรอบ
แนวคดิทีพ่ฒันาจากวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึวตัถุประสงค์ของการวจิยั
เป็นหลัก มีค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.936 รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 
กนัยายน ถงึตุลาคม พ.ศ.2563 ผูท้ าวจิยัไดก้ าหนดค่าสถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูไว้ ดงันี้  

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่
เลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชบ้รรยายเกี่ยวกบัขอ้มลู
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถติเิชงิอ้างองิ (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่   

- T-Test (Independent Samples Test) ใชว้เิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่าง 2 ตวัแปรที่เป็นอิสระต่อกนั ใช้ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศกบัการตดัสนิใจ
รบัชมรายการเจาะขา่วเดด็ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 
- รายไดต่้อเดอืน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นองคป์ระกอบรายการ 
 ดา้นช่องทางการรบัชม 
 ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด 

ปัจจยัดา้นสงัคม 

แรงจงูใจ 

การตดัสนิใจรบัชมรายการ 
เจาะขา่วเดด็ 

 



 

- Anova ใชว้เิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทีต่วัแปรมากกว่า 2 ใชร้ะหว่าง 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจรบัชม
รายการเจาะข่าวเดด็ เมื่อพบความแตกต่างระหว่างตวัแปรจะใช ้Scheffe เพื่อหาความแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- วเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis -MRA) ในการทดสอบ
ปัจจยัดา้นแรงจงูใจที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็  ปัจจยัดา้นสงัคมทีส่่งผล
ต่อการรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการรบัชม
รายการเจาะขา่วเดด็ 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวจิยัตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รอ้ยละ 52.8 เป็น
เพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35 มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 68 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 
และส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.2 และจากการ
วจิยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ชมรายการด้านระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่
แตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั0.05 โดยพบว่าผู้ชมที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมปลายมรีะดบัการตดัสนิใจรบัชม
รายการเจาะข่าวเดด็มากกว่าผู้ชมทีม่รีะดบัการศกึษามธัยมปลาย/ปวช. ระดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบัสูงกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป และผูช้มที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท มรีะดบั
การตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็น้อยกว่าผู้ชมทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน น้อยกว่า 10,001 
บาท 20,001 – 30,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท ตามล าดบั 
 2. ผลการวิจยัตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ปัจจยัด้านแรงจูงใจของผู้ชมต่อการ
ตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ มรีะดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวม
เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้โดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ต้องการ
เป็นคนทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั ต้องการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น เกี่ยวกบัเหตุการณ์
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ น าสาระความรูท้ีไ่ดจ้ากการชมรายการมาเพิม่พนูความรูข้องตนเอง ใชเ้วลาว่างที่
เป็นประโยชน์ตรงกบัความสนใจของตนเอง เพื่อคลายเครยีดจากการเรยีนหรอืการท างาน ท าให้
รูส้กึเหมอืนมเีพื่อน ไม่เหงา ไม่โดดเดีย่ว ตามล าดบั และจากการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นแรงจงูใจ
ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ของผูช้ม 
 3. ผลการวจิยัตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 พบว่า ปัจจยัด้านสงัคมที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
รบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ มรีะดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 
3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้โดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เพื่อรบัรูแ้ละมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในสงัคมรอบๆตวั รองลงมาคอื กระแสข่าวอยู่ในความสนใจของ
สงัคม ได้ฟังผู้อื่นพูดปากต่อปากมาจงึอยากทราบข่าวเพื่อให้ทนักระแส เพื่อให้มขี้อมูลในการ



 

สนทนากบัผู้อื่น ต้องการเป็นผู้ทีม่คีวามรู ้น่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัจากสงัคม เพื่อนหรอืคน
ใกลช้ดิชอบรบัชมรายการข่าวและชกัชวนใหร้บัชม ตามล าดบั และจากการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้น
สงัคมส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ของผูช้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 4. ผลการวจิยัตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 4 พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ของผูช้มรายการโดยภาพรวมมคีวามส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านองค์ประกอบรายการ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 ด้านช่องทางการรบัชม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 และด้านการส่งเสรมิการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 ตามล าดบั และจากการวจิยัพบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะขา่วเดด็ของผูช้มอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 
 5. ผลการวจิยัตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่5 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ในการตดัสนิใจรบัชม
รายการเจาะขา่วเดด็ของผูช้มรายการมรีะดบัความส าคญัในระดบัมากมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.74 
เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อโดยเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการรบัรู้
เกี่ยวกบัเรื่องราวสถานการณ์ที่เกดิขึ้นประจ าวนัมสี่วนในการตดัสนิใจรบัชมรายการมากที่สุด 
การไดร้บัสาระความรูแ้ละขอ้มลูทีถู่กต้องจากการรบัชมรายการ พืน้ฐานความชื่นชอบตดิตาม
ข่าวสารมสี่วนในการตัดสินใจรบัชมรายการเจาะข่าวเด็ด ความสามารถและชื่อเสียงของผู้
ประกาศขา่วมสี่วนในการตดัสนิใจรบัชมรายการ จะแนะน าใหเ้พื่อน ครอบครวั หรอืบุคคลใกลช้ดิ 
มารบัชมรายการเจาะขา่วเดด็ ผูช้มรายการมแีนวโน้มในการรบัชมรายการเป็นประจ า เพื่อนหรอื
บุคคลในครอบครวัมสี่วนในการตดัสนิใจรบัชมรายการ และมกีารหาขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการข่าว
ต่างๆก่อนตดัสนิใจรบัชมรายการ ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวิจยั  

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการเจาะข่าวเด็ดทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29 ของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล มปีระเด็นส าคญัที่สามารถ
น ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 ผลการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ชมที่มรีะดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบั
การตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะขา่วเดด็แตกต่าง เนื่องจากบุคคลทีอ่ยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรจะมี
รปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารจงึแตกต่างกนัออกไป ผูท้ี่มี
ระดับการศึกษาสูงมกัใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ในขณะผู้ที่มกีารศึกษาน้อย มกัใช้สื่อประเภท 
โทรทศัน์ และวทิยุ ดงันัน้ ผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมปลายจงึมรีะดบัการตดัสนิใจรบัชม
รายการเจาะข่าวเดด็ซึ่งเป็นสื่อทางโทรทศัน์มากกว่าผูท้ี่มกีารศกึษาในระดบัทีสู่งกว่า และผู้ที่มี
รายเฉลี่ยต่อเดอืนน้อย มกัเลอืกรบัสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง จงึมรีะดบัการตดัสนิใจ
รบัชมรายการเจาะข่าวเดด็มากกว่าผู้ทีม่รีายไดสู้งซึง่มตีวัเลอืกในการรบัชมข่าวจากสื่ออื่นๆ ได้



 

หลากหลายช่องทาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกณฑส์ทิธิ ์กนัธจนัทร(์2555) ในบางส่วน ที่
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัชมและความพงึพอใจทีม่ต่ีอข่าวภาคค ่าช่วงที1่ ทาง
สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า  
ผูช้มทีม่ปัีจจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายได้ทีแ่ตกต่างกนั 
จะมเีหตุผลและการรบัชมรายการข่าวภาคค ่าทางสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง7แตกต่างกนั 
โดยผลการศกึษาที่พบสอดคล้องในด้าน ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รวมทัง้ยงั
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรทพิา เตชะเลศิมณี (2555) ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดที่มผีลต่อแรงจูงใจในการตดัสนิใจซือ้ทองของผู้บริโภคในเขตจตุจกัร ผลการวจิยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มรีะดบัแรงจูงใจใน
การซือ้ทองแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรเทพ 
ทพิยพรกุล (2559) ที่ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อเครื่องส าอางในระบบ
ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตรต่์างกนั ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัที ่0.05 โดยผล
การศกึษาทีพ่บสอดคลอ้งในดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านสงัคมส่งผลการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าว
เด็ดของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัด้านสงัคมส่งผลต่อการตดัสินใจรบัชม
รายการเจาะขา่วเดด็ของผูช้ม เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ พบว่า เหตุผลทีท่ าใหผู้ช้มตดัสนิใจรบัชม
รายการกเ็พื่อรบัรูแ้ละมสี่วนร่วมในเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมรอบๆ ตวัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื
เพื่อให้มขีอ้มลูในการสนทนากบัผูอ้ื่น ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของชู
ชัย สมิทธิไกร (2562) ที่กล่ าวว่า  ปัจจัยภายนอกที่ก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกตวัของผูบ้รโิภค ซึ่งมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค ได้แก่  ครอบครวั 
กลุ่มอ้างองิ วฒันธรรม และชัน้ทางสงัคม การที่ผู้ชมตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็นัน้มา
จากความตอ้งการรบัรูข้า่วสารทีส่งัคมก าลงัใหค้วามสนใจ ความต้องการมสี่วนร่วมกบัเหตุการณ์
นัน้ๆ และสามารถน าขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการรบัชมรายการข่าวไปใชใ้นการสนทนากบั
ผูอ้ื่นได ้และยงัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของนพจกรณ์ สายะโสภณ (2561) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง
กลุ่มอ้างองิและรูปแบบการด าเนินชวีติที่ส่งผลต่อรูปแบบการตดัสนิใจซื้อเครื่องแต่งกาย แนว
สปอรต์ของผูบ้รโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่าปัจจยักลุ่มอ้างองิทีส่่งผล
ต่อรปูแบบการตดัสนิใจซือ้เครื่องแต่งกายแนวสปอรต์ของ คอื กลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ต ผูม้ชีื่อเสยีง 
และกลุ่มเพื่อน ซึ่งกลุ่มอ้างอิงก็เป็นหนึ่งในปัจจยัทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค  

การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลการตดัสนิใจรบัชม
รายการเจาะข่าวเด็ดของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปรมิณฑล พบว่า  ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง



 

การตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ของผู้ชม  เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายด้าน
พบว่า ดา้นองคป์ระกอบรายการมคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นช่องทางการรบัชม และดา้น
การส่งเสรมิการตลาดตามล าดบั สอดคล้องกบังานวจิยัของพงศกร แสนค ามา (2555) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัในการเลอืกรบัชมสถานีโทรทศัน์ประเภทไม่เรยีกเกบ็ค่าบรกิาร (Free 
TV) และทศันคตทิีม่ต่ีอสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยั
พบว่าทศันคตทิี่มต่ีอสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ ทัง้ 3ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการรบัชม
รายการของสถานีโทรทศัน์โมเดริน์ไนน์ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก รวมทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ฉกาชาต สุขพิเ์พช็ร ์(2558) ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสนามฝึกซอ้มกอล์ฟ ออล สตาร ์กอลฟ์ คอมเพลก็ซ ์ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟออล สตาร ์
กอลฟ์ คอมเพลก็ซ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร ์กอล์ฟ คอมเพลก็ซ์ คอื ด้านผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นในการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าว
เดด็ของผูช้มรายการ พบว่าความต้องการรบัรูเ้กี่ยวกบัเรื่องราวสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ประจ าวนัมี
ส่วนในการตัดสินใจรับชมรายการ มีระดับความส าคัญมากที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคของ Kotler (2003 : 171) ที่กล่าวว่า ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะมลี าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน โดยอยู่ในส่วนของขัน้ตอน
ที่1 การตระหนักถึงปัญหาหรอืการรบัรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem 
recognition) การตระหนักถงึปัญหาหรอืความต้องการของผู้บรโิภค จะเกิดขึน้เมื่อผู้บรโิภค
มองเหน็ความแตกต่างอย่างเด่นชดัระหว่างสภาวะอุดมคต(ิ ideal state) กบัสภาวะในความเป็น
จรงิ(actual state) สภาวะในอุดมคต ิคอืสภาวะทีผู่บ้รโิภคมคีวามปรารถนาอยากจะให้เกดิขึน้ 
ส่วนสภาวะในความเป็นจรงิ คอืสภาวะทีเ่กดิขึน้และเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ปัจจยัทีส่่งผลต่อสภาวะใน
อุดมคต ิได้แก่ วฒันธรรมและชัน้ทางสงัคม กลุ่มอ้างองิ ลกัษณะของครอบครวั สถานภาพทาง
การเงนิ แรงจูงใจ สถานการณ์ในปัจจุบนั และความความพยายามทางการตลาดขององค์กร
ธุรกิจ ส่วนปัจจยัที่ส่งผลต่อสภาวะในความเป็นจริง ได้แก่ ความเสื่อมถอยของผลิตภัณฑ ์
ประสทิธภิาพการท างานของผลติภณัฑ ์พฒันาการของแต่ละบุคคล ผลติภณัฑท์ี่มอียู่ในตลาด 
และสถานการณ์ในปัจจบุนั เมือ่บุคคลเกดิความตระหนกัถงึความต้องการรบัรูข้่าวสารขึน้จงึเขา้สู่
กระบวนการตัดสินใจในขัน้ตอนที่1 ต่อมาก็จะท าการค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบ จนเกิด
พฤติกรรมในการตดัสนิใจเลอืกรบัชมรายการข่าว และพฤติกรรมหลงัการรบัชมรายการข่าว 
รวมถงึสอดคล้องกบังานวจิยัของนิพฐิ ชูวริชั (2557) ที่ท าการศกึษาเรื่องกระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อรถยนต์ใช้แล้วของลูกค้าของบรษิัท สากลการประมูล จ ากดั พบว่า การตระหนักถึงความ
ตอ้งการ มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ใชแ้ลว้ของลกูคา้บรษิทัสากลการประมลู 



 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ในการวจิยัจากผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ขอ้เสนอแนะต่างๆทีส่ามารถน าไปใชก้ าหนดกลยุทธท์าง
ทางการตลาด ไดด้งันี้ 
 1. จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูร้บัชมรายการเจาะข่าวเดด็ ในดา้นเพศ อายุและ
อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจรบัชมรายการเจาะข่าวเดด็ไม่แตกต่างกนัเนื่องจากการ
รบัชมรายการขา่วเป็นความพงึพอใจส่วนบุคคล รวมทัง้ทศันคตขิองแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอการรบัชม
ขา่วยอ่มมคีวามต้องการบัรูเ้ร ือ่งราวข่าวสารทีเ่กดิขึน้ประจ าวนัเช่นกนั  
 2. จากผลการศกึษาที่พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมรายการ
เจาะข่าวเดด็ของผู้ชม เนื่องจาก แรงจูงใจที่ท าให้ผู้ชมเปิดรบัชมรายการข่าว นัน้มาจากความ
ต้องการรบัรูค้วามเป็นไปของสงัคม สถานการณ์ที่เกดิขึน้รอบตวั ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจยั
ดา้นสงัคมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจรบัรายการเจาะข่าวเดด็ 

 3. ด้านองค์ประกอบรายการ ได้แก่ เนื้อหาของรายการ ประเด็นข่าวหลกัที่เลือกมา
น าเสนอในแต่ละวนัควรเป็นประเดน็ข่าวที่ได้รบัความสนใจจากประชาชามากที่สุดในแต่ละวนั 
เพื่อท าให้ผู้ชมได้ทราบข้อมูลของข่าวสารที่ก าลงัเป็นประเด็นเด่น จะท าให้ผู้ชมสนใจต้องการ
ตดิตามรายการเจาะข่าวเดด็มากยิง่ขึน้ และขอ้มูลจะต้องมคีวามเจาะลกึ รอบด้านมากขึน้ เพื่อ
สรา้งความแตกต่างจากรายการขา่วช่องอื่นๆ 

 4. ในส่วนของผูป้ระกาศข่าวนัน้ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องโมโน29 ควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมผูป้ระกาศข่าวโดยผูเ้ชีย่วชาญอยู่เสมอ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของผู้ประกาศข่าวให้ดยีิง่ขึ้น ส่วนตวัผู้ประกาศข่าวเองก็ควรติดตามข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด และระมัดระวังเรื่องการสอดแทรกความคิดเห็นส่ วนตัวในการรายงานข่าว 
เนื่องจากข่าวโทรทศัน์มบีทบาทอย่างมากในการชี้น าความคดิเห็นของประชาชน ดงันัน้การ
ระมดัระวงัในการแสดงความคดิเหน็ส่วนตวัในการรายงานขา่วจะช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆไดเ้ป็น
อยา่งด ี

 5. จากการวจิยัพบว่าผู้ชมให้ความส าคญัในเรื่องความสดใหม่ ทนัต่อเหตุการณ์ อยู่ใน
ระดบัมาก ดงันัน้ เพื่อใหเ้นื้อหาและภาพข่าวมคีวามสดใหม่ทีสุ่ด จงึควรเพิม่การรายงานสดของ
นักข่าวภาคสนามเมื่อมเีหตุการณ์ด่วน หรอืเป็นเหตุการณ์ทีผู่ค้นใหค้วามสนใจสูง คอยเกาะตดิ
สถานการณ์และรายงานบรรยากาศต่างๆทีเ่กดิขึน้จากสถานทีน่ัน้ๆ 

 6. ควรมกีารปรบัปรุงฉากของรายการใหม้ภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยัมากขึน้ เพื่อสรา้งความ
โดดเด่นและสวยงาม เพิม่เทคนิคในการน าเสนอภาพกราฟิกประกอบข่าว เพื่อแสดงขอ้มลูของ
ขา่วทีม่คีวามซบัซอ้น หรอืขา่วทีร่ายละเอยีดของขอ้มลูมากๆ จะท าใหผู้ช้มเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ 



 

 7. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์รายการข่าวด้วยการท าสปอตประชาสมัพนัธ์รายการเจาะ
ข่าวเดด็ ออกอากาศในช่วงข่าวต่างๆของสถานี โดยเน้นน าเสนอภาพลกัษณ์ผูป้ระกาศข่าวที่มี
ประสบการณ์  เพื่อเป็นสรา้งการรบัรู ้รวมถงึย ้าเตอืนกลุ่มผูช้มรายการใหเ้ปิดรบัชมรายการเจาะ
ขา่วเดด็ 
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