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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ

เปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมือง

และชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนในเขต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเขตเทศบาลตำาบลบ้านส้อง	จำานวน	400	คน	คำานวณ

หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	Yamane	 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่	2/2553	โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาและการสุ่มตัว

อย่างแบบตามสะดวกในการเก็บข้อมูล	 ผลการศึกษาพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 90.50	 เปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ที่บ้าน

ตัวเอง	 	 	 ร้อยละ	50	 มีการเปิดรับรายการโดยเปลี่ยนช่องชมสลับกับช่องอื่น	 ร้อย

ละ	40.75	เปิดรับสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	เพราะเสนอข่าวรวดเร็วทันใจ			กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมเปิดรับรายการข่าวข้นคนข่าวมากที่สุดเป็นอันดับแรก	(	=3.57,S.D.=1.02)				

ผลการวิจัยความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทาง

สื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(	=3.73,S.D.=0.56)	รายการข่าวข้นคน

ข่าวได้รับความพึงพอใจในลำาดับแรก	(	=	3.85,S.D.=0.63)	 โดยพึงพอใจในด้านองค์
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พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกอบรายการในระดับมาก	(	=	3.83,S.D.=	0.66)	 และพึงพอใจด้านคุณภาพข่าว

ในระดับมาก	(	=	3.88,S.D.=	0.65	)	รองลงมาพึงพอใจรายการข่าวค่ำาในระดับมาก	(	

=3.80,S.D.=0.61)	 โดยพึงพอใจด้านองค์ประกอบรายการในระดับมาก(	=3.79,S.D.=	

0.65)	และพึงพอใจด้านคุณภาพข่าวในระดับมาก(	=3.80,S.D.=	0.63)					เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างประชาชนในเมืองและชนบทพบว่าประชาชนทั้ง	2	กลุ่ม			มีความพึง

พอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 9	 	 โดยภาพ

รวมไม่แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	0.05

Abstract
	 The	research	study	aims	at	investigating	behavior	and	satisfaction	

of	Suratthani	people	regarding	exposure	of	political	News	on	TV	Channel	9	

.	The	study	was	carried	out	with	400	people	from	Bansong	and	Muang	mu-

nicipality	in	Suratthani	province.	The	research	tool	used	for	data	collection	

was	a	questionnaire	the	obtained	data	were	analyzed	into	Taro	Yamane’s	

formula.	

	 The	main	findings	of	this	research	were	as	follows.	Firstly,	the	majority	

of	sample	(90.50%)	watched	political	news	on	TV	at	their	home.	Secondly,	

50	%	of	the	sample	watched	TV	program	by	switching	to	other	channels.	Fi-

nally	40.75	%	of	the	sample	watched	the	program	on	TV	channel	9	because	

the	news	program	was	presented	promptly.	The	majority	of	the	sample	

watched	“Kown	Kon	Kon	Kown”	program	(	=3.57,S.D.=1.02)	.	Regarding	the	

Satisfaction	political	news	on	TV	channel	9	was	rated	by	the	majority	of	the	

subjects	(	=3.73,S.D.=0.56).	“Kown	Kon	Kon	Kown”	program	was	rated	very	

good	(	=	3.85,S.D.=0.63)	because	of	the	program	elements	(	=	3.83,S.D.=	

0.66)	and	news	quality	(	=	3.88,S.D.=	0.65	).	“Kown	Kum”	program	was	rated	
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good	(	=3.80,S.D.=0.61)	because	of	the	program	elements	(	=3.79,S.D.=	0.65)	

and	news	quality	(	=3.80,S.D.=	0.63).After	comparing	the	political	news	sat-

isfaction	on	TV	channel	9	between	the	subjects	in	urban	and	rural	areas	of	

Suratthani , it was found that there was no significant statistically difference 

at	the	level	of	significance	is	0.05	.		

Keywords:		 Behavior	/	Satisfaction	/	Exposure	on	TV	/	Political	News

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา 
	 โดยธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆตลอดเวลา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์เนื่องจากปัจจุบันโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่

เกือบทุกครัวเรือน	 ประชาชนมีพฤติกรรมในการเปิดรับที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคลเป็นตัวกำาหนด	 เช่นอายุ	 เพศ	 การศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	

และเขตที่อยู่อาศัย	 	 ส่วนความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ของสื่อโทรทัศน์นั้น	จำาเป็นต้องทราบกระบวนการทางความคิดของประชาชนผู้เปิด

รับสื่อ	โดยลักษณะการใช้สื่อและความพึงพอใจนั้น	สุรพงษ์	โสธนะเสถียร	

 

	 (1)	 ได้กล่าวถึงการศึกษา	 แนวคิด	 การใช้สื่อเพื่อสนองความพึงพอใจของ

มนุษย์ว่า	เป็นการศึกษาที่เน้นผู้รับสาร	(Media	Consumer)	เป็นจุดเริ่มต้น				โดย

ศึกษาว่าผู้รับสารนั้น	 มีกระบวนการอย่างไรในการเลือกเปิดสื่อหนึ่งๆ	 สื่อโทรทัศน์

เป็นสื่อสารมวลชนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน	นอกจากจุด

เด่นของสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงแล้ว	 ยังมีความโดดเด่นของรูปแบบการนำาเสนอที่ตื่น

ตา	ตื่นใจ	และมีความหลากหลายน่าสนใจ	สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มผู้คนได้ทุกเพศ

ทุกวัย	 ทุกเวลาและสถานที่	 มากกว่าสื่อชนิดอื่นๆเป็นเหตุให้สื่อโทรทัศน์มีบทบาท

และมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมอย่างสูงและกว้างขวางมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ	โดยมี

บทบาทและหน้าที่ทางการเมืองของสื่อโทรทัศน์ในสังคมประชาธิปไตย	 คือการแจ้ง

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ข่าวสาร	การให้ความรู้	การทำาความเข้าใจ	สร้างความสามัคคีของคนในชาติ	ตรวจ

สอบการทำางานของรัฐบาลและนำาเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง

ต่อประชาชน	 	ด้วยบทบาทและความสำาคัญของสื่อโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลต่อประชา

ชนอย่างกว้างขวางนี้เอง	 ทำาให้บรรดาสื่อโทรทัศน์ทั้งหลายในปัจจุบัน	 ต้องปรับปรุง

รายการประเภทข่าวให้มีคุณภาพและวิธีการนำาเสนอให้มีความน่าสนใจ		โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรายการประเภทข่าวการเมือง	 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในสังคมต่างๆมีความ

พึงพอใจต่อรายการประเภทข่าวการเมืองที่สื่อโทรทัศน์แต่ละช่องนำาเสนอ		จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน	มีประชากร	994,221	คน

	 (2)และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางสังคมที่มีประชาชนส่วน

หนึ่งมีวิถีชีวิตในเชิงพาณิชย์อยู่ในสังคมเมือง	และมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งอยู่ใน

สังคมชนบทประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	9	 เป็นสื่อ

โทรทัศน์ที่ดำาเนินการผลิตรายการประเภทข่าวการเมืองหลายรายการในแต่ละวัน	

เพื่อนำาเสนอต่อประชาชนผู้รับชม	 	 	 โดยแพร่ภาพออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร

ไปยังสถานีเครือข่าย	ในภูมิภาคจำานวน	35	สถานี	ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ได้ร้อย

ละ	87	ของประเทศ

	 (3)	โดยหวังเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชา

ชนในทุกสังคมให้ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุด

	 จากสภาพดังกล่าวประกอบกับผู้วิจัยเป็นพนักงานประจำาอสมท	.จำากัด	

(มหาชน)	ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์	ช่อง	9		มีภูมิลำาเนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการ

ประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี		เพื่อได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการผลิตรายการ

ประเภทข่าวการเมืองของสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	 ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับชม

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	มากยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 (1)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทร

ทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 (2)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทาง

สื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 (3)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวก

ารเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9		ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 (1)	ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าว

การเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

	 (2)	เพื่อนำาสารสนเทศที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย	ไปปรับปรุงรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ให้ดียิ่งขึ้น	

	 (3)	เพื่อนำาผลการศึกษาเป็นแนวทางในการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

สมมติฐานการวิจัย
	 ประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีระดับความพึงพอใจใน

การเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ขอบเขตของการวิจยั
	 (1)	ประชากร	คือ	ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	

จำานวน	86,078	คน	และประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลบ้านส้อง		จำานวน	12,162	

คน	รวมทั้งสิ้น	98,240	คน	[4]

 

	 (2)	กลุ่มตัวอย่าง	คือประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำานวน	350	

คน	และประชาชน	ในเขตเทศบาลตำาบลบ้านส้อง	จำานวน	50	คน		คำานวณหาจำานว

นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่	[5]	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	400	คน

 

	 (3)		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 3.1		ตัวแปรต้น		ข้อมูลทางประชากร	ได้แก่	อายุ	เพศ	การ

	 	 ศึกษา		อาชีพ	รายได้		และเขตที่อยู่อาศัย

	 	 3.2	ตัวแปรตาม	พฤติกรรม	และความพึงพอใจในการเปิดรับ	 	

	 	 รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชน	

	 	 ในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ในที่นี้ศึกษา	5	รายการได้แก่

  

	 	 1.	รายการเช้าข่าวข้น	เป็นรายการประเภทข่าว	และวิเคราะห์ข่าว	

สถานการณ์ปัจจุบัน	โดย	บริษัท	อสมท	จำากัด(มหาชน)	ผลิตร่วมกับเครือเนชั่น	ออก

อากาศจันทร์ถึงศุกร์เวลา	06.00	น.-	08.00	น.	

	 	 2.	รายการข่าวเที่ยงเป็นรายการประเภทข่าวที่นำาเสนอข่าวและเห

ตุการณ์ปัจจุบันในประเด็นต่างๆ	 ออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์	 เวลา	11.45	 น.-	13.00	

น.และเสาร์ถึงอาทิตย์เวลา	11.30	น.-	12.00	น.	

	 	 3.	รายการคุยโขมงบ่าย	3	โมง	เป็นรายการประเภทข่าวและวิเคราะห์

ข่าว	ออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์	เวลา	14.30	-	15.15	น.	

	 	 4.	รายการข่าวค่ำา	เป็นรายการประเภทข่าวที่นำาเสนอข่าวและเหตุกา

รณ์ปัจจุบัน	ในประเด็นต่างๆ	จันทร์ถึงศุกร์	ออกอากาศเป็น	2	ช่วง	คือเวลา	18.00	

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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น.-	19.00	 น.และเวลา	20.00	 น.-	20.15	 น.	 ส่วนเสาร์ถึงอาทิตย์ออกอากาศเวลา	

19.15	น.-	20.20	น.

	 	 5.	รายการข่าวข้นคนข่าว	 เป็นรายการประเภทประเภทข่าวและ

วิเคราะห์ข่าวประจำาวัน	 โดยบริษัท	 อสมท	 จำากัด(มหาชน)	 ผลิตร่วมกับเครือเนชั่น	

ออกอากาศ	ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์	เวลา	21.50	น.	-	22.45	น.

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัด

สุราษฎร์ธานี				ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 (1)		ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

	 (2)		ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

	 (3)		แนวคิดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์และข่าวการเมือง

	 (4)		แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์ช่อง	9	อสมท

	 (5)		แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเมืองและสังคมชนบท

	 (6)		แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร

	 (7)		การสร้างแบบสอบถาม

	 (8)		จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 (9)		ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย	 เรื่อง	

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ	 ในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์	 ช่อง	9	 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แบ่ง

ออกเป็น	3	ตอน	เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ	ดังนี้	

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากร	 เป็นคำาถามที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับรายการประเภทข่าว

การเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

	 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ(%)		ค่าเฉลี่ย	(	)		ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)	และการทดสอบค่าที	 (	 t-test	 )	 	ทั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ส่งร่าง

แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ		จำานวน	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง		ความ

เที่ยงตรงของคำาถามแต่ละข้อ	และได้ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

จำานวน	30	คน	 เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	 ได้ค่าความเชื่อมั่น	 	0.98	 	 	 	ซึ่งเป็นค่าที่

อยู่ในระดับดี	จึงใช้แบบสอบถามดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ	

จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่

	 (1)	ผศ.ดร.พรปภัสสร	ปริญชาญกล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี			

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 (2)	ดร.สรกฤช	มณีวรรณ	อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการ

ศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

	 (3)	นายหิรัญ		บุญญะคง			ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคใต้	ฝ่ายบริการงาน

วิศวกรรม		สำานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี		บริษัท	อสมท	จำากัด	(	มหาชน	)

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผลการวิจัย
	 (1)	 	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี

จำานวน	400	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง		คิดเป็นร้อยละ	73			ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	

18	–	29	ปี	คิดเป็นร้อยละ	61.75	รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง	30	–	39	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	22	ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ48.75	รองลงมามี

การศึกษาระดับ	มัธยมศึกษาปีที่6/ปวช	คิดเป็นร้อยละ	27.75			ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	46.25		รองลงมา		ประกอบอาชีพ	

พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชนคิดเป็นร้อยละ	25.25	ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

ต่ำากว่า	10,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.50	รองลงมา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,001	

–	50,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	40.25	 เขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำานวน	350	คน	คิดเป็นร้อยละ87.50	รอง

ลงมาคือเขตเทศบาลตำาบลบ้านส้อง		จำานวน	50	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.50		

	 (2)		ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ

โทรทัศน์ช่อง	9		พบว่าพฤติกรรมในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโ

ทรทัศน์ช่อง	9		ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีดังนี้

	 	 2.1		ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ63.75	เปิดรับสื่อโทรทัศน์

โดยใช้แผงสายอากาศ	หรือเสาหนวดกุ้ง	รองลงมาร้อยละ	36.25	เปิดรับสื่อโทรทัศน์

โดยใช้จานรับสัญญาณดาวเทียม		

	 	 2.2		ผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่	ร้อยละ35.75		เปิดรับรายการ

ประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	3	มากที่สุด	รองลงมาร้อยละ	28.75		เปิด

รับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 7	 และร้อยละ	 19.50	 เปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	

	 	 2.3	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 90.50	 มีการเปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ที่บ้านตัวเอง	 ร้อยละ5.75	 เปิดรับที่

บ้านญาติ	และร้อยละ	1.50		เท่ากันคือเปิดรับที่บ้านเพื่อนบ้านและที่ทำางาน	

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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	 	 2.4	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	 64.50	 มีการเปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัวมากที่สุด	 	รองลงมา

ร้อยละ	29.50	เปิดรับฯ	คนเดียว	และร้อยละ	3.25	เปิดรับกับเพื่อนบ้าน	

	 	 2.5	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	31.25	 มีการเปิดรับทุก

วัน(7	วัน/สัปดาห์)	รองลงมาร้อยละ29	เปิดรับปานกลาง(3-4	วัน/สัปดาห์)	และร้อย

ละ	20.25	ไม่ค่อยเปิดรับ(1-2	วัน/สัปดาห์)

	 	 2.6	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	 43.75	 มีการเปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	ช่วงค่ำา	17.30	–	20.30	น.รองลงมา

ร้อยละ	25.50	เปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่วงเช้า	06.00	–	

08.00	น.			และร้อยละ	18.75	เปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์

ช่วงดึก	21.00	-	23.00	น.		

	 	 2.7	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	 46.50	 	 มีการเปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	15	-	30	นาที	/	ครั้ง	รองลงมาร้อยละ	

26.75	เท่ากันคือเปิดรับมากกว่า	30	นาที/ครั้ง	และน้อยกว่า	15	นาที/ครั้ง		

	 	 2.8		ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	50	มีการเปิดรับรายการ

ประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	เปลี่ยนช่องชมสลับกับช่องอื่น		รองลงมาร้อย

ละ	29	 เปลี่ยนช่องทุกครั้งเมื่อมีโฆษณา		และร้อยละ	21	ชมตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่

เปลี่ยนช่อง	

	 	 2.9	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	83.25	มีการเปิดรับรายการ

ประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์มีจุดประสงค์เพื่อ	อยากทราบข่าวสาร		รองลง

มาร้อยละ	8.75	เพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆ		และร้อยละ	6.75	เพื่อแก้เหงา		

	 	 2.10	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ	 40.75	 มีการเปิดรับ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	 เพราะเสนอข่าวรวดเร็ว	 ทันใจ	

รองลงมาร้อยละ	31.75	เพราะมีรายละเอียดเนื้อหาดี		และร้อยละ	24	เพราะมีความ

น่าเชื่อถือ	เป็นกลาง	
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	 	 2.11	 พฤติกรรมการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ

โทรทัศน์ช่อง	9	ต่อสัปดาห์โดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง		(	=	3.15)	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.81	 เมื่อพิจารณารายการที่รับชมพบว่า	 รายการข่าวข้นคน

ข่าว	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(	=	3.57)	 รองลงมา	 คือรายการข่าวค่ำา	 มีค่าเฉลี่ย(	=	3.46)			

และลำาดับที่	3	รายการเช้าข่าวข้นมีค่าเฉลี่ย(	=	3.17)				

	 (3)	 	ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเ

มืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9		

	 	 3.1		ความพึงพอใจต่อพิธีกรหรือผู้ประกาศ	รายการข่าวช่อง	9	อยู่

ในระดับมาก	(	=	3.62)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.66			และเมื่อพิจารณาราย

บุคคลพบว่า	 กนก	 	 รัตน์วงศ์สกุล(	=	3.91)	 เป็นพิธีกรที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	

รองลงมาคือ	ธีระ	ธัญญะไพบูลย์(	=	3.80)	และกำาภู	ภูริภูวดล(	=3.77)		ตามลำาดับ	

	 	 3.2	 	ความพึงพอใจต่อรายการเช้าข่าวข้นด้านองค์ประกอบรายการ

อยู่ในระดับมาก	(	=3.65)		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.60			และความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพข่าว	อยู่ในระดับมาก(	=	3.77)			ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.63								

	 	 3.3	 ความพึงพอใจต่อรายการข่าวเที่ยง	 ด้านองค์ประกอบรายการ	

อยู่ในระดับมาก	(	=	3.62)	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.63	 	 และความพึง

พอใจด้านคุณภาพข่าว	 อยู่ในระดับมาก(	=	3.66)	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.72				

	 	 3.4		ความพึงพอใจต่อรายการคุยโขมงบ่าย	3	โม	ด้านองค์ประกอบ

รายการอยู่ในระดับมาก	 	(	=	3.55)	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.73	 	 และ

ความพึงพอใจด้านคุณภาพข่าวอยู่ในระดับมาก	(	=	3.66)				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ	0.72	

	 	 3.5	 	 ความพึงพอใจต่อรายการข่าวค่ำา	 ด้านองค์ประกอบรายการ		

อยู่ในระดับมาก(	=	3.79)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.65และความพึงพอใจด้า

นคุณภาพข่าว	อยู่ในระดับมาก		(	=	3.80)		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.63

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง
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	 	 3.6	 	 ความพึงพอใจต่อรายการข่าวข้นคนข่าว	 	 ด้านองค์ประกอบ

รายการอยู่ในระดับมาก(	=	3.83)		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.66			และความ

พึงพอใจด้านคุณภาพข่าว	อยู่ในระดับมาก	(	=	3.88)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.65														

	 	 3.7	ความพึงพอใจต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์

ช่อง	9		ด้านองค์ประกอบ	รายการและคุณภาพข่าว	พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพข่าวสูงสุดอยู่ในระดับมาก(	 =	 3.75)	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.67	 รองลงมาพึงพอใจด้านองค์ประกอบรายการในระดับมาก(	=	3.69)	 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ	0.65	 	 	 	 	 	 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการข่าวข้น

คนข่าวได้รับความพึงพอใจสูงสุดในระดับมากทั้งด้านองค์ประกอบรายการ(	=	3.83)	

และด้านคุณภาพข่าว(	=	3.88)				

	 	 3.8		ความพึงพอใจต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์

ช่อง	9	 ความพึงพอใจต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	 ของ

ประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 สามารถสรุปได้จากตารางที่	 1	

ดังนี้

	ตารางที่	1		 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ความพึงพอใจโดยภาพ

รวมต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ
โทรทัศน์ช่อง	9	

x S.D. ระดับ ลำาดับที่

1.	 เช้าข่าวข้น 3.71 0.58 มาก 3
2.	 ข่าวเที่ยง 3.64 0.63 มาก 4
3.	 คุยโขมงบ่าย	3	โมง 3.61 0.70 มาก 5
4.	 ข่าวคำ่า 3.80 0.61 มาก 2
5.	 ข่าวข้นคนข่าว	 3.85 0.63 มาก 1

เฉลี่ย 3.73 0.56 มาก

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง
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	 จากตารางที่	1			ความพึงพอใจโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	(	=	3.73)	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.56	เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า	 รายการข่าวข้น

คนข่าวได้รับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมาก	(	=	3.85)	 	 รองลงมาคือรายการ

ข่าวค่ำา	(	=	3.80)		และรายการเช้าข่าวข้น(	=3.71)	ตามลำาดับ

 

	 (4)	 	 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนใน

เมืองและชนบท									

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหว่างประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 ต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	 สามารถสรุป

ได้จากตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่	2		 แสดงค่าที(t-test)	 เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อ

รายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9

        
เขตที่อยู่ จำานวนคน x S.D. t Sig(2-tailed)

ชุมชนเมือง 350 3.74 0.56 1.22 0.22	
ชุมชนชนบท 50 3.63 0.54

	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	0.05

	 จากตารางที่	 2	ภาพรวมของรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่

อง	9	พบว่า	ประชาชนในเมืองและประชาชนในชนบท	มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ต่อรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์			ช่อง	9	ไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญ

ทางสถิติระดับ	0.05		
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	 (5)		สรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง

จากการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ

โทรทัศน์ช่อง	9	ของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้

	 	 1.ต้องการให้มีการปรับปรุงรายการให้มีความทันสมัยในทุกด้านทั้

งด้านองค์ประกอบรายการ	 ได้แก่ปรับปรุงไตเติ้ล	 ฉาก	 เนื้อหาข่าวให้เข้มข้นมีราย

ละเอียดไม่รวบรัดเกินไป	เพิ่มภาพประกอบข่าวให้มากขึ้น	ใช้กราฟิกช่วยอธิบายข่าว

ให้เข้าใจง่ายขึ้น	

	 	 2.ต้องการให้พิธีกรมีเอกลักษณ์ของช่องและเป็นแบบเดียวกันควรป

รับปรุงด้านคุณภาพข่าว	 โดยเน้นการเสนอข่าวให้เป็นกลางอย่างชัดเจน	 พิธีกรหรือ

ผู้ประกาศข่าวเน้นการออกเสียงชัดเจน	 การนำาเสนอข่าวการเมืองควรเสนอแบบเล่า

ข่าวสอดแทรกความสนุกและผ่อนคลาย	ไม่ให้ดูแล้วเกิดความเครียด	ควรตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหาข่าวไม่ให้เกิดความผิดพลาดและบิดเบือน	 เสนอข่าวครบ

ทุกแง่มุมและตรงประเด็นที่อยู่ในความสนใจ	 นำาเสนอข่าวให้มีความกระชับกับเวลา

และเข้าใจง่าย	

	 	 3.	ต้องการให้พิธีกรกล้าแสดงความคิดเห็นและตรงไปตรงมาเหมือน

พิธีกรรายการข่าวข้นคนข่าว		

อภิปรายผลการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 

	 ผลการศึกษา	 พฤติกรรมในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ

โทรทัศน์ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบท	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ส่วนใหญ่	

มีการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ในช่วงค่ำาเวลา	 17.30	

–	20.30	 น.	 ส่วนใหญ่มีการเปิดรับ	15	-	30	 นาที	/	 ครั้ง	 ส่วนใหญ่	 มีการเปิด

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง
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รับร่วมกับครอบครัวมากที่สุด	 ส่วนใหญ่มีการเปิดรับโดยเปลี่ยนช่องชมสลับกับช่อง

อื่น	 	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการสำารวจพฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจ

ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร	 ที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำาทางสถานีโทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง	7	ของศิริพร	วุฒิทวี	[6]	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ชมข่าวภาคคำ่าสถานี

โทรทัศน์ช่อง7	 สี	 ใช้เวลาในการชม	15-30	 นาที	 และส่วนใหญ่เปลี่ยนช่องชมสลับ

ไปมากับรายการช่องอื่น		และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุวลักษณ์	วงศ์เทศ	[7]	ที่

ได้ทำาการศึกษาเรื่องศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในเขตปทุมวันและพระโขนง	

กรุงเทพมหานคร	ในการดูข่าวโทรทัศน์	 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักชมข่าวประจำาวัน	

ในช่วงเวลา	19.30	–	21.00	น.	และส่วนใหญ่จะชมข่าวโทรทัศน์กับคนในครอบครัว

                         

	 ผลการศึกษา	ความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง

ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	 ของประชาชนในเมืองและชนบท	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบ

ว่า	 ในด้านองค์ประกอบรายการทุกรายการผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจตัวพิธีกร/ผู้

ประกาศ	 เป็นลำาดับสำาคัญมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการสำารวจพฤติกรรม

การรับชมและความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำา

ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7	ของศิริพร	วุฒิทวี	[6]	ที่บอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ชมข่าวภาคค่ำาทั้ง2ช่วงมีความพึงพอใจต่อผู้ประกาศข่าวเป็นลำาดับแรก		

	 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 9	 ของประชาชนในเมืองและชนบท	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 พบว่าประชาชนในเมืองและชนบท	 มีระดับความพึงพอใจต่อรายการ

ประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	 9	 ไม่แตกต่างกันที่นัยสำาคัญทางสถิติ

ระดับ	0.05				ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่ามีความแตกต่างกัน		ซึ่งผลจาก

การทดสอบสมมุติฐานที่ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนี้	 อาจเป็นเพราะตั้งสมมติฐานบน

พื้นฐานที่ว่าประชาชนในชนบทจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	 แต่จาก

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในเมืองบางส่วนก็มีอาชีพเกษตรกรรม
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และผู้ตอบแบบสอบถามในชนบทส่วนใหญ่ก็มิได้มีอาชีพเกษตรกรรม	 ทำาให้กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งในเมืองและชนบท	 มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างเด่นชัด	ตามแนวคิดของณรงค์	 เส็งประชา	[8]	ที่ได้กล่าวถึงความแตกต่าง

ระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองที่สำาคัญไว้หลายประการ	

ข้อเสนอแนะ
	 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง	9	ของประชาชนในเมืองและชนบทจังหวัดสุราษฎร์

ธานี		มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 1.	ผลจากการวิจัยพบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 ให้ความ

สำาคัญกับผู้ดำาเนินรายการหรือพิธีกรมากที่สุด	 ดังจะเห็นได้ว่าความนิยมต่อรายการ

ทั้ง	5	รายการ	มีความสัมพันธ์ตรงกันกับความพึงพอใจพิธีกรหรือผู้ประกาศ						ดัง

นั้นผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ควรให้ความสำาคัญกับการคัดสรรหรือพัฒนาพิธีกรหรือผู้

ประกาศ	ให้มีความโดดเด่น		 เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจต่อรายการประเภทข่าว

ทางสื่อโทรทัศน์ของช่องนั้น

	 2.	ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 เปิดรับรายการประเภท

ข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 	 ในช่วงเวลา	 17.30	 –	 20.30	 น.มากที่สุด	 ดังนั้น

สื่อโทรทัศน์ควรให้ความสำาคัญกับการผลิตรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อ

โทรทัศน์ในช่วงค่ำา	 	17.30	–	20.30	น.	 เพราะเป็นช่วงเวลาที่	ประชาชนส่วนใหญ่			

เปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด			

	 3.ผลการวิจัยพบว่า	พิธีกรที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	2	อันดับแรกคือ	กนก	

รัตน์วงศ์สกุล	 และธีระธัญญะไพบูลย์	 	 	 เป็นพิธีกรร่วมจากช่องอื่นไม่ได้เป็นคนของ

ช่อง	9				ดังนั้นทางสถานีจึงควรพัฒนาคนของช่อง	9	เองให้มีความสามารถ			และ

ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับชมรายการประเภทข่าวการเมือง

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมือง
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาความพึงพอใจในการเปิด

รับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	 ในครั้งต่อไป	 เพื่อให้ได้รับทราบ

ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น

	 2.ควรศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมรายการประเภทข่า

วการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี
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ตัวอย่างรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์	ช่อง	9
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