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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทศันติของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
น าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือโทรทศัน์ (2) ศึกษาทศันคติเหตุการณ์จากการ
น าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือโทรทศัน์ (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารทางส่ือโทรทศัน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 100 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบ
ค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา่ (1) ทศันคติเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง 
ส่ือโทรทศัน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติทางดา้นอารมณ์ในส่วนของเน้ือหาข่าวท่ีรุนแรง  รองลงมาคือ 
ดา้นพฤติกรรมและดา้นความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่เน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอออกไปท าให้เกิดความหวาดกลวั  
(2) ทศันคติท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวา่โดยภาพรวมสถานการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนอยูใ่นขั้นรุนแรง รองลงมาคือเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนทุกวนั และรู้สึกอคติกบัประชาชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตน้อ้ยท่ีสุด (3) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์ ส่วนใหญ่พบวา่ใชเ้วลาดูข่าวทางส่ือ
โทรทศัน์คิดเป็นร้อยละ67.0 โดยใช้เวลาในการดูข่าวทางส่ือโทรทศัน์ 1-8 ชัว่โมงต่อวนั ประเภทรายการท่ี
เลือกดูคือ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมืองและข่าวอาชญากรรม 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การน าเสนอข่าวทางส่ือโทรทศัน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็น
ส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนอย่างแพร่หลายและทัว่ถึง อาจกล่าวไดว้่า  โทรทศัน์ไดก้ลายเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีทุก
ครัวเรือนมีไวเ้พื่อรับข่าวสารในบา้น  เน่ืองจากโทรทศัน์ไดเ้ปรียบส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ เพราะโทรทศัน์



ได้รวมคุณสมบติัของวิทยุ  ภาพยนตร์  และหนังสือพิมพ์เข้าด้วยกนั ผูช้มโทรทศัน์สามารถได้ยินเสียง
เช่นเดียวกับการฟังวิทยุ ได้เห็นภาพเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองเหมือนภาพยนตร์ และได้เห็นตวัหนังสือ
เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือพิมพ์  ท าให้ผูช้มเกิดความเขา้ใจได้แจ่มชัด มากกว่าส่ือชนิดอ่ืน  ยิ่งท าให้
โทรทัศน์เป็นส่ือท่ีมีความใกล้ชิด และเข้าถึงประชาชนได้ทุกหนแห่ง เพราะฉะนั้นการดูโทรทัศน์จึง
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ววธีิหน่ึง เพราะในสภาพการเรียนรู้ใดๆ ก็ตามถา้ยิ่งเร้าประสาทสัมผสัมาก
ข้ึนเท่าใด  ยอ่มท าใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็ว  เขา้ใจไดดี้ และสามารถจดจ าไดน้านยิง่ข้ึน 
 ส่ือโทรทศัน์เป็นการน าส่งขอ้มูลข่าวสารจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบา้นเมืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่
วา่ส่ือโทรทศัน์น าเสนอข่าวต่างๆออกไปก็สามารถสร้างทศันคติข่าวนั้นๆใหก้บัผูช้ม 
แตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น ข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีการน าเสนอออกไปก็ท าให้ความ
คิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงมาจากภาพ เน้ือหาท่ีรุนแรงจึงท าใหมี้ผลต่อทศันคติของประชาชน 
 สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใตข้องประเทศไทย หรือมกัเรียกวา่ ไฟใต ้เป็นเหตุการณ์รุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในสามจงัหวดัภาคใต  ้ ได้แก่จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และหกอ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
ไดแ้ก่ อ าเภอสะเดา อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทว ีอ าเภอเทพา อ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอสะบา้ยอ้ย ซ่ึงเกิดมาจาก
ปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจล
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่จะมีความเคล่ือนไหวในลกัษณะตอ้งการแบ่งแยกดินแดนบริเวณปัตตานีมาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ  แต่ความไม่สงบดงักล่าวเร่ิมบานปลายข้ึนจนถึงปัจจุบนั  

ปัญหาความขดัแยง้ในชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีซับซ้อนมีสาเหตุทั้งจากความ
ขดัแยง้ทางเช้ือชาติและศาสนา  พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเคยเป็นดินแดนชาวฮินดู และ 
ชาวพุทธ และต่อมาศาสนาอิสลามเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ชาวมาเลยมุ์สลิมยา้ยเขา้มาอยูม่ากข้ึน (เป็นขอ้มูล
จากมุมมองของฝ่ายไทย) และเปล่ียนการปรกครองดินแดนแห่งน้ีไปใช้ระบอบการปกครองแบบสุลต่าน
แห่งปัตตานี (ช่ือพื้นเมือง "ปตานิง" หรือ "ปาตานี") แต่ต่อมา สยามมีความเขม้แข็งข้ึน และไดเ้ขา้มามีอธิพล
เหนือพื้นท่ีแถบน้ีเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี ในช่วงสมยัการล่าอาณานิคมของชาวยุโรป สยามตอ้งเสียดินแดน
บางส่วนในภาคใตใ้ห้กบัสหราชอาณาจกัร ในปี พ.ศ. 2452 พื้นท่ีแห่งน้ีถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนหน่ึงถูก
ผนวกรวมเขา้กบัพื้นท่ีในความดูแลของสหราชอาณาจกัรซ่ึงต่อมากลายเป็นส่วนหน่ึงของประเทศมาเลเซีย 
อีกส่วนหน่ึงยงัคงอยูก่บัราชอาณาจกัรสยาม หรือประเทศไทยในปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ได้จดันโยบายส่งเสริมการใช้ภาษาไทยแก่ชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนใตโ้ดยพยายามหามาตรการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ปรับปรุงคุณภาพการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กรมการปกครองได้จัดโครงการเผยแพร่ภาษาไทย
โดยเฉพาะทางโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงอีกดว้ย นอกจากนั้นความไม่สงบและความรุนแรงในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตก้็ยงัเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ า  ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั รวมเกือบ 9 ปี ไดส่้งผลกระทบไป
ทุกๆด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว ความมัน่คง และสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึง
ผลกระทบดงักล่าวอาจจะมาจากการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจุบนัเพราะบางเน้ือหาท่ีออกมาอาจจะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


เกินจริงหรือไม่ไดรุ้นแรงอยา่งท่ีน าเสนอออกไป อาจท าใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีอยูน่อกพื้นท่ีเขา้ใจผิดท าให้เกิด
ความหวาดกลวั    

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือ
โทรทศัน์ท่ีมีผลต่อทศันคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ผูท่ี้สนใจได้ศึกษาขอ้มูลเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ  

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนในกรุงเทพท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อศึกษาทศันคติเหตุการณ์จากการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจิัย 
 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนั 
2. การน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลต่อทศันคติของประชาชน 
3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์มีผลต่อทศันคติของประชาชน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอข่าว
ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และสามารถน าไปเป็นแนวทางเพื่อการพฒันาด้านการ
น าเสนอข่าวโทรทศัน์ของส่ือมวลชนใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูช้ม  
 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิ ในการวจิัย 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาทศันคติประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บการน าเสนอข่าวความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยวดัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชน ท่ีมีการ
น าเสนออากาศทางส่ือโทรทศัน์  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ผูว้จิยัใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 1 เดือน คือ เดือนมกราคม  2556 
 

 แหล่งศึกษา 
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด เอกสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร  
2. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูรั้บสาร  
3. แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  
4. ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ  
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ 
1.  เพศ 

 2.  อาย ุ
 3.  สถานภาพ 
 4.  การศึกษา 

5.  อาชีพ 
 6.  รายไดต่้อเดือน 
  
 

ทศันคติต่อการน าเสนอข่าวของ
ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องส่ือโทรทศัน์ 

1.  ดา้นอารมณ์ 
 2.  ดา้นพฤติกรรม 
 3.  ดา้นความเขา้ใจ 
  
 
 6.  รายไดต่้อเดือน 
 7.  การเดินทางไปยงั
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บชมการน าเสนอ
ข่าวทางส่ือโทรทศัน์  
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัจึงใชใ้นการประเมิน Quata Sampling 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ  แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

  1.1  เพศ 
  1.2  อาย ุ
  1.3  สถานภาพ 
  1.4  การศึกษา 
  1.5  อาชีพ 
  1.6  รายไดต่้อเดือน 
  1.7  การเดินทางไปยงัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  ความถ่ี 
  2.2  ระยะเวลา 
  2.3  ช่วงเวลา 
  2.4  ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีชม 
   ตวัแปรตาม  คือ  ทศันคติประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บการน าเสนอข่าวความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้างส่ือโทรทศัน์ 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ เป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 7 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การชม
ข่าว เวลา ประเภทข่าว เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 3 ขอ้ 



 ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 9 ขอ้ มีความหมายดงัน้ี 
   5 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง   ระดบัมาก 
   3 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง   ระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ทศันคติเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของส่ือโทรทศัน์ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 4 ขอ้ มีความหมายดงัน้ี 
   5 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง   ระดบัมาก 
   3 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง   ระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดก้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการแจกแบบสอบถามในเดือนมกราคม 2556 ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแจก 

แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลว้คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผล 

ต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ เม่ือเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดต้รวจ

แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา 100 ชุด ครบแลว้ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
   1. การตรวจขอ้มูล ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความถูกตอ้งของค าค าตอบในแบบสอบถาม 
   2. การลงรหัส โดยน าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาท าการลงรหัสของข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาไดใ้หเ้ป็นตวัเลขท่ีสามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมประมวลผล 
   3. ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
 
 



ผลการวจิัย สรุปได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงมี 

อายุ 26-33 ปีมากท่ีสุด สถานภาพโสดมากท่ีสุด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ สูง
กวา่ปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด มีรายไดร้ะหวา่ง10,001 - 20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ไม่เคยเดินทางไปยงัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์ ส่วนใหญ่พบวา่ใชเ้วลาดูข่าวทาง 

ส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ67.0 โดยใช้เวลาในการดูข่าวทางส่ือโทรทศัน์ 1-8 ชัว่โมงต่อวนั และ
ประเภทรายการท่ีเลือกดูมากท่ีสุดคือ ข่าวเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ข่าวการเมืองและข่าวอาชญากรรม 

3. ผลการศึกษาทศันคติท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

พบวา่ ทศันคติโดยภาพรวมสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขั้นรุนแรงมากท่ีสุด รองลงมาคือเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิดข้ึนทุกวนั  และรู้สึกอคติกบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้อ้ยท่ีสุด 

4.ผลการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง 

ส่ือโทรทศัน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติทางด้านอารมณ์มากท่ีสุด ในส่วนของเน้ือหาข่าวท่ีรุนแรง  
รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมและดา้นความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าเน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอออกไปท าให้เกิด
ความหวาดกลวั   

5.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติ 

การน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนัโดยรวม ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 26 - 33 ปี มี
ค่าเฉล่ียทศันคติต ่ากวา่ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง และ 42 - 49 ปี และผูท่ี้มีอาย ุ42 - 49 ปี มีค่าเฉล่ียทศันคติสูงกวา่ และ 
59 ข้ึนไป เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้ท่ีต่างกนัมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั
การศึกษาท่ีต่างกนัมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผูท่ี้ศึกษาระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
ทศันคติสูงกวา่ผูท่ี้ศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี   

6.การน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลต่อทศันคติของประชาชน พบวา่ 
 ทศันคติท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละทศันคติต่อการน าเสนอดา้นความ
เขา้ใจ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r =0.34) โดยมีทิศทางเดียวกนั และเป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวก แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือทศันคติท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิ่มข้ึน ทศันคติ
ต่อการน าเสนอน าเสนอข่าวในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือโทรทศัน์ดา้นความเขา้ใจ ก็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
มากเช่นกนั  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์มีผลต่อทศันคติของประชาชน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
ความถ่ีในการดูข่าวทางส่ือโทรทศัน์ต่างกนั มีทศันคติเก่ียวกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผูท่ี้ดูข่าว 3-4 ต่อสัปดาห์ มีค่าเฉล่ียทศันคติสูงกวา่ผูท่ี้ดูข่าว



ทางโทรทศัน์ทุกวนั และระยะเวลาในการดูข่าวทางส่ือโทรทศัน์ต่างกนั มีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

 

อภิปรายผล 

1.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวทางส่ือโทรทศัน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่ม                                      

ตวัอยา่งรับชมข่าวทุกวนัโดยผา่นช่องทางส่ือโทรทศัน์ทุกวนัโดยใชเ้วลาดูข่าวทางส่ือโทรทศัน์ 1-8 ชัว่โมง
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลดาวลัย ์แกว้สีนวล (2554 : บทคดัยอ่) ประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตท่ี้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการเปิดรับทุก
วนัเหมือนกนั ระยะเวลาท่ีเปิดรับคือมากกวา่ 3 ชัว่โมงต่อวนั  

2.ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร  แสดงให้เห็นดงัน้ี ลกัษณะของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั  เพศ อายุ รายได ้และ ระดบัการศึกษา อาชีพ ทั้งน้ี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของบุคคล  ท่ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรมีผลต่อ
ทศันคติการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 26 - 33 ปี 
มีค่าเฉล่ียทศันคติต ่ากวา่ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง และ 42 - 49 ปี และผูท่ี้มีอายุ 42 - 49 ปี มีค่าเฉล่ียทศันคติสูงกวา่ 
และ 59 ปีข้ึนไป ช้ีใหเ้ห็นวา่ทศันคติท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกนั อนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและ
ตดัสินใจท่ีผา่นการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วงวยัท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทาง
อารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล จากการศึกษาของ  ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ ทรัพย์
พระวงศ,์ 2546) ซ่ึงมีความตอ้งการในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ท่ีต่างกนั ท าให้มีการตดัสินใจต่างกนั จึงท าให ้
เพศหญิงและชายมีทศันคติต่อการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนั  

3.ทศันคติต่อการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานครมีทศันคติต่อการน าเสนอภาพข่าวเม่ือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
สอดคลอ้งกบั ลดาวลัย ์ แกว้สีนวล (2554 : บทคดัยอ่) ซ่ึงประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อการ
น าเสนอข่าวสารจากส่ือมวลชนในการวิจยัพบว่า ความรวดเร็วในการน าเสนอข่าวสารเป็นประเด็นท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมาก   ส่วนการน าเสนอข่าวในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้างส่ือโทรทศัน์
เช่ือถือได ้ไม่บิดเบือนนั้นประชาชนชนในกรุงเทพมหานครมีทศันคติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
กบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่า ความไม่มัน่ใจในการน าเสนอขอ้มูลของส่ือมวลชนท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีไม่เช่ือถือข่าวสารท่ีส่ือมวลชนน าเสนอเลย   
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