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This study is conducted with the purpose to examine the factors affecting Bangkok residents in 

the decision to switch from existing TV systems to digital TV. The transformation is part of the process of 

the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission to revolutionize the TV 

system by implementing digital TV. 
 

The data utilized in this study consists of the primary and secondary information derived from the 

questionnaire responded by 400 Bangkok residents in January 2015. The collected data is then analyzed 

using both descriptive methodology and inferential statistics. The Chi-Square test is calculated and 

analyzed to find the correlation between demographic factors and the awareness of the digital TV system 

and its advantages and also the attitudes of people towards TV systems. The result of the survey and the 

analysis reflects the factors affecting the decision to switch to digital TV and the channels through which 

this TV system is reached.  
 

The study has found that females whose education is below bachelor’s degree, whose occupation 

is a government officer, and whose household consists of two people are least aware of digital TV. As for 

the advantage of digital TV, people whose age is lower than 20, whose education is below bachelor’s 

degree, who have no income, and whose household consists of one to two people are least aware of this 

matter. Those who possess negative attitudes towards the transformation to digital TV are mostly females 

whose occupation is a government officer and whose household consists of five people. 
 

As for the channels through which the signal of digital TV system is reached, the most common 

medium is the Set Top Box followed by TVs with TV tuners while those who have not yet adopted the 

digital TV system receive their visual motion media mostly through satellite TV followed by cable TV 

and analog TV. The latter group has not been aware of the digital TV system and the transformation to 

this new form of broadcasting. However, if the switching cost is subsidized by the government, it will 

increase the possibility that people will change their existing TV system to digital TV. 
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(4) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

 

 11 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ   64 

   การรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   

 

 12 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพสมรสต่อ   65 

   การรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   

  

 13 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก    66 

   ในครัวเรือนต่อการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

 14 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อความถ่ี   67 

   การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี   

 

 15 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ   68 

   ความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี  

 

 16 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ   69 

   ความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี

 

 17 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากร   70 

   ดา้นการศึกษากบัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี  

 

 18 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้   71 

   กบัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี   

 

  



 

(5) 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

   19 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ    72 

   กบัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี

 

 20 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก    73 

   ในครัวเรือนกบัความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไป 

   สู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   

 

 21 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อช่องทาง    74 

   การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี   

 

 22 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ    75 

   ต่อช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน ์

   ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล   

 

 23 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ    76 

   ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล   

 

 24 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพสมรส    77 

   ต่อช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล   

 

 25 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น    78 

   ระดบัการศึกษาต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี   

 

  



 

(6) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

  

26   ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อ    79 

   ช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี

 

27  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ    80 

   ต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี

  

28  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก    81 

   ในครัวเรือนต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี   

 

29  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวม    82 

   การรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

   ทั้ง 10 ขอ้  

 

30  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อ    83 

   แบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

31  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อ    84 

   แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

32  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ    85 

   แบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทั้ง 10 ขอ้   

 

33  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ    87 

   แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทั้ง 10 ขอ้ 

 

 



 

(7) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

34  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ    88 

   แบบทดสอบเร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 6  

 

35  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ    89 

   แบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล ขอ้ 9   

 

36  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบั    90 

   การศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ีทั้ง 10 ขอ้  

 

37  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น    91 

   ระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

38  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบั    92 

   การศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 4   

 

39  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น    92 

   ระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 5   

 

40  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้    93 

   ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ีทั้ง 10 ขอ้   

 

 41  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น                95 

  รายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

 

 

 



 

(8) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

 

42  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้   96 

   ต่อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน ์

   ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 6   

 

43  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้   97 

   ต่อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล ขอ้ 7 

 

44  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ   98 

   ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

45  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อ   99 

   แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

  

 

 46  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ 100 

   ต่อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน ์

   ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 6  

 

47  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก 101 

   ในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

48  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก   102 

   ในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

 

 



 

(9) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

 

49  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น 103 

   สมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 6  

 

50  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก 104 

   ในสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบเร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 10   

 

51  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อ 105 

   แบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

52  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น 106 

   อายตุ่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

53  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น 107 

   รายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

 

 

54  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น 109 

   ระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน ์

   ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

  

55  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบั 110 

   การศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

56  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้ 111 

   ต่อแบบทดสอบรวมเร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

  



 

(10) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

57      ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได ้ 113 

   ต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้   

 

 58  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น 114 

   สมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมประโยชน์การเปล่ียนผา่น 

   ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้    

 

59  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก 116 

   ในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

 

60  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อผลรวม 117 

   ทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ 

 

61  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อ 118 

   ผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ 

 

62  ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการแต่ละเดือนกบัส่วนประสมทางการตลาด 119 

   ดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้คุณภาพของสญัญาณในการสนทนา  

 

63  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อ 120 

   ผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

   ในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  

 

 64  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากร 122 

   ดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบทศันคติการเปล่ียนผา่น 

   ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้   



 

(11) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่ หน้า 

 

65  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก 123 

   ในครัวเรือนต่อผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน ์

   ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ 

 

66  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิก 125 

   ในครัวเรือนต่อแบบทดสอบทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน ์

   ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้   

 

67 ความสมัพนัธ์การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีในระบบดิจิตอลต่อ 126 

  การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

 

68  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์การรับรู้ข่าวสารการเปล่ียนผา่น 127 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความสําคญัของปัญหา 

 

1.1 ความเป็นมาของเก่ียวกบัโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

  

กิจการโทรทศัน์ จดัเป็นกิจการท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของประเทศเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนในหลายดา้น อาทิ ความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม และการใชชี้วิต แต่

เดิมจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการส่งสญัญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดิน หรือ Terrestrial Broadcasting ระบบ

แอนะลอ็ก (Analog)  โดยส่งคล่ืนความถ่ีผา่นอากาศ ไปยงัเสาหนวดกุง้หรือกา้งปลาตามท่ีอยูอ่าศยัของ

ประชาชน ในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยคุ (Generation) คือ ยคุท่ี 1 ยคุโทรทศัน์

ขาว-ดาํ (ปี 2490 – 2510 ) ยคุท่ี 2 ยคุโทรทศัน์สี (ปี 2510 –  2555 ) และยคุท่ี 3 คือ ยคุโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

(ตั้งแต่ปี 2557) ซ่ึงในยคุท่ี 3 น้ีไดมี้การเปล่ียนโครงสร้างการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ โดยจะมี

การประกอบกิจการท่ีแยกออกจากกนัระหวา่งผูผ้ลิตรายการ ผูใ้หบ้ริการโ ทรทศัน์ (ช่องรายการ ) ผูใ้หบ้ริการ

โครงข่าย ผูใ้หบ้ริการลูกคา้ และส่ิงอาํนวยความสะดวก แตกต่างจากยคุท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีเพียงผูผ้ลิตรายการ และผู ้

แพร่เสียงแพร่ภาพไปยงัผูช้มผา่นทางสถานีโทรทศัน์เท่านั้น (สาํนกังาน กสทช.) 

การส่งสญัญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดิน ระบบแอนะลอ็กของไทยในปี 2557 จากเดิมมีการออกอากาศ

ทั้งหมด 6 ช่องรายการ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท./

NBT) และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (TPBS)  และเน่ืองจากการส่งสญัญาณโทรทศัน์หน่ึงช่อง ตอ้งใชช่้วงคล่ืน

ท่ีกวา้ง แต่หากใชเ้ทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดิจิตอลนั้น จะมีการบีบอดัสญัญาณ (Digital Compression) ทาํให้

ใน 1 ช่องความถ่ี (8 MHZ) ตามแบบแอนะลอ็กเดิม จะใชอ้อกอากาศไดถึ้ง 10-15 ช่องในระบบดิจิตอล ในแบบ

ความคมชดัปกติ ซ่ึงในการเปล่ียนมาใชร้ะบบดิจิตอล ถือไดว้า่เป็นการใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยอุยา่งมีประสิทธิภาพ

ข้ึนมาก เม่ือเทียบกบัระบบแอนะลอ็ก  อีกทั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ยงัมีคุณภาพของสญัญาณท่ีดีข้ึน ภาพจะ

คมชดัเสมอ อตัราการถูกรบกวนนอ้ย ไม่มีคล่ืนแทรกหรือการสะทอ้นรว มไปถึงการรับชมท่ีชดัเจนแมข้ณะอยู่

ในพาหนะเคล่ือนท่ีกต็าม แต่กรณีท่ีเป็นจุดอบัสญัญาณจะไม่สามารถรับภาพใดๆ ไดเ้ลย ซ่ึงแตกต่างจากระบบ

แอนะลอ็ก ท่ีจะเกิดภาพหิมะตกหรือภาพทบัซอ้นในจุดท่ีสญัญาณอ่อน แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
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โครงข่ายในกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดงันั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สาํนกังาน กสทช . จึงไดผ้ลกัดนัใหมี้การขยายโครงข่ายใหค้รอบคลุมเพียงพอ

สาํหรับการใหบ้ริการ เพื่อขจดัปัญหาการมีจุดอบัสญัญาณดงักล่าวตามภาพ 1 

 

 

ภาพที ่1 ความแตกต่างระหวา่งการส่งสญัญาณโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กและระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

หน่ึงในประเดน็สาํคญัของการเปล่ียนผา่นระบบโทรทศัน์จากแอนะลอ็กสู่ระบบดิจิตอลคือ การเลือกใช้

มาตรฐานเทคโนโลย ีท่ีปัจจุบนัในโลกมีมาตรฐานเทคโนโลยโีทรทศัน์หลกัในแต่ละมาตรฐานต่างมีขอ้ดีและ

ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการพิจารณาเลือกมาตรฐานเทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดิจิตอลของไทยในคร้ังน้ีจึง

เป็นประเดน็ท่ีตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ทั้งประเดน็เชิงประสิทธิภาพทางเทคโนโลย ีเชิง

ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความสอดคลอ้งกบัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งน้ี 

จากการพิจารณาและคดัเลือกโดย กสทช . มาตรฐานกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทยท่ีไดรั้บการ

เลือกใช ้คือ มาตรฐาน DVB-T2 (Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System) 

ระยะเวลาการเร่ิมโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทยในแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ปี 2555 

ไดก้าํหนดใหมี้การเร่ิมต้ นการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีแผนแม่บท

การบริหารคล่ืนความถ่ีใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน ปี 2555 และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงมีกรอบการดาํเนินงานอยูใ่นช่วงระหวา่งปี 2555-2559 ยทุธศาสตร์ก ารเปล่ียนผา่นไปสู่
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การรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ไดมี้การกาํหนดระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน อาทิ ใหมี้การเร่ิมรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ภายใน 4 ปี มี

มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการผลิตอุปกรณ์ รับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์

ภายใน 3 ปี มีมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนอุปกรณ์รับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล

สาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยภายใน 3 ปี และมีจาํนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ท่ีสามารถรับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี  

 ในการน้ี สาํนกังาน กสทช . ไดก้าํหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับส่ง

สญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลโดยไดป้ระกาศการเร่ิมการเปล่ียนผา่นระบบการรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์เป็นระบบดิจิตอลของประเทศไทยแก่สาธารณะไปแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555 เพื่อใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไปรับทราบถึงทิศทางและแนวทางการดาํเนินการ เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดเ้ตรียมความ

พร้อม ตามภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 กรอบแนวทางการเปล่ียนผา่นโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

 เม่ือมีการเร่ิมใชก้ารส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลแลว้ ประชาชนสามารถรับรายการต่างๆได้

โดยไม่ตอ้งทาํการเปล่ียนโทรทศัน์ใหม่ เพียงใชก้ารติดตั้งกล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล /อุปกรณ์

แปลงสญัญาณระบบดิจิตอล (Set-Top Box) เป็นอุปกรณ์เสริมเช่ือมต่อกบัโทรทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิมกจ็ะทาํใหส้ามารถ

รับสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลได ้หรืออาจเปล่ียนไปใชโ้ทรทศัน์ท่ีสามารถรับสญัญาณวิทยโุทรทศัน์

ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตวัได ้ 
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การเปล่ียนไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอลจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จาก

ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหลายหลายมากยิง่ข้ึน ทาํใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นความเป็นอยู ่

ความคิด ความเขา้ใจต่อสงัคมภายนอก  และมีโอกาสท่ีจะเลือกในส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมาก

ยิง่ข้ึน 

การดาํเนินการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอลในคร้ังน้ี ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

โดยทรัพยากรส่ือสารของชาติจะไดรั้บการจดัสรรอยา่งโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมีการกระจายการ

ใชป้ระโยชน์โดยทัว่ถึงในกิจการดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์

สาธารณะอ่ืน อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สู งสุดต่อทั้งผูป้ระกอบการ ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ โดย

สาํนกังาน กสทช . มีการวางแผนนโยบายและกรอบระยะเวลาการดาํเนินงานอยา่งรอบคอบ เพื่อใหก้ารเปล่ียน

ผา่นฯ เป็นไปตามแผนการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะทราบวา่ 

ปัจจยัใดท่ีมีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ในระบบดิจิตอลของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าว ไปช่วยส่งเสริม สนบัสนุน แผนการเปล่ียนผา่นของกิจการโทรทศัน์

ของประเทศ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สาํเร็จลุล่วง ตามแผนการดาํเนินการท่ีไดว้างไวข้องสาํนกังาน กสทช. 

และจะนาํไปสู่การพฒันาในกิจการโทรทศัน์ของประเทศ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถส่ือสารและเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ อยา่งเท่าเทียมและรู้เท่าทนัมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

1.2.2 เพื่อศึกษาช่องทางการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถนาํไปใช้

เพื่อพฒันาการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลใหค้รอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ียิง่ข้ึนภายในแผนเปล่ียนผา่น

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1.4 ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 เขต   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 เขต เขตละ 66 คน 

 

นิยามศัพท์ 

1.5 นิยามศพัท ์

1.5.1 โทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็ก คือสญัญาณโทรทศัน์ซ่ึงเป็นการส่งสญัญาณภาคพื้นดิน เป็นการส่ง

คล่ืนความถ่ีบนพื้นผวิโลก ใชว้ิธีส่งผา่นอากาศ จากเสาโทรทศัน์ใหญ่ไปยงัเสากา้งปลา หรือ เสาหนวดกุง้ ตามท่ี

อยูอ่าศยั ไม่ใช่การส่งสญัญาณไปยงัอวกาศแลว้ยงิกลบัมาอยา่งการส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม หากแต่การรับส่ง

สญัญาณแอนะลอ็กแบบท่ีใชก้นัอยู ่มีขีดจาํกดัในการใชง้านค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะเร่ืองการถูกสญัญาณรบกวน

ง่าย ทาํใหเ้กิดการพฒันาเพื่อมาเป็นโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 
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1.5.2 โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล คือโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (องักฤษ : Digital television) หรือทีวีดิจิตอล 

หรือ DTV คือการส่งผา่นของเสียงและวิดีโอโดยใชข้บวนการและการผสมสญัญาณแบบดิจิตอลซ่ึงมีความ

แตกต่างโดยส้ินเชิงกบัการส่งผา่นสญัญาณแบบ แอนะลอ็ก 0ท่ีมีการแยกสญัญาณในช่องท่ีแยกออกจากกนั ส่ิงน้ี

เป็นนวตักรรมท่ีปฏิวติัเทคโนโลยโีทรทศัน์ท่ีสาํคญัยิง่นบัแต่นวตักรรมทีวีสีเม่ือปี 1950 มนัสามารถส่งขอ้มูลได้

มากกวา่แบบแอนะลอ็กในหน่ึงช่องสญัญาณ จึงเรียกไดอี้กอยา่งวา่ Multicasting การส่งสญัญาณเป็นแบบ

ดิจิตอลจึงทาํใหไ้ดคุ้ณภาพความคมชดัสูง หลายประเทศกาํลงัเปล่ียนระบบการส่งสญัญาณจากแอนะลอ็กมาเป็น

ดิจิตอลซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีวิทยใุนอีกรูปแบบหน่ึง ในหลายๆส่วนของโลกอยูใ่นระหวา่ง

การนาํเทคโนโลยน้ีีมาใช ้ในขนัตอนใดขั้นตอนหน่ึง และอยูใ่นระหวา่งการพฒันามาตรฐานท่ีแตก ต่างกนั

ออกไป มาตรฐานในการรับส่งสญัญาณในภาคพื้นดินในแนวราบท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 

1.5.3 DVB-T2 คือ Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial มาตรฐานทีวีดิจิตอล

ภาคพื้นดิน (Digital TV) ท่ีไทยเลือกมาใหแ้ทนระบบ PALซ่ึงเป็นแอนะลอ็กซ่ึงใชม้านานกวา่ 40 ปี ในความถ่ี

เดิมระบบ DVB-T2 สามารถส่งไดจ้าํนวนช่องมากกวา่เดิม ทนต่อสญัญาณรบกวนไดดี้กวา่ และรองรับช่องความ

คมชดัสูง (High Definition) 

1.5.4 กล่องแปลงสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ Set Top Box คือ เคร่ืองรับ

โทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ีสามารถรับชมรายการท่ีส่งมาเป็นระบบดิจิตอลได ้

แต่ถา้เป็นจอใหญ่ๆ ดูเหมือนตู ้กจ็ะตอ้งมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสญัญาณ เพื่อท่ีจะแปลงสญัญาณดิจิตอล 

ใหที้วีแบบดั้งเดิมสามารถรับสญัญาณ เขา้สู่ระบบของภาพและเสียงทีสาม ารถรับชมได ้กล่องแปลงสญัญาณน้ี 

เรียกวา่ Set-top box คือ กล่องท่ีสามารถวางไวบ้นจอใหญ่ๆ ของเราได ้เหมือนกบักล่องท่ีมาเวลาเราติดตั้งจาน

ดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี เพราะฉะนั้น เวลาเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล ถา้ซ้ือกล่องน้ีแลว้กไ็ม่จาํเป็นตอ้งซ้ือจอทีวีใหม่ 

ใหติ้ดตั้งเคร่ืองน้ี แลว้กส็ามารถรับชมไดต้ามปกติ 

1.5.5 โทรทศัน์ท่ีมีดิจิตอลจูนเนอร์ในตวัรับสญัญาณ (integrated  Digital Television หรือ iDTV) ซ่ึง

สามารถรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ล่องแปลงสญัญาณหรือ Set Top Box  เพียงต่อโทรทศัน์ iDTVกบั

เสากา้งปลาหรือหนวดกุง้ ท่านสามารถรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไดแ้ลว้ ซ่ึงวิธีน้ีผูรั้บชมจะ

สามารถรับชมจาํนวนช่องไดท้ั้งหมด 48 ช่องพร้อมกบัคุณภาพความคมชดัปกติ SD (Standard Definition) และ

ความคมชดัสูง HD (High Definition) 

1.5.6 การเปล่ียนผา่นไปสู่ โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลคือ การรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลโดยตรง ซ่ึงหมายถึงการรับชมผา่นกล่องแปลงสญัญาณ เรียกอีกอยา่งวา่กล่อง Set Top Box  หรือ

รับชมผา่นโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทีวีท่ีมีจูนเนอร์รับสญัญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลในตวั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81


บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ี

 การศึกษาวิจยั “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ ภาคพื้นดิน ใน

ระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดก้าํหนดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ใชส้ร้างกรอบในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดดา้นการส่ือสารนวตักรรม 

2.2  แนวความคิดระบบสงัคม 

2.3  แนวคิดความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 

2.4  แนวคิดอุปสงค ์

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ผูรั้บสาร 

 

2.1 แนวคดิด้านการส่ือสารนวตักรรม 

การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิต   มนุษยจ์าํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา   การ

ส่ือสารจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การส่ือสารมี

บทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยม์าก    การส่ือสารมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในปัจจุบนั ซ่ึงไดช่ื้อวา่

เป็นยคุโลกาภิวตัน์ เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  การส่ือสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสงัคม การส่ือสาร

ทาํใหค้นมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน    การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีทาํใหส้งัคม เจริญกา้วหนา้

อยา่งไม่ หยดุย ั้ง    ทาํใหม้นุษยส์ามารถสืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของตนเองและสงัคม

ได ้ การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศ   สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชน และสงัคม

ในทุกดา้น   

โรเจอร์ (Rogers, 1971 อา้งถึงใน กนกพร บุญแกว้, 2556) ไดใ้หค้วามหมายวา่ นวตักรรมหมายถึง

ความคิด การกระทาํหรือส่ิงของซ่ึงบุคคลเห็นวา่เป็นของใหม่ ไม่วา่ความคิดนั้นจะเป็นของใหม่ โดยนบัเวลา

ตั้งแต่แรกพบหรือไม่ แต่ข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคลนั้นรับรู้วา่มนัเป็นของใหม่หรือไม่ โดยใชค้วามคิดเห็นและ

การตดัสินใจของตนเอง ถา้บุคคลนั้นเห็นวา่เป็นส่ิงใหม่สาํหรับเขา ส่ิงนั้นเป็นนวตักรรมสาํหรับเขา คาํวา่ 

“ใหม่” มิไดห้มายความวา่ตอ้งเป็นความรู้ใหม่เป็นคร้ังแรก แต่ความหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บรู้ในเร่ืองเดิม

มากข้ึน หรือเป็นความใหม่ในเร่ืองของความรู้ ทศันคติ หรือเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีจะใชน้วตักรรมนั้นๆ  
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พจนา สจัจาศิลป์(การโฆษณากบัสงัคม , 2554) ไดใ้หค้วามหมายของนวตักรรมหมายถึงความคิด

ใหม่ การปฏิบติัใหม่หรือส่ิงใหม่ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงปัจเจกบุคคลและสมาชิกในสงัคมนั้นถือ

วา่เป็นของใหม่ นกัโฆษณาซ่ึงเป็นนกัส่ือสารมวลชนพยายามแนะนาํการเปล่ี ยนแปลงเขา้สู่สงัคม อาทิ การ

เปล่ียนแปลงทางดา้นส่ือโฆษณาการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นค่านิยม

รวมทั้งการเปล่ียนแปลทางดา้นรูปแบบการดาํเนิน ชีวิตของผูบ้ริโภค (Life Style) 

 ดงันั้นการท่ีสงัคมมนุษยจ์ะมีใชน้วตักรรมใดในสงัคมไดน้ั้นจึงตอ้งผา่นกระบวนการปฎิสมัพนัธ์

ระหวา่งผูป้ระดิษฐแ์ละผูใ้ชใ้นสงัคม (Interactive Between Innovator and User)กลบัไปกลบัมาหลายคร้ังจน

เกิด”การยอมรับ”  หรือท่ีเรียกวา่Technology Adoption กระบวนการน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัใหค้วามสนใจเป็น

พิเศษ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวตักรรมท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด Rogers(1962 ) 

เรียกวา่ทฤษฎี Diffusion of Innovation  ซ่ึงทาํใหไ้ดเ้ห็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมของคนในสงัคม ซ่ึง

ตามแนวคิดทฤษฎีของ  Rogers ไดแ้บ่งกลุ่มคนในสงัคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายของนวตักรรม 

ทฤษฎกีารแพร่นวตักรรม (Diffusion of Innovation) 

 1.ทฤษฎกีารแพร่นวตักรรม (Diffusion of Innovation) 

        เอเวอร์เร็ต เอม็ โรเจอร์  และ  ฟรอยด ์เอฟ ชูเมคเกอร์  (Everett  M. Roger  with  Floyd F. 

Shoemaker อา้งอิงในโครงการวิจยัผลกระทบของนวตักรรมการส่ือสารท่ีมีต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของชุมชน

ประมงทะเลภาคตะวนัออก , คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ) ไดใ้หค้วามหมาย 

นวตักรรมคือ ความคิด วิธีปฏิบติั ส่ิงของท่ีบุคคลคิดคน้ข้ึนมาใหม่ รวมถึงความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาในอดีต  

รวมไปถึงนวตักรรมบางอยา่งท่ีอาจเคยเกิดข้ึนมาแลว้ หรือมีมานานแลว้ในสงัคมแต่แค่พึ่งนาํส่ิงเหล่านั้นมา

ใช ้มาปฏิบติัอีกคร้ัง หรือกบัอีกสงัคมหน่ึงซ่ึงกถื็อเป็นนวตักรรมเช่นกนั ในท่ีน้ี เอเวอร์เร็ต  เอม็  โรเจอร์ เนน้

ในรูปแบบของนวตักรรมการเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงแบ่งองคป์ระกอบทั้งหมดได ้4 ประการดว้ยกนั  คือ 

 1. นวตักรรม (Innovation) ความคิดใหม่เทคนิควิธีการใหม่หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ได ้ นวตักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความรู้เป็นของใหม่สาํหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับ

นวตักรรม  กฤษมนัต ์ (2536,  หนา้  104) 

 2. การส่ือสาร  (Communication)  การส่ือสารหมายถึงการใหแ้ละการรับความหมาย การถ่ายทอด

และการรับสาร ซ่ึงรวมถึงแนวคิดของการโตต้อบ แบ่งปัน และมีปฏิสมัพนัธ์กนัดว้ย  เดนนิส แมคเควล 

(McQuail, 2005) 
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 3. สมาชิกในระบบสงัคม  (In  a  Social  System) ในท่ีน้ีหมายถึงประชากร ท่ีอยูใ่นสงัคมมี

องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัไป  การอยูร่วมกนัของมนุษยโ์ดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลาย

รูปแบบ ซ่ึงส่งผลถึงการยอมรับในนวตักรรมนั้นดว้ย 

 4. ระยะเวลา (Overtime) เม่ือบุคคลไดรั้บรู้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในสงัคม จะศึ กษาเก่ียวกบั

นวตักรรมดงักล่าว โดยบุคคลจะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมหรือส่ิงใหม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการประเมินผลท่ี

ผา่นกระบวนการการรับรู้ และการทาํความเขา้ใจของผูรั้บสาร ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีจะนาํไป

ประกอบการติดสินใจท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมนั้น 

ดงันั้นในการแพร่วตักรรม จะใหค้วามสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจของผูรั้บสารวา่ ยอมรับสาร  

หรือ นวตักรรมตามการโนม้นา้วของแหล่งสาร หรือผูส่้งสารหรือไม่ เพียงใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ โดยผา่น

การกรองนวตักรรมจากการรับรู้ของผูรั้บสารนั้น 

 2. ปัจจัยการกรองนวตักรรม 

 แมน้วตักรรม บางอยา่งเป็นส่ิงจาํเป็น แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ผูรั้บสารจะตอ้งยอมรับนวตักรรม

นั้นเสมอไป ผลเน่ืองมาจากการกรองนวตักรรมโดยมีปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางสงัคม หมายถึงอิทธิพลซ่ึงเกิดจากประชาชน กลุ่มคนในสงัคมนั้น 

2. บรรทดัฐาน เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นสถาบนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนและถูกยอมรับวา่เป็นสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งถาวรของมนุษย ์ยดึถือกนัมาเป็นระยะเวลานาน 

3. ค่านิยม คลา้ยบรรทดัฐาน แต่ไม่มีลกัษณะเป็นสถาบนั เพราะเป็นมติร่วมกนัต่อคุณลกัษณะนั้นๆ 

ชัว่คราว จดัเป็นปัจจยัทางสถานการณ์ 

4. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง อิทธิพลท่ีถูกหล่อหลอมภายในบุคคล จนเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ี

ใชใ้นการกลัน่กรองสาร และ นวตักรรมท่ีมากระทบบุคคล ไดแ้ก่ อุปนิสยั เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีถูก

หล่อหลอมโดยเง่ือนไขทางสงัคมอยา่งยาวนาน จึงซึมเขา้ไปถึงจิตใจของบุคคล หรือบุคลิ กภาพ เป็นเพียง

ท่าทางภายนอกของบุคคล แต่สามารถปรับเปล่ียนได ้

 3. แนวทางของผู้รับสาร 

 ปัจจยัสาํคญัของการแพร่นวตักรรมในการวดัความสาํเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัผูรั้บสาร ความเขา้ใจใน

ผูรั้บสารวา่ ผูรั้บสารมีทิศทางหรือแนวทางอยา่งไรนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารนวตักรรมไ ดเ้ป็น

อยา่งดี โดยผูรั้บสารมีคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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1. ผูรั้บสารแต่ละคนรับสารสนเทศไดไ้ม่เท่ากนั 

2. แมว้า่ผูรั้บสารจะไดรั้บสารสนเทศแลว้ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งจดจาํไดอ้ยา่งถาวรตลอดไป 

3. ประสิทธิภาพของการรับสาร ข้ึนอยูก่บัการทาํหนา้ท่ีของส่ือดว้ย เพราะบทบา ทและอิทธิพลของ

ส่ือแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัออกไป ในแต่ละขั้นตอนของการยอมรับสาร 

4. บุคคลจะเลือกแหล่งรับสารเสมอ เน่ืองจากปัจจยัการกรองสารแตกต่างกนัไป 

5.  การตดัสินใจของผูรั้บสารจะง่ายข้ึนในการเลือกรับสาร หากสารนั้นอยูบ่นพื้นฐานท่ีเห็นไดแ้ละมี

จริง 

6.  การรับสารจะง่ายข้ึนในบางคร้ัง เม่ือผูรั้บสารส่ือกนัเองในกลุ่มเดียวกนั 

7.  ผูรั้บสารบางคนอาจมีศกัยภาพมากกวา่คนอ่ืน 

8.  ผูรั้บสารบางคนอาจตอ้งการคาํปรึกษามากกวา่คนอ่ืนๆ 

9.   ผูรั้บสารบางคนอาจตอ้งการเปิดรับสารจากแหล่งสารโดยตรง โดยไม่ตอ้งผา่นบุคคลอ่ืน 

10. สถานภาพเศรษฐกิจสงัคมของผูรั้บสารไม่เท่ากนั และเศรษฐกิจสงัคม มกัเป็นตวักาํหนดการ

ยอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วหรือชา้ 

11. ในกลุ่มผูรั้บสารมกัมีบุคคลเจา้ปัญหา แสดงอาการสงสยัต่อนวตักรรม 

12. ส่ิงท่ีดีสาํหรับคนหน่ึง ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงดีของอีกคนหน่ึง  หรือคนทัว่ไป 

13. ปัจจยัในการกรองสารมีความสาํคญัต่อผูรั้บสาร ในการตดัสินใจรับสาร 

14. การศึกษาเป็นปัจจยัเสริมในการรับสารของบุคคล 

15. การรับสารจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวัของผูส่้งสารใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มของผูรั้บสาร 

16. การรับสารจะเกิดความมัน่ใจ เม่ือผูส่้งสารไม่ไดล้อกเลียนแบบซ่ึงกนัและกนั 

      17. ผูส่้งสารในประชาคมโดยเฉพาะท่ีเป็นส่ือบุคคลซ่ึงส่งสารทั้งหลายนั้น ไมจาํเป็น ตอ้งเป็นบุคคล

เดียวกนัและสามารถเลือกรับไดโ้ดยผูรั้บสาร 

4. การยอมรับนวตักรรม 

 เป็นกระบวนการสาํคญั ในการสร้างพฤติกรรมใหค้ลอ้ยตามนวตักรรมท่ีส่งออกไป โดยเร่ิมจากสาร 

ผา่นไปยงัส่ือ ทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและทาํความเขา้ใจในนวตักรรมนั้น ดว้ยเหตุน้ีการสร้างพฤติกรรมท่ี

ยอมรับนวตักรรมนั้น จึงเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยท่ีสาํคญัซ่ึงในส่วนของกระบวนการยอมรับนวตักรรม 

หรือกระบวนการในการยอมรับส่ิงใหม่ (Adoption Process) เอเวอร์เร็ต เอม็ โรเจอร์ (Everett  M. Rogers) 

กล่าวถึงขั้นตอนการยอมรับส่ิงใหม่วา่มีอยู ่5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1. ขั้นรับทราบหรือขั้นต่ืนตวั (Awareness Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้วา่มีความคิดใหม่ ส่ิงใหม่ หรือวิธี

ปฏิบติัใหม่เกิดข้ึน แต่ยงัขาดขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงนั้น  

 2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในส่ิงใหม่ และพยายามแสวงหาขอ้มูล หรือ

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงนั้น 

 3. ขั้นประเมินคุณค่า (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินคุณค่าในสมองของตน โดยลองนึกวา่ถา้

ยอมรับเอาส่ิงใหม่นั้นมาใชห้รือปฏิบติัแลว้ จะเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรือในอนาคตหรือไม่ จะ

ใหผ้ลคุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งเส่ียงหรือไม่ 

 4. ขั้นทดลอง (Trail Stage) บุคคลจะนาํเอาส่ิงใหม่นั้น มาลองใชห้รือลองปฏิบติัในวงจาํกดัก่อนเพื่อ

ดูวา่ส่ิงนั้นมีประโยชนเ์ขา้กบัสถานการณ์ของตนหรือไม่ 

 5. ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับส่ิงใหม่และนาํมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 โดยกระบวนการยอมรับนวตักรรม หรือการยอมรับในส่ิงใหม่น้ีจะมีปัจจยัต่างๆ เขา้มาเก่ียว ขอ้ง

ดว้ย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของแหล่งข่าวของกระบวนการในการยอมรับส่ิงใหม่ประสิทธิผลของการ 

ส่ือสารมวลชนส่งผลใหร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการยอมรับแตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่มจากการศึกษา ประเภท

ของผูรั้บนวตักรรมในหลายๆ กรณีไดมี้ผูแ้บ่งประเภทผูย้อมรับนวตักรรมในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงแสดงผลการ

อธิบายโดยจาํแนกตามลกัษณะผูย้อมรับนวตักรรม (Adoption Categorization on the Basic of Innovation)  

 ผูรั้บสารในสงัคมอาจถูกจาํแนกถึงความแตกต่างในการรับนวตักรรม ออกเป็นประเภท ดงัน้ี 

1.  ผูแ้นะนาํนวตักรรมหรือนวตักรรม (Innovators) คือ ผูช้อบการเปล่ียนแปลง ช่ืนชอบเร่ืองราว

ใหม่ๆเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีมีบทบาทในฐานะเป็นผูบุ้กเบิก หรือแนะนาํนวตักรรมแก่ผูอ่ื้นดว้ย จึงเป็นผูน้าํ

ทางการส่ือสารนวตักรรม ซ่ึงอาจจะตอ้งศึกษาและมีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้นๆ เป็นอยา่งดี ทาํใหมี้

ปริมาณนอ้ยราวร้อยละ 3 ของผูรั้บสารทั้งหมด 

 2.  ผูย้อมรับนวตักรรมง่าย (Early Adopters) คือ เป็นกลุ่มท่ีเขา้ใจ เปิดใจและยอมรับนวตักรรมได้

ค่อนขา้งรวดเร็ว และมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันวตักรรมใหม่ จึงเป็นบุคคลกลุ่มแรกท่ีมีอิทธิพลในการ

ชกัชวนใหค้นอ่ืนๆ ในสงัคมปฏิบติัตาม ซ่ึงบุคคลในกลุ่มน้ีกย็งัมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ ย คือ ราวร้อยละ 13 

ของผูรั้บสาร 

 3.  ผูย้อมรับเร็ว (Early majority) เป็นกลุ่มผูค้ลอ้ยตามท่ีอยูร่ะหวา่งผูรั้บกลุ่มแรกกบัผูท่ี้ยอมรับ

นวตักรรมชา้กวา่ หมายถึง เม่ือรับนวตักรรมจากผูน้าํความคิดเห็นแลว้ จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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อนัเน่ืองมาจากการรับนวตักรรมนั้ นไดเ้ร็วกวา่กลุ่มอ่ืน  และเป็นกลุ่มสาํคญั ท่ีจะส่งผลใหน้วตักรรมท่ีเกิดข้ึน

นั้นแพร่หลายไปสู่สงัคมได ้โดยบุคคลกลุ่มน้ีมีอยูป่ระมาณร้อยละ 34  

4.  ผูย้อมรับชา้ (Late majority) เป็นกลุ่มผูค้ลอ้ยตามยอมรับนวตักรรมชา้หรือในระดบั กลางๆ กลุ่ม

น้ีจะยอมรับนวตักรรมตามผูน้าํความคิดเห็นหรืออาจตามกลุ่มผูรั้บเร็ว กล่าวคือ จะยอม รับนวตักรรมก็

ต่อเม่ือคนในสงัคมยอมรับและใชน้วตักรรมดงักล่าวแลว้ รวมถึงบรรทดัฐานฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ อาจ

เป็นแรงผลกัดนัท่ีส่งผลใหบุ้คคลในกลุ่มน้ียอมรับนวตักรรมดงักล่าวในท่ีสุด 

5. ผูย้อมรับชา้ท่ีสุด หรือกลุ่มลา้หลงั (Laggard) เป็นกลุ่มผูค้ลอ้ยตามยอมรับนวตักรรมชา้ท่ีสุด หรือ

กา้วไปไม่ทนักลุ่มอ่ืน เพราะผูน้าํความคิดเห็น หรือกลุ่มทางสงัคมแทบไม่มีอาํนาจในการผลกัดนัใหบุ้คคล

กลุ่มน้ียอมรับนวตักรรมไดเ้ลย ทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและอาจไม่ยอมรับนวตักรรมได ้จึงตอ้งใชค้วาม

พยายามและเวลาในการโนม้นา้ว เพื่อใหบุ้คคลกลุ่มน้ีเกิดการยอมรับนวตักรรม แต่ในขณะเดียวกนั เม่ือ

บุคคลกลุ่มน้ียอมรับนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับและปฏิบติักนัจน

เคยชินสาํหรับคนทัว่ไป 

2.2 แนวความคดิระบบสังคม 

 แนวความคดิระบบสังคม 

 Talcott Parsons (ค.ศ. 1902 – 1979) มีแนวความคิดวา่ สงัคมเป็นระบบหน่ึงท่ีมีส่วนต่างๆ มี

ความสมัพนัธ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ความสมัพนัธ์ท่ีคงท่ีของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจยัทาํใหร้ะบบ

สงัคมเกิดความสมดุล (Equilibrium) ส่วนในดา้นการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เกิดจากความสม ดุลถูกทาํลาย

ลง เพราะองคป์ระกอบของสงัคมคือ บุคลิกภาพ (Personality) อินทรีย ์(Organism) และวฒันธรรม (Culture) 

เกิดความแตกร้าว โดยมีสาเหตุมาจากทั้งสาเหตุภายนอกระบบสงัคม บูรณาการของระบบสงัคมจะเกิดข้ึนได้

ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการจาํเป็นเชิงหนา้ท่ี (Functional Requisite) คือ 

 1. ระบบสงัคมจะตอ้งมีคนหน่ึง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะแสดงบทบาทต่างๆท่ีระบบตอ้งการ 

 2. ระบบสงัคม จะตอ้งพยายามหลีกเล่ียงแบบแผนวฒันธรรมท่ีทั้งไม่รักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และกาํหนดบงัคบัใหค้นตอ้งกระทาํการอนัเป็นไปไม่ได ้ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการเบ่ียงเบนและการ

ขดัแยง้ข้ึน 

 ในช่วงท่ีพฒันาความคิดเร่ืองระบบสงัคม ไดส้ร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ Pattern Variables ข้ึน ซ่ึงเป็นระบบ

สงักปั แสดงคุณลกัษณะของระบบสงัคมต่างๆ ระบบสงักปัชุดน้ี สามารถใชจ้าํแนกประเภทแบบของ

แผนภูมิ (Modes of Orientafion) ในระบบบุคคล ระบบค่านิยมของวฒันธรรมต่าง ๆ และความคาดหมายเชิง

บรรทดัฐานของระบบสงัคมได ้สงักปัชุดน้ีสร้างข้ึนมาโดยมีตวัแปรเป็นคู่ท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม เวลา
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วิเคราะห์อาจนาํไปใชจ้าํแนกแนวการตดัสินใจของผูก้ระทาํ ระบบค่านิยม หรือความคาดหมายตามบทบาทก็

ได ้ดงัน้ี 

  1. Affectivity-Affective Neutrality เก่ียวกบัปริมาณของอารมณ์หรือความพึงพอใจ ตามแต่

สถานการณ์ท่ีใช ้ควรแสดงอารมณ์หรือความรักมากหรือนอ้ย 

  2. Diffuseness-Specificity แสดงถึงวา่กรณีนั้นๆควรมีความผกูพนัในการกระทาํระหวา่ง

กนัมากนอ้ยเพียงใด ความผกูพนัควรแคบและเจาะจงหรือความผกูพนัควรกวา้งขวางไร้ขอบเขต 

  3. Universalism-Particularism เป็นตวัแปรท่ีกล่าวถึงหลกัการประเมินค่าการกระทาํของ

ผูอ่ื้นในการกระทาํระหวา่งกนัวา่ ควรใชห้ลกัการวดัค่าสากลอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป หรือจะใชห้ลกัจิต

วิสยัเฉพาะกรณี 

  4. Achievement-Ascription เก่ียวกบัการประเมินผูอ่ื้นวา่ควรประ เมินจากผลงานเป็นหลกั

หรือดูจากเช้ือสายเป็นหลกั เช่น จากเพศ อาย ุเช้ือสาย หรือสถานภาพทางครอบครัว 

  5. Self-Collectivity แสดงถึงวา่การกระทาํนั้นควรมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์

ส่วนตวัเป็นหลกั 

 สงักปัจึงเป็นระบบค่านิยมท่ีควบคุมบรรทดัฐานของระบบสงัคมและควบคุมการตดัสินใจของระบบ

บุคคล ดงันั้น รูปของระบบ การกระทาํแทจ้ริงสองระบบคือ บุคคลและสงัคมเป็นภาพสะทอ้น สองระบบ

ค่านิยมในวฒันธรรม ความสาํคญัของระบบวฒันธรรมในการควบคุมระบบการกระทาํอ่ืนๆจะยิง่ชดัเจนข้ึน

เม่ืออภิปรายงานช้ินอ่ืนต่อมา 

 โดยระบบบุคคลผสมผสานเขา้ไปในระบบสงัคมได้อยา่งไร ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดดุลยภาพมีกลไกสองตวั 

คือ การขดัเกลาทางสงัคมและการควบคุมทางสงัคม ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การขดัเกลาทางสงัคมทาํให้

ระบบบุคคลมีโครงสร้างท่ีเหมาะเจาะกบัระบบสงัคม การควบคุมทางสงัคม ทาํใหล้ดบทบาทตามสถานภาพ

ไดรั้บการจดัระเบียบในระบบสงัคม เพื่อ ลดความตึงเครียดและการเบ่ียงเบน กลไกสาํคญัสองอยา่งช่วย

แกปั้ญหาของระบบสงัคมได ้คือ ปัญหาเร่ืองเสถียรภาพหรือบูรณาการ ยอมรับวา่กลไกน้ีอาจลม้เหลวซ่ึงอาจ

นาํไปสู่การเบ่ียงเบนและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมซ่ึงกเ็ป็นส่ิงจาํเป็น ทาํใหเ้กิดบูรณาการและดุลยภาพใน

ระบบสงัคม 

 3. ความตอ้งการจาํเป็นพื้นฐานของระบบ 

 ระบบการกระทาํมีความตอ้งการพื้นฐาน 4 ประการ คือ การปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการ

หรือเสถียรภาพ และกฎระเบียบ การปรับตวัเป็นเร่ืองของการแสวงหาส่ิงจาํเป็นต่างๆจากสภาพแวดลอ้ม 

แลว้แจกจ่ายไปทัว่ระบบ การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายใดเป็นเป้าหมายก่อนหลงั แลว้

ระดมทรัพยากรของระบบเพื่อมุ่งไ ปสู่เป้าหมาย บูรณาการ หมายถึง การประสานงานและการบาํรุงรักษา
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่อยต่างๆของระบบ กฎระเบียบประกอบดว้ยสองเร่ืองใหญ่ๆ คือ การบาํรุงรักษา

ระเบียบและการจดัการกบัความตึงเครียด การบาํรุงรักษาระเบียบเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการ ทาํใหร้ะบบสงัคม

มีลกัษณะอนัเหม าะสม การจดัการกบัความตึงเครียด เก่ียวขอ้งกบัความตึงเครียดและแรงกดของลกัษณะ

ภายในระบบสงัคม 

 ระบบสงัคม 4 ระบบ ทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการจาํเป็น คือ ระบบวฒันธรรม

แกปั้ญหากฎระเบียบ ระบบสงัคมแกปั้ญหาเสถียรภาพ ระบบบุคคลแกปั้ญหา การบรรลุเป้าหมาย และระบบ

อินทรียแ์กปั้ญหาการปรับตวั ความสมัพนัธ์ ระหวา่งระบบกจ็ะถูกมองวา่เป็นเร่ืองสมัพนัธ์กบัการแกปั้ญหา 

แต่ละระบบและระบบยอ่ยจะตอ้งมีหนา้ท่ีแกปั้ญหาต่างๆเหล่าน้ีดว้ย ดงันั้นในการทาํความเขา้ใจหรือศึกษา

ระบบใดๆกจ็าํเป็นตอ้งศึกษาหรือทาํความเขา้ใจระบบหรือระบบยอ่ยอ่ืนประกอบดว้ ย จึงทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจดี เม่ือถึงจุดน้ีเขาเช่ือวา่จะทาํใหร้ะบบสงัคมสงักปัสะทอ้นความจริงทางสงัคมหรือใกลเ้คียงกบัความ

เป็นจริง 

 4. ลาํดบัขั้นของข่าวสารในการควบคุม 

 พาร์สนั ไดใ้หค้วามสนใจความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการกระทาํ 4 ระบบ ซ่ึงแต่ละระบบจะตอ้ง

แกไ้ขปัญหาสาํคญั  4 ปัญหา ณ จุดน้ีเองท่ีพาร์สนัเร่ิมพดูถึงระบบยอ่ย ระบบวฒันธรรม ระบบสงัคม ระบบ

บุคคล และระบบอินทรีย ์คือ ใหร้ะบบยอ่ยทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหา 1 ใน 4 ปัญหาหลกั คือ ระบบวฒันธรรมจะ

ควบคุมข่าวสารของระบบสงัคม สงัคมควบคุมข่าวสารระหวา่งบุคคล บุคคลควบคุมข่าวสารของระบบ

อินทรีย์ พาร์สนัแนะวา่แต่ละระบบอาจถือเป็นแปล่งพลงังานใหก้บัระบบท่ีสูงข้ึนไป คือ ระบบอินทรียเ์ป็น

แหล่งพลงังานใหร้ะบบบุคคล บุคคลเป็นแปล่งพลงังานให ้ระบบสงัคม ระบบสงัคมเป็นแปล่งพลงังานให้

ระบบวฒันธรรมอีกทอดหน่ึง เท่ากบัวา่ต่างระบบต่างควบคุมกนั กระบวนการน้ีเรียกวา่ Cybernetic 

hierarchy 

 5. ส่ือกลางการปริวรรต (แลกเปล่ียน) 

 ความสมัพนัธ์ภายในแต่ละระบบ และระหวา่งระบบใหช่ื้อวา่ ส่ือสญัลกัษณ์กลางในการปริวรรต 

Generalized Symbolic Media of Exchange ในกระบวนการแลกเปล่ียนหรือปริวรรตระหวา่งกนั มกัจะตอ้ง

นาํเอาส่ือกลางมาใช ้เช่น เงิน ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ในการส่ือสารติดต่อ ในเชิงทฤษฎี คือ ตวัเช่ือมระหวา่งระบบ

การกระทาํ ในทา้ยท่ีสุดกคื็อข่าวสาร โดยข่าวสารมีตวัแทนเป็นสญัลกัษณ์ คนเราจะต่อรองกนัโดยใช้

สญัลกัษณ์เป็นส่ือ ความคิดน้ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองการควบคุมข่าวสารในการแลกเปล่ียนท่ีกล่าวมาแลว้ การ

แลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนัของระบบการกระทาํต่างๆเป็นไปได ้ 3 ทาง คือ ทางแรก การแลกเปล่ียน

ระหวา่งระบบ การกระทาํโดยใชส่ิ้งเป็นสญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น อาํนาจ อิทธิพล และความผกูพนั ทางสองการ

แลกเปล่ียนภายใน ระบบใดระบบหน่ึงราคาของส่ือจะมีค่าเช่นเดียวกบัท่ีใชก้นั ระหวา่ง ระบบนัน่เอง และ

ทางสุดทา้ยหนา้ท่ีเฉพาะของแต่ละระบบจะเป็นตวักาํหนดส่ือกลางท่ีจะใชใ้นระบบหรือระหวา่งระบบ 
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 6. การเปล่ียนแปลงสงัคม ความคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของพาร์สนัต่อเน่ืองกบัความคิด

เร่ือง ลาํดบัขั้นของการควบคุมข่าวสาร โดยในกระบวนความสมัพนัธ์เก่ียวกั บข่าวสาร พลงังานระหวา่งและ

ภายในแต่ละระบบน่ีเองจะเป็นแหล่งกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม แหล่งหน่ึงในกระบวนการ

ดงักล่าว คือ การมีข่าวสาร- พลงังานมากเกินไป ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ข่าวสารหรือพลงังานเป็นผลออกของระบบ

มากเกินไป ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสั งคมข้ึน อีกแหล่งหน่ึงคือ การมีข่าวสารหรือพลงังาน

นอ้ยเกินไป จะทาํใหบ้รรทดัฐานขดักนัหรือเกิดการเสียระเบียบข้ึน กจ็ะก่อผลกระทบต่อระบบบุคคลและ

ระบบอินทรีย ์ดงันั้นระบบการควบคุมข่าวสารนั้นเป็นทั้งแหล่งท่ีจะทาํใหเ้กิดความสมดุลและการ

เปล่ียนแปลงไดใ้นตวั 

 เพื่อใหเ้กิด ความคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสงัคมมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน พาร์สนัไดน้าํเอา

แนวความคิดเร่ืองวิวฒันาการมาประกอบความคิดของเขาดว้ย เก่ียวกบัเร่ืองน้ีเขาอาศยัแนวความคิดของเดิก

ไฮม ์และสเปนเซอร์นาํมาผสมกบัทฤษฎีการกระทาํของตน ทาํใหไ้ดค้วามจริงเก่ียวกบัวิวฒันาการ 4 ประการ 

คือ 

 1. วิวฒันาการทาํใหเ้กิดการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งระบบทั้ง 4  

 2. วิวฒันาการทาํใหเ้กิดการจาํแนกความแตกต่างในแต่ละระบบ 

 3. วิวฒันาการทาํใหเ้กิดความเร่งในเร่ืองบูรณาการ เกิดหน่วยหรือโครงสร้างดา้นบูรณาการใหม่ 

 4. วิวฒันาการทาํใหพ้ิสยั สามารถในการดาํรงอยูข่องแต่ละระบบมีมากข้ึนรวมทั้งของสงัคม มนุษย์

ดว้ย 

 ดงันั้นแนวความคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของพาร์สนัจึงเป็นการผสมผสาน

ระหวา่งความคิดเร่ืองวิวฒันาการและทฤษฎีการกระทาํ โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการกระทาํเป็นเหตุ

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมข้ึน 

2.3 แนวคดิความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 

 จากบทสรุปทางวิชาการท่ีกล่าววา่ มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งไรนั้นจะข้ึนอยูก่บัวา่คนผูน้ั้นมี

ความรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นอยา่งไร ในการเปล่ียนแปลงการรับชมจากโทรทศัน์ระบบอนาลอ็กไปเป็น

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลกเ็ช่นเดียวกนั ผูช้มกจ็าํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลและจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อระบบใหม่ท่ีจะใชด้ว้ย ทั้งน้ีแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ของ 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) 

และพฤติกรรม (Practice) ซ่ึงเรียกวา่ แบบจาํลอง K A P โดยเป็นแนวคิดท่ีนาํเสนอวา่ ประชาชนจะเปิดรับ

สารจะตอ้งผา่นกระบวนการความรู้ จากนั้นจึงก่อเกิดเป็นทศันคติ และสุดทา้ยคือเกิดพฤติกรรมตามลาํดบั 
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แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 

ความรู้เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะไดรั้บผา่นประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า แลว้จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งความจาํ (ขอ้มูล) กบัสภาพ

จิตวิทยา ดงันั้นความรู้จึงเป็นความจาํท่ีผูรั้บสารไดเ้ลือกสรรใหส้อดคลอ้งกบัตนเอง โดยความรู้หมายถึง การ

ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง รูปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ ์ส่ิงของ เหตุการณ์หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้ากการสงัเกต 

ประสบการณ์หรือจากส่ือต่างๆ ประกอบกนั  

ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2552, น. 35 – 37) ดงัน้ี  

1. ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา  

2. ความรู้เก่ียวกบัวิธีและการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3. ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้าง 

ความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชน (วิโรจน์ ศรีหิรัญ , 2551 , น. 39) ซ่ึงเป็นผูรั้บสารไดรั้บอาจ

ส่งผลต่อผูรั้บสารดงัต่อไปน้ี  

1. ช่วยตอบขอ้สงสยัใหแ้ก่ผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจกระจ่างข้ึน 

2. ช่วยเจตคติหรือความรู้สึกท่ีม่ีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหแ้ก่ผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะเป็นความรู้สึกในทางท่ีดี

หรือไม่ดีกไ็ด ้

3. ช่วยใหผู้รั้บสารกาํหนดส่ิงต่างๆ ท่ีจะกระทาํไดอ้ยา่งมัน่ใจข้ึน หากสารท่ีไดรั้บตรงกบัภูมิหลงั

ของผูรั้บสาร  

4. ช่วยใหผู้รั้บสารไดท้ราบถึงระบบความเช่ือต่างๆ ท่ีหลากหลายข้ึน 

5. ช่วยใหผู้รั้บสารเขา้ใจในค่านิยมไดช้ดัเจนข้ึน  

จากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้จะเห็นไดว้า่ เม่ือผูรั้บสารเกิดความรู้ท่ีไดจ้ากการเปิดรับส่ือ จะส่งผลต่อ

ทศันคติหรือเจตคติของผูรั้บสารทั้งในทางท่ี ดีหรือไม่ดีต่อส่ิงนั้นกไ็ด ้ทั้งน้ียงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ประกอบ

กนั เช่น ประสบการณ์ส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มของผูรั้บสารแต่ละคน ท่ีส่งผลต่อการสร้างความรู้

เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทั้งน้ีความรู้ในการวิจยัจึงหมายถึงความรู้เก่ียวกบันวตักรรมโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลนัน่เอง  
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แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ 

ทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคล วตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้ม โดย

ทศันคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีพร้อมส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต ทศันคติจึงเป็นตวักลางระหวา่ง

ความรู้และพฤติกรรม โดยจุมพ ล รอดคาํดี (2532) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของมนุษยว์า่ มี 3 

ระดบั ไดแ้ก่ 

1. การเปล่ียนแปลงความคิด ส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสารใหม่ ซ่ึงอาจมา

จากส่ือมวลชนหรือบุคคลอ่ืน 

2. การเปล่ียนแปลงความรู้สึก การเปล่ียนระดบัน้ีจะมาจากประสบการณ์หรื อความประทบัใจ 

รวมทั้งส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสะเทือนใจ 

3. การเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินชีวิตในสงัคมท่ีมีผลต่อบุคคล ทาํให้

ตอ้งปรับพฤติกรรมเดิมใหม่ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ระดบัมีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง กล่าวคือ หากความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมถูกกระทบในระดบัใดระดบัหน่ึงกต็าม จะมีผลต่อการเปล่ียนทศันคติทั้งส้ิน นอกจากน้ียงัรวมไป

ถึงองคป์ระกอบของการส่ือสาร อาทิ คุณสมบติัของผูส่้งสาร ลกัษณะของข่าวสาร คุณสมบติัของช่อง

ทางการส่ือสาร และคุณสมบติัของผูรั้บสาร ทั้งหมดส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติทั้งส้ิน 

การเปล่ียนแปลงทศันคติยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2552, น. 38 

– 39) ดงัน้ี  

1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั หมายถึง ทศันคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวกกจ็ะ

เพิ่มมากข้ึนในทางบวกดว้ย ในทางกลบักนัหากทศันคติเดิมของบุคคลเป็นไปในทางลบ กจ็ะยิง่

ทาํใหบุ้คคลมีทศันคติไปในทางลบมากข้ึน 

2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนทศันคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวกก็

จะเร่ิมลดลงและเปล่ียนแปลงไปในทางลบ ขณะท่ีหากทศันคติเดิมของบุคคลเป็นไปในทางลบ

กจ็ะค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปในทางบวก  

โดยการเปล่ียนแปลงทศันคติ ไปในทางเดียวกนัจะเปล่ียนแปลงไดง่้ายและมัน่คงกวา่การ

เปล่ียนแปลงทศันคติไปคนละทาง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลสามารถทาํไดห้ลายวิธี หน่ึงในวิธี

ดงักล่าวคือการเปิดรับเน้ือหาหรือขอ้มูลข่าวสารจากทางส่ือมวลชนประเภทต่างๆ โดยนอกจากการเปิดรับ
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ส่ือจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติแลว้ ยงัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสารดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีทศันคติในท่ีน้ีหมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงไดแ้ก่ คุณลกัษณะ 5 

ประการของนวตักรรม  

 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรม 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) กล่าววา่ พฤติกรรมคือ การกระทาํหรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเรา ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ ทศันคติของบุคคลนั้น โดยการท่ีบุคคล

จะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนักเ็น่ืองมาจากความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจมาจากการเปิดรับส่ือ

และการตีความหมายของสารท่ีไดรั้บมา  

 

2.4 แนวคดิทฤษฎอุีปสงค์  

วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2538) ทฤษฎีอุปสงค ์(demand theory) อุปสงค ์คือ ปริมาณสินคา้หรือบริการ

ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และบริการนั้น ภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคน้ี์ แตกต่างจากความตอ้งการซ้ือในความหมายทัว่ไป เพราะวา่ผูท่ี้ซ้ือ

สินคา้และบริการไดน้ั้น จะตอ้งมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ (willingness) และความสามารถท่ีจะจ่ายเงิน (ability to 

pay) เพื่อใหไ้ดเ้ป็นเจา้ของของส่ิงท่ีตนตอ้งการ ดงันั้น ความตอ้งการซ้ือเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ มีรายไดห้รือ

รายไดไ้ม่เพียงพอไม่ถือวา่เป็นอุปสงค ์ 

กฎของอุปสงค ์ (law of demand) โดยทัว่ไปกฎของอุปสงคจ์ะสมมุติใหปั้จจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของอุปสงคค์งท่ี แลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้นั้น

เป็นหลกั ทั้งน้ีอุปส งคจ์ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บักฎของอุปสงคท่ี์วา่ "ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

ในขณะใดขณะหน่ึงจะเพิ่มข้ึนถา้ราคาสินคา้นั้นลดลง และตรงกนัขา้มกบัปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ

ซ้ือจะลดลง ถา้ราคาสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน " ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ ริโภคตอ้งการซ้ือหรือปัจจยัท่ี

กาํหนดอุปสงคมี์ดงัน้ี  

1. ราคาสินคา้ชนิดนั้น เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะลดลง แต่ถา้

ราคาสินคา้ลดลง ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะมีมากข้ึน  

2. ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ของปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ นอกจากจะ

ข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้ชนิดนั้นแลว้ ยงัข้ึนกบัราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงแบ่งความสมัพนัธ์ของสินคา้ได้

เป็น 2 ชนิด คือ  
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2.1 สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (substitution goods) เช่น เน้ือหมูกบัเน้ือไก่ ชากบักาแฟ และ

ปากกาลูกล่ืนกบัปากกาหมึกซึม เป็นตน้ การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดใดมากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งพิจารณา

ถึงราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ถา้ราคาเน้ือหมูสูงข้ึนในขณะท่ีราคาเน้ือไก่คงเดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือเน้ือ

หมูลดลงแล้ วหนัไปซ้ือเน้ือไก่เพิ่มข้ึน จึงกล่าวไดว้า่เม่ือราคาสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน จะทาํใหป้ริมาณซ้ือ

สินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีใชแ้ทนกนัไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย แต่ถา้ราคาสินคา้ชนิดหน่ึงลดลงจะทาํใหป้ริมาณซ้ือสินคา้อีก

ชนิดหน่ึงท่ีใชแ้ทนกนัไดล้ดลงดว้ย ดงันั้น ความสมัพนัธ์ของราคาแ ละปริมาณซ้ือของสินคา้ต่างชนิดท่ีใช้

ทดแทนกนัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

2.2 สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัหรือใชร่้วมกนั (complementary goods) เช่น กาแฟกบัครีมเทียม 

และรถยนตก์บันํ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ เม่ือราคารถยนตแ์พงข้ึน นอกจากปริมาณซ้ือรถยนตจ์ะลดลงแลว้ 

ปริมาณความ ตอ้งการซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงกจ็ะลดลงดว้ย ทั้งๆ ท่ีราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้น 

ความสมัพนัธ์ของราคาและปริมาณซ้ือของสินคา้ต่างชนิดท่ีใชป้ระกอบกนัจะเป็นในทิศทางตรงกนัขา้ม  

3. รายไดข้องผูบ้ริโภค รายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงในการกาํหน ดอุปสงค ์การ

พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดข้องผูบ้ริโภคกบัปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้สามารถแบ่งสินคา้ออก

เป็น 2 ชนิด คือ  

3.1 สินคา้ปกติ (normal goods) ปริมาณซ้ือสินคา้ปกติทัว่ไปจะมีความสมัพนัธ์ 

โดยตรงกบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายได้ มาก ความตอ้งการซ้ือ

สินคา้ปกติจะเพิ่มข้ึน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง ความตอ้งการซ้ือสินคา้ปกติจะลดลงดว้ย  

3.2 สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (inferior goods) สินคา้บางชนิดเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพในสายตาของ

ผูบ้ริโภค ปริมาณซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจะมีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัระดั บรายไดข้องผูบ้ริโภค กล่าวคือ 

เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน อุปสงคใ์นสินคา้ประเภทน้ีลดลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง อุปสงคใ์นสินคา้

ประเภทน้ีจะเพิ่มข้ึน สินคา้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองสาํอางราคาถูก ขา้วสารคุณภาพตํ่า และเส้ือโหล เป็นตน้  

4. รสนิยมของผูบ้ริโภค รสนิยมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนดอุปสงค ์รสนิยมของบุคคล โดยทัว่ไปจะมี

ลกัษณะแตกต่างกนัตามอาย ุอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ โดยปกติรสนิยมในสินคา้ต่างๆ จะ

เปล่ียนแปลงตามยคุสมยัและกาลเวลา รสนิยมของสินคา้บางชนิดเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น เคร่ืองแต่งกาย 

และเคร่ื องประดบั เป็นตน้ ดงันั้น ถา้สินคา้ชนิดใดอยูใ่นสมยันิยม อุปสงคใ์นสินคา้นั้นจะเพิ่มข้ึน แต่ถา้

สินคา้ชนิดใดลา้สมยั อุปสงคใ์นสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง  

5. จาํนวนประชากร โดยทัว่ไปเม่ือประชากรของสงัคมหรือของประเทศมีจาํนวนมากข้ึน ความ

ตอ้งการในสินคา้และบริการจะเพิ่มข้ึนด้ วย แต่ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะตอ้งมีอาํนาจซ้ือเพิ่มข้ึนดว้ย จึงจะ

ก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นสินคา้นั้น  
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6. การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคา้ในอนาคต เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีทาํใหอุ้ปสงคใ์นสินคา้

เปล่ียนแปลงไป เช่น ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่ราคาขา้วสารในอนาคตจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะ รีบซ้ือขา้วสารใน

ขณะน้ีเพิ่มข้ึน อุปสงคข์องขา้วสารในปัจจุบนัจึงเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูบ้ริโภคคาดวา่ราคาขา้วสาร

ในอนาคตจะลดลง ผูบ้ริโภคจะชะลอการซ้ือขา้วสารไวก่้อนอุปสงคข์องขา้วสารในปัจจุบนัจึงลดลง  

7. ฤดูกาล ความตอ้งการซ้ือสินคา้ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาจ ะแตกต่างกนัตามฤดูกาล เช่น ในฤดูร้อน 

อุปสงคข์องพดัลมจะเพิ่มสูงข้ึน ฤดูฝนปริมาณความตอ้งการร่มจะมีมากข้ึน และในฤดูหนาวอุปสงคข์องเส้ือ

กนัหนาวจะมีมากข้ึน  

8. สภาพการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ แมว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของแต่ละประเทศจะเท่ากนั 

แต่ถา้โครงสร้างการกระจายรายไดข้องประเทศแตกต่างกนั ปริมาณความตอ้งการในสินค่ากจ็ะแตกต่างกนั

ดว้ย ตวัอยา่งเช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริกามีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงและใกลเ้ คียงกนั แต่มีการ

กระจายรายไดแ้ตกต่างกนัมาก กล่าวคือ ประชากรของซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ยงัยากจน มีคนกลุ่มนอ้ย

เท่านั้นท่ีร่ํารวยจากการเป็นเจา้ของบ่อนํ้ามนั ขณะท่ีประชากรของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นคนชนชั้น

กลาง รายไดไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั ดงันั้น ปริมาณความตอ้งการซ้ื อสินคา้ชนิดใด ชนิดหน่ึงของทั้ง 2 

ประเทศ ยอ่มแตกต่างกนั  

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร  

ส่ือมวลชน  (Mass  Communication)  คือรูปแบบของการส่ือสารท่ีกลุ่มผูรั้บสารจะตอ้งเป็นกลุ่มชน

ขนาดใหญ่  ท่ีมีความหลากหลายและไม่จาํเป็นตอ้งเคยรู้จกัอยูใ่นสงัคมเดียวกนัหรือมีประสบการณ์ร่วมกนั

มาก่อน     ผูรั้บสารแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร 

(Demographic Characteristics) ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสงัค ม   โดยผูรั้บ

ข่าวสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกนัไป

ดว้ย   การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์เพื่อทาํความเขา้

ใจความเก่ียวพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับสาร  มีรายละเอียดดงัน้ี 

อายุ  เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการมี

ชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจาํตวับุคคลท่ีสาํคญัมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์   โดยอายจุะแสดงถึงวยัวฒิุของบุคคล  และเป็นเคร่ืองบ่ งช้ีถึงความสามารถในการทาํความ

เขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนั   การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผา่นมา

แตกต่างกนั   หรืออีกประการหน่ึงคืออายจุะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเดน็ต่างๆ   เช่นเร่ือง

การเมืองความสนุกสนาน การเตรียมตวัสร้ างอนาคตเป็นตน้ นอกจากนั้นกจ็ะช้ีใหเ้ห็นอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั

ออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกนัอนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผา่นการกลัน่กรองจาก
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ประสบการณ์ของช่วงวยัท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายขุอง

บุคคล 

เพศ ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่กาํเนิด ในประชากรกลุ่มใดๆ ก็

ตาม จะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซ่ึงโดยปกติแลว้จะมี

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนัเพราะธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศมาใหก้บัประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็น

ปัจจยัพื้นฐานดา้นร่ายก ายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่กาํเนิดของบุคคล   เม่ือเป็น

สมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตวักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคคล ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็

มีความแตกต่างกนัดว้ย    ความแตกต่างทางเพศทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 

กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้และมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย

ไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีใหเ้กิดจากการรับข่าวสารนั้นดว้ย (WiloGoidhaborsadore and Yates, 2002 :114  อา้งถึง

ใน  ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) 

ระดบัการศึกษา การศึกษาในท่ีน้ีหมายถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจากสถาบนัการศึกษา และท่ีไดรั้บ

จากประสบการณ์ของชีวิตการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้หนงัสือ 

ระดบัการศึกษาจะทาํใหค้ นมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกนั

ออกไป ทาํใหผู้พ้ดูสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีจะยกมากล่าวได ้

การศึกษานอกจากจะทาํใหบุ้คคลมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนแลว้ การศึกษายงัทาํใหเ้กิดความแตกต่างทาง

ทศันคติ ค่านิยม และคุณธร รมความคิดอีกเช่นกนั   นอกจากน้ีปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) ยงัไดก้ล่าววา่

การศึกษา เป็นลกัษณะสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ี

ต่างกนั ยคุสมยัท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ 

และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม จะเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคลท่ีมีสถานะ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกต่างกนัทั้งการประกอบอาชีพ  รายได ้ ศาสนา  รวมไปถึงสถานภาพสมรสยอ่ม

ส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ธีระภทัร์  เอกผาชยัสวสัด์ิ,  2551)  

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอาํนาจการใชจ่้ายในการบริโภค

ข่าวสาร  ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะ มีโอกาสท่ีดีกวา่ในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแล

ตนเอง ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าจะมีการศึกษานอ้ย ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการ

แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 
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อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งกา รรวมกลุ่ม จะบ่บ่งบอก

ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุ่มชาวนากจ็ะสนใจเก่ียวกบั

เร่ืองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย เป็นตน้ ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยา่งหน่ึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึง

กไ็ด ้ซ่ึงกจ็ะทาํใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป 

ศาสนาหรือกลุ่มความเช่ือในศาสนา  เช่น ศาสนาพทุธ อิสลาม หรือศาสนาคริสต ์หรืออ่ืนๆ ยอ่มมี

แนวคิด  วฒันธรรม  ประเพณี  และหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการรับสารแตกต่างกนัตามรายละเอียด

ปลีกยอ่ยของศาสนา   ดงันั้นการส่ือสารหรือถ่ายทอดขอ้มูลโดยการพิจาร ณาความแตกต่างทางศาสนายอ่ม

เป็นผลดีในการสามารถสงสารใหแ้ก่ผูรั้บสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมากท่ีสุด 

สถานภาพสมรส  หมายถึง การครองเรือนซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมา้ย หยา่ หรือ

แยกกนัอยู ่ลกัษณะความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี คว ามเช่ือถือทางดา้นศาสนา ยอ่มมีอิทธิพล

ต่อสถานภาพการสมรส ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร  สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความ

มีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร   สตรีท่ีสมรสแลว้และ

สตรีท่ียงัโสดยอ่มมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากสภาพครอบครัว  และอิทธิพลของ

จาํนวนบุคคลรอบขา้ง 
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การตรวจเอกสาร 

 

สาํหรับงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทศันคติ และการยอมรับนวตักรรม 

ไดผ้ลวา่ คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ คือ ความไดเ้ปรียบเชิงเทียบ ความเขา้กนัได้

กบัลกัษณะงาน ความสลบัซบัซอ้นในการใชง้าน การทดลองใชง้าน และการสงัเกตเห็นผลไดง่้ายมี

ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับ มีดงัน้ี 

ชนานนัท ์คงธนาฤทธ์ิ (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และการยอมรับ

การบริโภคส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อพนัธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ประชาชนท่ี

มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อ

พนัธุกรรมแตกต่างกนั ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกั น มีความรู้และ

ทศันคติ และการยอมรับการบริโภคส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนั การเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อพนัธุกรรม มีความสมัพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อพนัธุกรรม การ

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อพั นธุกรรม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อ

ทางพนัธุกรรม การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อทางพนัธุกรรม มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับ

การบริโภคส่ิงมีชีวิตท่ีตดัต่อพนัธุกรรม ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายการยอมรับการบริโภคส่ิงมีชีวิตท่ีตั ดต่อ

พนัธุกรรม ไดแ้ก่ทศันคติและอาย ุ

สุมาลี ตั้งจิตตศี์ล (2537) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการรักษาคุณภาพแหล่ง

นํ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดมี้

ความสมัพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัการรักษาคุ ณภาพแหล่งนํ้า นอกจากน้ี ความรู้มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ

และการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพแหล่งนํ้า 

ปิยวดี ทองบุ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือ ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และการมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน ของประชาชนในเขตกรุงเพมหานคร ” จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เปิดรับส่ือเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนอยูใ่นระดบันอ้ย มี

ความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีทศันคติเก่ียวกบัปัญหาโลกร้อนและการแกไ้ขปัญหาโดยรวม วา่

เป็นปัญหาท่ีมีความสาํคญั และจาํเป็นตอ้งแกไ้ข เน่ืองจา กเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเราโดยตรงนอกจากน้ียงัพบวา่

ปัจจยัดา้นต่างๆมีความสมัพนัธ์ต่อกนัดงัน้ี ลกัษณะทางกลุ่มตวัอยา่งศาสตร์ มีผล ต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
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เก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน การเปิดรับส่ือกบัระดบัความรู้ ความเขา้ใจ พบวา่ระดบัการเปิดรับ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ข ปัญหาภาวะโลกร้อน แต่มี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคติแปรผนัตรง ความรู้ ความเขา้ใจ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคติแบบแปร 

นภดล ทองมัน่ (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์

และการเปิดรับส่ือท่ีมีต่อความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมต่อเร่ืองการบริจาคอวยัวะของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะจากส่ือโทรทศัน์

อยูใ่นระดบัปานกลาง และนอกจากน้ี ยงัพบวา่ความแตกต่างดา้นเพศ และ อาย ุ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรู้

เร่ืองการบริจาคอวยัวะ 

สุวรรณี โพธิศรี (2535) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมในการปร้อง

กนัโรคเอดส์ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ปริมาณการเปิดรับข่าวสาร

โรคเอดส์มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมในการป้องกนัโรคเอดส์ 

วรสิทธ์ิ วิมลประภาพร และกมลทิพย ์ชีวะวิชวาลกลุ (2551 ) ไดศึ้กษาเร่ือง “ ทศันคติและการ

ยอมรับนวตักรรม 3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ และการยอมรับนวตักรรม 3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

การใชบ้ริการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริการ 3G สารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย ี 3G ระดบัค่าใชบ้ริการท่ี

ยอมรับได ้ความสบาย ความปลอดภยั และประโยชน์ในการใชบ้ริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ และกา ร

ยอมรับนวตักรรม 3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด  คือ ประโยชน์ในการใชบ้ริการโดยรวม รองลงมาคือ

ความปลอดภยั ความสบาย และระดบัค่าบริการท่ียอมรับได ้โดยปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์แบบแปรผนัตรงกบั

ทศันคติ การยอมรับนวตักรรม 3G  บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และปัจจยัประโยชน์ในการนาํโทรศพัทไ์ปใชง้าน

ในต่างประเทศท่ีรองรับระบบ 3G โดยปัจจยัมีความสมัพนัธ์แบบแปรผนักบัทศันคติ และการยอมรับ

นวตักรรม 3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวไดว้า่ ปัจจยัของผูรั้บสารจะ มีอิทธิพลใน

การเลือกเปิดรับสาร หรือผลกระทบอนัจาํกดัของส่ือหรือการส่ือสารท่ีมีต่อผูรั้บสารเอง เช่น การเผยแพร่

ข่าวสารเก่ียวกบัโทรทศัน์ระบบดิจิตอลนั้นกระบวนทศัน์ผลกระทบอนัจาํกดัของส่ือ จะใชอ้ธิบายไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและตอบตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของแต่ละบุคคลมี

ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคล โดยปักเจกบุคคลจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาในการเลือกเปิดรับ 

เลือกใหค้วามสนใจ เลือกรับรู้และตีความหมาย รวมทั้งเลือกจดจาํแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารจึงอาจมีความแตกต่างตามลกัษณ ะทางประชากรของผูรั้บชมยอ่มแตกต่างกนั ซ่ึงทาํใหมี้ผล

ต่อการยอมรับนวตักรรม การเปิดรับข่าวสารจึงเป็นตวัแปรท่ีเป็นผลของกระบวนการส่ือสาร ส่งผลถึงการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม ดงันั้นความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆมีความเช่ือมโยงซ่ึง
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กนัและกนั โดยหากค วามคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดบัใดระดบัหน่ึงกจ็ะมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงทั้งส้ินซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมากาํหนดเป็นตวัแปรความรู้และทศันคติท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารการใหข้อ้มูลข่าวสารจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ โด ยเฉพาะการ

ทาํใหป้ระชาชนไทยเกิดการยอมรับในเร่ืองนั้นๆ งานวิจยัจึงไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาทศันคติ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลถึงประโยชน์เชิงเทียบ ความเขา้กนัได ้ความสลบัซบัซอ้น 

การนาํไปทดลองใช ้และการสงัเกตเห็นผลได ้ 

 ดงันั้นในทฤษฎี และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวไดว้า่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือข่าวสารความรู้ทศันคติ การตดัสินใจยอมรับท่ีแตกต่างกนั และ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ ทศันคติ การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลไม่วา่จะเป็นความรู้ท่ีผูรั้บสารไดเ้ปิดรับขอ้มูลหรือข่าวสารจากส่ือต่างๆดว้ยตนเอง 

ส่งผลต่อการตดัสินใจการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ความสามารถท่ีเขา้กนัได ้ไม่

ซบัซอ้น ทดลองได ้และสงัเกตเห็นผลไดน้ั้น ลว้นมีความสาํคญัต่อการยอมรับนวั ตกรรมใหม่ๆ เม่ือใดท่ี

บุคคลยอมรับนวตักรรมใหม่ใดๆกต็าม ยอ่มตอ้งศึกษาหาความรู้ขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจกบัส่ิงนั้นเสียก่อน

แลว้จะพิจารณาวา่ส่ิงนั้นดีมีประโยชน์ต่อเขาหรือไม่ มีความรู้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น  ซ่ึงการไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลกมี็ผลต่อการรับรู้ และนาํไปสู่การตดัสินใจ

ในการเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ในระบบดิจิตอลเพื่อนาํไปสู่แนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์การเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชนต่อไป 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ    -อาย ุ  - สถานภาพ   -ระดบัการศึกษา    -รายได ้   -อาชีพ   -สมาชิกในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

-ดิจิตอลทีว ีคืออะไร 

-ทาํไมตอ้งเปล่ียน/เปล่ียนอยา่งไร 

-การรับรู้ข่าวสาร /ช่องทางการรับรู้ 

-แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีวี 

 
 

การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล 

-เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนผา่นฯ 

-เห็นดว้ยกบัการแจกคูปอง 

-ระบบแอนะลอ็กแบบเก่ากย็งัชมได้

อยูไ่ม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียน 

ไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ เน่ืองจากรับชม

ผา่นระบบอ่ืนอยูแ่ลว้ 

- การรับชมผา่นกล่องทรู วิชัน่ 

- การรับชมผา่นกล่อง PSI 

- การรับชมผา่นช่องเคเบ้ิลต่างๆ 

เกิดการยอมรับเปิดรับการเปล่ียน

มาใชโ้ทรทศัน์ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล 

 

เกิดการไม่ยอมรับการเปล่ียนมา

ใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

 

ยอมรับการเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล 

- การใชก้ล่องรับสญัญาณ Set Tob box 

- การรับชมโทรทศัน์ท่ีมีจูนเนอร์รับสญัญาณ

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในตวั 

 

การรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี 

-จาํนวนช่องดิจิตอลทีวี 

-ฝนตกภาพยงัคมชดั 

-เน้ือหารายการท่ีหลากหลาย 

-ภาพมีความคมชดัสูง 
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ภาพที ่3 กรอบแนวคิดการศึกษา 

สมมุติฐานการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ ภาคพื้นดิน ในระบบ

ดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานในการศึกษาดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นโทรทศัน์ภาคพื้นดินท่ีแตกต่าง

กนั 

3. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

4.ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

 

วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

แหล่งทีม่าของข้อมูล (Source of data) 

 กระบวนการวิจยัคือการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละตอ้งเช่ือมโยง

สอดคลอ้งกบัขั้นตอนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดขอ้สมมติฐาน เทคนิค

การวดัและวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์ ขอ้มูลอาจมาจากขอ้มูล

ปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ อนัประกอบไปดว้ยขอ้มูลเชิงปริมารและเชิงคุณภาพ 
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(1.) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) หมายถึงการจดัทาํแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ

วิจยัแบบสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่งผูอ้าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ

สาํรวจ(Survey Method)โดยจะสอบถามก่อนวา่มีความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลหรือไม่

เพื่อเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะทาํการแจกแบบสอบถาม 

(2.) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) หมายถึงการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการเปล่ียนผา่นไปสู่

การแพร่ภาพโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล จากสาํนกังานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นขั้นตอนการนาํขอ้มูลเชิงปริมาณ (ตวัเลขประเภท interval, Ratio) และขอ้มูลเชิง

คุณภาพ (ขอ้ความหรือตวัเลขประเภท Nominal, Ordinal) ท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าทาํการวิเคราะห์เพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงขอ้สรุปของการวิจยั 

(1.) วิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุการศึกษา อาชีพ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้

ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   

(2.) วิเคราะห์เชิงปริมาณ  เป็นการวิจยัท่ีไดข้อ้มูลท่ีอยูใ่นลกัษณะของตวัเลขและต้ องใชว้ิธีการทาง

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปผลการวิจยั หรืออาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึง คือการวิจยัท่ีศึกษาตวัแปรเชิง

ปริมาณ 

 

ประชากร (Population) 

  กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคือกลุ่มประชากรท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและข่าวสารจากส่ือต่างๆ

เก่ียวกบัการแพร่ภาพโทรทศัน์ระบบดิจิตอลโดยถูกสุ่มมาจากประชากร 

 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  และไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีรับชมโทรทศัน์ท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงพิจารณาเลือกขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมโดยใช้

สูตรการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (Churchill, 1996: 544) โดยกาํหนด

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ดงัน้ี (กลัยา วานิชย ์บญัชา, 2549 ) 

จากสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
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n =
𝑍𝑍2pq
𝑒𝑒2  

  

 n= ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 𝑍𝑍2  = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 p = ค่าประมาณเปอร์เซ็นตท่ี์คาดหวงั 

 q = 1 - p 

 𝑒𝑒2  = ค่าความคลาดเคล่ือน กาํหนดใหเ้ท่ากบั 5% 

 

นาํค่าต่างๆไปแทนในสูตร 

 

 n = 1.962(0.5)(0.5)
(0.05)2  

  = 384.16 

 

จากการคาํนวณจะไดค่้า n = 384.16 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งทาํการศึกษาใน

คร้ังน้ี 400 ตวัอยา่ง 

 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวนประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร มีทั้งส้ิน 5,674 ,843 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,2555 ) โดยเกบ็ขนาด

ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ใน 12 เขต จากจาํนวนทั้งส้ิน 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขนาดท่ีสามารถใช้

เป็นตวัแทนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งเพียงพอและเห มาะสม ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนง่ายๆดงัน้ี 

  ขั้นตอนที ่1 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งเขตของสาํนกัผงัเมือง 

กรุงเทพมหานคร 50 เขต 5,674,843 คน 
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1.  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตดิน

แดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี และเขตวงัทองหลาง 

2.  กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย ปทุมวนั  บางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา  เขต

คลองเตย     เขตวฒันา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ  ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ  เขตลาดพร้าว เขตหลกัส่ี   เขตดอนเมือง เขต

สายไหม และ เขตบางเขน 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  ประกอบดว้ย บางกะปิ   สะพานสูง  เขตบึงกุ่ม  เขตคนันายาว  เขต

ลาดกระบงั   เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

5.  กลุ่มกรุงธนเหนือ  ประกอบดว้ย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอกใหญ่  เขบางกอก

นอ้ย   เขตบางพลดั    เขตตล่ิงชนั  และเขตทวีวฒันา  

6.  กลุ่มกรุงธนใต ้ ประกอบดว้ย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขนุเทียน  เขตบาง

บอน   เขตราษฎร์บูรณะ  และเขตทุ่งครุ 

 

  ขั้นตอนที ่2 ในการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)เป็นการ

เลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั โดยจดัแบ่งตามกลุ่มเขต จาํนวน 6 กลุ่ม โดย

ผูว้ิจยัจะเลือกรายช่ือเขตข้ึน มา 2 เขต เช่น กลุ่มกรุงเทพกลาง มีรายช่ือของเขตพระนคร เขตดุสิต   เขตป้อม

ปราบศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ์   เขตดินแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวงัทองหลาง 

เป็นตน้ โดยผลการเลือกไดเ้ขตท่ีจะสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

1.  กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตพระนคร เขตดุสิต  

2.  กลุ่มกรุงเทพใต ้ เขตพระโขนง  เขตบางรัก  

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ   เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  เขตประเวศ เขตสะพานสูง 

5.  กลุ่มกรุงธนเหนือ   เขตตล่ิงชนั  เขตคลองสาน 

6.  กลุ่มกรุงธนใต ้   เขตราษฎร์บูรณะ  เขตบางแค 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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 การวิจยัในคร้ังน้ีใชว้ิธีสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยคาํถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่ง

คาํถามออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

1.แบบสอบถามทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามไดแ้ก่เพศ,อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อครอบครัวและจาํนวนบุตร 

2.แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและขอ้มูลข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ในระบบ

ดิจิตอล 

3.แบบสอบถามดา้นความรู้ในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

4.แบบสอบถามดา้นทศันคติในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

5.แบบสอบถามเร่ืองการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี  (Frequency)และร้อยละ  

(Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลอธิบายพฤติกรรมตดัสินใจในการเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ในระบบ

ดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและอธิบายคะแนนเฉล่ียของการใหร้ะดบัความสาํคญัข อง

ปัจจยัส่วนอ่ืนๆซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้สึกส่วนตวั ความยากในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโทรทศัน์ในระบบ

ดิจิตอล 

2.2 สถิติการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

2.2.1 ใชค่้าสถิติไคสแควร์ (χ2) ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีใชก้บัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นนาม 

บญัญติั (Nominal Scale) (ศิริวรรณและคณะ, 2541: 157 ) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยมี 

สูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

χ2 = ��.
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜

�

𝑘𝑘

𝑜𝑜=1

 

โดยท่ี Eij คือความถ่ีท่ีคาดหมาย 

 Oij คือความถ่ีท่ีสงัเกตได ้

 

2.2.2 ใชค่้าสถิติ T-Test ใชส้าํหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่มท่ี 
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ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01, 0.05, 0.1 

 

 



บทที ่3 

ข้อมูลทัว่ไป 

การเปลีย่นผ่านสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

 กิจการโทรทศัน์นั้นถือไดว้า่เป็นกิจการท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของประเทศ

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนในหลายดา้น อาทิ ความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม 

และการใชชี้วิต การเปล่ียนไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอลจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิ ตของประชาชน จาก

ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหลายหลายมากยิง่ข้ึน ทาํใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นความเป็นอยู ่

ความคิด ความเขา้ใจต่อสงัคมภายนอก  และมีโอกาสท่ีจะเลือกในส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมาก

ยิง่ข้ึน  

แต่เดิมจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการส่งสญัญาณโท รทศัน์แบบภาคพื้นดิน หรือ Terrestrial 

Broadcasting ระบบแอนะลอ็ก (Analog)  โดยส่งคล่ืนความถ่ีผา่นอากาศ ไปยงัเสาหนวดกุง้หรือกา้งปลา

ตามท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน ในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยคุ (Generation) คือ 

ยคุท่ี 1 ยคุโทรทศัน์ขาว-ดาํ (พ.ศ. 2490 – 2510) ยคุท่ี 2 ยคุโทรทศัน์สี (พ.ศ.2510 – 2555) และยคุท่ี 3 คือ ยคุ

โทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงในยคุกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล หรือ ยคุท่ี 3 น้ีไดมี้การเปล่ียนโครงสร้างการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ โดยจะมีการประกอบกิจการท่ีแยกออกจากกนัระหวา่งผู ้ ผลิต

รายการ ผูใ้หบ้ริการโทรทศัน์ (ช่องรายการ ) ผูใ้หบ้ริการโครงข่าย ผูใ้หบ้ริการลูกคา้ และส่ิงอาํนวยความ

สะดวก แตกต่างจากยคุท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีเพียงผูผ้ลิตรายการ และผูแ้พร่เสียงแพร่ภาพไปยงัผูช้มผา่นทาง

สถานีโทรทศัน์ เท่านั้น ตามภาพท่ี 4 

 

 

ภาพที ่4 ลกัษณะการแพร่ภาพไปยงัผูช้มผา่นทางสถานีโทรทศัน์ 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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โทรทศัน์ระบบดิจิตอล หรือดิจิตอลทวี ีคอือะไร 

 การส่งสญัญาณโทรทศัน์แบบภาคพื้นดิน ระบบแอนะลอ็ก ของไทยทุกวนัน้ี มีการออกอากาศอยู่

เพียง 6 ช่องรายการ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุ โทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

(สทท./NBT) และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (TPBS) เน่ืองจากการส่งสญัญาณโทรทศัน์หน่ึงช่อง ตอ้งใช้

ช่วงคล่ืนกวา้ง แต่หากใชเ้ทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดิจิตอลนั้น จะมีการบีบอดัสญัญาณ (Digital 

Compression) ทาํใหใ้น 1 ช่องความถ่ี (8 MHZ) ตามแบบแอนะลอ็กเดิม จะใชอ้อกอากาศไดถึ้ง 10-15 ช่อง

ในระบบดิจิตอลในความคมชดัปกติ นบัวา่เป็นการใชค้ล่ืนความถ่ีวิทยมุาอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนมาก เม่ือ

เทียบกบัระบบแอนะลอ็ก  อีกทั้งโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ยงัมีคุณภาพของสญัญาณท่ีดีข้ึน ภาพจะคมชดัเสมอ 

อตัราการถูกรบกวน นอ้ย ไม่มีคล่ืนแทรก  หรือการสะทอ้น  รวมไปถึงการรับชมท่ีชดัเจนแมข้ณะอยูใ่น

พาหนะเคล่ือนท่ีกต็าม แต่กรณีท่ีเป็นจุดอบัสญัญาณจะไม่สามารถรับภาพใดๆ ไดเ้ลย ซ่ึงแตกต่างจากระบบ

แอนะลอ็ก ท่ีจะเกิดภาพหิมะตกหรือภาพทบัซอ้นในจุดท่ีสญัญาณอ่อน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ

โครงข่ายในกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดงันั้น กสทช . จึงไดผ้ลกัดนัใหมี้การขยายโครงข่ายใหค้รอบคลุม

เพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ เพื่อขจดัปัญหาการมีจุดอบัสญัญาณดงักล่าว 

  

มาตรฐานโทรทศัน์ระบบดิจิตอลทีป่ระเทศไทยเลอืกใช้ 

หน่ึงในประเดน็สาํคญัของการเปล่ียนผา่นระบบโทรทศัน์จ ากแอนะลอ็กสู่ระบบดิจิตอล คือการ

เลือกใชม้าตรฐานเทคโนโลย ีท่ีปัจจุบนัในโลกมีมาตรฐานเทคโนโลยโีทรทศัน์หลกัถึง 4 มาตรฐาน แต่ละ

มาตรฐานต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการพิจารณาเลือกมาตรฐานเทคโนโลยโีทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของไทยในคร้ังน้ีจึงเป็นประเดน็ท่ีต้ องมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ทั้งประเดน็เชิง

ประสิทธิภาพทางเทคโนโลย ีเชิงประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความสอดคลอ้งกบั

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งน้ี จากการพิจารณาและคดัเลือกโดย กสทช . มาตรฐานกิจการโทรทศัน์

ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ท่ีไดรั้บการเลือกใช ้คือ มาตรฐาน DVB-T2 (Second Generation Digital 

Terrestrial Television Broadcasting System) โดยคดัเลือกจากการพิจารณาในสามประเดน็หลกั ดงัน้ี  

1.ประสิทธิภาพเชิงเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงมาตรฐาน DVB-T2 ไดรั้บการพฒันาจาก

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมจากทวีปยโุรป ดงันั้นมาตรฐาน DVB-T2 จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็น

มาตรฐานท่ีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตอีกยาวนาน และทาํใหท้รัพยากรคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูจ่าํกดั
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สามารถท่ีจะรองรับจาํนวนผูป้ระกอบการไดม้ากข้ึน จากท่ีคล่ืนความถ่ีวิทยเุดิมสามารถ ส่งไดเ้พียงหน่ึงช่อง

รายการเท่านั้นสามารถนาํมาใชส่้งไดม้ากถึง 10-15 ช่องรายการดว้ยคุณภาพท่ีดีข้ึนอีกดว้ย  

2. ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  หากประชาชนจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับภาระในการจดัหาอุปกรณ์

ภาครับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ในฐานะภาครัฐท่ีมีอาํนาจในการเลือกมาตรฐานจึงควรเลือกมาตรฐานท่ี

ประชาชนมีภาระนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น การเลือกมาตรฐานท่ีประชากรส่วนใหญ่ของโลกเลือกใชจ้ะส่งผลใหเ้กิด

การผลิตอุปกรณ์เป็นจาํนวนมากซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) และทาํใหร้าคา

อุปกรณ์ของมาตรฐานนั้นๆ มีราคาลดลง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มาตรฐาน DVB-T2 เป็น

มาตรฐานท่ีจาํนวนประเทศประกาศรับรองมากท่ีสุด อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย และประเทศ

รัสเซีย เป็นตน้  

3. ความสอดคลอ้งกบัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่การเปล่ียนผา่น

กิจการโทรทศัน์ไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

ต่างมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนผา่นเช่นกนั และประเทศต่าง ๆเหล่านั้นต่างกมี็ความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณาเลือกมาตรฐานโทรทศัน์เช่นเดียวกบัประเทศไทย ดงันั้นรัฐบาลของประเทศต่างๆจึงมีแนวคิดท่ี

ร่วมกนัพิจารณาใหป้ระเทศต่างๆภายในภูมิภาคอาเซียนเลือกใชม้าตรฐานเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ทางเศรษฐศาสตร์ตามท่ีกล่าวมาในขา้งต้ น นอกจากนั้นแลว้ยงัเป็นการสนบัสนุนการคา้ภายในภูมิภาคอีก

ดว้ย ดงันั้นท่ีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI) 

ในปี 2555 มีความเห็นร่วมกนัใหใ้ชม้าตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานโทรทศัน์ระบบดิจิตอลของภูมิภาค

อาเซียน ร่วมกนั 

มาตรฐานโทรทศัน์ระบบดิจิตอลดงักล่าวไดถู้กเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2555 รับทราบมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) ในการ

ประชุม คร้ังท่ี 16/2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 เก่ียวกบัการรับรองมาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐาน

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของไทย 

 

ระยะเวลาการเร่ิมโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี พ .ศ. 2555 ไดก้าํหนดใหมี้การเร่ิมตน้การรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความ ถ่ีใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 

เมษายน พ .ศ. 2555 และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงมีกรอบการ

ดาํเนินงานอยูใ่นช่วงระหวา่งปี 2555- 2559 ยทุธศาสตร์การเปล่ียนผา่นไปสู่การรับส่งสญัญาณ
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วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ไดมี้การกาํห นดระยะเวลาในการดาํเนินงาน อาทิ ใหมี้

การเร่ิมรับส่งสญัญาณวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ภายใน 4 ปี มีมาตรการส่งเสริม

สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการผลิตอุปกรณ์รับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ภายใน 3 ปี มี

มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนอุปกรณ์รับสญัญ าณวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลสาํหรับผูมี้

รายไดน้อ้ยภายใน 3 ปี และมีจาํนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ท่ีสามารถรับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี  

 

กระบวนการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

 ตลอดช่ วงเวลาท่ีผา่นมา กสทช . ไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่การศึกษาวิจยัเพื่อเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมาะสม และการวางแผนการใชค้ล่ืนความถ่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศ และไดป้รับเปล่ียน

รูปแบบของใบอนุญาตผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีรองรับการเปล่ียนผา่ นไปสู่

ระบบดิจิตอล โดยไดจ้ดัทาํประกาศ กสทช . เร่ือง กาํหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ รวมถึงการดาํเนินการต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง จากกรอบแนวทางลกัษณะและประเภทกิจการจึงสามารถนาํไปสู่กระบวนการจั ดการดา้นการออก

ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ได ้ซ่ึงในประกาศดงักล่าวไดก้าํหนดลกัษณะของการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการโครงข่าย การ

ใหบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวก การใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ และการ ใหบ้ริการแบบประยกุต ์

แสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5 ลกัษณะประเภทกิจการกระจายเสียงโทรทศัน ์

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ 

การใหบ้ริการโครงข่าย การใหบ้ริการ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การใหบ้ริการกระจายเสียง 

หรือโทรทศัน์ 
การใหบ้ริการ 
แบบประยกต ์

กิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี กิจการท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี 

บริการสาธารณะ บริการชุมชน บริการทางธุรกิจ 

ประเภ

  
ประเภ

  
ประเภ

  
ระดบั 

 
ระดบั

 
ระดบั
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กระบวนการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการ

เปล่ียนผา่น ช่วงเปล่ียนผา่น และช่วงหลงัการเปล่ียนผา่น สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ 

 

ภาพที ่6 กระบวนการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ทั้งน้ี กสทช . ไดก้าํหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล โดยไดป้ระกาศการเร่ิมการเปล่ียนผา่นระบบการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์เป็น

ระบบดิจิตอลของประเทศไทยแก่สาธารณะไปแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555 เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งและ

ประชาชนทัว่ไปรับทราบถึงทิศทางและแนวทางการดาํเนินการ เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดเ้ตรียมความพร้อม  

 

การยุติการรับส่งสัญญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็ก  

ในปี พ.ศ. 2558 กสทช. จะเร่ิมพิจารณาจดัทาํแผนการยติุการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบ

แอนะลอ็ก (Analogue Switch-Off : ASO) พร้อมทั้งการใชป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีท่ีไดคื้นจากการยติุ

ระบบแอนะลอ็ก (Digital Dividend) โดยการพิจารณาจดัทาํแผนการยติุฯ นั้น จะคาํนึงถึงความพร้อมของ

ประชาชน ผูป้ระกอบกิจการ และประเทศโดยรวม รวมถึงกรอบระยะเวลาในการยติุของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน ท่ีไดก้าํหนดช่วงเวลายติุการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็ก อยูภ่ายในช่วงระหวา่ง

ปี 2558-2563 
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การออกประกาศ มาตรการ หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล ของ 

กสทช. ทีไ่ด้ดําเนินการแล้ว  

1. กาํหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

การออกประกาศ กสทช . เร่ือง แผนการเปล่ียนระบบการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์เป็นระบบ

ดิจิตอล ซ่ึงเป็นการกาํหนดนโยบายและกรอบเวลาสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการเปล่ียนระบบการ

รับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์จากระบบแอนะลอ็กไปสู่ระบบดิจิตอล  

2. จดัเตรียมความถ่ีวิทยสุาํหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

 เพื่อใหค้วามถ่ีวิทยสุาํหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการใชง้านอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและอุตสาหกรรม

โทรทศัน์ กสทช. ไดอ้อกประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยสุาํหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลโดยมีการกาํหนดช่วงการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอ็กแบบ

คู่ขนาน (Simulcast) ใหส้อดคลอ้งกบัแผนความถ่ีวิทยโุทรทศัน์ของประเทศ พ .ศ. 2539 ซ่ึงเป็นแผนความถ่ี

วิทยสุาํหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะลอ็กเดิม 

3. การจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท่ีผา่นมา กสทช . ไดจ้ดัทาํประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการ เพื่อรองรับ

การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอล โดยสามารถสรุปหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาต ดงัแผนภาพท่ี 7 

 

ภาพที ่7 ประกาศกาํหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ในส่วนของการอนุญาตใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ไดมี้การออกประกาศหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการอนุญาตการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ โดยสาํหรับกิจการท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีไดมี้การออก

ประกาศเพิ่มเติมคือ ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีสาํหรับการใหบ้ริ การโทรทศัน์

ในระบบดิจิตอล ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต 

หลกัเกณฑใ์นการออกใบอนุญาต เอกสารหลกัฐาน หรือขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการอนุญาต วิธีการ

พิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ ใชค้ล่ืนความถ่ี

ดงักล่าว รวมทั้งเง่ือนไขอ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชค้ล่ืนความถ่ี  อีกทั้ง การออกประกาศหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการคดัเลือกใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

เพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความ ถ่ีเพื่อใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ประเภท

บริการทางธุรกิจ ไดท้ราบล่วงหนา้เก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีท่ีจะอนุญาตใหใ้ช ้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกให้

ใชค้ล่ืนความถ่ี ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนท่ีจาํเป็น รวมถึงการจดัทาํประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการ

ประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

สาํหรับการอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายนั้น มีประกาศหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบงัคบัใชแ้ล้ วจาํนวน 2 

ฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ซ่ึงได้

กาํหนดข้ึนเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะประกอบกิจการไดท้ราบล่วงหนา้เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต  

วิธีการขอรับใบอนุญาต หลกัเกณฑใ์นการออกใบอนุญาต เอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

อนุญาต วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลา การพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้

ประกอบกิจการดงักล่าว รวมทั้งเง่ือนไขอ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรับการประกอบกิจการใหบ้ริการโครงข่ายกระจาย

เสียงหรือโทรทศัน์ และประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญ าตเพิ่มเติมในส่วนการใหบ้ริการโครงข่าย

โทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ท่ีกาํหนดวิธีการพิจารณาอนุญาตและสิทธิ

หนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

โดยตอ้งขยายโครงข่ายใหส้ามารถคร อบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศนบัจากวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตอยา่งนอ้ย  

ดงัน้ี 

ครอบคลุมครัวเรือน (ร้อยละ) ภายในระยะเวลา (ปี) 

50 1 

80 2 

90 3 

95 4 
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นอกจากน้ี ยงัตอ้งจดัใหมี้การแพร่สญัญาณเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการในเขตเทศบาลเมืองข้ึนไปสามารถรับ

สญัญาณไดใ้นลกัษณะการรับสญัญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) ดว้ย 

ในส่วนการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์นั้น  ท่ีประชุม  กสท. คร้ังท่ี 

23/2556 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ

โทรทศัน์สาํหรับการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

กองทพับก บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน ) กรมประชาสมัพนัธ์ และองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภ าพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และเพื่อประโยชน์ในการเปล่ียนผา่นไปสู่ระบบการรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย และประโยชน์สาธารณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรอนุญาตให้

หน่วยงานดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ ประเภทท่ีใชค้ล่ืนค วามถ่ีภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี กสท . มีมติ โดยไดก้าํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในการ

อนุญาตเพิ่มเติมเฉพาะรายของผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 

การกาํหนดจํานวนและประเภทช่องรายการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

ในเบ้ืองตน้ ไดก้าํหนดช่องรายการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ทั้งหมด 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่อง

รายการบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ช่องรายการบริการสาธารณะ 12 ช่อง (ระดบัชาติ) โดยช่อง

รายการทั้ง 2 ประเภทจะเป็นการใหใ้บอนุญาตแบบใชว้ิธีการคดัเลือก (Beauty Contest) และช่องรายกา ร

บริการทางธุรกิจ 24 ช่อง (ระดบัชาติ ) จะใชว้ิธีคดัเลือกโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี (Auction) ตามท่ี

พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดไว ้ทั้งน้ี ไดมี้การแบ่งช่องร ายการบริการทางธุรกิจออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ ช่องรายการเดก็ เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง ช่องรายการข่าวสารและสาระ 7 ช่อง ช่อง

รายการทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (Standard Definition : SD) 7 ช่อง และช่องรายการทัว่ไปแบบความ

คมชดัสูง (High Definition : HD) 7 ช่อง  
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ภาพที ่8 ประเภทช่องรายการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ประโยชน์ของโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

การปรับเปล่ียนเขา้สู่ระบบโทรทศัน์ระบบดิจิตอล จะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บชมโทรทศัน์ดว้ย

คุณภาพสญัญาณท่ีดีข้ึนทั้งในระบบ SD และ สามารถพฒันาใหแ้พร่ภาพไดใ้นระบบความคมชดัสูง HD 

ปราศจากสญัญาณรบกวน ไดรั้บชมโทรทศัน์ดว้ยอตัราส่วนภาพแบบ Widescreen คือสามารถรับชมภาพได้

เตม็จอทีวีตามตน้ฉบบั  

 

ภาพที ่9 ภาพเปรียบเทียบความคมชดัระหวา่งระบบแอนะลอ็กและระบบดิจิตอล 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

S

D 

H

D 
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อีกทั้งการมีจาํนวนช่องท่ีมากข้ึน และบริการท่ีหลากหลาย จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้บัประชาชน 

จากท่ีมีเพียง 6 ช่อง เพิ่มมากข้ึนเป็น 48 ช่อง ซ่ึงจะสามารถตอบสนองกบัชีวิตสงัคมสมยัใหม่ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัเทคโนโลย ีและส่ือสงัคม (Social Media) มากข้ึนเร่ือยๆ  

โทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงัสามารถรองรับบริการมลัติมีเดียใหม่ๆ ปร ะชาชนจะสามารถรับบริการท่ี

หลากหลายมากข้ึน เช่น  บริการเสริมลกัษณะโตต้อบ (Interactive) เช่น VDO-on-Demand, ทีวีเคล่ือนท่ี 

(Mobile TV), Smart TV และ Internet TV เป็นตน้ ยิง่ไปกวา่นั้น ประชาชนจะมีโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารไดม้ากข้ึน สะดวกรวดเร็วข้ึนจากบริกา รใหม่ๆ อาทิ Data broadcasting, Emergency warnings ฯลฯ 

นอกจากน้ี จากการท่ีมีช่องรายการใหม่ๆ เพิ่มข้ึน จะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัสร้างรายการท่ีมีเน้ือหารายการท่ี

น่าสนใจ เป็นประโยชน์ เป็นรายการท่ีมีคุณภาพ นาํมาซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิต และสงัคมโดยรวมอีกดว้ย   

ในดา้นเศรษฐกิจ การปรับเปล่ียนโทรทศัน์สู่ระบบดิจิตอล สามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ไดโ้ดยตรง โดยจะนาํไปสู่การลงทุนโครงข่ายระบบดิจิตอล การผลิตอุปกรณ์เคร่ืองรับ และการพฒันา

อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เน้ือหารายการ (Content) และบริการแบบใหม่ๆ (Interactive 

services) นาํมาซ่ึงการยอมรับจากต่างชาติ และความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศ  

นอกจากน้ี โทรทศัน์ระบบดิจิตอลยงัช่วยในการประหยดัพลงังานของประเทศ เน่ืองจากเคร่ืองส่ง

และเคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจะใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการส่งในระบบแอนะลอ็ก 

เดิม อีกทั้งยงัเป็นการนาํเอาทรัพยากรคล่ืนความถ่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย 

 

การเตรียมความพร้อมของประชาชนในยุคโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

  เม่ือมีการเร่ิมใชก้ารส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลแลว้ ประชาชนสามารถรับรายการต่างๆ

ไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํการเปล่ียนโทรทศัน์ใหม่ เพียงใชก้ารติดตั้งกล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล /

อุปกรณ์แปลงสญัญาณระบบดิจิตอล (Set-Top Box) เป็นอุปกรณ์เสริมเช่ือมต่อกบัโทรทศัน์ท่ีมีอยูเ่ดิมกจ็ะทาํ

ใหส้ามารถรับสญัญาณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลได ้หรืออาจเปล่ียนไปใชโ้ทรทศัน์ท่ีสามารถรับสญัญาณ

วิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตวักไ็ด ้ 

ทั้งน้ี กสทช . ไดมี้แนวทางการสนบัสนุนประชาชนในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิ ตอล เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอยา่งทัว่ถึง

ในรูปแบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดใหก้บัประชาชน โดยใชเ้งินท่ีไดจ้ากการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อ

อนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ และ
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สนบัสนุนใหมี้การแจกจ่ายใหก้บัทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั 

ประชาชนสามารถเลือกใชคู้ปองท่ีไดรั้บการแจกจ่ายเป็นส่วนลดในการจดัหาทั้งเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ี

สามารถรับสญัญาณระบบดิจิตอล และอุปกรณ์แปลงสญัญาณระบบดิจิตอลเพื่อใหเ้คร่ืองรั บโทรทศัน์แอ

นะลอ็กเดิมสามารถรับสญัญาณได ้  

การดาํเนินการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิตอลในคร้ังน้ี กสทช . ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุด

ต่อประเทศชาติ โดยทรัพยากรส่ือสารของชาติจะไดรั้บการจดัสรรอยา่งโปร่งใส เป็นธรรมและมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัคาํนึงถึงการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม และใหมี้การกระจายการใชป้ระโยชน์โดย

ทัว่ถึงในกิจการดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอ่ืน อนัจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผูป้ระกอบการ ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ  มีการวางแผนนโยบายและ

กรอบระยะเวลาการดาํเนิ นงานอยา่งรอบคอบ โดยส่งกระทบต่อประชาชนในช่วงการเปล่ียนผา่นใหน้อ้ย

ท่ีสุด เพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในกิจการโทรทศัน์ของประเทศในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

สาํเร็จลุล่วงตามแผนการดาํเนินการท่ีไดว้างเอาไว ้และจะนาํไปสู่การพฒันาในกิจการโทรทศัน์ของประเทศ 

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถส่ือสารและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ อยา่งเท่าเทียมและ

รู้เท่าทนัมากยิง่ข้ึน  

 ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดิจิตอลข้ึนนั้นส่งผลใหเ้กิดการพฒันาบริการโทรทศัน์แบบ

ใหม่ๆ เช่น การแพร่ภาพโทรทศัน์ดว้ยระบบความชดัสูง (EDTV – Enhanced Definition Television 

จนกระทัง่ไปถึง HDTV – High Definition Television) การปรับเปล่ียนการแพร่ภาพโทรทศัน์จากระบบแอ

นะลอ็กเดิมเป็นระบบดิจิตอล โดยทัว่ไปโทรทศัน์ระบบดิจิตอลใชส้ญัญาณดิจิตอลท่ีถูกบีบอดัและเขา้

สญัญาณรหสั การรับชมจึงจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ถอดร หสั ซ่ึงอาจมีมาพร้อมกบัตวัเคร่ืองรับโทรทศัน์เลย

หากเป็นโทรทศัน์รุ่นใหม่ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อรองรับระบบดิจิตอล หรือจะเป็นอุปกรณ์ถอดรหสัท่ีแยกอยูโ่ดดๆ 

ในอุปกรณ์เคร่ืองรับท่ีเรียกวา่อุปกรณ์รับสญัญาณ (Set Top Box) ซ่ึงใชถ้อดรหสัสญัญาณและป้อนใหก้บั

เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กท่ีมีใชง้านทัว่ไป โทรทศัน์ระบบดิจิตอลมีการส่งสญัญาณภาพและเสียงท่ี

มีคุณภาพสูงกวา่โทรทศัน์ระบบแอนะลอ็ก เพราะเป็นการพฒันาประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรคล่ืนความถ่ี

วิทยใุหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอีกหลายเท่าตวั ดว้ยขนาดคล่ืนความถ่ีวิทยท่ีุเท่ากนั โทรทศัน์ร ะบบอนาลอ็ก

สามารถส่งช่องรายการไดเ้พียงช่องเดียว แต่เม่ือใชเ้ทคโนโลยรีะบบดิจิตอลในการออกอากาศแลว้จะทาํให้

สามารถเพิ่มช่องไดม้ากถึง 8 – 20 ช่องรายการ พร้อมทั้งมีคุณภาพภาพและเสียงท่ีดีข้ึนมากและสามารถ

ใหบ้ริการมลัติมีเดียใหม่ๆ หรือบริการโทรทศัน์ผา่นส่ือรูปแบบใหม่  

ประกอบกบัสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 

ไดก้าํหนดใหป้ระเทศสมาชิกปรับเปล่ียนระบบการแพร่ภาพโทรทศัน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนาลอ็กเดิม
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เป็นระบบดิจิตอลภายในปี ค .ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกรอบกาํหนดให ้ผูผ้ลิตอุปกรณ์แพ ร่ภาพ

โทรทศัน์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ สถานีโทรทศัน์ ผูช้ม เตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพื่อ

รองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล รวมไปถึงหน่วยงานกาํกบัดูแลเตรียมความพร้อมสาํหรับการกาํหนดนโยบาย

การปรับเปล่ียนไปสู่การแพร่ภาพโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (Digital Television Terrestrial) หลายๆ 

ประเทศไดมี้การเปล่ียนผา่นไปสู่การแพร่ภาพโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลแลว้  ซ่ึงพบวา่จะทาํใหเ้กิด

ประโยชน์และส่งผลกระทบทางตรงต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริโภค /ประชาชนทัว่ไป : โอกาสในการรับชมรายการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอ ลท่ีจะมีความ

คมชดัมากข้ึนกวา่ระบบแอนาลอ็ก และจาํนวนช่องรายการท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจมี

การจดัช่องรายการเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น ช่องรายการสาํหรับเดก็ ช่องรายการการเกษตร ช่อง

รายการเพื่อการศึกษา ช่องรายการข่าว และช่องรายการทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะตอ้งเสี ยค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมในการเปล่ียนไปใชเ้คร่ืองโทรทศัน์แบบดิจิตอลหรือติดตั้งอุปกรณ์รับสญัญาณ เพิ่มเติมกบั

เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กท่ีมีใชง้านทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนัอุปกรณ์รับสญัญาณ มีราคา

ประมาณ 1,000-2,000 บาท และมีแนวโนม้ราคาท่ีจะลดลงเร่ือยๆ 

2) สถานีโทรทศัน์ /อุตสาหกรรมโทรทศัน์ในภาพรวม : สามารถขยายจาํนวนช่องรายการเพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายและตรงความตอ้งการของผูช้มกลุ่มต่างๆ มากข้ึน ตลอดจนขยายบริการรูปแบบ

ใหม่ สถานีโทรทศัน์จะตอ้งปรับเปล่ียนระบบการผลิตรายการตลอดจนระบบการแพร่ภาพใหเ้ป็น

ระบบดิจิตอลใหม่ทั้งระบบ ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง  

3) ภาครัฐ  : การปรับเปล่ียนการออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิตอลจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชค้ล่ืนความถ่ี และโอกาสในการเพิ่มจาํนวนช่องรายการใหมี้ความหลากหลาย

มากข้ึน นอกจากน้ีเป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน  และเป็นโอกาสในการ

ส่งเสริมการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ตลอดจนโอกาสในการ เพิ่มช่องทางการใหข้อ้มูล

ภาครัฐแก่ประชาชน และพฒันารายการโทรทศัน์เพื่อบริการสงัคม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเร่ิมพิจารณาจดัทาํแผนการยติุการรับส่งสญัญาณวิทยโุทรทศันในระบบแอ

นะลอ็ก (Analogue switch-off, ASO) พร้อมทั้งการใชป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีท่ีไดคื้นจากการยติุระบบแอ

นะลอ็ก (Digital Dividend) ทั้งน้ีผ/ูประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กมีสิทธิในการใชค้ล่ืนความถ่ี

และประกอบกิจการ  ตามท่ีพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจกา

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรองไว  ้ โดยมีกาํหนดเวลาและ

เง่ือนไขตามแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี  (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) การพิจารณาจดัทาํแผนการยติุการรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็ก จะคาํนึงถึงความพร้อมของประชาชน  ความพร้อมของผูป้ระกอบกิจการ  ความ

พร้อมของประเทศโดยรวม  และกรอบเวลาในการยติุของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยระยะเวลาการยติุ

การรับส่งสญัญาณจะตอ้งไม่สร้างภาระมากเกินควรในการส่งสญัญาณวิทยโุทรทศัน์คู่ขนานทั้งในระบบแอ
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นะลอ็กและระบบดิจิตอล (Simulcast Period) ทั้งน้ีจะมีมาตรการในการสนบัสนุนการยติุการรับส่งสญัญาณ

ระบบแอนะลอ็กในมิติต่างๆ มาตรการการส่งเสริมสนบัสนุนอุปกรณ์รับสญัญาณในระบบดิจิตอลสาํหรับผูมี้

รายไดน้อ้ย  และมีมาตรการการสนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  

โดยผา่นกลไกของกองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะและเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาฐานการผลิตของประเทศในระยะยาว  รวมถึงการจดัทาํ

แผนส่ือสารประชาสมัพนัธ์และประสานงานในการใหข้อ้มูลข่าวสารและสร้างความเขา้ใจกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นต่อเน่ือง  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสามารถบรรลุตามแผนการยติุการรับส่งสญัญาณวิทยุ

โทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กท่ีกาํหนด 

โทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทยเป็นระบบรับส่ง สญัญาณวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์

ภาคพื้นดิน ภายในอาณาเขตประเทศไทย ดว้ยระบบดิจิทลั โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

กาํหนดระยะของการทดลองออกอากาศไว ้ระหวา่ง วนัองัคารท่ี 1 ถึงวนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน พ .ศ. 2557

ก่อนจะกาํหนดเวลาใหผู้ป้ระกอบการทุกราย เตรียมความพร้อมขั้นสุดทา้ย เพื่อเร่ิมออกอากาศในส่วนกลาง 

ระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

โดยตามแผนของ กสทช .จะเร่ิมทาํการยติุการส่งสญัญ าณโทรทศัน์ ภาคพื้นดินระบบแอนะลอ็ก 

ภายในปี พ.ศ. 2558[2] แต่ในแผนดาํเนินการจริง ของสถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบแอนะลอ็ก เม่ือถึงปี 

พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอส จะยติุการออกอากาศระบบแอนะลอ็ก และภายในปี พ.ศ. 2561 กจ็ะยติุการออกอากาศ

ระบบแอนะลอ็กพร้อมกนัถึง 4 สถานีคือ ททบ.5, ช่อง 7 สี, โมเดิร์นไนน์ทีวี และ สทท . ซ่ึงทาง กสทช.มอบ

ใบอนุญาตโครงข่าย ระยะเวลา 15 ปีเป็นการแลกเปล่ียน สาํหรับไทยทีวีสีช่อง 3 ยงัคงมีสญัญาสมัปทานกบั 

บมจ.อสมท จึงออกอากาศในระบบแอนะลอ็กไดจ้นถึงปี พ.ศ. 2563 

ตามแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี พ .ศ. 2555 กาํหนดให้ เร่ิมตน้รับส่งสญัญาณ วิทยโุทรทศัน์

ภาคพื้นดิน ดว้ยระบบดิจิทลัภายในเวลา 4 ปี นบัแต่วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศแผนแม่บทฉบบั

ดงักล่าว และสืบเน่ืองดว้ย แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 1 (กรอบการ

ดาํเนินงานอยูใ่นช่วงระหวา่งปี 2555-2559) มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ และระยะเวลาในการเปล่ียนผา่น จาก

การส่งสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ดว้ยระบบแอนะลอ็ก ไปสู่การใชร้ะบบดิจิทลั โดยใหเ้ร่ิมรับส่ง 

สญัญาณวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดิน ดว้ยระบบดิจิทลั ภายใน 4 ปี, ใหมี้มาตรการ

สนบัสนุนการวิจยั และพฒันาการผลิตอุปกรณ์รับสญัญาณ วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ภายใน 3 ปี, 

ใหมี้มาตรการสนบัสนุน อุปกรณ์รับสญัญาณวิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั 

สาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ภายใน 3 ปี และใหมี้จาํนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ ท่ีสามารถรับสญัญาณ

วิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทลัได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 
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จํานวนและประเภทช่องโทรทศัน์ 

กสทช . กาํหนดจาํนวนและรูปแบบ ช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั เบ้ืองตน้ไวท้ั้งส้ิน 48 

ช่อง ไดแ้ก่ 

• กลุ่มช่องประเภทบริการสาธารณะและชุมชน  จาํนวน 24 ช่อง โดยใชว้ิธีการคดัเลือกคุณสมบติั 

(Beauty Contest) เพื่อรับรองใบอนุญาตใชค้ล่ืนความถ่ี ไดแ้ก่ 

1. ประเภทรายการบริการสาธารณะ จาํนวน 12 ช่อง (ระดบัชาติ) 

2. ประเภทรายการบริการชุมชน จาํนวน 12 ช่อง (จาํแนกเป็นแต่ละเขตบริการ) 

 

• กลุ่มช่องประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ  จาํนวน 24 ช่อง โดยใชว้ิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี 

(Auction) เพื่อรับรองใบอนุญาตใชค้ล่ืนความถ่ี ไดแ้ก่ 

1. ประเภทรายการเดก็ เยาวชน และครอบครัว จาํนวน 3 ช่อง โดยกาํหนดราคาประมูลขั้นตํ่าไวท่ี้ 140 

ลา้นบาท 

2. ประเภทรายการข่าวสารและสาระจาํนวน 7 ช่อง โดยกาํหนดราคาประมูลขั้นตํ่าไวท่ี้ 220 ลา้นบาท 

3. ประเภทรายการทัว่ไปภาพคมชดัปกติ (Standard Definition : SD) จาํนวน 7 ช่อง โดยกาํหนดราคา

ประมูลขั้นตํ่าไวท่ี้ 380 ลา้นบาท 

4. ประเภทรายการทั่ วไป 0ภาพคมชดัสูง 0 (High Definition : HD) จาํนวน 7 ช่อง โดยกาํหนดราคา

ประมูลขั้นตํ่าไวท่ี้ 1,510 ลา้นบาท 

 

การประมูลใบอนุญาตใช้คลืน่ความถ่ี 

ภายหลงัท่ี กสทช . ไดมี้การกาํหนดนโยบาย แนวทาง และแผนแม่บทการดาํเนินการดา้นกิจการ

โทรทศัน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ หรือ กสท . กไ็ดมี้การประชุมภายในหลาย

คร้ังจนไดห้ลกัเกณฑท่ี์ ชดัเจนในการจดัการบริหารช่องและคล่ืนความถ่ีอยา่งชดัเจน โดยมติท่ีประชุมของ 

กสท. ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดและขอ้กาํหนดดงัน้ี 

• อนุมติัช่องรายการดิจิตอลทีวีทั้งหมด 60 ช่อง แบ่งเป็น 

• บริการสาธารณะ 20% หรือ 12 ช่อง 

• บริการชุมชน 20% หรือ 12 ช่อง 

• บริการธุรกิจ 60% หรือ 36 ช่อง แบ่งเป็น 

• รายการเดก็และเยาวชน (ความละเอียดปกติ) 5 ช่อง 

• รายการข่าวสารและสารประโยชน์ (ความละเอียดปกติ) 5 ช่อง 

• รายการทัว่ไป ความละเอียดปกติ 10 ช่อง 

• รายการทัว่ไป ความคมชดัสูง 4 ช่อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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แต่ภายหลงัไดมี้การปรับลดจาํนวนช่องลงเพื่อความเหมาะสม และมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขอยู่

ตลอด จนในท่ีสุดขอ้กาํหนดทั้งหมดไดถู้กบนัทึกเอาไวใ้น ประกาศ กสทช . เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง ธุรกิจระดบัชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดโดยยอ่ดงัน้ี 

• อนุมติัช่องรายการดิจิตอลทีวีทั้งหมด 48 ช่อง แบ่งเป็น 

• บริการสาธารณะ 25% หรือ 12 ช่อง โดยท่ี กองทพับก ไทยพีบีเอส และ กรม

ประชาสมัพนัธ์ ไดรั้บช่องในการออกอากาศไปแลว้ 4 ช่อง 

• บริการชุมชน 25% หรือ 12 ช่อง จะเร่ิมจดัสรรใบอนุญาตในการดาํเนินการ พ.ศ. 2558 

• บริการธุรกิจ 50% หรือ 24 ช่อง แบ่งเป็น 

• รายการเดก็และเยาวชน (ความละเอียดปกติ) 3 ช่อง ราคาประมูลเร่ิมตน้ท่ี 140 ลา้น

บาท เคาะเพิ่มคร้ังละ 2 ลา้นบาท 

• รายการข่าวสารและสารประโยชน์ (ความละเอียดปกติ) 7 ช่อง ราคาประมูลเร่ิมต้น

ท่ี 220 ลา้นบาท เคาะเพิ่มคร้ังละ 2 ลา้นบาท 

• รายการทัว่ไป ความละเอียดปกติ 7 ช่อง ราคาประมูลเร่ิมตน้ท่ี 380 ลา้นบาท เคาะ

เพิ่มคร้ังละ 5 ลา้นบาท 

• รายการทัว่ไป ความคมชดัสูง 7 ช่อง ราคาประมูลเร่ิมตน้ท่ี 1,510 ลา้นบาท เคาะ

เพิ่มคร้ังละ 10 ลา้นบาท 

โดยท่ี กสทช. ไดเ้ร่ิมจาํหน่ายซองเอกสารเง่ือนไขการประมูลช่องในวนัท่ี 10 - 12 กนัยายน พ.ศ. 

2556 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประมูลท่ีคาดวา่จะมีข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายน -  เดือนธนัวาคม พ .ศ. 

2556 โดย ณ เวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 12 กนัยายน กล่าวโดยสรุปคือ กสทช . ไดข้ายซองประมูลใหก้บั

ภาคเอกชนไป 49 ซอง 49 ช่อง 33 บริษทั และนดัส่งเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการประมูลในเดือน

ตุลาคม จนกระทัง่ในท่ีสุด กสทช . กไ็ดก้าํหนดวนัประมูลดิจิตอลทีวีอยา่งเป็นทางการ คือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2556 จะเปิดประมูล 2 ประเภท คือช่องรายการทัว่ไป คว ามคมชดัสูง และช่องรายการทัว่ไป ความ

คมชดัปกติ และในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ .ศ. 2556 จะเปิดประมูลอีกสองประเภท คือช่องข่าวสารและ

สารประโยชน์ และช่องเดก็และเยาวชน 

ซ่ึงกระประมูลในวนันั้น ทาํใหเ้กิดรายไดเ้ขา้ประเทศกวา่ 50,862 ลา้นบาท โดยแต่เดิมเงินกอ้นน้ีจะ

ถูกส่งเขา้ ก องทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส . เพื่อนาํไปใชใ้นการวิจยัเทคโนโลยดีา้นกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม แต่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 กลบัเกิดเหตุความไม่โปร่งใสในการนาํ

เงินไปใชง้าน หลงัมีปัญหาลิขสิทธ์ิการถ่ายทอด ออกอากาศ การแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ 0 ท่ีเป็นคณะรัฐประหารในช่วงนั้น จึงมีประกาศฉบบัท่ี 80/2557 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติม

กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81_2014
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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และกิจการโทรคมนาคม โดยกาํหนดให ้กสทช . ทาํการหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดจากเงินท่ีไดจ้ากการประมูล

ดิจิทลัทีวีจาํนวน 50,862 ลา้นบาทออก แลว้ส่งเงินท่ีเหลือเขา้กระทรวงการคลงัเพื่อใชใ้นการบริหารราชการ

แผน่ดินต่อไป 

 

วธีิการตั้งค่ารับชมช่องดิจิตอลทวี ี0 

วิธีท่ี 1 ระบบโทรทศัน์เคร่ืองเดิม 

• ทีวีทัว่แบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ สามารถซ้ือกล่องรับสญัญาณดิจิตอล (Set Top Box) เพื่อนาํมาแปลง

สญัญาณจากเสาอากาศแบบเดิม ไม่วา่จะเป็น เสาหนวดกุง้ หรือเสากา้งปลา เพียงนาํมาเสียบเขา้กบั

กลอ้ง และต่อสายกจ็ะสามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลได ้

วิธีท่ี 2 ระบบโทรทศัน์ท่ีมีดิจิตอลจูนเนอร์ 

• โทรทศัน์รุ่นใหม่จะมีสติกเกอร์ท่ีแสดงใหท้ราบวา่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได ้จากกสทช. เพียงนาํ

สายสญัญาณจากเสาหนวดกุง้หรือ เสากา้งปลา มาเช่ือมต่อเขา้กบัทีวีกจ็ะสามารถรับชมทีวีดิจิตอล

ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือกล่องรับสญัญาณ Set Top Box เพียงแต่หากเช่ือมต่อผา่นกล่อง Set Top 

Box จะทาํใหส้ามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ท่ีผูใ้หบ้ริการกล่อง Set Top Box รับชมเพิ่มเติม

เท่านั้น 

 

 

http://tv.mthai.com/digital-tv/configuration


บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าแบ่งการ

ประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศันภ์าคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผูต้อบ

แบบสอบถาม   

ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อดิจิตอลทีวีของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบทางความรู้เพื่อทดสอบกลุ่มตวัอยา่งถึงการรู้จริงหรือไม่

ของคาํตอบในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงไดต้ั้งค่าการรับรู้ของคาํตอบอยูท่ี่ 80% ข้ึนไปถือวา่ มีความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี

และเร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี และใหค้่าการรับรู้ท่ีนอ้ยกวา่ 80% ถือวา่ไม่มีความรู้ในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี

และเร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี เน่ืองมาจากสาํนกังาน กสทช. ไดมี้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองดิจิตอลทีวีตาม

ส่ือต่างๆ ตลอดระยะตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ถือไดว้า่ประชาชนควรมีความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีมากระดบั หน่ึง

ประกอบกบัผลการทาํ Pretest ผูต้อบแบบทดสอบส่วนใหญ่ตอบถูกมากกวา่ 80% ข้ึนไป จากเหตุผลดงักล่าว

ผูว้ิจยัจึงขอใหผ้ลคาดหวงัการรับรู้อยูท่ี่ 80%  และผูว้ิจยัขอใชค้าํนิยามของภาษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัมี

ดงัน้ี คาํวา่ โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอใชแ้ทนเป็นคาํ วา่ทีวีดิจิตอล กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอใ ชแ้ทนเป็นคาํวา่ กล่องแปลงสญัญาณ หรือ กล่อง Set Top Box การเปล่ียนผา่น

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอใชแ้ทนเป็นคาํวา่ การเปล่ียนผา่นฯ 

 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ”  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดย
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จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได ้อาชีพ สมาชิกในครัวเรือน วิเคราะห์โดยการ

หาค่าแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงคือเป็นเพศชายจาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.8 เพศชายใหค้วามสนใจในการตอบแบบสอบถามหรือสนใจเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นฯมากกวา่เพศหญิง อาจ

เน่ืองมาจากเพศชายส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยคี่อนขา้งสูง ส่วน อายใุนช่วง 21 – 30 ปีมาก

ท่ีสุดซ่ึงมีจาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 เน่ืองจากอายขุองคนกลุ่มน้ี เป็นช่ วงอายท่ีุใหค้วามสนใจกบั

เทคโนโลยใีหม่ๆ จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง สถานภาพโสดมากท่ีสุดซ่ึงมีจาํนวน 316 คน คิด

เป็นร้อยละ 79 คนโสดมีเวลาวา่งมากกวา่คนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ ส่วน ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดซ่ึงมี

จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 เน่ืองจากการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีสดัส่วนมากท่ีสุด ส่วนรายไดต่้อคนอยู่

ท่ี 10,000 – 20,000 บาทซ่ึงมีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ถือเป็นรายไดข้ั้นตํ่าท่ีประชาชนพึงมี ในส่วน

อาชีพลูกจา้งหรือพนกังานเอกชนมากสุดซ่ึงมีจาํนวน 138 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.5 เน่ืองจากเอกชนมีการรับรู้

เร่ืองเทคโนโลยค่ีอนขา้งไวกวา่อาชีพอ่ืนๆ ส่วน สมาชิกในครัวเรือนมี 1 คนมากท่ีสุดซ่ึงมีจาํนวน 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.3 เน่ืองมาจากประชากรในกรุงเทพมหานครอาศยัอยู่ หอพกั อพาร์ทเมน้ต์ ค่อนขา้งสูง จึงเป็นไปไดท่ี้

จะมีสมาชิกในครัวเรือน 1 คนในการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  (n=400) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 239 59.8 

 

หญิง 161 40.3 

อาย ุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 77 19.3 

 

21 – 30 ปี                                                  

30 – 41 ปี 

41 – 50 ปี 

มากกวา่ 51 ปี 

155 

98 

41 

29 

38.8 

24.5 

10.3 

7.3 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ร้อยละ 

สถานภาพสมรส โสด 316 79 

 

แต่งงาน 

หยา่ร้าง/หมา้ย 

76 

8 

19 

2 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 109 27.3 

 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

173 

118 

43.4 

29.5 

รายได ้ ไม่มีรายได ้ 86 21.5 

 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

22 

101 

5.5 

25.3 

 20,001 – 30,000 บาท 75 18.8 

 30,001 – 40,000 บาท 40 10 

 มากกวา่ 41,000 บาท 76 19 

อาชีพ นกัศึกษา 74 18.5 

 

ขา้ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

82 

41 

20.5 

10.3 

 

ลูกจา้ง/พนกังาน

เอกชน 138 34.5 

 ธุรกิจส่วนตวั 62 15.5 

 อ่ืนๆ 3 0.8 

สมาชิกในครัวเรือน 1 คน 85 21.3 

 

2 คน 

3 คน 

57 

71 

14.3 

17.8 

 4 คน 77 19.3 

 5 คน 71 17.8 

 6 คนข้ึนไป 39 9.8 
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ส่วนที ่2 การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 ขอ้มูลทางดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล , ความถ่ีในการ

รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล , ช่องทาง การรับขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล , ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล , ความรู้ในเร่ืองของประโยชน์ในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล 

 

ข้อมูลทางด้านการรับรู้เกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มีทั้งหมด 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบักา รเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีทั้งหมด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ในการรับข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับข่าวสารทุกวนัมีทั้งหมด 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีรับข่าวสาร 5-6 คร้ังต่อสปัดาห์มีทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับข่าวสาร 3-4 คร้ัง

ต่อสปัดาห์มีทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับข่าวสาร 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์มีทั้งหมด 86 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดรั้บข่าวสารเลยมีทั้งหมด  39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ช่องทางการรับข่าวสารทางส่ือบุคคล เช่น คนในครอบครัว /คนรู้จกั /พนกังาน กสทช ./พนกังานภาครัฐและ

เอกชน  มีทั้งหมด  85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่องทางการรับข่าวสารผา่นส่ือมวลชน เช่น 

โทรทศัน์  วิทย ุหนงัสือพิ มพ ์นิตยสาร  มีทั้งหมด 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่องทางการรับ

ข่าวสารผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจ เช่น หนงัสือ แผน่พบั ใบปลิว เอกสารจาก กสทช . มีทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่องทางการรับข่าวสารผา่นทางกิจกรรม เช่น การ ประชุม  จดัสมัมนา  การอบรม  จดั

นิทรรศการ  การแถลงข่าว  มีทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่องทางการรับข่าวสารผา่นทาง

ส่ืออินเตอร์เน็ตมีทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  
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ตารางที ่2 ขอ้มูลทางดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

  (n=400) 

การรับรู้เก่ียวกบัดิจิตอลทีว ี จาํนวน(คน) ร้อยละ 

รู้จกัดิจิตอลทีวี รู้ 357 89.3 

 

ไม่รู้ 43 10.8 

ความถ่ีในการรับ

ข่าวสาร ทุกวนั 163 40.8 

  

 

สปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง                                                 

สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง                                                 

สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง                                                 

ไม่ไดรั้บข่าวสาร 

46 

66 

86 

39 

11.5 

16.5 

21.5 

9.8 

  ช่องทางในการรับ

ข่าวสาร ส่ือบุคคล 85 21.3 

 

 

ส่ือมวลชน 

ส่ือส่ิงพิมพ ์                                               

ส่ือกิจกรรม  

ส่ืออินเตอร์เน็ต 

197 

8 

11 

99 

49.3 

2.0 

2.8 

24.8 

    

แบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมากกวา่ 90% เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการ

เปล่ียนผา่นฯเป็นอยา่งดี มีการรับรู้วา่ปัจจุบนัมีการออกอากาศเป็นทีวีดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 378 คน 

คิดเป็นร้อยละ 94.5 การออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะลอ็กเดิมไปพร้อมกบั การออกอากาศในระบบ

ดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 376 คน คิดเป็นร้อยละ 24  ปัจจุบนัมีการแจกคูปองดิจิตอลทีวีในราคา 690 บาท 

เพื่อนาํไปใชใ้นการแลกเคร่ืองรับสญัญาณในระบบดิจิตอลหรือ Set Top Box มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก  376 คน 

คิดเป็นร้อยละ 94  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกตอ้งมากกวา่ 80% มีการรับรู้วา่ทีวีรุ่นใหม่ในปัจจุบนัท่ีรองรับ

สญัญาณดิจิตอลไดน้ั้นสามารถรับชมดิจิตอลทีวีไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box มีกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตอบถูก 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86  ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตสญัลกัษณ์ตราครุฑ  ท่ีออกโดย

สาํนกังาน กสทช .มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ในปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความ
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คมชดัสูง (HD) กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมากกวา่ 70% มี

การรับรู้ในเร่ืองประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งห มด 48 ช่อง กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 294 คิดเป็นร้อยละ 73.5 กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมากกวา่ 60% มีการรับรู้ในเร่ืองทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนับางรุ่นสามารถรับชมทีวีดิจิตอล

ได ้บางรุ่นไม่สามารถรับชมไดต้อ้งใชเ้คร่ืองรับสญัญาณในระบบดิจิตอลหรือ Set Top Box มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ

ถูก 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกตํ่ากวา่ 50% มีการรับรู้เร่ืองทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไป

เพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ตอบถูก 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 และในเร่ืองของจาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มี

ทั้งหมด 6 ช่อง มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 

ตารางที ่3  แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

  (n=400) 

ความรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี
ผลการทดสอบ 

ตอบถกู ร้อยละ ตอบผดิ ร้อยละ 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 378 94.5 22 5.5 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 294 73.5 106 26.5 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบัการ

แพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

376 94 24 6 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 331 82.8 69 17.3 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับ

สญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ 

229 57.3 171 42.8 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 246 61.5 154 38.5 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 

Set Top Box 

344 86 56 14 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท เพื่อใชแ้ลก

ซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

376 94 24 6 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตสญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ี

ออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

342 85.5 58 14.5 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 

ช่อง 

190 47.5 210 52.5 
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ผลรวมทางด้านการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

  จากตารางท่ี 4 ผลรวมความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผูว้ิจยัได้

ใหค้าํนิยามของการรับรู้ โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถตอบแบบทดสอบไดม้ากกวา่ 80% ถือวา่กลุ่มตวัอยา่งมี

การรับรู้ท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผลสรุปของการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โท รทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ของกลุ่มตวัอยา่งในแบบทดสอบทั้ง 10 ขอ้ ตามตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูกมากกวา่ 80% มีทั้งหมด 124 

คน คิดเป็นร้อยละ 31 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูกนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 80% มีทั้งหมด 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 

ตารางที ่4 ผลรวมทางดา้นการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

  (n=400) 

ความรู้ในการเปล่ียนผา่น จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ตอบถูกนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั80% 

 

276 69 

ตอบถูกมากกวา่ 80% 

 

124 31 

  แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทวี ี

จากตารางท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมากกวา่ 90% เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

ประโยชน์การเปล่ียนผา่นฯเป็นอยา่งดี ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสญัญาณภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 362 

คน คิดเป็นร้อยละ 90.5  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกตอ้งมากกวา่ 80% มีการรับรู้ประโยชน์ในเร่ืองทีวีดิจิตอล

ใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 ทีวีดิจิตอล

ใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87  ทีวีดิจิตอล

สามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 ทีวีดิจิตอลมีช่องความ

คมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก  มีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอบถูก 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมากกวา่ 70% มีการรับรู้ประโยชน์

ของทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง มี กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 312 คน คิดเป็นร้อย

ละ 78 จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายให้

รับชมมากข้ึน มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมี

การแพร่ภาพช่องชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 304 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกมาก กวา่ 60% มีการรับรู้ประโยชน์ของการรับชมทีวีดิจิตอล ไม่วา่ฝนตก ฟ้า

ร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งัคมชดั ไม่ล่ม มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 
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และกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามถูกตํ่ากวา่ 50% การรับรู้ประโยชน์ของการแจกคูปองดิจิตอลทีวี ในราคา 690 บาท 

เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของ

ประชาชน มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูก 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  

ตารางที ่5  แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีว ี

  (n=400) 

การรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีว ี
ผลการทดสอบ 

ตอบถกู ร้อยละ ตอบผดิ ร้อยละ 

1. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 24

ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน 

307 76.8 93 23.3 

2. ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก 353 88.3 47 11.8 

3. ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่อง

ท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก 

330 82.5 70 17.5 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งัคมชดั 

ไม่ล่ม 

259 64.8 141 35.5 

5. ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 338 84.5 62 15.5 

6. ทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง 312 78 88 22 

7. ทีวีดิจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

348 87 52 13 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อ

นาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะ

ช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

213 53.3 187 46.8 

9. ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่องชุมชน 

ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

304 76 94 23.5 

10. ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสญัญาณ

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณดาวเทียม 

ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม 

362 90.5 38 9.5 
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ผลรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทวี ี

จากตารางท่ี 6 ผลรวมแบบทดสอบทางความรู้ทางดา้นการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ผูว้ิจยัไดใ้หค้าํนิยามของการรับรู้ โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถตอบ

แบบทดสอบไดม้ากกวา่ 80% ถือวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีการรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีถูกตอ้ง อยา่งแทจ้ริง ซ่ึง

ผลสรุปของการรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกลุ่ม

ตวัอยา่งในแบบทดสอบทั้ง 10 ขอ้ ตามตารางท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูกมากกวา่ 80% มีทั้งหมด 183 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบถูกนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 80% มีทั้งหมด 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

ตารางที ่6 ผลรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีว ี

  (n=400) 

ประโยชน์ดิจิตอลทีว ี จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ตอบถูกนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั80% 

 

217 54.3 

ตอบถูกมากกวา่ 80% 

 

183 45.8 
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ส่วนที ่3 ทศันคติทีมี่ต่อดิจิตอลทวี ี

การวดัทศันคติของกลุ่มตัวอย่างในการเปลีย่นผ่านไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  

จากตารางท่ี 7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ย 100%  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองเห็นดว้ยกบั

การแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวกและง่ายต่อการนาํมาใช้ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อย

ละ 100 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยมากกวา่ 90%  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองของการเห็นวา่ทีวี

ดิจิตอลมีรายการท่ีมีความหลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็ นดว้ยทั้งหมด 372 

คน คิดเป็นร้อยละ 93 และเห็นดว้ยกบัการเปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 366 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.5  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยมากกวา่ 80%  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองทีวีระบบ

อนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมัย ไม่ทนัต่อการพฒันาดา้นอ่ืน มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 344 คน คิดเป็นร้อยละ 

86  มัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้านเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 336 คน คิด

เป็นร้อยละ 84 การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวีดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 332 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยมากกวา่ 70%  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองของวิธีการติดตั้ง 

Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก มีกลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 317 คิดเป็นร้อยละ 79.3 การเปล่ียนผา่นฯ

ท่ีไม่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 ทีวี

ดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 305 คิดเป็นร้อยละ 76.3 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยมากกวา่ 60%  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกในเร่ืองไม่กงัวลค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนมาใชที้วีดิจิตอล มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3  
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ตารางที ่7 ขอ้มูลการวดัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 

  (n=400) 

 

ผลรวมการวดัทศันคติของกลุ่มตัวอย่างในการเปลีย่นผ่านไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล   

จากตารางท่ี 8 ผลรวมการวดัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ผูว้ิจยัไดใ้หค้าํนิยามของทศันคติเชิงบวกของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามใน

การถามความคิดเห็น โดยใหค้วามเห็นท่ีมีทศันคติเชิงบวกท่ีมากกวา่ 80% ถือวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อ

การเปล่ียนผา่นฯ  ซ่ึงผลสรุปของการวดัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกลุ่มตวัอยา่งในแบบการวดัทศันคติทั้ง 10 ขอ้ ตามตารางท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

 

แบบวดัทศันคติ 
ผลการวดั 

เห็นดว้ย ร้อยละ ไม่เห็น

ดว้ย 
ร้อยละ 

1.ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่ทนัต่อการ

พฒันาดา้นอ่ืน 

344 86 56 14 

2.ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ีหลากหลาย 

และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

372 93 28 7 

3.ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้านเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารไดม้ากข้ึน 

336 84 64 16 

4.ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวีดิจิตอล 332 83 68 17 

5.ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย เน้ือหา

น่าสนใจ 

305 76.3 95 23.8 

6.วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก 317 79.3 83 20.8 

7.ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใชที้วีดิจิตอล 258 64.5 142 35.5 

8.ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล 313 78.3 87 21.8 

9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวกและง่ายต่อการ

นาํมาใช ้

400 100 0 0 

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอล 366 91.5 34 8.5 
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ทศันคติเชิงบวกมากกวา่  80% มีทั้งหมด 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทศันคติเชิงบวกนอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 80% มีทั้งหมด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ตารางที ่8 ผลรวมการวดัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล   

(n=400) 

ทศันคติ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ทศันคติเชิงบวกมากกวา่ 80% 

 

207 51.8 

ทศันคติเชิงบวกนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 80% 

 

193 48.3 
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ส่วนที ่4 การตัดสินใจยอมรับการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, วิธีการเลือก

รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

การตัดสินใจในการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  

 จากตารางท่ี 9 แบบสอบถามดงักล่าว ผูว้ิจยัขอใหค้าํนิยาม ของการยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คือ การเปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอลดว้ยกล่องแปลงสญัญาณดิจิตอลทีวีหรือ (Set Top 

Box) หรือรับชมผา่นโทรทศัน์ท่ีมีจูนเนอร์ดิจิตอลในตวั  และการไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  คือ การรับชมโทรทศัน์ผา่น ระบบดาวเทียม ระบบเคเบ้ิล หรือรับชมช่องแอนะลอ็ค

แบบเก่า จากตารางท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งใหก้ารยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ มีทั้งหมด 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับ มีการเลือกรับผา่นเคร่ืองรับสญัญาณดิจิตอ ลหรือกล่อง Set Top 

Box มีทั้งหมด 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.4 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ   และกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับโดยใชโ้ทรทศัน์ในระบบดิจิตอลหรือทีวีท่ีมีจูนเนอร์รับ

สญัญาณดิจิตอลในตวั มีทั้งหมด 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็น 34.6 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ียอมรับ ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ มีทั้งหมด  160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ ท่ีรับชมผา่นระบบดาวเทียม มี ทั้งหมด 113 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ยอมรับการเปล่ียน

ผา่นฯ กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับชมในระบบเคเบ้ิล มีทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็น

ร้อยละ 25 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ยอม รับการเปล่ียนผา่นฯ กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับชมในระบบแอนะลอ็กแบบเดิม มี

ทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ยอมรับการ

เปล่ียนผา่นฯ 
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ตารางที ่9 การตดัสินใจในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

                      (n=400) 

ผลการตดัสินใจ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เปล่ียนผา่นดิจิตอลทีวี ยอมรับ 240 60 

 

ไม่ยอมรับ 160 40 

     (n=400) (n=240)   

หากยอมรับ ใช ้Set Top Box 157 39.3 65.4 

  

 

ใช ้Digital TV 83 20.8 34.6 

       (n=400) (n=160)   

หากไม่ยอมรับ ใชร้ะบบดาวเทียม 113 28.3 70.6 

 ใชร้ะบบเคเบ้ิล 40 10 25 

 ใชร้ะบบแอนะลอ็ก 7 1 4.4 
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ส่วนที ่5 ทดสอบสมมติฐาน 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจในการเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ในระบบดิจิตอ ลของ

ประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร  โดยในการทดสอบสมมติฐานน้ีทางผูว้ิจยัไดใ้หส้มมติฐานในการศึกษาน้ี

ทั้งหมด 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นโทรทศัน์ภาคพื้นดินท่ี

แตกต่างกนั 

 3. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภา คพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มีผล

ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 4.ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

สมมติฐานที ่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ข่า วสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อการรับรู้การเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์กบัการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนสถานภาพสมรสและสมาชิกในครั วเรือน มีความสมัพนัธ์

กบัการรับรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

หมายความวา่ อาย ุสถานภาพสมรส และสมาชิกในครัวเรือนมีผลในการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 10  
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ตารางที ่10 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-value 

เพศ 0.052 0.820 

อาย ุ 20.887 0.000** 

สถานภาพสมรส 6.068 0.048** 

ระดบัการศึกษา 3.240 0.198 

รายได ้ 5.897 0.316 

อาชีพ 7.262 0.202 

สมาชิกในครัวเรือน 11.082 0.05* 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะทางประชากรด้านอายุ ต่อการรับรู้ ข่าวสารในการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อายตุ่อการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  พบวา่ 

คนท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มากท่ีสุด  ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  ในขณะท่ีคนท่ี มีอายุมากกวา่ 51 ปี ไม่มีการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมากท่ีสุด  ดงัตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็น

วา่คนท่ีมีอายมุากกวา่ 51 ปี ยงัไม่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล 
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ตารางที ่11 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
การเปล่ียนผา่นฯ 

รวม 
รับรู้ ไม่รับรู้ 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 68 

(19.05) 

9 

(20.93) 

77 

(19.25) 

21 – 30 ปี                                                  139 

(38.94) 

16 

(37.21) 

155 

(38.75) 

30 – 41 ปี 93 

(26.05) 

5 

(11.63) 

98 

(24.50) 

41 – 50 ปี 38 

(10.64) 

3 

(6.98) 

41 

(10.25) 

มากกวา่ 51 ปี 19 

(5.32) 

10 

(23.26) 

29 

(7.25) 

รวม 357 43 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพสมรส ต่อการรับรู้ ข่าวสาร ในการเปลีย่นผ่านไปสู่

โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพสมรสต่อการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล พบวา่  คนโสดมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมากท่ี

สุ ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  ในขณะท่ีคนท่ีแต่งงานแลว้ ไม่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นวา่คนท่ีแต่งงานแลว้

ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตารางที ่12 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพสมรสต่อการรับรู้การเปล่ียนผา่น

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
การเปล่ียนผา่นฯ 

รวม 
รับรู้ ไม่รับรู้ 

สถานภาพสมรส 

โสด 288 

(80.67) 

28 

(65.12) 

316 

(79.00) 

แต่งงาน 63 

(17.65) 

13 

(30.23) 

76 

(19.00) 

หยา่ร้าง/หมา้ย 

 

รวม 

6 

(1.68) 

357 

2 

(4.65) 

43 

8 

(2.00) 

400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะทางประชากรด้าน สมาชิกในครัวเรือน ต่อการรับรู้ข่าวสารในการเปลีย่นผ่านไปสู่

โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ครัวเรือนต่อการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

พบวา่ สมาชิกในครัวเรือน 1 คน มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลมากท่ีสุด ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  ในขณะท่ีสมาชิกในครัวเรือน  4 คน ไม่มีการ

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 13  แสดงให้
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เห็นวา่ สมาชิกในครัวเรือน 4 คน ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตารางที ่13 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อการรับรู้การเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
การเปล่ียนผา่นฯ 

รวม 
รับรู้ ไม่รับรู้ 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 82 

(25.47) 

3 

(7.69) 

85 

(23.55) 

2 คน 54 

(16.77) 

3 

(7.69) 

57 

(15.79) 

3 คน 61 

(18.94) 

10 

(25.64) 

71 

(19.67) 

4 คน 64 

(19.88) 

13 

(33.33) 

77 

(21.33) 

5 คน 61 

(18.94) 

10 

(25.64) 

71 

(19.67) 

มากกวา่ 5 คน 35 4 39 

 (9.80) (9.30) (9.75) 

รวม 357 43 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สมาชิกในครัวเรือ น มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ี ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01  หมายความวา่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สมาชิกใน

ครัวเรือนต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัตารางท่ี 14 

ตารางที ่14 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อความถ่ีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-Value 

เพศ 3.603 0.462 

อาย ุ 80.491 0.000* 

สถานภาพสมรส 23.815 0.002* 

ระดบัการศึกษา 47.210 0.000* 

รายได ้ 111.927 0.000* 

อาชีพ 60.267 0.000* 

สมาชิกในครัวเรือน 107.190 0.000* 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอายุต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายตุ่อความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มีความถ่ีใน

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทุกวนัมากท่ีสุด ในขณะท่ีช่วงอาย ุ31-50 ปี มีความถ่ีในการรับรู้ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ และ

ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี ไม่มีการรับรู้ข่าวสาร เร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นวา่ช่วงอายุ

มากกวา่ 51 ปี ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการรับรู้ข่าวสารเร่ืองดิจิตอลทีว ี

ตารางที ่15 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 51 

(31.29) 

8 

(17.39) 

5 

(7.58) 

7 

(8.14) 

6 

(15.38) 

77 

(19.25) 

21 – 30 ปี                                                  56 

(34.36) 

24 

(52.17) 

42 

(63.64) 

22 

(25.58) 

11 

(28.21) 

155 

(38.75) 

31 – 40 ปี 31 

(19.02) 

7 

(15.22) 

13 

(19.70) 

38 

(44.19) 

9 

(23.08) 

98 

(24.50) 

41 – 50 ปี 16 

(9.82) 

0 

(0.00) 

4 

(6.06) 

14 

(16.28) 

7 

(17.95) 

77 

(10.25) 

มากกวา่ 51 ปี 9 

(5.52) 

7 

(15.22) 

2 

(3.03) 

5 

(5.81) 

6 

(15.38) 

71 

(7.25) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพสมรสต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสต่อความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ คนโสด มีความถ่ีใน

การรับรู้ข่าวสารทุกวนัเก่ียวกบั เร่ืองดิจิตอลทีวี ทุกวนัมากท่ีสุด  ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  

ในขณะเดียวกนัคนท่ีเป็นหมา้ย หยา่ร้าง ส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 16 แสดงให้

เห็นวา่สถานภาพหยา่ร้าง หมา้ย ยงัไม่มีการรับรู้ข่าวสารเร่ืองดิจิตอลทีวี 

ตารางที ่16 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายกุบัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

สถานภาพสมรส 

โสด 136 

(83.44) 

35 

(76.09) 

50 

(75.76) 

65 

(75.58) 

30 

(76.92) 

316 

(79.00) 

แต่งงาน 23 

(14.11) 

11 

(23.91) 

16 

(24.42) 

21 

(24.42) 

5 

(12.82) 

76 

(19.00) 

หยา่ร้าง/หมา้ย 4 

(2.45) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4 

(10.26) 

8 

(2.00) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาต่อความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ การศึกษาตํ่ากวา่

ระดบัปริญญาตรีมีความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด  ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  

ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี ไม่มีการรับรู้ข่าวสาร เร่ือง ดิจิตอล ทีวีมากท่ีสุด  แสดงใหเ้ห็นวา่

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรียงัไม่มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ดงัตารางท่ี 17 

ตารางที ่17 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นการศึกษากบัความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอล

ทีว ี

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 72 

(44.17) 

10 

(21.74) 

10 

(15.15) 

12 

(13.95) 

5 

(12.82) 

109  

(27.25) 

ปริญญาตรี 58 

(35.58) 

26 

(56.52) 

33 

(50.00) 

39 

(45.35) 

17 

(43.59) 

173 

(43.25) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 33 

(20.25) 

10 

(21.74) 

23 

(34.85) 

35 

(40.70) 

17 

(43.59) 

118 

(29.50) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ ผูท่ี้มีไม่รายไดมี้ความถ่ีในการ

รับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ไม่มีการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีมาก

ท่ีสุด ดงัตารางท่ี 18 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาทไม่มีความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ตารางที ่18 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดก้บัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 63 

(38.65) 

8 

(17.39) 

5 

(7.58) 

6 

(6.98) 

4 

(10.26) 

86 

(21.50) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 16 

(9.82) 

3 

(6.52) 

1 

(1.52) 

2 

(2.33) 

0 

(0.00) 

22 

(5.50) 

10,001 – 20,000 

บาท 

18 

(11.04) 

15 

(32.61) 

30 

(45.45) 

30 

(34.88) 

8 

(20.51) 

101 

(25.25) 

20,001 – 30,000 

บาท 

31 

(19.02) 

4 

(8.70) 

19 

(28.79) 

16 

(18.60) 

5 

(12.82) 

75 

(18.75) 

30,001 – 40,000 

บาท 

15 

(9.20) 

8 

(17.39) 

4 

(6.06) 

8 

(9.30) 

5 

(12.82) 

40 

(10.00) 

มากกวา่ 40,001 บาท 20 

(12.27) 

8 

(17.39) 

7 

(10.61) 

24 

(27.91) 

17 

(43.59) 

76 

(19.00) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ อาชีพ นกัศึกษา มีความถ่ีใน

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทุกวนัต่อสปัดาห์มากท่ีสุด และอาชีพ ขา้ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  มีความถ่ีในการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีวี   5-6 คร้ังต่อสปัดาห์มากท่ีสุด ในขณะท่ีอาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน และธุรกิจส่วนตวั ไม่มีการรับรู้

ข่าวสารเร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นวา่อาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน และธุรกิจส่วนตวั

มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่19 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพกบัความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

อาชีพ 

นกัศึกษา 44 

(26.99) 

6 

(13.04) 

9 

(13.64) 

9 

(10.47) 

6 

(15.38) 

74 

(18.50) 

ขา้ราชการ 42 

(25.77) 

15 

(32.61) 

8 

(12.12) 

15 

(17.44) 

2 

(5.13) 

82 

(20.50) 

รัฐวิสาหกิจ 13 

(7.98) 

12 

(26.09) 

4 

(6.06) 

8 

(9.30) 

4 

(10.26) 

41 

(10.25) 

ลูกจา้ง/พนกังาน

เอกชน 

46 

(28.22) 

8 

(17.39) 

30 

(45.45) 

38 

(44.19) 

16 

(41.03) 

138 

(34.50) 

ธุรกิจส่วนตวั 16 

(9.82) 

5 

(10.87) 

14 

(21.21) 

16 

(18.60) 

11 

(28.21) 

62 

(15.50) 

อ่ืนๆ 2 

(1.23) 

0 

(0.00) 

1 

(1.52) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(0.75) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครัวเรือนกบัความถ่ีในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ สมาชิกใน

ครัวเรือน 1 คนมีความถ่ีในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทุกวนัต่อสปัดาห์มากท่ีสุด ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 5 คนไม่มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 20 

แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 5 คน มีความถ่ีเร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่20 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนกบัความถ่ีในการรับรู้

ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ความถ่ีในการรับข่าวสาร/สปัดาห์ 

รวม 
ทุกวนั 5-6 คร้ัง 3-4 คร้ัง 1-2 คร้ัง ไม่ไดรั้บ 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 69 

(42.33) 

4 

(8.70) 

5 

(7.58) 

4 

(4.65) 

3 

(7.69) 

85 

(21.25) 

2 คน 23 

(14.11) 

7 

(15.22) 

3 

(4.55) 

16 

(18.60) 

8 

(20.51) 

57 

(14.25) 

3 คน 22 

(13.50) 

13 

(28.26) 

19 

(28.79) 

14 

(16.28) 

3 

(7.69) 

71 

(17.75) 

4 คน 25 

(15.34) 

8 

(17.39) 

10 

(15.15) 

26 

(30.23) 

8 

(20.51) 

77 

(19.25) 

5 คน 13 

(7.98) 

11 

(23.91) 

21 

(31.82) 

15 

(17.44) 

11 

(28.21) 

71 

(17.75) 

มากกวา่ 5 คน 11 3 8 11 6 39 

 (6.75) (6.52) (12.12) (12.79) (15.38) (9.75) 

รวม 163 46 66 86 39 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
  

 



74 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรต่อช่องทางการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และ สมาชิกในครัวเรือน มี

ความสมัพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนสถานภาพสมรส มี

ความสมัพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 21 หมายความวา่ 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สมาชิกในครัวเรื อนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อช่องทาง ใน

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีท่ีแตกต่างกนั  

ตารางที ่21 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อช่องทางการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-Value 

เพศ 23.659 0.000** 

อาย ุ 66.943 0.000** 

สถานภาพสมรส 15.729 0.046* 

ระดบัการศึกษา 58.099 0.000** 

รายได ้ 89.504 0.000** 

อาชีพ 74.463 0.000** 

สมาชิกในครัวเรือน 98.618 0.000** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

  

 

 

 

 

 

 



75 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านเพศต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศต่อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ เพศ หญิงมีช่องการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีวีดา้นส่ือส่ิงพิมพม์ากท่ีสุด ในขณะท่ีเพศชายมีช่องทางการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือส่ิงพิมพน์อ้ยท่ีสุด 

ดงัตารางท่ี 22 แสดงใหเ้ห็นวา่เพศชายมีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือส่ิงพิมพน์อ้ยท่ีสุด  อาจเน่ืองมาจาก เพศ

ชายไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัส่ื อสิงพิมพ ์ดงันั้นในการประชาสมัพนัธ์อาจเนน้ในเร่ืองส่ือประเภทอ่ืนท่ีเพศชาย

ใหค้วามสนใจมากกวา่เช่นส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

ตารางที ่22 ผลการทดสอบความสมัพั นธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ ต่อช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

เพศ 

ชาย 

 

46 

(54.12) 

112 

(56.85) 

1 

(12.50) 

4 

(36.36) 

76 

(76.77) 

239 

(59.75) 

หญิง 39 

(45.88) 

85 

(43.15) 

7 

(87.50) 

7 

(63.64) 

23 

(23.23) 

161 

(40.25) 

รวม 85 197 8 11 99 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอายุต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายตุ่อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มีช่องทางใน

การรับรู้ เร่ืองดิจิตอล ทีวีดา้นส่ือบุคคล มากท่ีสุด ในขณะท่ีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีช่อง เร่ืองดิจิตอล ทีวีดา้นส่ือ

กิจกรรมนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีช่องทางการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี

ดา้นส่ือกิจกรรม นอ้ยท่ีสุด  กล่าวคือผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงวยัทาํงาน ไม่ค่อยใส่ใจร่วม

กิจกรรมต่างๆ ดงันั้นในการใหค้วามรู้จึงควรเนน้ช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุเป็นตน้ 

ตารางที ่23 ผลการทดสอบความสมั พนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อ ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารในการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 39 

(45.88) 

19 

(9.64) 

1 

(12.50) 

4 

(36.36) 

14 

(14.14) 

77 

(19.25) 

21 – 30 ปี                                                  31 

(36.47) 

74 

(37.56) 

5 

(62.50) 

4 

(36.36) 

41 

(41.41) 

155 

(38.75) 

31 – 40 ปี 9 

(10.59) 

58 

(29.44) 

2 

(25.00) 

2 

(18.18) 

27 

(27.27) 

98 

(24.50) 

41 – 50 ปี 2 

(2.35) 

27 

(13.71) 

0 

(0.00) 

1 

(9.09) 

11 

(11.11) 

41 

(10.25) 

มากกวา่ 51 ปี 4 

(4.71) 

19 

(9.64) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

6 

(6.06) 

29 

(7.25) 

รวม 85 197 8 11 99 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสถานภาพต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสต่อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ สถานภาพโสดมี

ช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ดา้นส่ือบุคคล และอินเตอร์เน็ต มากท่ีสุด ในขณะท่ีสถานภาพแต่งงาน มี

ช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 24 แสดงใหเ้ห็นวา่คนท่ีแต่งงานมีช่องทาง

ในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่ 24 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น สถานภาพสมรสต่อ ช่องทางในการรับรู้

ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

สถานภาพสมรส 

โสด 75 

(88.24) 

142 

(72.08) 

6 

(75.00) 

8 

(72.73) 

85 

(85.86) 

316 

(79.00) 

แต่งงาน 8 

(9.41) 

49 

(24.87) 

2 

(25.00) 

3 

(27.27) 

14 

(14.14) 

76 

(19.00) 

หยา่ร้าง/หมา้ย 2 

(2.35) 

6 

(3.05) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

8 

(2.00) 

รวม 85 197 8 11 99 100 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาต่อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ ระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรีมีช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั  ระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรีมีช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ดา้นส่ือกิจกรรมนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 25 แสดงใหเ้ห็นวา่

การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือกิจกรรมนอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่25 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น ระดบัการศึกษาต่อช่องทางในการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 49 

(57.65) 

42 

(21.32) 

1 

(12.50) 

2 

(18.18) 

15 

(15.15) 

109 

(27.25) 

ปริญญาตรี 16 

(18.82) 

92 

(46.70) 

5 

(62.50) 

8 

(72.73) 

52 

(52.53) 

173 

(43.25) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 20 

(23.53) 

63 

(31.98) 

2 

(25.00) 

1 

(9.09) 

32 

(32.32) 

118 

(29.50) 

รวม 85 197 8 11 99 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

 

 

 

 

 



79 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ ผูท่ี้ไม่มีรายได้ มีช่องทางใน

การรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ดา้นส่ือ บุคคล มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัผู ้ ท่ีมีรายได้ มากกวา่ 40,000 บาท ข้ึนไป  มี

ช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ดา้นส่ือบุคคล ในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

นอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 26 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่ 40,000 บาท มีช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี

ดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่26 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 41 

(48.24) 

27 

(13.71) 

1 

(12.50) 

3 

(27.27) 

14 

(14.14) 

86 

(21.50) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 8 

(9.41) 

6 

(3.05) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

8 

(8.08) 

22 

(5.50) 

10,001 – 20,000 

บาท 

17 

(20.00) 

48 

(24.37) 

7 

(87.50) 

3 

(27.27) 

26 

(26.26) 

101 

(25.25) 

20,001 – 30,000 

บาท 

10 

(11.76) 

48 

(24.37) 

0 

(0.00) 

4 

(36.36) 

13 

(13.13) 

75 

(18.75) 

30,001 – 40,000 

บาท 

2 

(2.35) 

27 

(13.71) 

0 

(0.00) 

1 

(9.09) 

10 

(10.10) 

40 

(10.00) 

มากกวา่ 40,001 บาท 7 

(8.24) 

41 

(20.81) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

28 

(28.28) 

76 

(19.00) 

รวม 85 197 8 11 99 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาชีพต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ อาชีพขา้ราชการ มีช่องทางใน

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลมากท่ีสุด ในขณะท่ีธุรกิจส่วนตวั  มีช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้น

ส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 27 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีธุรกิจส่วนตวัมีช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือ

บุคคลนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่27 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อช่องทางในการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

อาชีพ 

นกัศึกษา 22 

(25.88) 

21 

(10.66) 

1 

(12.50) 

4 

(36.36) 

26 

(26.26) 

74 

(18.50) 

ขา้ราชการ 33 

(38.82) 

42 

(21.32) 

5 

(62.50) 

0 

(0.00) 

2 

(2.02) 

82 

(20.50) 

รัฐวิสาหกิจ 8 

(9.41) 

20 

(10.15) 

0 

(0.00) 

2 

(18.18) 

11 

(11.11) 

41 

(34.50) 

ลูกจา้ง/พนกังาน

เอกชน 

14 

(16.47) 

78 

(39.59) 

2 

(25.00) 

2 

(18.18) 

42 

(42.42) 

138 

(34.50) 

ธุรกิจส่วนตวั 7 

(8.24) 

35 

(17.77) 

0 

(0.00) 

3 

(27.27) 

17 

(17.17) 

62 

(15.50) 

อ่ืนๆ 1 

(1.18) 

1 

(0.51) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(1.01) 

3 

(0.75) 

รวม 85 197 8 11 99 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อช่องทางในการรับรู้ การเปลีย่นผ่านไปสู่

โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครัวเรือนต่อช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  พบวา่ สมาชิกใน

ครัวเรือน 3 คนมีช่องทางในการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นส่ือส่ิงพิมพแ์ละ สมาชิกในครัวเรือน 4 คนมีช่องทางใน

การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีดา้นอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ในขณะท่ีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีช่องทางในการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด  ดงัตารางท่ี 28 แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกในครัว เรือน 3 คนมีการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวีดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่28 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น สมาชิกในครัวเรือนต่อช่องทางในการรับรู้

เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ช่องทางในการรับข่าวสาร 

รวม 
ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม อินเตอร์เน็ต 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 41 

(48.24) 

27 

(13.71) 

0 

(0) 

4 

(36.36) 

13 

(16.46) 

85 

(21.25) 

2 คน 13 

(15.29) 

27 

(13.71) 

1 

(12.50) 

2 

(18.18) 

14 

(17.72) 

57 

(14.25) 

3 คน 6 

(7.06) 

35 

(17.77) 

7 

(87.50) 

1 

(9.09) 

2 

(2.53) 

71 

(17.75) 

4 คน 11 

(12.94) 

36 

(18.27) 

0 

(0.00) 

2 

(18.18) 

28 

(35.44) 

77 

(19.25) 

5 คน 7 

(8.24) 

53 

(26.90) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

11 

(13.92) 

71 

(17.75) 

มากกวา่ 5 คน 7 

(8.24) 

19 

(9.64) 

0 

(0.00) 

2 

(18.18) 

11 

(13.92) 

39 

(9.75) 

รวม 85 197 8 11 79 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุรายได ้อาชีพ สมาชิกในครัวเรือน มีความสมัพนัธ์กบัช่องทาง

การรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 มี

ความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี  ส่วนระดบัการศึกษา ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1 มี

ความสมัพนัธ์กบัช่องทางการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี หมายความวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สมาชิก

ในครัวเรือนมีผลต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัตารางท่ี 29 

ตารางที ่29 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-Value 

เพศ 9.38 0.002** 

อาย ุ 15.91 0.003** 

สถานภาพสมรส 4.534 0.104 

ระดบัการศึกษา 5.662 0.059* 

รายได ้ 25.361 0.000** 

อาชีพ 15.914 0.007** 

สมาชิกในครัวเรือน 17.268 0.004** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านเพศต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศต่อ ความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยั

อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ในแบบทดสอบรวมการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการ

รับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ เป็นเพศหญิง ดงัตารางท่ี 30 แสดงให้

เห็นวา่เพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่30 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีว ีทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนรวมแบบทดสอบรวมความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

เพศ 

ชาย 

 

217 

(62.72) 

22 

(40.74) 

239 

(59.75) 

หญิง 129 

(37.28) 

32 

(59.26) 

161 

(40.25) 

รวม 346 54 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ  

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านเพศต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ  

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อแบบทดสอบการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้ พบวา่ ในแบบทดสอบขอ้ 2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง ขอ้ 8. ปัจจุบนัไดมี้

การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั  

และขอ้ 9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตสญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช .มี

ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรด้ านเพศ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้ 1. 

ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้  มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ ณ ระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.1  หมายความวา่ แบบทดสอบขอ้ (1) (2) (8) และ(9) ดงัตารางท่ี 31 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ใน

แบบทดสอบแต่ละขอ้ดงักล่าวใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวม ของการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 
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10 ขอ้ กล่าวคือ  มีผลของความสมัพนัธ์ดา้นเพศต่อการรับรู้ แบบทดสอบการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ท่ีแตกต่างกนั  

คือผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งในแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่นไปสู่ โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ตารางที ่31 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อแบบทดสอบการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ทั้ง 10 ขอ้ 

เพศ     2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 3.436 0.064* 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 9.49 0.002** 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็ก

ควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

5.256 0.22 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลง

สญัญาณ 

1.99 

0.622 

0.158 

0.430 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้

ทุกรุ่น  

2.142 0.143 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท 

เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั 

4.805 

 

19.706 

0.28 

 

0.000** 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์

ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) 

มีทั้งหมด 6 ช่อง 

7.816 

 

1.250 

0.005** 

 

0.264 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอายุต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อายุต่อแบบทดสอบรวมการรับ รู้รวมเร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้

เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ในแบบทดสอบรวมการรับรู้ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วน

ใหญ่อายรุะหวา่ง 31-40  ปี ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีว ีทั้ง 10 ขอ้ อาย ุ 21-30  ปี ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ดงัตารางท่ี 32 แสดงใหเ้ห็น

วา่ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่32 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีวีทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนรวมแบบทดสอบรวมความรู้ 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 60 

(17.34) 

17 

(31.48) 

77 

(19.25) 

21 – 30 ปี                                                  128 

(36.99) 

27 

(50.00) 

155 

(38.75) 

31 – 40 ปี 94 

(27.17) 

4 

(7.41) 

98 

(24.50) 

41 – 50 ปี 37 

(10.69) 

4 

(7.41) 

41 

(10.25) 

มากกวา่ 51 ปี 27 

(7.80) 

2 

(3.70) 

29 

(7.25) 

รวม 346 54 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอายุต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ  

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้ พบวา่ ในแบบทดสอบขอ้ (1) ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้  ขอ้ (3) ใน

ระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวี

ดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) ขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้กรุ่น  ขอ้ 

(9) ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตสญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช . และขอ้ (10) 

จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 ช่อง  มีความสมัพนัธ์กบั อาย ุ ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้ (7) ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ Set Top Box มีความสมัพนัธ์กบัอาย ุณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1  หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ 

(1) (3) (4) (7) และ (10) มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 33 ซ่ึงผลของ

ความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนน

รวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่

ถูกตอ้ง ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี  

สาํหรับ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (6) ส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ในขณะท่ีผูท่ี้ตอบ

คาํถามไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี ดงัตารางท่ี 34 ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (9) 

ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ดงัตารางท่ี 35 
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ตารางที ่33 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น อายตุ่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี

ทั้ง 10 ขอ้  

อาย ุ    2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 17.794 0.001** 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 4.673 0.322 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็ก

ควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

14.897 0.005** 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลง

สญัญาณ 

14.102 

3.047 

0.007** 

0.550 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้

ทุกรุ่น  

16.437 0.002** 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท 

เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั 

8.686 

 

3.758 

0.069* 

 

0.440 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์

ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) 

มีทั้งหมด 6 ช่อง 

21.531 

 

18.122 

0.000** 

 

0.001** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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ตารางที ่34 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อแบบทดสอบเร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 6 ทีวี

ท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 60 

(15) 

17 

(4.2) 

77 

(19.2) 

21 – 30 ปี                                                  95 

(23.8) 

60 

(15) 

155 

(38.8) 

31 – 40 ปี 58 

(14.5) 

40 

(10) 

98 

24.5 

41 – 50 ปี 17 

(4.2) 

24 

(6) 

41 

(10.2) 

มากกวา่ 51 ปี 16 

(4) 

13 

(3.2) 

29 

(7.2) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ตารางที ่35 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายตุ่อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียนผา่น

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 9 ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตสญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ี

ออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสังเกตสัญลกัษณ์ตราครุฑ ท่ีออกโดย

สาํนกังาน กสทช. รวม 

ตอบถกู ตอบผดิ 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 60 

(15) 

17 

(4.2) 

77 

(19.2) 

21 – 30 ปี                                                  132 

(33) 

23 

(5.8) 

155 

(38.8) 

31 – 40 ปี 92 

(23) 

6 

(1.5) 

98 

24.5 

41 – 50 ปี 39 

(9.8) 

2 

(0.5) 

41 

(10.2) 

มากกวา่ 51 ปี 19 

(4.8) 

10 

(2.5) 

29 

(7.2) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาต่อแบบทดสอบความรู้ รวมเร่ืองดิจิตอลทวีี  ทั้ง 

10 ข้อ  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาต่อความรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้เป็นคะแนน

ในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการ

รับรู้ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 

80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ มีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีเ ดงัตาราง

ท่ี 36 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด  
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ตารางที ่36 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้

เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 21 

(38.89) 

88 

(25.43) 

109 

(27.25) 

ปริญญาตรี                                            23 

(42.59) 

150 

(43.35) 

173 

(43.25) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 10 

(18.52) 

108 

(31.21) 

118 

(29.50) 

รวม 54 346 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษา ต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 

ข้อ   

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้น ระดบัการศึกษา ต่อแบบทดสอบการ

รับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้ พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง 

(HD) ขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้กรุ่น  และขอ้ (10) จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลที

เป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 ช่อง มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษา ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

ส่วนแบบสอบถาม ขอ้ (1) ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้  และขอ้ (5) ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สา

กา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ  มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษา 

ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (1) (6) และ (10) มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะ

ทางประชากรดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 37 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ 

แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ  ผูท่ี้ตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  
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ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (4) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ในขณะท่ี

ผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้ง  มีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ดงัตารางท่ี 38 ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งใน

แบบทดสอบขอ้ (5) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ดงัตารางท่ี 39 

ตารางที ่37 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

ระดบัการศึกษา     2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 8.750 0.013* 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 3.701 0.157 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็ก

ควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

3.755 0.153 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลง

สญัญาณ 

23.240 

8.673 

0.000** 

0.013* 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้

ทุกรุ่น  

9.124 0.010** 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท 

เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั 

2.313 

 

1.265 

0.315 

 

0.531 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์

ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) 

มีทั้งหมด 6 ช่อง 

1.200 

 

31.247 

0.549 

 

0.000** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่38 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ขอ้ 4 ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 74 

(18.5) 

35 

(8.8) 

109 

(27.2) 

ปริญญาตรี 152 

(38) 

21 

(5.2) 

173 

(43.2) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 105 

(26.2) 

13 

(3.2) 

118 

(29.5) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
ตารางที ่39 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ขอ้ 5 ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่

ตอ้งแปลงสญัญาณ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

 ทีวเีคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสัญญาณทีวี

ดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสัญญาณ รวม 

ตอบถกู ตอบผดิ 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 51 

(12.8) 

58 

(14.5) 

109 

(27.2) 

ปริญญาตรี 100 

(25) 

73 

(18.2) 

173 

(43.2) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 78 

(19.5) 

40 

(10) 

118 

(29.5) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 



93 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อแบบทดสอบรวมความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้

เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80%  พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ใน

แบบทดสอบรวมการรับรู้ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ในขณะท่ีผูต้อบ

คาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้ดงั

ตารางท่ี 40 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้ไม่มีรายไดมี้การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด  กล่าวไดว้า่ผูท่ี้มีรายไดร้ะหวา่ง 

20,001-30,000 บาท มีความสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยมีากท่ีสุด 

ตารางที ่40 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได้ ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนรวมแบบทดสอบรวมความรู้ 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 63 

(18.21) 

23 

(42.59) 

86 

(23.50) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 17 

(4.91) 

5 

(9.26) 

22 

(6.01) 

10,001 – 20,000 

บาท 

90 

(26.01) 

11 

(20.37) 

101 

(27.60) 

20,001 – 30,000 

บาท 

64 

(18.50) 

11 

(20.37) 

41 

(11.20) 

30,001 – 40,000 

บาท 

38 

(10.98) 

2 

(3.70) 

40 

(10.93) 

มากกวา่ 40,001 บาท 74 

(21.39) 

2 

(3.70) 

76 

(20.77) 

รวม 346 54 366 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้  โดยให้ ค่าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80%  พบวา่ ใน

แบบทดสอบ ขอ้ (1) ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้  ขอ้ (3) ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณ

ระบบอนาลอ็กควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง 

(HD) ขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้กรุ่น  ขอ้ (7) ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณ

ดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box และขอ้ (9) ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุ

สญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช . มีความสมัพนัธ์กบัรายได ้ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.01 

ส่วนแบบสอบถามขอ้ (5) ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้

โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ  มีความสมัพนัธ์กบัรายได ้ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี 0.05 หมายความวา่

แบบทดสอบ ขอ้ (1) (3) (4) (5) และ (9) มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั ดงั

ตารางท่ี 41 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้ พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ  ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วนใหญ่มี รายไดร้ะหวา่ง 20,001-

30,000 บาท ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้ 

ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (6) ส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได้  ในขณะท่ีผูต้อบ

คาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท ดงัตารางท่ี 42 ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง

ในแบบทดสอบขอ้  (7) ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งใน

แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้ดงัตารางท่ี 43 
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ตารางที ่41 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

รายได ้    2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 33.282 0.000** 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 8.711 0.121 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็ก

ควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

26.429 0.000** 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลง

สญัญาณ 

44.149 

14.924 

0.000** 

0.011* 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้

ทุกรุ่น  

23.701 0.000** 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท 

เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั 

16.382 

 

4.745 

0.006** 

 

0.448 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์

ตราครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) 

มีทั้งหมด 6 ช่อง 

20.758 

 

14.311 

0.001** 

 

0.014* 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่42 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 6 ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวี

ดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 66 

(16.5) 

20 

(5) 

86 

(21.5) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 15 

(1.8) 

15 

(3.8) 

22 

(5.5) 

10,001 – 20,000 

บาท 

47 

(11.8) 

54 

(13.5) 

101 

(25.2) 

20,001 – 30,000 

บาท 

43 

(10.8) 

32 

(8) 

75 

(18.8) 

30,001 – 40,000 

บาท 

31 

(7.8) 

9 

(2.2) 

40 

(10) 

มากกวา่ 40,001 บาท 44 

(11) 

32 

(8) 

76 

(19) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ตารางที ่43  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 7 ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ Set Top Box 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

ทีวรุ่ีนใหม่รองรับสัญญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Set Top 

Box รวม 

ตอบถกู ตอบผดิ 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 67 

(16.8) 

19 

(4.8) 

86 

(21.5) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 19 

(4.8) 

3 

(0.8) 

22 

(5.5) 

10,001 – 20,000 

บาท 

96 

(24) 

5 

(1.2) 

101 

(25.2) 

20,001 – 30,000 

บาท 

59 

(14.8) 

16 

(4) 

75 

(18.8) 

30,001 – 40,000 

บาท 

34 

(8.5) 

6 

(1.5) 

40 

(10) 

มากกวา่ 40,001 บาท 69 

(17.2) 

7 

(1.8) 

76 

(19) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อแบบทดสอบรวมความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อาชีพ ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ พบวา่ ผูท่ี้ตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง พนกังาน

เอกชน และธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ย

กวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ เป็นผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ  ดงัตารางท่ี 44 แสดง

ใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการมีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด กล่าวไดว้า่ลูกจา้ง พนกังานเอกชนส่วนใหญ่มี

ความรู้เร่ืองเทคโนโลย ีเน่ืองจากสายอาชีพน้ีค่อนขา้งมีความไวต่อการรับรู้ข่าวสาร 
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ตารางที่  44 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อแบบทดสอบรวมการรั บรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนรวมแบบทดสอบรวมความรู้ 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

อาชีพ 

นกัศึกษา 59 

(17.05) 

15 

(27.78) 

74 

(18.50) 

ขา้ราชการ 65 

(18.79) 

17 

(31.48) 

82 

(20.50) 

รัฐวิสาหกิจ 38 

(10.98) 

3 

(5.56) 

41 

(10.25) 

ลูกจา้ง/พนกังาน

เอกชน 

120 

(34.68) 

18 

(33.33) 

138 

(34.50) 

ธุรกิจส่วนตวั 61 

(17.63) 

1 

(1.85) 

62 

(15.50) 

อ่ืนๆ 3 

(0.87) 

0 

(0.00) 

3 

(0.75) 

รวม 346 54 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้ พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (1)ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้  ขอ้ (3) ใน

ระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวี

ดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) และขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้ก

รุ่น กสทช .มีความสมัพนัธ์กบัอาชีพ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติ  0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้  (7) ทีวีรุ่นใหม่

รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box ขอ้ ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลได้
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โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Set Top Box ขอ้ (9) ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์ตราครุฑ 

ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช . และขอ้ (10) จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 

ช่อง มีความสมัพนัธ์กบัอาชีพ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.05 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (1) (3) (4) (7) 

(9) และ (10) มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั  ดงัตารางท่ี 45 ซ่ึงผลของ

ความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนน

รวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน  และธุรกิจส่วนตวั ซ่ึง

มีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ  

ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (6) ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ในขณะท่ี

ผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง พนกังานเอกชน ดงัตารางท่ี 46 

ตารางที ่45 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น อาชีพต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

อาชีพ     2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวดิีจิตอลแลว้ 22.954 0.000** 

2. ประเทศไทยมีทีวดิีจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 1.540 0.908 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สัญญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบั

การแพร่สัญญาณระบบดิจิตอล 

16.480 0.006** 

4. ปัจจุบนัทีวดิีจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวเีคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับ

สัญญาณทีวดิีจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสัญญาณ 

21.952 

8.467 

0.001** 

0.132 

6. ทีวท่ีีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวดิีจิตอลไดทุ้กรุ่น  41.897 0.000** 

7. ทีวรุ่ีนใหม่รองรับสัญญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวดิีจิตอลในราคา 690 บาท เพ่ือใช้

แลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวดิีจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

11.050 

 

5.673 

0.050* 

 

0.339 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสังเกตุสัญลกัษณ์ตราครุฑ 

ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มี

ทั้งหมด 6 ช่อง 

14.212 

 

11.514 

0.014* 

 

0.042* 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่46 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อแบบทดสอบการรับรู้การเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขอ้ 6 ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวี

ดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ทีวท่ีีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวดิีจิตอล 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

อาชีพ 

นกัศึกษา 47 

(11.8) 

27 

(6.8) 

74 

(18.5) 

ขา้ราชการ 67 

(16.8) 

15 

(3.8) 

82 

(20.5) 

รัฐวสิาหกิจ 29 

(7.2) 

12 

(3) 

41 

(10.2) 

ลกูจา้ง/พนกังานเอกชน 57 

(14.2) 

81 

(20.2) 

138 

(34.5) 

ธุรกิจส่วนตวั 44 

(11) 

18 

(4.5) 

62 

(15.5) 

อ่ืนๆ 2 

(0.5) 

1 

(0.2) 

3 

(0.8) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ี

ทั้ง 10 ข้อ   

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง สมาชิกในครัวเรือน ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้รวมเร่ือง ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มี

สมาชิกครัวเรือน 1 คน ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถ ามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 

80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน ดงัตารางท่ี 47 แสดงให้

เห็นวา่ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด  กล่าวไดว้า่ผูท่ี้มีสมาชิกครัวเรือน 1 คน

ใหค้วามสนใจนเร่ืองดิจิตอลทีวี อาจเน่ืองมากจากการเปล่ียนมาใชดิ้จิตอลทีวีง่ายและสะดวก และไม่มีค่าใชจ่้าย 

จึงใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 
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ตารางที ่47 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมการ

รับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนรวมแบบทดสอบรวมความรู้ 

รวม 
ตอบถกูมากกวา่ 80% ตอบถกูนอ้ยกวา่ 80% 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 72 

(20.81) 

13 

(24.07) 

85 

(21.25) 

2 คน 41 

(11.85) 

16 

(29.63) 

57 

(14.25) 

3 คน 62 

(17.92) 

9 

(16.67) 

71 

(17.75) 

4 คน 70 

(20.23) 

7 

(12.96) 

77 

(19.25) 

5 คน 68 

(19.65) 

3 

(5.56) 

71 

(17.75) 

มากกวา่ 5 คน 

 

รวม 

33 

(9.54) 

346 

(100.00) 

6 

(11.11) 

54 

(100.00) 

39 

(9.75) 

400 

(100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบความรู้เร่ืองดิจิตอลทวี ีทั้ง 

10 ข้อ   

  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้น สมาชิกในครัวเรือน ต่อ

แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้ พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (1) ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวี

ดิจิตอลแลว้  ขอ้ (3) ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบ

ความคมชดัสูง (HD) ขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้กรุ่น  และขอ้ (10) จาํนวน

ช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 ช่อง มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบทดสอบขอ้ (8) ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท เพื่อ

ใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (1) (3) (4) และ  (8) มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทาง
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ประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 48 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ 

แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดีย วกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่วนใหญ่มีสมาชิก

ครัวเรือน 2 คน  

ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบขอ้  (6) ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน ในขณะท่ี

ผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งมีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ดงัตารางท่ี 49 ส่วนผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งใน

แบบทดสอบขอ้  (10) มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่มีสมาชิกใน

ครัวเรือน 1 คน ดงัตารางท่ี 50 

ตารางที ่48 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้

เร่ืองดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

สมาชิกในครัวเรือน     2χ  P-Value 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้ 21.876 0.001** 

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 8.142 0.149 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็กควบคู่

กบัการแพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

23.211 0.000** 

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 

5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ 

26.065 

7.283 

0.000** 

0.200 

6. ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้ก

รุ่น  

23.767 0.000** 

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ Set Top Box 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท 

เพื่อใชแ้ลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั 

7.023 

 

11.183 

0.219 

 

0.048* 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์ตรา

ครุฑ ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มี

ทั้งหมด 6 ช่อง 

7.871 

 

22.790 

0.163 

 

0.000** 
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ตารางที ่48 (ต่อ) 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางที ่49 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้

เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 6 ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
ทีวีท่ีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัมีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถรับชมทีวีดิจิตอล 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 64 

(16) 

21 

(5.2) 

85 

(21.2) 

2 คน 29 

(7.2) 

28 

(7) 

57 

(14.2) 

3 คน 37 

(9.2) 

34 

(8.5) 

71 

(17.8) 

4 คน 41 

(10.2) 

36 

(9) 

77 

(19.2) 

5 คน 55 

(13.8) 

16 

(4) 

71 

(17.8) 

มากกวา่ 5 คน 20 

(5) 

19 

(4.8) 

39 

(9.8) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ตารางที ่ 50 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในสมาชิกในครัวเรือนต่อ

แบบทดสอบเร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 10 จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 ช่อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 ช่อง 

รวม 
ตอบถกู ตอบผดิ 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 24 

(6) 

61 

(15.2) 

85 

(21.2) 

2 คน 31 

(7.8) 

26 

(6.5) 

57 

(14.2) 

3 คน 36 

(9) 

35 

(8.8) 

71 

(17.8) 

4 คน 39 

(9.8) 

38 

(9.5) 

77 

(19.2) 

5 คน 45 

(11.2) 

26 

(6.5) 

71 

(17.8) 

มากกวา่ 5 คน 15 

(3.8) 

24 

(6) 

39 

(9.8) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทวี ี

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวม การรับรู้เร่ืองประโยชน์

ของดิจิตอลทีวี พบวา่ ลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ดา้น ระดบัการศึกษา รายได ้สมาชิกในครัวเรือน มี

ความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบรวม การรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ ดิจิตอลทีวี ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.01 ส่วนอาย ุมี

ความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 หมายความ

วา่อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้สมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลท่ีสาํคญัต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ือง

ประโยชน์ของดิจิตอลทีวีท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัตารางท่ี 51 

ตารางที่ 51 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อแบบทดสอบรวม การรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ

ดิจิตอลทีว ีทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-Value 

เพศ 2.456 0.117 

อาย ุ 11.253 0.024** 

สถานภาพสมรส 3.712 0.156 

ระดบัการศึกษา 11.753 0.003* 

รายได ้ 18.892 0.002* 

อาชีพ 5.501 0.358 

สมาชิกในครัวเรือน 27.003 0.000* 

หมายเหตุ  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอายุต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทวี ี

ทั้ง 10 ข้อ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อายุต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ พบวา่ 

ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้ เร่ืองประโยชน์ของ ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้ง

นอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ มีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี ดงัตาราง

ท่ี 52 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่ 52 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น อายุต่อแบบทดสอบรวม การรับรู้เร่ือง

ประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบประโยชน์รวม 

รวม 
ตอบถูกมากกวา่ 80% ตอบถูกนอ้ยกวา่ 80% 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 25 

(13.66) 

52 

(23.96) 

77 

(19.25) 

21 – 30 ปี                                                  85 

(46.45) 

70 

(32.26) 

155 

(38.75) 

30 – 41 ปี 41 

(22.40) 

57 

(26.27) 

98 

(24.50) 

41 – 50 ปี 19 

(10.38) 

22 

(10.14) 

41 

(10.25) 

มากกวา่ 51 ปี 13 

(7.10) 

16 

(7.37) 

29 

(7.25) 

รวม 183 217 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้าน อายุต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทวี ีทั้ง 

10 ข้อ   

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้น อายุ ต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ประโยชน์ของดิจิตอลทีวีใน แต่ละขอ้พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้  (1) จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภท

บริการธุรกิจมีทั้งหมด 24 ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน  ขอ้ (3) ทีวีดิจิตอลมีช่องความ

คมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (4) ไม่วา่

ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งัคมชดั ขอ้ (10) ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้ง

แบบส่งสญัญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม  

มีความสมัพนัธ์กบัอายุ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้  (2) ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียง
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ท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก  และขอ้ (5) ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับ

สญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ  มีความสมัพนัธ์กบัอาย ุณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติ ท่ี 0.1 

หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) และ (10) ดงัตารางท่ี 53 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้

พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ ผูท่ี้ตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วนใหญ่มี อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ี

ผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 

ตารางที ่53 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุ ต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ทั้ง 10 ขอ้  

อาย ุ 2χ  P-Value 

1. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมี

ทั้งหมด 24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชม

มากข้ึน 

20.826 0.000** 

2. ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบ

อนาลอ็ก 

8.664 0.070* 

3. ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดั

มากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบ

อนาลอ็ก 

19.611 0.001** 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอล

กย็งัคมชดั ไม่ล่ม 

5. ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 

18.962 

 

13.245 

0.001** 

 

0.10* 

6. ทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละ

ประเภทช่อง 

5.461 0.243 

7. ทีวีดิจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชน

โดยเฉพาะ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็

เยาวชน 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 

บาท เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ี

มีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของ

ประชาชน 

6.332 

 

 

7.148 

0.176 

 

 

0.128 
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ตารางที ่53 (ต่อ) 

 

อาย ุ 2χ  P-Value 

9. ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่

ภาพช่องชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

10. ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่ง

สญัญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่อง

รับสญัญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม 

5.242 

 

15.178 

0.731 

 

0.004** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ

ดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 

ขอ้ โดยใหค่้าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 

80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และสูง

กวา่ปริญญาตรี ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% 

ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชนดิ์จิตอลทีวี ทั้ง 10  ขอ้ มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีและ

ปริญญาตรี ดงัตารางท่ี 54 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาตรีมีการรับรู้เร่ือง

ประโยชน์ของดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่54 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้

เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบประโยชน์รวม 

รวม 
ตอบถูกมากกวา่ 80% ตอบถูกนอ้ยกวา่ 80% 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 35 

(19.13) 

74 

(34.10) 

109 

(27.25) 

ปริญญาตรี 91 

(49.73) 

82 

(37.79) 

173 

(43.25) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 57 

(31.15) 

61 

(28.11) 

118 

(29.50) 

รวม 183 217 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ

ดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการ

รับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลที วีในแต่ละขอ้  พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (3) ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง 

(HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวี

ดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) ขอ้ (5) ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ  ขอ้ (6) ทีวีท่ีซ้ือใหม่

ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดทุ้กรุ่น มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษา ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี  0.01 

ส่วนแบบสอบถาม ขอ้ (2) ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (7) ทีวีดิจิตอลมีช่อง

รายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึง มีเน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน  ขอ้ (8) ในการ

เปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน

เนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน  มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษา ณ ระดบันยัสาํคญั ทาง
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สถิตท่ี 0.05 หมายความวา่แบบทดสองขอ้ (2) (3) (4) (5) (6)และ (7) ดงัตารางท่ี 55 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ใน

แต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ 

กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบ ส่วนใหญ่มี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่

ปริญญาตรี ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้ง มีระดบัการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี 

ตารางที ่55 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศึกษาต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

ระดบัการศึกษา 2χ  P-Value 

1. จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 

24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน 

3.730 0.155 

2. ทีวดิีจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก 
 

6.210 

0.045* 

3. ทีวดิีจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่

ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวใีนระบบอนาลอ็ก 

19.473 0.000** 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สัญญาณภาพในทีวดิีจิตอลกย็งั

คมชดั ไม่ล่ม 

5. ทีวดิีจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 

26.230 

 

9.805 

0.000** 

 

0.007** 

6. ทีวดิีจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง 26.169 0.000** 

7. ทีวดิีจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพ่ือ

นาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวดิีจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

6.259 

 

 

6.488 

0.044* 

 

 

0.039* 

9. ในการรับชมทีวดิีจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่อง

ชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี 10. ปัจจุบนั ทีวี

ดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อ

การรับชม 

2.785 

 

0.937 

0.594 

 

0.626 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.5 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอล

ทวี ีทั้ง 10 ข้อ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดต่้อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ โดย

ใหค่้าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 80% ใน

แบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท 

ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

มีเป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้ดงัตารางท่ี 56 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีไม่มีรายไดมี้การรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวีนอ้ย

ท่ีสุด 

ตารางที ่56 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น รายไดต่้อแบบทดสอบรวม เร่ืองประโยชน์

ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบประโยชน์รวม รวม 

ตอบถูกมากกวา่ 80% ตอบถูกนอ้ยกวา่ 80% 

รายได ้

ไม่มีรายได ้ 23 

(12.57) 

63 

(29.03) 

86 

(21.50) 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 9 

(4.92) 

13 

(5.99) 

22 

(5.50) 

10,001 – 20,000 บาท 53 

(28.96) 

48 

(22.12) 

101 

(25.25) 

20,001 – 30,000 บาท 43 

(23.50) 

32 

(14.74) 

75 

(18.75) 

30,001 – 40,000 บาท 18 

(9.84) 

22 

(10.14) 

40 

(10.00) 

มากกวา่ 40,001 บาท 37 

(20.22) 

39 

(17.97) 

76 

(19.00) 

รวม 183 217 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านรายได้ต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทวี ี

ทั้ง 10 ข้อ   

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดต่้อแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ประโยชน์ของดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้  พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (3) ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมี

ความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (4) ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพ

แบบความคมชดัสูง (HD) ขอ้ (8) ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อนาํมาแลกกล่อง 

Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน มีความสมัพนัธ์กบั

รายได ้ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้ (1) จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภท

บริการธุรกิจมีทั้งหมด 24 ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน  ขอ้ (2) ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและ

เสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก  มีความสมัพนัธ์กบัรายได้  ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.05 ส่วน

แบบทดสอบขอ้ (9) ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่องชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละพื้นท่ี มีความสมัพนัธ์กบัรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ี 0.1 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (1) 

(2) ( 3) ( 4) ( 8) และ (9) ดงัตารางท่ี 57 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมี

นยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ส่วน

ใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบ

คาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้
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ตารางที ่57 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นรายได้ ต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอล

ทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

รายได ้ 2χ  P-Value 

1. จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 

24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน 

12.244 0.032** 

2. ทีวดิีจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก 13.227 0.021** 

3. ทีวดิีจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่

ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวใีนระบบอนาลอ็ก 

46.639 0.000*** 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สัญญาณภาพในทีวดิีจิตอลกย็งั

คมชดั ไม่ล่ม 

5. ทีวดิีจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 

33.314 

 

5.913 

0.000*** 

 

0.315 

6. ทีวดิีจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง 4.984 0.418 

7. ทีวดิีจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพ่ือ

นาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวดิีจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

7.660 

 

 

21.788 

0.176 

 

 

0.001*** 

9. ในการรับชมทีวดิีจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่อง

ชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี 10. ปัจจุบนั ทีวี

ดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อ

การรับชม 

16.174 

 

3.531 

0.095* 

 

0.619 

   

หมายเหตุ ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์

ของดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง สมาชิกในครัวเรือน ต่อแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ ดิจิตอลทีวี 

ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80%  พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง

มากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 

3 คน ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีถูกตอ้งนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 

10 ขอ้ มีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน ดงัตารางท่ี 58 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คนมีการรับรู้

เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่58 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้น สมาชิกในครัวเรือน ต่อแบบทดสอบรวม

ประโยชน์การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

คะแนนแบบทดสอบประโยชน์รวม คะแนน

แบบทดสอบ

ประโยชน์รวม ตอบถูกมากกวา่ 80% ตอบถูกนอ้ยกวา่ 80% 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 29 

(15.85) 

56 

(25.81) 

85 

(21.25) 

2 คน 15 

(8.20) 

42 

(19.35) 

57 

(14.25) 

3 คน 47 

(25.68) 

24 

(11.06) 

71 

(17.75) 

4 คน 35 

(19.13) 

42 

(19.35) 

77 

(19.25) 

5 คน 36 

(19.67) 

35 

(16.13) 

71 

(17.75) 

มากกวา่ 5 คน 21 

(11.48) 

18 

(8.29) 

39 

(9.75) 

รวม 183 217 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ

ดิจิตอลทวี ีทั้ง 10 ข้อ   

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการ

รับรู้เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวีในแต่ละขอ้  พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (1) จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่อง

ประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึ น ขอ้ (3) ทีวีดิจิตอลมีช่อง

ความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก  ขอ้ (4) 

ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งัคมชดั ไม่ล่ม ขอ้ (6) ทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการ

โฆษณาในแต่ละประเภทช่อง  ขอ้ (8) ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อนาํมาแลก

กล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน  มี

ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน  ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้  (10) ปัจจุบนั ทีวี

ดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสญัญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณ

ดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม  มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน  ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.05 

ส่วนแบบทดสอบขอ้ (2) ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากก วา่ระบบอนาลอ็ก  มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิก

ในครัวเรือน ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.1 ดงัตารางท่ี 59 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ 

แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบ

คาํถามไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบ ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน  3 คน ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามท่ีไม่ถูกตอ้งมี

สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน 
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ตารางที ่59 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบการรับรู้

เร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้  

สมาชิกในครัวเรือน     2χ  P-value 

1. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมี

ทั้งหมด 24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมาก

ข้ึน 

18.710 0.002*** 

2. ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก 
 

 10.743 

0.057* 

3. ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดั

มากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบ

อนาลอ็ก 

28.094 0.000*** 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งั

คมชดั ไม่ล่ม 

5. ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 

47.321 

 

7.955 

0.000*** 

 

0.159 

6. ทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภท

ช่อง 

17.719 0.003*** 

7. ทีวีดิจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ 

ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท 

เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์

ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

4.685 

 

 

16.280 

0.456 

 

 

0.006*** 

9. ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพ

ช่องชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 
10. ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสญัญาณ

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณ

ดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม 

13.169 

 

12.472 

0.214 

 

0.029** 

หมายเหตุ ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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สมมติฐาน 2 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านโทรทศัน์ภาคพืน้ดินใน

ระบบดิจิตอลทีแ่ตกต่างกนั 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรต่อทศันคติการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรต่อทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ สมาชิกในครัวเรือน มี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคติ ณ ระดบันยัทางสถิติ 0.01 ส่วนอาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ ณ ระดบันยัทางสถิติ

ท่ี 0.05 หมายความวา่ เพศ อาย ุ สมาชิกในครัวเรือน มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 60 

ตารางที ่60 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรต่อ ผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     2χ  P-Value 

เพศ 12.485 0.000** 

อาย ุ 9.774 0.440 

สถานภาพสมรส 3.383 0.184 

ระดบัการศึกษา 0.604 0.739 

รายได ้ 8.081 0.152 

อาชีพ 13.457 0.019* 

สมาชิกในครัวเรือน 19.601 0.001** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านเพศ ต่อทศันคติเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านโทรทศัน์ภาคพืน้ดิน ใน

ระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง เพศต่อทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 

10 ขอ้ โดยใหค่้าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80% พบวา่ ผูท่ี้ตอบคาํถามเห็นดว้ยมากกวา่ 

80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ซ่ึงมีสดัส่วน
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สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา  ในขณะท่ีผูต้อบคาํถามเห็นดว้ย นอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมการรับรู้

เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ทั้ง 10 ขอ้ มีเป็นเพศหญิง ดงัตารางท่ี 61 แสดงใหเ้ห็นวา่เพศหญิงมีทศันคติไม่เห็นดว้ย

เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตารางที ่61 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบทศันคติ 

รวม 
เห็นดว้ยมากกวา่ 80% เห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 80% 

เพศ 

ชาย 141 

(68.12) 

98 

(50.78) 

239 

(59.75) 

หญิง 66 

(31.88) 

95 

(49.22) 

161 

(40.25) 

รวม 207 193 400 

 (100.00)  (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านเพศต่อ ทศันคติการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินใน

ระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ  

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นเพศต่อ ทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  พบวา่ ในแบบทดสอบ ขอ้ (2) ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวี

ดิจิตอลเพราะมีรายการท่ีหลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม  ขอ้ (3) ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง 

(HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก ขอ้ (5) ท่านเห็นดว้ยกบั

ทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ ขอ้ (10) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัเพศ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบทดสอบขอ้ (4) ท่านเห็นดว้ยกบัการ

ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวีดิจิตอล  มีความสมัพนัธ์กบัเพศ ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.1 และ

แบบสอบถามขอ้ (7) ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใชที้วีดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัเพศ ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (2) (3) (4) (5) (7) และ (10) ดงัตารางท่ี 62 ซ่ึงผล
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ของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผล

คะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบเห็นดว้ยในแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในขณะท่ีผูท่ี้ตอบไม่เห็น

ดว้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ตารางที ่62 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อ แบบทดสอบทศันคติ

การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้   

เพศ     2χ  P-Value 

1. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่ทนั

ต่อการพฒันาดา้นอ่ืน 

2.574 0.109 

2. ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ี

หลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

9.541 0.002*** 

3. ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้านเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน 

6.604 0.010*** 

4. ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวี

ดิจิตอล 

5. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย 

เน้ือหาน่าสนใจ 

4.289 

 

6.649 

0.038** 

 

0.010*** 

6. วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก 1.977 0.160 

7. ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใชที้วี

ดิจิตอล 

8. ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล 

2.794 

 

0.543 

0.095* 

 

0.461 

9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวกและง่าย

ต่อการนาํมาใช ้

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอล 

     - 

 

11.597 

    - 

 

0.001*** 

หมายเหตุ ***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อแบบทดสอบรวมทศันคติการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ  

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อาชีพต่อแบบทดสอบ รวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ค่าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80%  พบวา่ ผูท่ี้เห็นดว้ย

มากกวา่ 80% ในแบบทดสอบ รวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 10 ขอ้ 

ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบคาํถาม

เห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ทั้ง 

10 ขอ้ มีขา้ราชการ  ดงัตารางท่ี 63 แสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้ราชการ มีทศันคติไม่เห็นดว้ยในการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตารางที ่63 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพต่อผลรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบทศันคติ 

รวม 
เห็นดว้ยมากกวา่ 80% เห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 80% 

อาชีพ 

นกัศึกษา 33 

(15.94) 

41 

(21.24) 

74 

(18.50) 

ขา้ราชการ 33 

(15.94) 

49 

(25.39) 

82 

(20.50) 

รัฐวสิาหกิจ 22 

(10.63) 

19 

(9.84) 

41 

(10.25) 

ลกูจา้ง/พนกังานเอกชน 87 

(42.03) 

51 

(26.42) 

138 

(34.50) 

ธุรกิจส่วนตวั  31 

(14.98) 

31 

(16.06) 

62 

(15.50) 

อ่ืนๆ 1 

(0.48) 

2 

(1.04) 

3 

(0.75) 

รวม 207 193 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านอาชีพต่อ ทศันคติการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินใน

ระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ  

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้น อาชีพต่อทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  พบวา่ ใน แบบทดสอบขอ้ (4) ท่านเห็นดว้ยกบัการ

ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวีดิจิตอล  ขอ้ (6) วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก  ขอ้ (8) 

ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล  ขอ้ (10) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัอาชีพ  ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้ (5) ท่านเห็นดว้ยกบั

ทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ ขอ้ (7) ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียน

มาใชที้วีดิจิตอล  มีความสมัพนัธ์กบัอาชีพ  ณ ระดบันยัสาํคญั ทางสถิติท่ี  0.05 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (4) 

(5) (6) (7) (8) และ (10) ดงัตารางท่ี 64 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมี

นยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้ตอบเห็นดว้ยในแบบทดสอบ

ดงักล่าวส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน ในขณะท่ีผูต้อบท่ีตอบไม่เห็นดว้ยส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ 
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ตารางที ่64 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบ ทศันคติ

การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้   

อาชีพ     2χ  P-Value 

1. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่

ทนัต่อการพฒันาดา้นอ่ืน 

7.267 0.202 

2. ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ี

หลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

 

4.565 

0.471 

3. ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้าน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน 

6.077 0.299 

4. ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ทีวีดิจิตอล 

5. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ี

หลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ 

16.217 

 

11.276 

0.006** 

 

0.046* 

6. วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก 18.491 0.002** 

7. ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใช้

ทีวีดิจิตอล 

8. ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล 

13.497 

 

15.889 

0.019* 

 

0.007** 

9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวก

และง่ายต่อการนาํมาใช ้

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล 

     - 

 

17.050 

    - 

 

0.004** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบรวมทศันคติการเปลีย่นผ่าน

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อาชีพ ต่อแบบทดสอบ รวม ทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ โดยให้ ค่าความรู้เป็นคะแนนในการวิจยัอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 80%  
พบวา่ ผูท่ี้เห็นดว้ยมากกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลทั้ง 10 ขอ้ มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ซ่ึงมีสดัส่วนสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็มา ในขณะท่ีผูต้อบ

คาํถามเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 80% ในแบบทดสอบรวมทศันคติการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระ บบ

ดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ดงัตารางท่ี 65 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน  

5 คน มีทศันคติไม่เห็นดว้ยในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ตารางที ่65 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อผลรวมทศันคติการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล     
คะแนนแบบทดสอบทศันคติ 

รวม 

เห็นดว้ยมากกวา่ 80% เห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 80% 

สมาชิกในครัวเรือน 

1 คน 38 

(18.36) 

47 

(24.35) 

85 

(21.25) 

2 คน 26 

(12.56) 

31 

(16.06) 

57 

(14.25) 

3 คน 40 

(19.32) 

31 

(16.06) 

71 

(17.75) 

4 คน 51 

(24.64) 

26 

(13.47) 

77 

(19.25) 

5 คน 26 

(12.56) 

45 

(23.32) 

71 

(17.75) 

มากกวา่ 5 คน 26 

(12.56) 

13 

(6.74) 

39 

(9.75) 

รวม 207 193 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรด้านสมาชิกในครัวเรือนต่อ ทศันคติการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ข้อ  

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อ ทศันคติการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้  พบวา่ ในแบบทดสอบขอ้ 4. ท่านเห็นดว้ยกบั

การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัทีวีดิจิตอล  ขอ้ 6. วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก  ขอ้ 8.  

ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล  ขอ้ 10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนแบบสอบถามขอ้ 5. ท่าน

เห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ ขอ้ 7. ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนมาใชที้วีดิจิตอล  มีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครัวเรือน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ดงัตารางท่ี 66 ซ่ึงผลของความสมัพนัธ์ ในแต่ละขอ้

พบวา่ แบบทดสอบทุกขอ้ท่ีมีนยัสาํคญัใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลคะแนนรวมทั้ง 10 ขอ้ กล่าวคือ ผูท่ี้

ตอบเห็นดว้ยส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ในขณะท่ีผูต้อบท่ีตอบไม่เห็นดว้ยส่วนใหญ่มีส มาชิกใน

ครัวเรือน 5 คน 
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ตารางที ่66 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ลกัษณะทางประชากรดา้นสมาชิกในครัวเรือนต่อแบบทดสอบ ทศันคติ

การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 10 ขอ้   

สมาชิกในครัวเรือน     2χ  P-Value 

1. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่

ทนัต่อการพฒันาดา้นอ่ืน 

7.267 0.202 

2. ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ี

หลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

 

4.565 

0.471 

3. ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้าน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน 

6.077 0.299 

4. ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ทีวีดิจิตอล 

5. ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ี

หลากหลาย เน้ือหาน่าสนใจ 

16.217 

 

11.276 

0.006** 

 

0.046* 

6. วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก 18.491 0.002** 

7. ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใช้

ทีวีดิจิตอล 

8. ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล 

13.497 

 

15.889 

0.019* 

 

0.007** 

9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวก

และง่ายต่อการนาํมาใช ้

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล 

     - 

 

17.050 

    - 

 

0.004** 

หมายเหตุ **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

สมมติฐานที ่3 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลต่อการ ตัดสินใจ

ยอมรับการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารเร่ืองดิจิตอลทีวีต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พบวา่  ในแบบทดสอบ ขอ้ 5. ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สา

กา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ  มีความสมัพนัธ์กบัการ

ยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ  ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.1 หมายความวา่ แบบทดสอบขอ้ดงักล่าวมีผลท่ีสาํคญัต่อ

การตดัสินใจการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัตารางท่ี 67 

ตารางที ่67 ความสมัพนัธ์การรับรู้ เร่ืองดิจิตอลทีวีในระบบดิจิตอลต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

การรับรู้ข่าวสารเร่ืองดิจิตอลทีวี     2χ  P-Value 

รู้จกัดิจิตอลทีวหีรือไม่ 1.112 0.292 

ความถ่ีในการรับข่าวสาร 7.349 0.119 

ช่องทางการรับข่าวสาร 4.536 0.339  

แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีว ี

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวดิีจิตอลแลว้ 0.970 0.325 

2. ประเทศไทยมีทีวดิีจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง 2.191 0.139 

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สัญญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบั

การแพร่สัญญาณระบบดิจิตอล 

0.066 0.797 

4. ปัจจุบนัทีวดิีจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง (HD) 0.143 0.705 

5. ทีวเีคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับ

สัญญาณทีวดิีจิตอลได ้โดไม่ตอ้งแปลงสัญญาณ 

3.148 0.076* 

6. ทีวท่ีีซ้ือใหม่ในปัจจุบนัไม่สามารถรับชมทีวดิีจิตอลไดทุ้กรุ่น  0.931 0.335 

7. ทีวรุ่ีนใหม่รองรับสัญญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ Set Top Box 

2.523 0.112 

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวดิีจิตอลในราคา 690 บาท เพ่ือใช้

แลกซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวดิีจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

0.030 0.864 

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสังเกตุสัญลกัษณ์ตราครุฑ 

ท่ีออกโดยสาํนกังาน กสทช. 

1.482 0.223 

10. จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มี

ทั้งหมด 6 ช่อง 

0.167 0.683 

 หมายเหตุ *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1  
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 ผลการทดสอบ ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

แบบทดสอบการรับรู้เร่ือง ดิจิตอลทีวี  ขอ้ 5 ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับ

สญัญาณทีวีดิจิตอลได ้โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ  พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบทดสอบการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ขอ้ท่ี 5 ไดถู้กตอ้งนั้นมีการยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร้อยละ 

63.76 ในขณะท่ีผูท่ี้ตอบผดินั้นไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ร้อยละ 45.03 

เน่ืองจากผูท่ี้ตอบถูกในขอ้ดงักล่าวมีการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองของทีวีเก่าท่ีมีอยูท่ี่บา้น ยงัสามารถรับชมโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้ ดงันั้น หากไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นภาระใหก้บัประชาชนมากเกินไป ประชาชนมี

แนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดงัตารางท่ี 68 

ตารางที ่ 68 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์การรับรู้ข่าวสาร การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 5 ทีวีเคร่ืองเก่าทัว่ไปเพียงใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้

สามารถรับสญัญาณทีวีดิจิตอลได ้ โดยไม่ตอ้งแปลงสญัญาณ  ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

การรับรู้ข่าวสาร  

การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล รวม 

ตอบถูก ตอบไม่ถูก 

แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี ขอ้ 5 

ยอมรับ 146 

 (63.76) 

94 

(54.97) 

240 

(60.00) 

ไม่ยอมรับ 83 

(36.24) 

77 

(45.03) 

160 

(40.00) 

รวม 229 171 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

 ในขณะท่ี ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง การรับรู้ประโยชน์ในการในเปล่ียนผา่นฯ  ต่อการ

ตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พบวา่ ในแบบทดสอบขอ้ 8. ในการ

เปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูน



128 
 

เนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน  มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ  ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.1 หมายความวา่แบบทดสอบขอ้ดงักล่าวมีผลท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจการเปล่ียนผา่น

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงัตารางท่ี 69 

ตารางที ่ 69 ความสมัพนัธ์การรับรู้ เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

       แบบทดสอบการรับรู้ประโยชน์ของดิจิตอลทีว ี                               2χ                               P-Value 

1. จาํนวนช่องทีวดิีจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 

24ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน 

0.458 0.499 

2. ทีวดิีจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก 0.788 0.375 

3. ทีวดิีจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่

ช่องท่ีมีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวใีนระบบอนาลอ็ก 

0.000 1.000 

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สัญญาณภาพในทีวดิีจิตอลกย็งั

คมชดั ไม่ล่ม 

1.988 0.159 

5. ทีวดิีจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ 0.115 0.735 

6. ทีวดิีจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง 0.087 0.767 

7. ทีวดิีจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

0.133 0.716 

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพ่ือ

นาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวดิีจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

2.814 0.093* 

9. ในการรับชมทีวดิีจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่อง

ชุมชน ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี 

1.526 0.466 

10. ปัจจุบนั ทีวดิีจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสัญญาณ

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้ายต่อการรับชม 

0.393 0.531 

 หมายเหตุ *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 

 ผลการทดสอบ ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

แบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี  ขอ้ 8 ในการเปล่ียนผา่นฯ  ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท 

เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวัซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน

ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ  พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบทดสอบการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี ขอ้ท่ี 8 
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ไดถู้กตอ้งนั้นมีการยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร้อยละ 63.85 ในขณะท่ีผูท่ี้

ตอบผดินั้นไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ร้อยละ 36.15 เน่ืองจากผูท่ี้ตอบ

ถูกในขอ้ดงักล่าวมีการรับรู้ข่าวสารในเร่ือง การแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัประชาชน  

ดงันั้นในการเปล่ียนผา่นฯ หากไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นภาระให้ กบัประชาชนมากเกินไป ประชาชนมีแนวโนม้ท่ีจะ

ตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดงัตารางท่ี 70 

ตารางที ่ 70 ผลการทดสอบ ความสมัพนัธ์การรับรู้ข่าวสาร การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของแบบทดสอบการรับรู้ประโยชน์ ดิจิตอลทีวี  ขอ้ 8 ในการเปล่ียนผา่นฯ  ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 

500 บาท เพื่อนาํมาแลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระค่าใชจ่้ายของ

ประชาชน 

การรับรู้ข่าวสาร  
การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ 

รวม 
ตอบถูก ตอบไม่ถูก 

แบบทดสอบเร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวี ขอ้ 8 

ยอมรับ 136 

 (63.85) 

104 

(55.61) 

240 

(60.00) 

ไม่ยอมรับ 77 

(36.15) 

83 

(44.39) 

160 

(40.00) 

รวม 213 187 400 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 

 

สมมติฐานที ่4 ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 ผลการทดสอบระหวา่ง ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  พบวา่ ทศันคติ

เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจเปล่ียนผา่นฯ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ดงั

ตารางท่ี 71 อาจกล่าวไดว้า่การท่ี ภาครัฐใชง้บประมาณสนบัสนุนการเปล่ียนผา่นฯ โดยมีนโยบายการแจกคูปอง

ดิจิตอลทีวี เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัภาคประชาชน และมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัตวัระบบ
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ของโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  รวมไปถึงในอนาคตจะมีการปิด โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะ

ลอ็ค ดงันั้นเหตุผลดงักล่าว ส่งผลทาํใหปั้จจยัในส่วนของทศันคติไม่มีผลต่อการเปล่ียนผา่นฯ 

ตารางที ่ 71 ความสมัพนัธ์ ทศันคติเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อการ

ตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

แบบทดสอบทศันคติการเปล่ียนผา่นฯ 2χ  P-Value 

1.ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่

ทนัต่อการพฒันาดา้นอ่ืน 

1.121 0.290 

2.ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ี

หลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

0.006 0.936 

3.ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้านเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน 

0.198 0.656 

4.ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ทีวีดิจิตอล 

0.003  0.957  

5.ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย 

เน้ือหาน่าสนใจ 

0.518 0.472 

6.วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก 0.497 0.481 

7.ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใช้

ทีวีดิจิตอล 

0.002  0.966  

8.ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล 0.198 0.656 

9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีว ีท่ีสะดวก

และง่ายต่อการนาํมาใช ้

- - 

10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวี

ดิจิตอล 

0.263  0.608  
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 

 ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มากนอ้ยพียงใด และปัญหา  อุปสรรค ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนผา่นฯ ในคร้ังน้ี ดงันั้นขอ้เสนอแนะจึงเป็น

แนวทางในการปรับปรุงใหก้ารเปล่ียนผา่นฯ เป็นไปไดด้ว้ยดี โดยแบ่งตามหวัขอ้ดงัน้ี 

 

การแจกคูปองดิจิตอลทวี ี

• การแจกคูปองในพื้นท่ีชุมชนต่างจงัหวดัมีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไม่นาํคูปองมาแจก แต่แจกเป็นกล่องรับ

สญัญาณแทน การร้องเรียนกไ็ม่ไดรั้บคาํตอบท่ีพึงพอใจ 

• ประชาชนท่ีทาํคูปองหาย หรือชาํรุด มีการแจง้เร่ืองและการติดตามจากหน่วยงานค่อนขา้งชา้ในการ 

Renew คูปองใหม่ 

• ทาง กสทช .ไม่มีความพร้อมในเร่ืองการแจกกล่องรับสญัญาณฯ ใหก้บัประชาชน โดยท่ี สาํนกังาน 

กสทช. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัดิจิตอลทีวี เป็นเวลานาน แต่พอใชร้ะบบจริง กลบัไม่พร้อมในเร่ือง

การแจกคูปอง 

เนือ้หารายการดิจิตอลทวี ี

• ช่องรายการท่ีประมูลไปไม่มีช่องข่าวต่างประเทศ หรือความบนัเทิงต่างประเทศ 

• ในเบ้ืองตน้ควรมีช่องท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองดิจิตอลทีวีก่อน เน่ืองจากหลายคนยงัไม่เขา้ใจและ

คลุมเครือกบัการใชช่้องดิจิตอลทีวี โดยเฉพาะในกลุ่มของหอพกั ซ่ึงตอ้งส่งสญัญาณแยกไปในแต่ละหอ้ง

และไม่ทราบถึงวิธีการวา่ตอ้งทาํอยา่งไรบา้งท่ีจะ ไม่ตอ้งพึ่งพาเคเบ้ิลทีวี และผูใ้ชย้งัคงมีความสงสยัเก่ียวกบั

การจดัการช่องท่ียงัไม่เป็นระบบ 

• รายการในช่องดิจิตอลทีวี ควรมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งสารคดีและความบนัเทิง ข่าวสาร ความรู้

ต่างๆ เน่ืองจากรายการในปัจจุบนัมีแต่เกมส์โชวใ์นแต่ละช่องมากกวา่รายการแบบอ่ืนๆ ท่ีควรจะเป็น

ประโยชน์ต่อคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกอาชีพ 

• เน้ือหาของช่องดิจิตอลบางช่องยงัเป็นปัญหาใหก้บัเยาวช เช่นการตบตีกนัเพื่อเรียกเรตต้ิง หรือการเสนอ

เน้ือหาท่ีไม่สมควร เป็นตน้ 
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การประชาสัมพนัธ์ 

• ในการนาํเสนอหรือการประชาสมัพนัธ์ของใชภ้าษาท่ีคนทัว่ๆไปเขา้ใจ การใ ชศ้พัทเ์ทคนิคควรบอกตวั

เตม็ๆควบคู่ไปกบัตวัยอ่ 

• การใหค้วามรู้แก่ภาคประชาชนยงันอ้ยเกินไปเก่ียวกบัเร่ืองดิจิตอลทีวี ควรมีการรณรงคแ์ละ

ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจใหม้ากกวา่น้ี 

• ประชาชนยงัไม่รู้วิธีการติดตั้งกล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดงันั้นคว ร

ประชาสมัพนัธ์เร่ืองน้ีอีกมาก 

• ควรสร้างการรับรู้เก่ียวกบัการแลกกล่องดิจิตอลทีวี เน่ืองจากมีการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในเร่ืองของมดัมือ

ชกใหรั้บกล่องดิจิตอล แทนท่ีประชาชนจะมีสิทธิในการเลือกยี้ฮอ้กล่องรับสญัญาณ 

การรับส่งสัญญาณ 

• ควรใหร้ะบบมีความพร้อมมากกวา่น้ีก่อน จะ ไดไ้ม่ตอ้งแบ่งกลุ่มประชาชนในการรับสญัญาณแบบทุก

วนัน้ี 

• เสาส่งสญัญาณไม่มีความเสถียร เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีตึกบงักท็าํใหรั้บสญัญาณไม่ไดเ้ลย 

• ในคอนโดใจกลางเมืองสามารถรับสญัญาณดิจิตอลได ้แต่สญัญาณไม่น่ิง หากเดินผา่นภาพมีการสัน่ไหว 

• การประชาสมัพนัธ์เร่ืองสญัญาณ เก่ีย วกบัฝนกตกกส็ามารถรับชได ้แต่ในความเป็นจริงกจ็อดาํเหมือน

สญัญาณดาวเทียม 

• บางพื้นท่ีไม่สามารถรับสญัญาณไดค้รบทุกช่อง 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเปล่ียนผา่นโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โดยเสนอถึงปัญหาการรับรู้และทศันคติของ

ประชาชนตลอดจนปัญหาในการไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การปรับปรุง แกไ้ข และใหค้วามรู้แก่ภาคประชาชนต่อไปในอนาคต ในการศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค ์2 

ประการ คือ  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  2. เพื่อ

ศึกษาช่องทางการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้

ใชแ้บบทดสอบทางความรู้เพื่อทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าแบ่ง

การประมวลผล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ และ การหา

ค่า T –Test  โดยมีผลของความสมัพนัธ์ ตามแบบของกรอบแนวคิด คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้น

ประชากรกบั การรับรู้ข่าวสาร  ความถ่ีการรับสาร ช่องทางการรับสาร  ปัจจยัดา้นประชากรกบัการรับรู้เร่ือง

ดิจิตอลทีวี ปัจจยัดา้นประชากรกบัการรับรู้เร่ือง ประโยชน์ดิจิตอลทีวี ปัจจยัดา้นประชากรกบัทศันคติของ

ประชาชน โดยปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ และ ศึกษา

ช่องทางการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล กบัปัจจยัดา้นประชากร  พบวา่ ประชากรดา้น อายุท่ีมากกวา่ 51 ปี ผูท่ี้มีสถานะภาพ แต่งงาน 

และสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ส่วนใหญ่ ไม่มีการรับรู้ ข่าวสาร การเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งความถ่ีต่อสปัดาห์ในการรับรู้ข่าวสารภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และปัจจยั

ดา้นประชากร พบวา่  ประชากร ท่ีมีอายมุากกวา่ 51 ปี ผูมี้สถานะภาพหมา้ย หยา่ร้าง ผูมี้การศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี ผูมี้รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท ผูท่ี้มีอาชีพลูกจา้ง พนกังานเอกชน และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน

มากกวา่ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บข่าวสารการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิตอล ในส่วน

ของช่องทางการรับข่าวสารภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีประชากรเพศชายท่ีมีการรับข่าวสาร ดา้น ส่ือ

ส่ิงพิมพน์อ้ยท่ีสุด ผูท่ี้มีอาย ุ31-40 ปีมีการรับสารดา้นส่ือกิจกรรมนอ้ยท่ีสุด ผูท่ี้มีสถานภาพแต่งงานมีการรับ

สารดา้นส่ือบุคค ลนอ้ยท่ีสุด ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีการรับสารดา้นส่ือกิจกรรมนอ้ยท่ีสุด ผูท่ี้มี

รายไดม้ากกวา่ 40,001บาท มีการรับสารดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีการ

รับสารดา้นส่ือบุคคลนอ้ยท่ีสุด   
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ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง การรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี และ ปัจจยัดา้นประชากร พบวา่  

ประชากรเพศหญิง ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 2 

คน ส่วนใหญ่ มีการรับ รู้เร่ืองดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ี ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การรับรู้เร่ืองประโยชน์

ดิจิตอลทีวีกบัปัจจยัดา้น ประชากร  พบวา่ ผูท่ี้มี อายตุ ํ่ากวา่  20 ปี ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ผูท่ี้ไม่มี

รายได ้และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ในเร่ืองประโยชน์ของดิจิตอลทีวีนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่ง ทศันคติกบัปัจจยัดา้นประชากร พบวา่ ประชากรเพศหญิง ผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ 

ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ส่วนใหญ่ มีทศันคติเชิงไม่เห็นดว้ยในการเปล่ียนผา่นไปสู่ โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลกบัการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี พบวา่ ประชาชนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองทีวีเก่าท่ีมีอยู่  สามารถ

รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้  ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจยอมรับการเปล่ียน

ผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกบัการรับรู้เร่ืองประโยชน์ดิจิตอลทีวี พบวา่ การแจกคูปอง

ดิจิตอลทีวีช่วยใหป้ระชาชน ลดภาระค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนผา่นฯ กล่าวไดว้า่การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใหก้บั

ภาคประชาชน จะ ช่วยส่งเสริมใหก้ารเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประสบ

ความสาํเร็จ 

ในส่วนของการ ศึกษาช่องทางการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นั้น ส่วนใหญ่ มีผูท่ี้

ยอมรับการ เปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  นัน่หมายความวา่ประชาชน

รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยรับสญัญาณผา่น กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลหรือ กล่อง Set Top Box มากท่ีสุด รองลงมาคือการรับชมผา่นโทรทศัน์แบบท่ีมีจูนเนอร์ใน

การแปลงสญัญาณในตวัโดยไม่ตอ้งผา่นกล่องรับสญัญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือกล่อง Set Top 

Box ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่ยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีการรับชมผา่นระบบ

ดาวเทียมมากท่ีสุด รองลงมาคือการรับสญัญาณผา่นระบบเคเบ้ิล และแอนะลอ็ก ซ่ึงผูท่ี้ไม่ยอมรับการเปล่ียน

ผา่นส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัดิจิตอลทีวีตลอดจนประโยชน์ในการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 จากท่ีกล่าวมานั้นสรุปไดว้า่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรกบัการรับรู้ข่าวสาร ความถ่ี

การรับสาร ช่องทางการรับสาร พบวา่ ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 51 ปี ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท และมีสมาชิก

ในครัวเรือน 3 คนข้ึนไปมีการรับรู้ข่าวสารท่ีค่อนขา้งนอ้ย ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้น

ประชากรกบัการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวีและประโยชน์ดิจิตอลทีวี พบวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีและผูท่ี้

ไม่มีรายได ้ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัดิจิตอลทีวีค่อนขา้งนอ้ย ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ดา้นประชากรกบั

ทศันคติ พบวา่ เพศหญิงและผูมี้อาชีพขา้ราชการส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยต่อการเปล่ียนผา่นฯ ในส่วนของปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับการเปล่ี ยนผา่นฯ พบวา่ ในการเปล่ียนผา่นฯ หากไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นภาระ
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ใหก้บัประชาชนมากเกินไป ประชาชนกพ็ร้อมท่ีจะเปล่ียนผา่นฯ ในขณะท่ีผูท่ี้รับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลส่วนใหญ่ มีการรับชมผา่นกล่องรับสญัญาณในระบบดิจิตอล หรือ Set Top Box มากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  สาํนกังาน กสทช . ควรใหก้ารสนบัสนุน ในเร่ืองของ

การรับรู้ของประชากรศาสตร์ การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัดิจิตอลทีวี การแลกคูปองดิจิตอลทีวี  

การประชากรศาสตร์  

 จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรมีความถ่ีในการรับข่าวสารต่อสปัดาห์ ตลอดจนช่องทางใน

การรับสาร พบวา่ ควรเนน้ใหข่้าวสารกบักลุ่มผูสู้งอาย ุและผูท่ี้มีรายไดสู้ง  อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่

ค่อยใหค้วาม สนใจท่ีจะรับข่าวสาร หรือการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไม่ค่อ ยมีเวลาวา่งทาํใหไ้ม่ไดรั้บข่าวสาร 

ในส่วนของการใหค้วามรู้ในเร่ืองของดิจิตอลทีวี พบวา่ ประชากรเพศหญิง ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ผูท่ี้มีอาชีพขา้ราชการ มีการรับรู้ในเร่ือง ดิจิตอลทีวี ค่อนขา้งนอ้ย ในส่วนของการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของ

ดิจิตอลทีวี  พบวา่ ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่  20 ปี ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ผูท่ี้ไม่มีรายได ้มีความรู้เก่ียวกบั

ประโยชน์ดิจิตอลทีวีค่อนขา้งนอ้ย  ดงันั้นในการประชาสมัพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้ เพื่อใหเ้กิดผ ลสาํเร็จในการ

เปล่ียนผา่นฯ จึงควรเนน้ เร่ืองเก่ียวกบัดิจิตอลทีวีและประโยชน์ดิจิตอลทีวีใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ี เพราะหากมี

ความรู้ความเขา้ใจแลว้กจ็ะช่วยใหป้ระชาชนสนใจท่ีจะเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มากยิง่ข้ึน 

ประชาสัมพนัธ์การให้ความรู้ 

 ในการประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกบัดิจิตอลทีวีคืออะไร  จากผลการศึกษาพบวา่ ประชาชน

ยงัมีความสบัสนเก่ียวกบัการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในเร่ืองของการรับรู้เร่ืองดิจิตอลทีวี 

ควรเนน้การประชาสมัพนัธ์ในเร่ือง  ทีวีท่ีประชาชนมีอยูแ่ลว้ สามารถรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลได ้เพียงใชก้ล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จาํนวนช่องทั้งหมดของโทรทศัน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลท่ีมีทั้งหมดจาํนวน 48 ช่อง การซ้ือโทรทศัน์ในปัจจุบนั มีเพียงบางรุ่นท่ีสามารถ

รับสญัญาณดิจิตอลทีวีได ้ซ่ึงไม่ใช่ทุกเคร่ืองท่ีซ้ือมาจะรับได ้ตอ้งถามพนกังานขายใหแ้น่ใจก่อน และจาํนวน

ช่องความคมชดัสูงท่ีมีทั้งหมด 10 ช่อง ในส่วนของประโยชน์ดิจิตอลทีวีควนเนน้การประชาสมัพนัธ์เร่ือง  

การแจกคูปองดิจิตอลทีวีมีราคาอยูท่ี่ 690 บาทซ่ึงสามารถนาํมาแลกกล่องดิ จิตอลทีวีได ้ และไม่วา่ฝนจะตก

แค่ไหน สญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินกย็งัคมชดั 
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การยอมรับการเปลีย่นผ่านฯ 

 จากผลการศึกษา ในการยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น 

ประชาชนเห็นความสาํคญัท่ีจะเปล่ียนผา่นฯ เน่ืองจากในการเปล่ียนผา่นฯ หากไม่มีภาระค่ าใชจ่้ายท่ี

ประชาชนแบกรับ หรือมีภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนช่วยเหลือเร่ืองค่าใชจ่้ายกจ็ะทาํใหป้ระชาชนสนใจท่ีจะ

เปล่ียนผา่นฯ มากข้ึน ดงันั้นสาํนกังาน กสทช. ควรช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการ

เปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  นอกเหนือจาก การแจกคูปองดิจิตอลแลว้นั้น อาจ

เพิ่มเติมดว้ยการช่วยเหลือ ประชาชน ท่ีไม่มีสิทธิในการรับคูปองดิจิตอลทีวี   เช่น กิจกรรมความร่วมมือ

ระหวา่งสาํนกังาน กสทช.และผูป้ระกอบการกล่อง  Set Top Box การทาํแคมเปญรณรงคใ์หป้ระชาชนสนใจ

มารับชมผา่นกล่อง Set Top Box โดยสาํนักงาน กสทช. อาจใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย

บางส่วนใหก้บัผูป้ระกอบการกล่อง Set Top Box เพื่อใหผู้ป้ระกอบการกล่อง Set Top Box จาํหน่ายสินคา้

ใหก้บัประชาชนในราคาท่ียอ่มเยาโดยไม่ใหเ้ป็นภาระใหก้บัประชาชน เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแผนการเปล่ียนผา่นฯตามนโยบาย

ของสาํนกังาน กสทช . นั้น มีการเปล่ียนผา่นฯ ทัว่ประเทศ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาความรู้ 

ความเขา้ใจ พฤติกรรมการรับสารของประชากรทัว่ประเทศ  ใหค้วามสนใจลงไปในแต่ละภาค เน่ืองจากการ

รับรู้ พฤติกรรม วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั จึงทาํใหต้อ้งศึกษาถึงความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี  อีกทั้งควรจดัให้

มีการดาํเนินการศึกษาผลการรับชมการออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลข้ึน ทัว่ประเทศ  เนน้

การศึกษาผลการทดสอบการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ในแง่คุณภาพของการออกอากาศ 

อุปสรรคของการติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์ของผูรั้บชม วิเคราะห์ปัญหาของการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดิน

ระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศรวมทั้งศึกษาผลการประชาสมัพนัธ์ของ กสทช . ตลอดจนไดผ้ล

การศึกษาท่ีสามารถนาํไปปรับปรุงและใชป้ระโยชน์ในการบริหารกระบวน การเปล่ียนระบบการรับส่ง

สญัญาณวิทยโุทรทศัน์จากระบบแอนะลอ็กไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทยใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
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แบบสอบถามโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเปล่ียนมาใชโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอใหค้าํนิยาม โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คือ ทีวีดิจิตอล 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อทราบถึ งความคิดเห็นของท่าน ท่ีมี การเปล่ียนผา่น

ไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  จดัทาํโดยนิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อประกอบการศึกษาโครงการ

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    

ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลของผูต้อบแบบสอบถาม   

ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อดิจิตอลทีวีของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 

1.1  เพศ 

 1.  ชาย 2.  หญิง 

1.2  อาย ุ

 1.    ตํ่ากวา่ 20 ปี         

 2.    21-30ปี  

 3.    31-40ปี 

 4.    41-50ปี          

 5.    มากกวา่ 50ปี 
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1.3  สถานภาพสมรส 

 1.    โสด 2.    สมรส 3.    หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่

1.4  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1.    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 2.    ปริญญาตรี 

 3.    สูงกวา่ปริญญาตรี    

1.5 รายได ้

     1.     ไม่มีรายได ้             2.     ตํ่ากวา่  10,000 บาท     3.    10,001 – 20,000 บาท                      

     4.     20,001 – 30,000 บาท       5.     30,001  – 40,000 บาท                                                                   

     6.     มากกวา่ 40,000 บาท     

1.6 อาชีพ   

 1.  นกัศึกษา 2.    ขา้ราชการ   3.   พนกังานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

  4.   ลูกจา้ง 5.    ธุรกิจส่วนตวั 6.    อ่ืนๆ...................................... 

1.7 สมาชิกในครัวเรือน  

 1.    1  คน  2.    2 คน   3.    3 คน   

  4.   4 คน   5.    5 คน   6.    มากกวา่ 5 คน ระบุ.......................... 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 การการรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

2.1  ท่านรู้จกัโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือไม่ 

 1.    รู้ 

 2.    ไม่รู้  

2.2 ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยไดรั้บฟัง หรือไดเ้ห็นข่าวสารการเปล่ียนผา่นไปสู่ทีวีดิจิตอล 

     จากส่ือ/ช่องทางต่างๆ บ่อยเพียงใดในหน่ึงสปัดาห์ 

 1.    ทุกวนั 2.    สปัดาห์ละ 5-6 คร้ัง  3.    สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง 

 4.    สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง    5.    ไม่ไดรั้บข่าวสารทุกสปัดาห์ 

 2.3 ท่านเคยรับรู้หรือไดเ้ห็นข่าวสารการเปล่ียนผา่นไปสู่ทีวีดิจิตอลผา่นส่ือช่องทางใดมากท่ีสุด  

 1.    ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ คนในครอบครัว/คนรู้จกั/พนกังาน กสทช./พนกังานภาครัฐและเอกชน 



 

141 

 2.    ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 3.    ส่ือส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจ ไดแ้ก่ หนงัสือ/แผน่พบั/ใบปลิว/เอกสารจาก กสทช. 

 4.    ส่ือกิจกรรม เช่น ประชุม/สมัมนา/อบรม/นิทรรศการ/ การแถลงข่าว 

     5.     อินเทอร์เน็ต 

 

2.4 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นไปสู่ทีวีดิจิตอลผา่นส่ือ/ช่องทางต่างๆต่อไปน้ีมาก/นอ้ย

เพียงใด  (คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด)   

 

ความรู้เกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่ทวีดีิจิตอล ใช่ ไม่ใช่ 

1. ปัจจุบนัน้ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลแลว้   

2. ประเทศไทยมีทีวีดิจิตอลทั้งหมด 48 ช่อง   

3. ในระยะแรกยงัคงมีการแพร่สญัญาณระบบอนาลอ็กควบคู่กบัการ

แพร่สญัญาณระบบดิจิตอล 

  

4. ปัจจุบนัทีวีดิจิตอลมีภาพแบบความคมชดัสูง   

5. ทีวีเคร่ืองเก่าท่ีใชเ้สากา้งปลาหรือหนวดกุง้สามารถรับสญัญาณทีวี

ดิจิตอลได ้

  

6. ทีวีเคร่ืองเก่าในบา้นสามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดเ้พียงติดเสากา้งปลา 

หรือหนวดกุง้ 

  

7. ทีวีรุ่นใหม่รองรับสญัญาณดิจิตอลไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 

Set Top Box 

  

8. ปัจจุบนัไดมี้การแจกคูปองทีวีดิจิตอลในราคา 690 บาท เพื่อใชแ้ลก

ซ้ือกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั 

  

9. ในการแลกกล่อง Set Top Box ตอ้งสงัเกตุสญัลกัษณ์ตราครุฑ ท่ีออก

โดยสาํนกังาน กสทช. 

  

10. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลทีเป็นแบบความคมชดัสูง (HD) มีทั้งหมด 6 

ช่อง 
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2.5 ท่านรู้ถึงประโยชน์ของการเปล่ียนผา่นไปสู่ทีวีดิจิตอลผา่นส่ือ/ช่องทางต่างๆต่อไปน้ีมาก/นอ้ย

เพียงใด  (คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมาก

ท่ีสุด)   

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์เกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านไปสู่ทวีดีิจิตอล ใช่ ไม่ใช่ 

1. จาํนวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีเป็นช่องประเภทบริการธุรกิจมีทั้งหมด 24

ช่อง ซ่ึงทาํใหมี้รายการท่ีหลากหลายใหรั้บชมมากข้ึน 

  

2. ทีวีดิจิตอลใหภ้าพและเสียงท่ีคมชดัมากกวา่ระบบอนาลอ็ก   

3. ทีวีดิจิตอลมีช่องความคมชดัสูง (HD) ซ่ึงมีความคมชดัมากกวา่ช่องท่ี

มีความคมชดัทัว่ไป (SD) หรือทีวีในระบบอนาลอ็ก 

  

4. ไม่วา่ฝนตก ฟ้าร้องแค่ไหน สญัญาณภาพในทีวีดิจิตอลกย็งัคมชดั ไม่

ล่ม 

  

5. ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดฟ้รีทัว่ประเทศ   

6. ทีวีดิจิตอลมีการกาํหนดเวลาการโฆษณาในแต่ละประเภทช่อง   

7. ทีวีดิจิตอลมีช่องรายการสาํหรับเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ ซ่ึงมี

เน้ือหาท่ีเหมาะไม่เป็นอนัตรายต่อเดก็เยาวชน 

  

8. ในการเปล่ียนผา่นฯ ไดมี้การแจกคูปอง ในราคา 500 บาท เพื่อนาํมา

แลกกล่อง Set Top Box หรือ ทีวีดิจิตอลท่ีมีจูนเนอร์ในตวั ซ่ึงจะช่วยให้

ลดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 

  

9. ในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้น ในอนาคตจะมีการแพร่ภาพช่องชุมชน 

ซ่ึงเน้ือหาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

  

10. ปัจจุบนั ทีวีดิจิตอลสามารถรับชมไดท้ั้งแบบส่งสญัญาณภาคพื้นดิน

ในระบบดิจิตอล และแบบผา่นกล่องรับสญัญาณดาวเทียม ซ่ึงทาํใหง่้าย

ต่อการรับชม 
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ส่วนที ่3 ทศันคติท่ีมีต่อดิจิตอลทีว ี

3.1 ท่านมีทศันคติอยา่งไรต่อการเปล่ียนผา่นไปสู่ดิจิตอลทีวี     

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   

 

ทศันคติเกีย่วกบัทวีดีิจิตอล เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.  ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีระบบอนาลอ็กเดิมท่ีมีอยูล่า้สมยั ไม่

ทนัต่อการพฒันาดา้นอ่ืน 

  

2.  ท่านเห็นดว้ย ท่ีปัจจุบนัมีทีวีดิจิตอลเพราะมีรายการท่ี

หลากหลาย และมีภาพและเสียงดีกวา่ระบบเดิม 

  

3.  ท่านเห็นดว้ยและมัน่ใจวา่ทีวีดิจิตอลจะทาํใหท่้านเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน 

  

4.  ท่านเห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ทีวีดิจิตอล 

  

5.  ท่านเห็นดว้ยกบัทีวีดิจิตอลทีมีช่องรายการท่ีหลากหลาย 

เน้ือหาน่าสนใจ 

  

6.  วิธีการติดตั้ง Set top box มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก   

7.  ท่านกงัวลกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนมาใชที้วี

ดิจิตอล 

  

   8. ท่านรู้สึกวา่เร็วไปสาํหรับการเปล่ียนไปสู่ทีวีดิจิตอล   

   9. ท่านเห็นดว้ยกบัการแลกคูปองดิจิตอลทีวี ท่ีสะดวกและ

ง่ายต่อการนาํมาใช ้

  

  10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัการเปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอล   
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ส่วนที ่4  การตดัสินใจยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

4.1 ท่านยอมรับการเปล่ียนผา่นไปสู่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือไม่ 

หมายเหตุ  *ยอมรับ หมายถึง เปล่ียนมารับชมทีวีดิจิตอลดว้ยกล่องรับสญัญาณ Set Top Box หรือ

รับชมผา่นโทรทศัน์ท่ีมีจูนเนอร์ดิจิตอลในตวั 

    * ไม่ยอมรับ หมายถึง กรณีท่ีรับชมผา่นเคเบ้ิล ดาวเทียม หรือชมช่องแอนะลอ็คแบบเก่า 

 1.    ยอมรับ (หากท่านยอมรับตอบเฉพาะขอ้4.2) 

 2.    ไม่ยอมรับ (หากท่านไม่ยอมรับตอบเฉพาะขอ้4.3) 

 

4.2 จากขอ้ 4.1 ในกรณีท่ีท่านยอมรับการเปล่ียนผา่นฯ ท่านจะเลือกชมทีวีดิจิตอลดว้ยวิธีใด 

 1.    ใช ้SET TOP BOX ต่อเขา้กบัโทรทศัน์รุ่นเก่า  

  2.    ซ้ือโทรทศัน์รุ่นใหม่ท่ีสามารถรับทีวีดิจิตอลได ้   

 3.    สามารถรับชมผา่นระบบดาวเทียมอยูแ่ลว้  

  4.    โทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กกเ็พียงพอแลว้  

 5.    สามารถรับชมผา่นระบบเคเบ้ิลอยูแ่ลว้ 

 

4.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

....ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม... 
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