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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มุ่งศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิด
รับชมช่องดิจิทัลทีวี ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมดิจิทัลทีวีกับความรู้ ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ต่อดิจิทัลทีวีกับทัศนคติของผู้ชมต่อ
ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีกับ
พฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิ จัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ชมดิจิทัลทีวีท่ี
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ การทดสอบ t-test (t-test for Independent Samples) 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ าแนกแบบทางเดียว (One-way Anova) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันโปรดักท์ โมเมนท์ (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
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ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 18.01 -
22.00 น. โดยรับชมดิจิทัลทีวีผ่านการเปิดรับจากเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งรับชมละครไทยจากดิจิทัลทีวี
เป็นประจ า เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยท างาน ดังนั้นการจะเปิดรับชมดิจิทัลทีวีจะสามารถรับชม
ได้ในช่วงเวลาเย็น หลังเลิกจากการท างาน ซึ่งรายการท่ีเปิดรับชมเป็นประจ าคือ ละครไทย นอกจากนี้
ยังพบว่าสถานีโทรทัศน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ ช่อง 3HD และ 7HD  

ความรู้ของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมี
ความรู้มาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สูงท่ีสุดในประเด็นท่ีว่า ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการให้รับชม 
36 ช่อง มากท่ีสุด รองลงมาในประเด็นดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศหลากหลาย 
และในประเด็นดิจิทัลทีวีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 
ตามล าดับ 

ทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก
โดยรวมต่อดิจิทัลทีวี ในประเด็น ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี      มาก
ท่ีสุด รองลงมาในประเด็นรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี และประเด็นละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทย
จากช่องดิจิทัลทีวี ตามล าดับ 

พฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
โดยรวมในระดับท ามาก ในประเด็นการใช้รีโมทเพื่อกดเล่ือนช่องรายการดิจิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องท่ี
ต้องการมากท่ีสุด รองลงมาประเด็นท่านดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม 
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีและประเด็นท่านดูรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอ
นะล็อก 3, 5, 7, 9) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 
1. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพท่ีแตกต่าง

กันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี (ความถ่ีในการเปิดรับชมช่องดิจิทัลใน 1 วันต่อสัปดาห์) ท่ีแตกต่าง
กัน เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ท่ีเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยท างานหรือกลุ่มเจนเนอ
เรช่ันวาย มีพฤติกรรมชอบแสวงหาข้อมูล เป็นกลุ่มท่ีมีความคิดก้าวทันต่อเหตุการณ์ เปิดรับส่ิงต่าง ๆ  
ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ 

2. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความรู้มากกว่า
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ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา และผู้ชมท่ีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึง
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีความรู้ต่อดิจิทัลมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท ห้างร้าน
เอกชน 

3. ความรู้ท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ 
ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมาก ก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกต่อดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ทัศนคติ ท่ีมี ต่อ ดิ จิ ทัลทีวีของ ผู้ชมในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือ ผู้ชมท่ีมีทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีเชิงบวกมากก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมมากขึ้นตามไป
ด้วย ซึ่งตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ: ดิจิทัลทีวี, การเปิดรับ, ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, ผู้ชมดิจิทัลทีวี 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to study the demographic 

characteristics, viewer’s exposure to digital TV channel and their knowledge, attitudes, 
and behaviors towards digital TV in Bangkok Metropolitan Region (BMR) and to 
investigate the relationships between digital TV viewers and their digital TV knowledge, 
and between viewers’ digital TV attitudes and behaviors. This research was quantitative 
research and used survey research as the methodology. Data were collected through 
questionnaire as the research instrument. The sample consisted of 400 digital TV 
viewers living in Bangkok Metropolitan Region aged 18 years and above. Descriptive 
statistics were used to analyze the data including frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Inferential statistics were used to test the relationship between 
variables including -test ( t-test for Independent Samples) , One-way Anova, and 
Pearson's Product moment Correlation Coefficient. 

The results of this study showed as follows: 
In terms of demographic factors, the sample mostly were females; those 

aged between 26-33 years; those graduated with bachelor’s degree; employees; and 
those with 10,001-20,000 baht monthly income. 
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In terms of exposure to digital TV, the sample mostly exposed to digital 
TV during 06.01-10.00 pm. The most common exposure channel were television. The 
most popular program watched via digital TV was Thai series. Because the samples are 
in working age, the most common time spent to watch digital TV was evening or after 
their work. They regularly watched Thai series. Besides, the sample mostly watched 
3HD and 7HD channels. 

In terms of knowledge, the sample had high level of knowledge towards 
digital TV channel. The area with highest level of knowledge was the presence of 36 
digital TV channels. It was followed by variety of international series and movies and 
higher resolution and sound quality, compared that traditional system (analog 3, 5, 7, 
and 9 channels), respectively. 

In terms of attitudes, overall the sample mostly had positive attitudes 
towards digital TV channel. The area with highest level of attitude was international 
series and movies available on digital TV channel. It was followed by available news 
program and Thai series and movies, respectively. 

In terms of behaviors, overall the sample mostly had high level of 
behaviors towards digital TV channel. The area with highest level of behavior was using 
remote control to continuously select the desired channel. It was followed by higher 
frequency to watch TV shows via digital TV channel than traditional system (analog 3, 
5,7, and 9 channels), higher frequency to watch news via digital TV channel than 
traditional system (analog 3,5,7,and 9 channels), respectively. 

The hypothesis testing results indicated as follows: 
1. The sample with different age, education, and occupation had different 

exposure to digital TV channel (frequency to watch digital TV channel on a day per 
week) because the samples mostly were those aged between 26-33 years; those 
graduated with bachelor’s degree; employees at private organizations. Working people 
or generation Y group typically are information-seeker; they have modern thought and 
try to keep up with events and expose to new things all the times. As these results, 
they are more likely to expose to digital TV channel than other age groups. 

2. The sample with different education and occupation had different 
knowledge about digital TV channel. Those graduated with bachelor’s degree have 
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higher level of knowledge than those graduated with vocational education or diploma. 
Students, government officials, state enterprise officers have higher level of knowledge 
than employees at private organizations. 

3. The sample’s digital TV channel knowledge was positively related to 
attitudes. Greater knowledge leads to more positive attitude towards digital TV 
channel. These two variables were moderately related. 

4. The sample’s attitude was positively related to behavior. Higher positive 
attitude leads to higher behavior to expose to digital TV channel. These two variables 
were moderately related. 

 
Keywords: digital TV, exposure, knowledge, behavior, TV digital viewer 
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เวลาเกิดอุปสรรคในการท างานและผลักดันในทุก ๆ ด้าน จนกระท่ังลูกศิษย์คนนี้เดินมาถึงความส าเร็จ
และท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมา 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อรนุช เลิศจรรยารักษ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์จ าเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลา
ตรวจสอบแก้ไขงานวิจัยและกรุณาให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับให้วิทยานิพนธ์มีความ
ถูกต้องเหมาะสม ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระพี ทรัพย์แสนดี ท่ีสละเวลารับเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกรุณาตรวจสอบแก้ไขงานอย่างละเอียด ให้ค าแนะน าเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิต 

ขอบคุณ พี่ยุ้ยและพี่จ๊ิบส าหรับมิตรภาพพิเศษ ๆ ท่ีท าให้การเรียนปริญญาโทมีความสนุก
และมีความหมายมากยิ่งขึ้น ท้ังคอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กันและกันในเวลาท่ีรู้สึกเหนื่อยล้า
และอยากยอมแพ้ ต้ังแต่วันแรกที่เจอกันจนกระท่ังมีวันนี้ 

ส าคัญท่ีสุดคือ ก าลังใจจากครอบครัว ทุกความส าเร็จและส่ิงดี ๆ ในชีวิตล้วนมาจาก
ความห่วงใยท่ีแม่และพ่อมอบให้ลูกคนนี้เสมอมา ขอบคุณพี่สาวสุดท่ีรักท่ีให้ก าลังใจ ขอบคุณพี่เฟย์ท่ี
ช่วยเหลือทุกอย่างท่ีสามารถท าได้ คอยอยู่เคียงข้างเมื่อมีปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่และ
คอยเป็นก าลังใจให้ทุกครั้งยามท้อแท้ 

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้กับคุณแม่ ผู้ท่ีรอคอยความส าเร็จของลูก
มานาน คอยอบรมเล้ียงดู และมอบโอกาสทางการศึกษาท่ีดีท่ีสุดกับลูกสาวคนนี้มาโดยตลอด 

สุดท้ายขอขอบคุณวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท่ีท าให้ผู้วิจัยเข้าใจความหมายของค าว่าพยายาม 
เมื่อล้มแต่ไม่ยอมแพ้ ถึงแม้จะเหนื่อยมีปัญหามากมายระหว่างทางแต่ถ้าเรามีความพยายามและสู้
ต่อไป ระหว่างทางนั้นเราจะมีผู้คนท่ีช่วยเหลือเรามากมาย เพื่อให้เราเดินมาสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 

 
 

นางสาวเหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
โทรทัศน์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก คนไทยมากกว่าร้อยละ 98 

(นที ศุกลรัตน์, 2557) รับข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ทุกวัน เนื่องจากโทรทัศน์มีคุณสมบัติท่ี
ให้ได้ท้ังภาพและเสียง มีความรวดเร็ว สมจริง และระบบเทคนิคกระจายภาพและเสียงท าให้โทรทัศน์
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีบริการ ส่งผลให้ผู้ชมได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ ความรู้ และ  
ความบันเทิงอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นส่ือหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศนับต้ังแต่อดีต 
มีอิทธิพลต่อผู้ชมในทุกมิติ อาทิเช่น ความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม สังคม และวัฒนธรรม โดยในปี 
พ.ศ. 2495 ประเทศไทยได้มีการออกอากาศโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ใช้การแพร่ภาพส่งสัญญาณในระบบ
แอนะล็อกภาคพื้นดิน โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหมซึ่งนับยุคของโทรทัศน์ ขาว-ด า และถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการพัฒนาระบบ
เป็นโทรทัศน์สี และเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ไพโรจน์ 
ปิ่นแก้ว, 2553, น. 35) และออกอากาศเรื่อยมาเป็นระยะเวลาถึง 45 ปี แต่เนื่องด้วยขีดจ ากัดทางด้าน
การส่งสัญญาณ ประกอบกับปัญหาภาพท่ีไม่ชัดเจนเนื่องจากถูกรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้อย่างมีคุณภาพ และด้วยความก้าวหน้า
ของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจึงมีการพัฒนาวิธีการแพร่ภาพในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดใน
การส่งสัญญาณ ส่งผลให้เกิดกระบวนการเปล่ียนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ดิจิทัล 
(Digital Television) เป็นการเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยีท่ีส าคัญและเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบต่อการรับชมสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ในประเทศไทย 

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Television) หรือดิจิทัลทีวี เป็นระบบโทรทัศน์ท่ีมีการส่ง
และรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กล่าวคือ มีการเปล่ียนสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเป็น
รหัสสัญญาณแบบดิจิทัลก่อนมีการส่งจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในขณะท่ีเครื่องรับโทรทัศน์ท่ี
บ้านของผู้รับบริการจะแปลงสัญญาณดิจิทัลท่ีส่งมาจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์กลับมาเป็น
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเพื่อให้เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียงท่ีส่งมาได้ 

จึงเป็นการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งสามารถส่งข้อมูล
ได้มากกว่าแบบแอนะล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ โดยโทรทัศน์แอนะล็อกท่ีให้บริการอยู่เดิม มีการใช้
คล่ืนความถี่ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการออกอากาศเพียง 6 ช่องรายการ ได้แก่ สถานีไทยทีวีสี
ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
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สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท./NBT) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS) โดยการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหนึ่งช่องรายการ ต้องใช้ช่วงคล่ืนความถี่กว้าง (8 MHZ) แต่การส่ง
สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล จะใช้เทคนิคการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ท าให้ใน 1 
ช่วงคล่ืนความถี่เดียวกันสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลได้ 10-16 ช่องรายการส าหรับมาตรฐาน
ความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) หรือ จ านวนช่องรายการท่ีมีมาตรฐานความคมชัดสูง 
(High Definition, HD) จ านวน 3-4 ช่องรายการ (ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์, 2557) นอกจากนั้นยังมี
คุณภาพของสัญญาณท่ีดี ภาพคมชัด อัตราการถูกรบกวนมีปริมาณน้อย ไม่มีคล่ืนแทรกหรือการ
สะท้อนกลับของสัญญาณ รวมไปถึงผู้ชมยังได้รับการชมท่ีชัดเจนแม้ขณะอยู่ในพาหนะเคล่ือนท่ีหรือ
รับชมผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น Smart Phone ส่งผลให้หลายประเทศจึงนิยมเปล่ียนการรับ-ส่ง
สัญญาณจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล ในมาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
(DTTB : Digital Terrestrial Television Broadcasting) ท่ีได้รับความนิยมท่ัวโลก ประกอบด้วย 4 
เทคโนโลยี ได้แก่ มาตรฐาน ATSC (Advance Television System Committee), มาตรฐาน DVB-T 
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial), ม า ต ร ฐ า น  ISDB-T (Integrated Service Digital 
Broadcasting) และมาตรฐาน DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) โดยมาตรฐาน
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลท่ีประเทศไทยเลือกน ามาใช้ คือ มาตรฐาน DVBT2 (Second Generation 
Digital Terrestrial Television Broadcasting System) เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยได้รับ
การพัฒนาจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์จากองค์กรท่ีประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบ
กิจการ หน่วยงานก ากับดูแล โดยมีประเทศยุโรปท้ังหมดเป็นสมาชิก และยังเป็นระบบท่ีได้รับยอมรับ
แพร่หลายมากท่ีสุดถึง 118 ประเทศ (นที ศุกลรัตน์, 2557) อีกท้ังยังมีความก้าวหน้าและทันสมัยท่ีสุด
ในด้านความคงทนของสัญญาณและการผสมสัญญาณ (modulation) ท่ีเป็นระบบใหม่ท่ีสุด รวมถึง
เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงท าให้ระบบดิจิทัลมีจุดเด่นกว่าระบบแอนะล็อก
ในด้านความคมชัดของภาพและเสียง นอกจากนี้ระบบดิจิทัลยังเป็นส่ือผสม (Multimedia) ท่ีมี
ความเร็วสูงสุดสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าระบบแอนะล็อก (Multicasting) และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
หรือดิจิทัลทีวียังพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยผู้ชมสามารถรับชมในรูปแบบการตอบโต้ (Interactive) 
พร้อมกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ (Wide Screen) และ โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ในขณะท่ี
ระบบแแอนะล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพเหล่านี้ 

ปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าท่ีในการด าเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ได้มีมติต่อแผนแม่บทการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยมียุทธศาสตร์เพื่อเปล่ียนผ่านจากการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบแอนะล็อก
ไปสู่การใช้ระบบดิจิทัลภายในระยะเวลา 4 ปี จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 (ASTV ผู้จัดการ
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ออนไลน์, 2557) ประเทศไทยเริ่มมีการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยเริ่มทดลองใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นบริเวณแรก และจะเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกในปี พ.ศ. 2558 โดยการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก (Analogue Switch-Off: ASO) ท่ีค านึงถึงความพร้อมของประชาชน ผู้ประกอบกิจการ 
และประเทศโดยรวม รวมถึงกรอบระยะเวลาในการยุติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีได้ก าหนด
ช่วงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอยู่ภายในช่วงระหว่างปี  2558-2563 
(ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557) 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล จะส่งผล
โดยตรงต่อประชาชนในทุกครัวเรือน ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการรับชมโทรทัศน์ท่ีมี
คุณภาพ มีความคมชัดปราศจากสัญญาณอื่น ๆ รบกวน และท าให้เกิดการจัดสรรการใช้คล่ืนความถี่
วิทยุโทรทัศน์ท่ีมีอยู่จ ากัดและมีการผูกขาดเพียงไม่กี่บริษัท ให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนมากขึ้น 
จากเดิมท่ีการแบ่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของไทยนั้นมีเพียง  6 ช่องสัญญาณ เมื่อ
เปล่ียนมาเป็นดิจิทัลทีวีจะมีช่องสัญญาณเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถแบ่งได้ถึง 48 ช่องสัญญาณ เป็นผล
ให้เกิดช่องรายการใหม่ ๆ ท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย เพิ่มทางเลือกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ีเป็น
ผู้ชม 

ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) ได้ก าหนดจ านวนช่องรายการดิจิทัลทีวี ท้ังหมด 48 ช่องโดยแบ่งออกเป็น ช่องรายการบริการ
ชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ช่องรายการบริการสาธารณะ 12 ช่อง (ระดับชาติ) และช่อง
รายการทางธุรกิจ 24 ช่อง (ระดับชาติ) โดยใช้วิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ตามท่ีพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และการก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการแบ่งช่องรายการออกเป็น 2 กลุ่ม () ได้แก ่

1. กลุ่มช่องประเภทบริการสาธารณะและชุมชน จ านวน 24 ช่อง แบ่งออกเป็น 
- ประเภทรายการบริการสาธารณะ จ านวน 12 ช่อง (ระดับชาติ) 
- ประเภทรายการบริการชุมชน จ านวน 12 ช่อง (จ าแนกเป็นแต่ละเขตบริการ) 

2. กลุ่มช่องประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน 24 ช่อง โดยใช้วิธีการประมูล
คล่ืนความถ่ีเพื่อรับรองใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ี ได้แก่ 

1) ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง 
2) ช่องรายการข่าวสารและสาระ 7 ช่อง 
3) ช่องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) 7 ช่อง 
4) ช่องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) 7 ช่อง 
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นอกจากนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) ได้จัดการประมูลดิจิทัลทีวีอย่างเป็นทางการในวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยเปิดประมูล 
2 ประเภทช่องรายการ คือ ช่องรายการท่ัวไป ความคมชัดสูง และช่องรายการท่ัวไป ความคมชัดปกติ 
และในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปิดประมูลอีก 2 ประเภท คือ ช่องข่าวสารและสารประโยชน์ 
และช่องเด็กและเยาวชน โดยบริษัทท่ีได้รับการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามหมายเลขช่องต่าง ๆ (ดังแสดง
ในตารางท่ี 1.1-1.5) 
 
ตารางท่ี 1.1 
 
แสดงช่องประเภทบริการสาธารณะ 

 

หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2557) 
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ตารางท่ี 1.2 
 
แสดงช่องประเภทบริการทางธุรกิจหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

 
หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2557) 
 
ตารางท่ี 1.3 
 
แสดงช่องประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

 
หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2557) 

 
  



 6 

ตารางท่ี 1.4 
 
แสดงช่องประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบคมชัดปกติ 

 
หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2557) 
 
ตารางท่ี 1.5 
 
แสดงช่องประเภทบริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ท่ัวไปคมชัดสูง 

 
หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2557) 
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ปัจจุบันดิจิทัลทีวีได้ด าเนินการออกอากาศมาเป็นระยะเกือบ 2 ปี ซึ่งทางกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท). ได้ท าการน าเสนอการส ารวจข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 พบว่า
ประชาชนหันมาเปิดรับดิจิทัลทีวีมากขึ้น โดยสัดส่วนท่ีประชาชนหันมาสนใจรับชมช่องรายการใหม่
เพิ่มขึ้นและช่องฟรีทีวีลดลง ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวหาจุดแข็งให้กับช่องของตน 
และให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพเนื้อหา เช่นมีการลงทุนเรื่องคุณภาพของภาพผ่านหน้าจอโทรทัศน์
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้ตลาดโฆษณาอุตสาหกรรมโทรทัศน์โตสวนกระแสเศรษฐกิจ มีมูลค่า
ท้ังระบบ 7.8 หมื่นล้านบาท ส่วนโฆษณาดิจิทัลทีวีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 144% 

ในขณะเดียวกันผู้วิจัยพบว่าการส ารวจข้อมูลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ พบว่าคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีต้ังไว้ใน
การจัดการให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล ด าเนินการล่าช้า อีกท้ังประชาชนไม่มี
ความเข้าใจในการเปล่ียนผ่านรวมถึงโครงการสนับสนุนคูปองแลกกล่องรับสัญญาณ หรือเซต ท็อปบ็อกซ์ 
ก็ไม่ครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนในทุกครัวเรือน 

จากผลการส ารวจวิจัยของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงาน 
กสทช. (กตป.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) ท่ีไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีต่อการเปิดรับชมช่องดิจิทัล
ทีวี เนื่องจากส่ือโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดและสามารถแพร่กระจายข่าวสารได้
ในวงกว้าง อีกท้ังยังมีอิทธิพลต่อแนวคิดพฤติกรรม ทัศนคติ และองค์ความรู้ของผู้รับชมท้ังทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าผู้ชมดิจิทัลทีวีมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีอย่างไร อีก
ท้ังมีความรู้ ทัศนคติ และมีพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีอย่างไร เพื่อน าผลท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิชาการต่อไป 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 

 
1. ผู้ชมดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

อย่างไร 
2. ผู้ชมดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี

อย่างไร 
3. ผู้ชมดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรู้  ทัศนคติและ

พฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
1. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

จะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
2. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

จะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
3. ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
4. ทัศนคติ ท่ีมี ต่อ ดิ จิ ทัลทีวีของ ผู้ชมในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑลมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มุ่งศึกษาเฉพาะประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปี
ขึ้นไป ท่ีเปิดรับชมรายการประเภทต่าง ๆ ผ่านดิจิทัลทีวีท้ัง 36 ช่องรายการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นท่ี ๆ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร อีกท้ังมีความหลากหลายทางประชากรศาสตร์ท้ังในเรื่องของ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนามอยู่ใน
ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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1.6 นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
ดิจิทัลทีวี (Digital Television) หมายถึง ช่องฟรีทีวีท่ีออกอากาศในระบบดิจิทัล

จ านวน 48 ช่อง โดยแบ่งออกเป็น ช่องรายการบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ช่องรายการ
บริการสาธารณะ 12 ช่อง (ระดับชาติ) และช่องรายการทางธุรกิจ 24 ช่อง (ระดับชาติ) โดยใช้วิธีการ
ประมูลคล่ืนความถี่ (Auction) ตามท่ีพระราชบัญญัติติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และการก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการ
แบ่งช่องรายการบริการทางธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1.  ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง 
2. ช่องรายการข่าวสารและสาระ 7 ช่อง 
3. ช่องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) 7 ช่อง 
4. ช่องรายการท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) 7 ช่อง 
แต่เนื่องจากช่องบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ยังไม่มีการออกอากาศ จึงเหลือ

ช่องท่ีออกอากาศ จ านวน 36 ช่อง 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะผู้ชมดิจิทัลทีวีในด้าน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผู้ชมดิจิทัลทีวี หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปท่ีเปิดรับรายการ

ประเภทต่าง ๆ ผ่านดิจิทัลทีวีท้ัง 36 ช่อง โดยผู้ชมในท่ีนี้จะหมายถึง ผู้ชมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น 

การเปิดรับ หมายถึง การเลือกเปิดรับหรือเลือกท่ีจะใช้สารตามความสนใจ ในท่ีนี้ คือ 
ช่วงเวลาในการเปิดรับ ช่องทางการเปิดรับ ประเภทรายการท่ีเปิดรับ และความถี่ในการเปิดรับ (วัน/
สัปดาห์) 

ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมี
ต่อเนื้อหาของรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 36 ช่อง 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีมีต่อเนื้อหาของรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 36 ช่อง 

พฤติกรรม หมายถึง รูปแบบการกระท าท่ีแสดงออกของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีมีต่อเนื้อหาของรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเมื่อได้รับชมช่องดิจิทัลทีวีท้ัง 
36 ช่อง 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมในการเปิดรับชมของผู้ชมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวี ซึ่งสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพของดิจิทัลทีวีที่สามารถส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมได้ 
2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทผู้ผลิตรายการปรับปรุง รูปแบบ เนื้อหารายการรวมทั้ง

องค์ประกอบรายการให้สอดคล้องต่อความต้องการและเข้าถึงของผู้ชมดิจิทัลทีวีมากท่ีสุด 
3. ผลการวิจัยท่ีได้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติรวมไปถึงพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของ
ผู้ชมในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบความคิด (Conceptual Framework) เพื่อการศึกษาท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics Theory) 
2.2 ทฤษฎีการเปิดรับส่ือ (Media Exposure Theory) 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของส่ือดิจิทัล (Characteristics of Digital Media) 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6 เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics Theory) 
 
ผู้รับสารจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการส่ือสารท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการ

ส่ือสารจะส าเร็จได้หรือไม่นั้น ผู้รับสารจะเป็นปัจจัยทางหนึ่งท่ีสามารถสะท้อนช้ีวัดรูปแบบและ
ความส าเร็จของการส่ือสารเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี 

ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา และสถานทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รับข่าวสารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม 
ความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย 

นอกจากนี้ทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์นี้เป็นทฤษฎีท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้รับ
สารก่อนแนวคิดอื่น ๆ การท่ีผู้รับสารมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของ
พฤติกรรมการส่ือสาร การเปิดรับหรือไม่อย่างไร หรือการท่ีผู้รับสารมีคุณสมบัติพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน
เหมือนกัน จะมีความแตกต่างกันในแง่ของพฤติกรรมการส่ือสาร การเปิดรับหรือไม่อย่างไร นักวิจัยจึง
มีความพยายามจะศึกษาเปิดรับว่าผู้รับสารท่ีอยู่ในกลุ่มประชากรเดียวกัน หรือถูกก าหนดกลุ่มให้อยู่ใน
เกณฑ์เดียวกัน จะมีพฤติกรรมการส่ือสารเป็นไปในทิศทางเดียวหรือแตกต่างกันหรือไม่ อีกท้ังยังพบว่า
ตามแนวทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์นั้นเช่ือว่า บุคคลท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมท่ีต่างกันกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น. 65) 
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ซึ่งวิธีการศึกษาผู้รับสารท่ีเป็นมวลชนนั้นควรจะต้องจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม โดยปรมะ สตะเวทิน 
(2546, น. 112-116) พบว่า ในการส่ือสารกลุ่มใหญ่ หรือการส่ือสารมวลชน เราไม่สามารถวิเคราะห์
ผู้รับสารเป็นคน ๆ ไปได้ เนื่องจากผู้วิจัยยังไม่รู้จักผู้รับสาร (anonymous) แต่ละคน ดังนั้น วิธีการท่ีดี
ท่ีสุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารท่ีมีจ านวนมาก คือ การจ าแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบั ติ
ทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) เนื่องจากผู้รับสารท่ีมีคุณสมบัติของปัจเจก
บุคคลท่ีเหมือนกัน อาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ของความสนใจ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม การท่ี
ผู้วิจัยจะสามารถจัดกลุ่มของผู้รับสารได้นั้น ต้องอาศัยคุณสมบัติท่ีมองเห็นได้จากภายนอก นั่นก็คือ 
คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย 

1. เพศ (Sex) ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรท่ีบุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ใน
ประชากรกลุ่มใด ๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่ง
โดยปกติแล้วจะมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมาให้กับประชากร
ทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านร่ายกายท่ีแตกต่างกันของบุคคล เป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิด
ของบุคคล เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล ตลอดจน
พัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันด้วย ความแตกต่างทางเพศ ส่งผลต่อ
บุคลิกลักษณะ จิตใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารท่ี
แตกต่างกัน มีและการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของบุคคล 

การวิจัยทางจิตวิทยาหลายช้ิน พบว่า เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมก าหนดบทบาท
และกิจกรรมของคนท้ังสองเพศไว้แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 114) เพศหญิงมีแนวโน้ม
และมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ี
จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
จากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย หรือวัยรุ่นเพศชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบความสนุกสนาน 
ต่ืนเต้น เร้าใจ จึงมักเลือกชมภาพยนตร์แนวแอ็คช่ัน (Action) ในขณะเดียวกันเพศหญิงอาจจะช่ืนชอบ
ดารานักแสดงจึงเปิดรับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดารา เป็นต้น 

ผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett & Cohen, 1959, อ้างถึงใน 
สุรางค์ โค้วตระกูร, 2541) พบว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศ
หญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศชายซึ่งจะส่งผลต่อกระบวน
ความรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในขั้นต่อไปอีกด้วย 

กาญจนา แก้วเทพ (2547, น. 372) กล่าวถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้รับสารตามแนว
ทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือมวลชน เช่น เพศหญิงใช้เวลาในการเปิดรับโทรทัศน์มากกว่าเพศชาย และเพศชายชอบ
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อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าเปิดรับโทรทัศน์ และเนื่องจากเพศหญิงชอบอยู่บ้านมากกว่าเพศชาย และ
ในขณะท่ีอยู่บ้านก็มักมีกิจกรรมท่ีต้องท าอยู่ตลอดเวลา เช่น การเล้ียงเปิดรับลูก การท ากับข้าว  
การท างานบ้าน ดังนั้นส่ือท่ีเพศหญิงเลือกใช้จะเป็นส่ือท่ีเข้าถึงง่าย และมีท้ังภาพและเสียง เนื่องจาก
ต้องสามารถใช้ควบคู่กับการท ากิจกรรมข้างต้นไปพร้อมกันได้ นั่นก็คือ ส่ือโทรทัศน์ 

2. อายุ (Age) เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลท่ีส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความสามารถในการท า
ความเข้าใจในเนื้อหาและข่าวสารรวมถึงความรู้ต่าง ๆ ได้มากน้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ี
ผ่านมาแตกต่างกัน หรืออีกประการหนึ่งคือ อายุจะเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
เรื่องการเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคต เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็นอารมณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวัยต่างกันอันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีผ่ านการ
กล่ันกรองจากประสบการณ์ของช่วงวัยท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของ
แต่ละช่วงอายุของบุคคล นอกจากนี้อายุยังส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิด ความสนใจ ความเช่ือ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้รับสาร โดยคนท่ีมีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม (Liberal) 
ยึดถืออุดมการณ์ (Idealistic) ใจร้อน (Impatient) และมองโลกในแง่ดี (Optimistic) มากกว่าคนท่ีมีอายุ
มากในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative) ยึดถือการปฏิบัติ (Pragmatic) 
ระมัดระวัง (Cautious) และมองโลกในแง่ร้าย  (Pessimistic) มากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย สาเหตุ
เนื่องมาจากคนท่ีมีอายุมาก มีประสบการณ์ชีวิตซึ่งเคยผ่านปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันท่ี
ยาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย นอก จากนั้นโดยปกติ คนท่ีวัยต่างกันมัก
มีความต้องการในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น คนวัยกลางคนและคนสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง ในขณะท่ีวัยรุ่น 
หรือกลุ่มวัยรุ่นท่ีเริ่มเข้าสู่วัยท างานจะให้สนใจเรื่องการศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคใน
สังคม ดังนั้นผู้รับสารท่ีมีความแตกต่างกันทางช่วงอายุก็จะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีพฤติกรรมการแสดงออก มีทัศนคติและความรู้สึกนึก
คิดท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย 

จากการศึกษาของทอแรนซ์ (Tarrance, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546, 
น. 75) พบว่า อายุท่ีเพิ่มขึ้นของบุคคลจะท าให้บุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากขึ้น อายุหรือวัยเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างในเรื่องความคิด และพฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อยและบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer, 1999, p. 5, อ้างถึงใน สุชา 
จันทร์เอม, 2544, น. 63) 
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นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2547 , น. 372) ได้สรุปการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการใช้ส่ือ พบว่า ปริมาณและแบบแผนการใช้
ส่ือจะสัมพันธ์กับช่วงชีวิตท่ีเปล่ียนไป เพราะบุคคลมักจะเปล่ียนสถานท่ี ๆ ตนเองใช้เวลาอยู่เป็นส่วน
ใหญ่ตามแต่กิจกรรมในแต่ละช่วงชีวิต ดังนั้นแบบแผนของการใช้เวลาท่ีเปล่ียนไป ลักษณะของ
กิจกรรมท่ีท า รวมไปถึงบุคคลแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวัฎจักรชีวิต คนท่ีอยู่ในวัย
ต่างกันมักมีความต้องการในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนวัยต่างกันจะมีลักษณะการเปิดรับ
ส่ือท่ีแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยท างานมักใช้ส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาความบันเทิง 
เพื่อลดความเครียดจากการท างาน เช่น การเปิดรับละคร ซีรีย์ ภาพยนตร์ รายการเกมส์โชว์ เป็นต้น 

3. การศึกษา (Education) เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร 
และอัตราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในส่ิงต่าง 
ๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป ท าให้บุคคลสามารถแยกความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ 
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกันของส่ิงต่าง ๆ การศึกษาจึงถือเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารของผู้รับสารอย่างมาก ดังนั้นคนท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึกคิด 
อุดมการณ์และความต้องการท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งอาจพบได้ต้ังแต่การตีความ การมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีท าให้พฤติกรรมในการรับสารแตกต่างกันไป คนท่ีมีการศึกษาสูงจะ
ได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้ท่ีมีความรู้กว้างขวางและเข้าใจได้ดี มีความ
เข้าใจศัพท์มาก แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ  ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยท่ัวไปแล้ว
คนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช้ส่ือมวลชนหลากหลายแขนงมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ า เนื่องจากปัจจัย
การเข้าถึงส่ือท่ีแตกต่างกันนั่นเอง ดังนั้นคนท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีต่างกัน ยุคสมัยท่ีต่างกัน ระบบ
การศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ี
แตกต่างกันไปอีกด้วย (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 114-116) 

นอกจากนี้ สเตเนอร์ (Steiner, อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2542, น. 47) กล่าวว่า 
บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะมีการเปิดรับข่าวสารและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไป หรือสถานการณ์
ในสังคมมากกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุน้อย ยิ่งบุคคลมีการศึกษาสูง ก็จะมีการเปิดรับข่าวสารมากยิ่งขึ้น 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic status) หมายความถึง อาชีพ 
รายได้ เช้ือชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ท้ังนี้ในการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะสนใจความแตกต่าง
ทางด้านอาชีพ (Occupation) และรายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญท่ีก าหนดสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบุคคล 

รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญแสดงถึง
การมีศักยภาพในดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ท่ีมีสถานภาพ
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ทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ 

อาชีพบุคคลจะบ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสาร เรื่องท่ี
กลุ่มผู้ฟังสนใจเช่น นักเล่นหุ้น จะมีความสนใจเกี่ยวกับ ข้อมูลหุ้น สภาพเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น ใน
บางกรณีคนท่ีมีอาชีพอย่างหนึ่งแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกับคนท่ีมีอาชีพหนึ่งก็ได้ ซึ่งก็จะท าให้ความสนใจ
ของบุคคลนั้นขยายวงกว้างออกไป 

ดังนั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลนี้ มีอิทธิพลต่อปฏิกริยาของผู้รับสาร
ท่ีมีต่อผู้ส่งสาร การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ได้ช้ีให้เห็นว่า สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจของผู้รับสารมี
อิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสารและสาร สถานะทางยังคมและเศรษฐกิจ ท า
ให้คนมีวัฒนธรรมต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม ความคิด และเป้าหมายท่ีต่างกัน คนท่ีมี
พื้นฐานทางครอบครัวต่างกัน ย่อมมีทัศนคติ ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีต่างกัน 
คนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลกหรือมีแนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยมต่อส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกันไป คนท่ีรับ
ราชการมักจะค านึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ 
ในขณะท่ีคนท างานธุรกิจเอกชนอาจค านึงถึงรายได้และการมีศักด์ิศรีของตนด้วยเงินทองท่ีสามารถหา
ซื้อหรือจับจ่ายใช้สอยส่ิงท่ีตนต้องการ เพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน รายได้ของคนย่อมเป็น
เครื่องก าหนดความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ และพฤติกรรมของคน 
นอกจากนั้น ยุบล เบญจรงค์กิจ (2542, น. 70-71) พบว่า ผู้ท่ีมีรายได้สูง มักจะมีการศึกษาสูง ซึ่งคน
กลุ่มนี้จะใช้ส่ือมวลชนมากกว่ากลุ่มคนอื่น เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การใช้ส่ือมวลชนของคนมีฐานะดีมักจะเป็นการใช้เพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนัก ๆ และจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านบทบรรณาธิการ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หุ้น การอ่าน เปิดรับ หรือฟังข่าวสารบ้านเมือง ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นไปของประเทศ
หรือของโลก 

สรุปได้ว่าทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 
โดยนักวิจัยมีแนวคิดว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอก (Exogenous 
Factors) มากระตุ้น เป็นความเช่ือว่ามนุษย์ด าเนินชีวิต ตามแบบฉบับท่ีสังคมได้วางไว้ให้ พฤติกรรม
ของคนท่ีมีอายุในวัยเดียวกันจะเป็นเช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมได้วางแบบไว้ให้แล้วส าหรับคน
รุ่นนั้น ท าให้ผู้หญิงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมแตกต่างจากผู้ชาย หรือคนท่ีมีการศึกษาจะมีพฤติกรรม
แตกต่างจากคนท่ีด้อยการศึกษา กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เช่ือว่า คนท่ีมี
คุณสมบัติทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปด้วย  
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534, น. 65) จากทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์นี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ตัวแปรด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการท างาน อาชีพ 
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และรายได้ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ท้ังหมดนี้ 
กับการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีและความรู้ท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีต่อไป 

 
2.2 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory) 

 
2.2.1 การเปิดรับข่าวสาร 

ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และ 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอาศัยการส่ือสารในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 
และยิ่งสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อน ข่าวสารยิ่งมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการส่ือสารเป็น
เครื่องมือส าคัญในการท่ีบุคคลใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเป็นอุปสรรคในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ข่าวสารจะท าให้มนุษย์มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม บุคคลจะ
ไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน
ดังนั้นข่าวสารท่ีหล่ังไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา 
ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้ เกิด
ความส าเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, น. 46-47) โดยแรงผลักดันท่ีจะท าให้บุคคลเลือก
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือประเภทใดนั้น เกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รับสารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เช่น กระบวนการเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้
ตามทัศนคติ และประสบการณ์เดิมของตน 

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม สภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม 
ประเพณี ลักษณะทาง ประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางสังคม 

ท้ังนี้ อัทคิน (Atkin, 1973, p. 208) ได้กล่าวไว้ว่า “บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก 
ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่า
บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย”จึงสามารถกล่าวได้ว่าการเปิดรับข่าวสารถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีบุคคลใช้
ส าหรับหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อบุคคลเกิดความสงสัย ไม่แน่ใจ 
ต้องการอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะท าให้บุคคลมีความต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นและการเปิดรับ
ข่าวสารจะท าให้บุคคลเกิดความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น ฮันท์ และ  
รูเบน (Hunt & Ruben, 1993, p. 65, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 122-124) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้ 
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ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของ
มนุษย์คือ ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ังความต้องการทางกายและใจ ท้ังความ
ต้องการระดับสูงและความ ต้องการระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนอง
ความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าว สารท่ีต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อ
ความพอใจ ฯลฯ 

ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจ
โน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือ หลักพื้นฐานท่ีเรา
ยึดถือเป็นทัศนคติท่ีว่าเราควร จะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม และคน
ซึ่งทัศนคติ และค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ต่อการเลือกใช้ ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

2.2.2 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory) 
การส่ือสารนั้น จัดได้ว่าเป็นปัจ จัยท่ีส า คัญปัจจัยหนึ่ ง ในชีวิตของมนุษย์  

นอกเหนือจากปัจจัยส่ี ท่ีมีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร ยารักษา
โรค เครื่องนุ่งห่ม แม้ว่าการส่ือสารไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์เหมือนกับปัจจัยส่ี แต่การท่ี
จะมาซึ่งปัจจัยส่ีเหล่านี้ ย่อมต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์
ต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินชีวิตของตนและเพื่ออยู่
ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การส่ือสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี
ความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจ านวนมาก การส่ือสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น 
ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อน
หรือความสับสน ความเข้าใจผิดต่าง ๆ จนอาจก่อนให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของ
สังคม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2554, 
น. 6) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยท่ีท าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมี
ความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก ในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเล้ียงเปิดรับท่ีแตกต่างกัน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างไม่
เหมือนกัน ซึ่งส่งผลกระทบถึงระดับ สติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของความรู้ 
การจูงใจ 

2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่ม
สังคมท่ีตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจท่ีจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตาม นั่นคือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่ม 
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3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร เช่ือว่าลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการ
ส่ือสาร รวมถึงการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวที่เหมือนกันหรือมีความแตกต่างกันอีกด้วย 

ส าหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น เบคเกอร์ (Becker, 1972, อ้างถึงใน 
ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 127-128) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสาร คือ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหา 
ข้อมูล เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องท่ัว ๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเพื่อทราบข้อมูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้
ความเอาใจใส่อ่าน หรือเปิดรับ หรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะ
เปิดรับข่าวสารเพราะต้องการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเพื่อผ่อน คลายอารมณ์ 

ส าหรับเหตุผลในการท่ีมนุษย์เลือกสนใจหรือต้ังใจรับข่าวสารอย่างไรจากส่ือใด
นั้น มีนักวิชาการหลายท่านท่ีมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้ 

แมคคอมบ์ และ เบคเคอร์ (McCombs & Becker, 1979, pp. 51-52) ได้ให ้แนวคิด
ว่า โดยท่ัวไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความต้องการ  6 
ประการ คือ 

1. เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับส่ือ เพื่อท าให้เป็นคน
ท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และรู้ว่าในตอนนี้อะไรเป็นเรื่องท่ีคนอื่น ๆ ให้ความสนใจในสังคม 

2. เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถ
ก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องชีวิตประจ าวัน 

3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ท าให้
บุคคลสามารถน าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ในการพูดคุยกับผู้อื่นได้ 

4. เพื่อความต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว 

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเห็นหรือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีตนเองได้กระท าลงไป
แล้ว (Reinforcement) 
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6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน การพักผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อผ่อนคลายความเครียด 

การเลือกสรรข่าวสารของบุคคล เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของ  
แต่ละบุคคล ว่ามีความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยา บุคคลมักจะเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และบุคคลยังมีพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับ
ส่ืออีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน นอกจากนั้น ข่าวสารยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
มนุษย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะท่ีไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความต้องการ
ข่าวสารก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นข่าวสารมีท่ีมาจากหลายแหล่งด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลเลือกท่ีจะรับข่าวสาร
เรื่องนั้น ๆ จากส่ือใด โดยพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นประสบ
มาในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนเช่นเดียวกัน กระบวนการเ ลือกนี้ 
เรียกว่า กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสาร
ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ 
ของแต่ละบุคคล เบอรกูน (Burgoon, 1974, p. 153) พบว่าผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือกสรร
ข่าวสาร (Selective Exposure) ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

1. การเลือกเปิดรับ หรือ การเลือกใช้ส่ือ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรก
ของการเลือกช่องทางการส่ือสาร โดยในแต่ละวันนั้น บุคคลมีข่าวสารมากมายจากผู้ส่งสารหรือ
ส่ือมวลชนรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ การเลือกเปิดวิทยุกระจายเสียง  
การเลือกเปิดรับช่องรายการโทรทัศน์ แต่เนื่องจากเวลาและความสามารถอันจ ากัดในการรับสาร 
รวมท้ังความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ หรือทัศนคติต่อผู้ส่งสารท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้น บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารตามความสนใจและความต้องการของตน รวมถึง
การเลือกบริโภคส่ือท่ีน าเสนอข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความคิดและทัศนคติของตนเอง 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมี
แนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจข่าวสารตามความคิดเห็น ความสนใจและความเช่ือของตน เพื่อสนับสนุน
ทัศนคติท่ีมีอยู่ และหลีกเล่ียงบริโภคสารท่ีไม่ตรงกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมท่ีตนเองมีอยู่ 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารมาแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารท้ังหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร
เสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตาม ความสนใจ ทัศนคติ 
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจของตนเอง 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
เลือกสรรข่าวสาร โดยบุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับความสนใจ ความต้องการ รสนิยม 
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ทัศนคติ ความชอบ ความเช่ือ ตลอดจนค่านิยมของตนเอง ซึ่งการเลือกจดจ าเนื้อหาของข่าวสารหรือ
ส่ือใด ๆ นั้น ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้ทัศนคติเดิมหรือความเช่ือเดิมของแต่ละบุคคลมีความมั่นคงและ
เปล่ียนแปลงได้ยากมากข้ึน 

นอกจากนี้ ชแรมม์ (Schramm, 1973, pp. 121-124) ได้กล่าวถึงหลักท่ัวไป
ของการเลือกความส าคัญของข่าวสารว่าขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Least Effect) และ
ผลท่ีได้ (Promise of Reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการรับข่าวสารดังนี้ 
 
 
  

จากสูตรนี้จะเห็นได้ว่า บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารท่ีใช้ความพยายาม
น้อย เช่น ข่าวสารท่ีอยู่ใกล้ตัว ข่าวสารท่ีสามารถเลือกรับได้ง่าย และข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล ไว้ดังนี้ 
1. ความสะดวกในการใช้ข่าวสาร บุคคลมักจะเลือกใช้ส่ือท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

และไม่มีความยุ่งยากในการเลือกใช้ โดยเฉพาะส่ือท่ีอยู่ใกล้ตัวจะเป็นส่ือท่ีบุคคลเลือกน ามาใช้เป็น
อันดับแรก เช่น การเลือกเปิดรับโทรทัศน์ หรือการเลือกเปิดรับช่องรายการท่ีตรงกับความสนใจ
พื้นฐานของ 

2. ความเป็นจุดเด่น บุคคลมักเลือกให้ความสนใจกับสารท่ีมีจุดเด่นแตกต่างไป
จากส่ืออื่น ๆ 

3. ประสบการณ์ของบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับข่าวสาร โดยเฉพาะ
ความต้องการ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลเอง ดังนั้นผู้รับสารจะเลือกใช้ส่ือ และเลือกให้ความ
สนใจกับสารท่ีตรงตามความต้องการของตนเอง และเลือกตีความหมายของเนื้อหา ส่งผลต่อการเลือก
จดจ าสารตามทักษะ และประสบการของตนเอง 

4. การศึกษาและสถานภาพทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกเปิดรับและเลือกรับเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร  เช่น ระดับการศึกษาจะท าให้ ผู้รับสารมี
ความสามารถในการอ่านและเข้าถึงข่าวสารได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

5. ความสามารถในการรับสาร ท้ังสภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของคนจะ
มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล อาทิเช่น ผู้รับสารท่ีอยู่ในวัยท างานจะมี
ความสามารถในการเปิดรับสารได้ดีกว่าผู้รับสารท่ีอยู่ในวัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้ระยะเวลาในการรับ
ข่าวสารของบุคคล สามารถส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความคิดของบุคคลได้ โดยอาจจะเป็นท้ัง
ความคิด ทัศนคติในแง่บวก หรือในแง่ลบก็ได้ 

การเลือกรับข่าวสาร 
ความพยายามท่ีต้องใช้ 

 =       ส่ิงตอบแทนส่ิงท่ีคาดหวัง 
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จากทฤษฎีการเปิดรับสารข้างต้น จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญ ในการ
น ามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด 
บุคคลก็จะมีความต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น โดยไม่จ ากัดว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากช่องทาง
ใด แต่ท้ังนี้บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้น โดยเกณฑ์ท่ีใช้วัด
พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารหรือส่ือนั้น แมคลอยด์และคณะ (McLeod et al., 1972, p. 71) ได้
ระบุว่า เกณฑ์ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (Media exposure) มี 2 ชนิด ได้แก่ เวลาท่ีใช้กับส่ือ 
คือ การวัดจากเวลาท่ีบุคคลเปิดรับส่ือนั้น ๆ เช่น ระยะเวลาท่ีเปิดรับส่ือโทรทัศน์ และความถ่ีของการ
ใช้ส่ือ คือ การวัดความถ่ีในการใช้ส่ือของแต่ละบุคคล แยกตามประเภทของเนื้อหาท่ีแตกต่างกันจึงอาจ
สรุปได้ว่า การเปิดรับส่ือนั้นหมายถึง ระยะเวลาช่วงเวลา ความบ่อยครั้งในการเปิดรับ รวมไปถึง
จ านวนส่ือมวลชนท่ีใช้ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นั่นเอง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท า
การวัดพฤติกรรมการเปิดรับดิจิทัลทีวี โดยวัดการเปิดรับชมช่องรายการดิจิทัลทีวี ท้ัง 36 ช่อง โดยวัด
จากความถี่ในการเปิดรับชมของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้คือ รับชมทุกวัน (7วันต่อสัปดาห์) รับชมมาก (5-6 
วันต่อสัปดาห์) รับชมปานกลาง (3-4 วันต่อสัปดาห์) รับชมน้อย (1-2 วันต่อสัปดาห์) และไม่ได้รับชม
เลย แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลแต่ละคนจะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันตามลักษณะส่วน
บุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และวัตถุประสงค์หรือความต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่
ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่าง
กันเช่นกัน 

 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคัญ

กับตัวแปร 3 ตัว ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) ของ
ผู้รับสาร เมื่อบุคคลมีการตอบสนองต่อสาร จะเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในตัวของบุคคลหรือผู้รับสาร 
ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านความรู้ การเปล่ียนแปลงด้านทัศนคติ และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งตัวแปรท้ัง 3 ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็
จะเกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ้น ก็จะมีผลท าให้เกิดทัศนคติและขั้นสุดท้าย คือ ก่อให้เกิดการกระท า 
โดยทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประกอบด้วย 
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2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ (Knowledge) 
ความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่าน

ประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองส่ิงเร้า (Stimulus-Response) แล้วจัดระบบเป็น
โครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา 

ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกท่ีแสดงออกของมนุษย์ได้ กล่าวคือ ความรู้เป็นการได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง รูปแบบ 
วิธีการ กฎเกณฑ์ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต จากประสบการณ์หรือจากส่ือ และ
ผลกระทบท่ีผู้รับสารเชิงความรู้ อาจปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533 , 
น. 118-121) คือ 

1. การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) เนื่องจากการส่ือสารมักจะสร้าง
ความสับสนให้ผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อตอบข้อสงสัยและความ
ต้องการของตน 

2. การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝัง
ทัศนะนั้น ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการเผยแพร่
นวัตกรรมนั้น ๆ (ในฐานะความรู้) 

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นข้อมูลความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก และผูกพันกับประเด็นท่ีส่ือก าหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของ
กลุ่มเป้าหมาย และค่าค่านิยมของสังคมแล้ว กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกรับสารสนเทศนั้น 

4. การเพิ่มพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารมัก
กระจายความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายรับทราบ และบุคคลจะรับ
ข้อมูลนั้นและจดจ าในความเช่ือของตนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 

5. การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยม และ
อุดมการณ์เป็นเหตุการณ์ปกติของสังคม การน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ ย่อมท าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจ้งชัดขึ้น 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544, น. 36) กล่าวไว้ว่า ความรู้เป็นความสามารถใน
การใช้ข้อเท็จจริง หรือความคิด หรือความสามารถท่ีเช่ือมโยงความคิดให้เข้ากับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ส่งผลให้ความรู้ท าให้บุคคลหรือผู้รับสารได้รู้ถึงความสามารถในการจดจ า นึกถึงเหตุการณ์ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีและการด าเนินการต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
3. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
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บลูม และคณะ (Bloom et al., อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2542, น. 36) 
ได้อธิบายรายละเอียดของความรู้ไว้ 6 ระดับ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ท่ีเน้นการจดจ าเรื่องราว เนื้อหา รูปแบบซึ่งเป็นความจ าท่ีเริ่มจาก
ส่ิงง่าย ๆ ไปจนถึงการจดจ าส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

2. ความเข้าใจหรือการรวบรวมสาระส าคัญ (comprehension) เป็นความสามารถ
ทางสติปัญญาของบุคคลในการขยายความรู้ ความจ าให้กว้างออกไปจากเดิม มีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเม่ือเผชิญกับส่ือ และสามารถแปลความหมาย สรุปใจความ และขยายความส่ิงนั้นได้ 

3. การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ 
ท่ีได้จากสารไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นทักษะท่ีสูงกว่าการน าความรู้ ความเข้าใจไป
ปรับใช้ แต่เป็นการน าความรู้ท่ีได้มาแยกพิจารณาเป็นส่วน ๆ และเปิดรับว่ารายละเอียดปลีกย่อยใน
แต่ล่ะส่วน ส่งผลให้บุคคลเกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 

5. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 
แนวความคิดแล้วน ามาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีความสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

6. การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา แล้วรวบยอดความคิดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 

อย่างไรก็ตาม การเกิดความรู้ไม่ว่าระดับใดจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ซึ่งเป็น
ส่ิงเช่ือมโยงสภาพจิตใจของบุคคลนั้น ๆ โดยมีสาเหตุจากประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีบุคคล
ประสบพบเจอ มีอิทธิพลท าให้บุคคลมีความรู้ และแสดงออกเป็นระดับทัศนคติต่อสถานการณ์นั้น ๆ 

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวคิดความรู้ มาประเมิน
ความรู้ของผู้ชมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวี ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ดิจิทัลทีวีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียง
มากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) ประเด็นดิจิทัลทีวีช่อง SD มีความคมชัดน้อยกว่าช่อง HD 
ประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการวาไรต้ีบันเทิงหลากหลาย และดิจิทัลทีวีมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถจ า
เลขช่องรายการดิจิทัลได้ท้ังหมด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ของผู้ชมและเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ี
เปรียบเทียบความรู้ของผู้ชมดิจิทัลทีวี และทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3 , 5, 7, 9) และเป็นข้อมูลเพื่อ
พัฒนาดิจิทัลทีวีให้เข้าถึงผู้ชมมากยิ่งขึ้น 

2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) 
ทัศนคติ (Attitude) เป็นสภาพทางจิตของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีจะ

ตอบสนองต่อบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแสดงออกทางความรู้สึกว่า 
ชอบหรือไม่ชอบ ตามปกติแล้วบุคคลจะต้องมีทัศนคติต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
เสมอ โดยทัศนคติสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับส่ิงของ และบุคคล
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กับสถานการณ์ กล่าวคือ ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีแสดงออกมาเป็นการประเมินค่า  
การบอกความรู้ สึก ดี -ไม่ ดี  ชอบ-ไม่ชอบ และส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อไป  
(ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545, น. 138) 

ทัศนคติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีต้องเข้าใจถึง
ความหมายของทัศนคติ และกระบวนการท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติ เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญมากแนวคิดหนึ่งจากจิตวิทยา สังคม  
การส่ือสาร ท าให้มีการใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคตินั้น ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นตัวช้ีวัดว่า บุคคล
นั้นคิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง ส่ิงของ ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติ
นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ี
จะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ หรือ ไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ 
ซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลมาจากการรับสาร
และจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

จุมพล รอดค าดี (อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2542, น. 37) กล่าวว่า  
การเปล่ียนแปลงทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคลนั้น มีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยู่ 3 ระดับ 

1. การเปล่ียนแปลงทางความคิด ซึ่งส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
ความคิดนั้น จะเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ท่ีมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจจากการ
น าเสนอของส่ือ 

2. การเปล่ียนทัศนคติ การเปล่ียนในระดับนี้จะมาจากประสบการณ์ หรือ 
ความประทับใจ หรือส่ิงทีท าให้เกิดความสะเทือนใจ 

3. การเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งมี
ผลต่อบุคคล ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

บุคคลมักมีทัศนคติท่ีไม่มั่นคงจนกว่าจะพบเจอประสบการณ์ซ้ าเดิมหลาย ๆ ครั้ง
จนก่อตัวเป็นทัศนคติขึ้นมา โดยการก่อตัวของทัศนคติไม่จ าเป็นต้องมาจากประสบการณ์โดยตรง    
ต่อคน หรือส่ือ แต่อาจมาจากการได้ฟัง รับข่าวสาร หรือข้อมูล เมื่อเกิดทัศนคติแล้วทัศนคตินั้นจะเป็น
รากฐานในการก าหนดความรู้และสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ต่อไป 

ทัศนคติจึงเป็นความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวพันระหว่างความรู้สึก ความเช่ือหรือความรู้
ของบุคคล กับพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคติ โดยทัศนคติเป็นเรื่องของ
จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีต้องการข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
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เป็นไปได้ท้ังเชิงบวก และเชิงลบ แล้วส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยทัศนคติประกอบด้วย 
ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออกมาทางพฤติกรรมนั่นเอง 

2.3.2.1 ประเภทของทัศนคติ 
ดารณี พานทอง (2542, น. 43) จ าแนกการแสดงออกทางทัศนคติเป็น  

3 ประเภท คือ การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. ทัศนคติในทางบวก คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีดี หรือ

ยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บุคคลได้มีอิสระทางความคิด 

2. ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อม
ในทาง ท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่มีความรู้มาก เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตว์ เพราะเห็นว่าทารุณ
สัตว์ 

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ คือ มีทัศนคติเป็น
กลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
มาก่อน 

2.3.2.2 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 
เคลแมน (Kelman, 1967, p. 469) อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

ในแง่ของกระบวนการท่ีเกิดขึ้น โดยเช่ือว่าทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วย
กระบวนการท่ีเกิดขึ้น โดยเช่ือว่าทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วยกระบวนการท่ี
แตกต่างกันได้ โดยมีกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติ ดังนี้ 

1. การยินยอม (Compliance) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อตนเอง และมุ่งหวังให้เกิดความพึงพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอม
ท าตามส่ิงท่ีอยากให้เขาท านั้น บุคคลอาจไม่เห็นด้วยกับส่ิงนั้น แต่เพราะความคาดหวังน่าจะได้รับ
รางวัล หรือการยอมรับจากผู้อื่นท่ีจะเห็นด้วยและท าตาม สรุปได้ว่า การยอมท าตามนี้ เป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีจะผลักดันให้บุคคลยอมท าตามมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ านวน 
หรือความยิ่งใหญ่ของรางวัล และการลงโทษ 

เคลแมน กล่าวว่า บุคคลจะยอมท าตามบางส่ิงบางอย่างก็ต่อเมื่ออยู่ใน
ภาวะท่ีผู้มีอิทธิพลจะบังคับเขาได้ ดังนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้ท่ีบุคคลจะเปล่ียนแปลงทัศนคติแบบถาวร
จากการยินยอมนี้ 

2. การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงเร้า หรือ
ส่ิงกระตุ้น ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผลจากการท่ีบุคคลต้องการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรือท่ีพอใจระหว่าง
ตนกับผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมากหรือน้อย
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ขึ้นอยู่กับส่ิงเร้าท่ีผลักดันให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดึงดูดใจ (Attractiveness) ของส่ิงเร้าท่ี
มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร 

3. ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในและค่านิยมของ
บุคคลนั้น พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีจะได้
ขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม
ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม จะส่งผลต่อการเปล่ียนทัศนคติท้ังส้ิน 

2.3.2.3 อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ภายใน เป็นเรื่องของการจัดระเบียบแนวความคิด 

ความเช่ือ และส่ิงจูงใจท่ีบุคคลสนใจกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ฉลอง ภิรมรัตน์ (2521, น. 45) กล่าวว่า ทัศนคติ
มีลักษณะเป็นนามธรรม ท้ังความคิด ความเช่ือจนก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลท่ีพร้อม
ท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม และแรงจูงใจนี้เองเป็นตัวที่ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะ
ท าหรือละเว้น ส่ิงการกระท าต่าง ๆ ดังแผนภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภาพอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
 
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลมีทัศนคติเกิดขึ้น ก็จะเกิดแรงจูงใจแนวทางนั้น และ

ส่งผลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นการท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ี
เป็นไปในทางบวก ก็อาจจะส่งผลให้พฤติกรรมถูกเปล่ียนไปในทางบวก แต่ในทางกลับกันหากบุคคลมี
ทัศนคติในทางลบ ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมในทางไม่ดีได้เช่นกัน 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความรู้ และพฤติกรรม หากถูก
กระทบกระเทือนในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติท้ังส้ิน นอกจากนี้ องค์ประกอบ

ทัศนคติ 

แรงจูงใจ 

พฤติกรรม 
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ต่าง ๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจน
ช่องทางในการส่ือสาร ล้วนมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติท้ังส้ิน ซึ่งทัศนคติของบุคคลเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วแม้จะคงทนแต่ก็สามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ 
ท่ีท าให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ ๆ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้ ซิมบาร์
โด และคณะ (Zimbardo et al., 1997, p. 36) ยังพบว่า ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมมีความ
เช่ือมโยงกัน การท่ีบุคคลจะเปล่ียนทัศนคติ จะขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้าบุคคลมีความเข้าใจสารท่ีถูกส่งมาก็
จะเกิดความรู้ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และเมื่อทัศนคติเปล่ียนแปลง จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมามีพื้นฐานมาจากความรู้ 
และทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันก็เนื่องมาจากความรู้ และทัศนคติท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของความรู้และทัศนคติก็อาจเกิดจากความแตกต่างจากการเปิดรับข้อมูล
ของแต่ละบุคคล และความแตกต่างในความเข้าใจของสารนั้น ๆ ท่ีถูกส่งมา ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้เกิด
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม (Practice or Behavior) 
พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติ

ของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน 
โดยความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีส่ังสมท่ีแตกต่างกัน 
อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 123) โดยพฤติกรรมสามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกระดับ ต้ังแต่ในระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคม โดยใช้ส่ือเป็นตัวกลางในการส่งสาร ซึ่งมี
วิธีการดังนี้ 

1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพื่อให้เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจ ใน
การติดตามท้ังภาพและเสียง เช่น รายการข่าวท่ีมีการลงพื้นท่ี น าเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือซีรีย์ 
(ละคร/ภาพยนตร์ชุด) ตะวันตก (อังกฤษ อเมริกา) ท่ีมีเนื้อแปลกใหม่แตกต่างจากละครไทย 

2. ความเห็นอก เห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และ
ความกรุณาปรานีก็อาจโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นยอมรับได้ เช่น การท่ีผู้ชมเปิดรับรายการเกมส์โชว์ หรือ
รายการชีวิตจริงประเภทบันเทิง (Reality TV) และเห็นใจผู้แข่งขันที่ออกจากการแข่งขันไป 

3. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) เป็นการสร้างมาตรฐาน
อย่างหนึ่งเพื่อให้มาตรฐานนั้นเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารท่ีต้องปฏิบัติตาม 

4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การแจกส่ิงของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจกรถยนต์ 
การแจกทองให้กับผู้ชมช่องดิจิทัลทีวี เป็นต้น 

ปัจจัยทั้ง 4 ข้อข้างต้น เป็นผลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานได้ 2 แบบ คือ 
การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ หรือมีพฤติกรรมต่อเนื่อง (Activation) และการหยุดยั้ง
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พฤติกรรมเก่า (Deactivation) โดยท่ีการกระตุ้นและการหยุดยั้งพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ตามมา เช่น การพัฒนาเนื้อหา รูปแบบรายการให้มีความสร้างสรรค์ และ
แตกต่างจากช่องรายการอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ชมหันมาเลือกชมช่องรายการของตนเอง 

นอกจากนี้ความสม่ าเสมอของทัศนคติสามารถส่งผลต่อพฤติกรรม อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 48) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติท้ังในทางบวกและทางลบสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลได้ หากทัศนคตินั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ทัศนคตินั้นมีความชัดเจนหนักแน่น การเปล่ียนทัศนคติใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
บุคคล โดยท่ีบุคคลมีการวิเคราะห์แก่นสารนั้นอย่างเป็นระบบแล้ว จะเป็นการเปล่ียนความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีความคงทนถาวร เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพียงผิวเผิน เพราะการเปล่ียน
ทัศนคติท่ีมาจากการวิเคราะห์สารอย่างเป็นระบบ เป็นการเปล่ียนด้านความรู้ซึ่งเช่ือมโยงกับความเช่ือ 
ค่านิยม ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นใหม่จากการท่ีสมองได้คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองถึงสารนั้นโดย
ละเอียดรอบคอบแล้ว และสมองจะส่ังการต่อไปว่าพฤติกรรมใดควรจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ทัศนคติท่ีมาจากประสบการณ์ตรงจะมีผลเด่นชัดต่อพฤติกรรม
มากกว่าทัศนคติท่ีมาจากประสบการณ์อ้อม อีกท้ังทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อวัตถุ ข่าวสาร และส่ือท่ี
ก่อให้เกิดทัศนคติ (Attitude object) จะท าให้บุคคลมีความผูกพันด้านอารมณ์และน าไปสู่พฤติกรรมได้ 
จากแนวความคิดนี้สามารถสรุปได้ว่า ข่าวสาร หรือส่ือหากมีเนื้อหาชัดเจน แปลกใหม่ มีภาพลักษณ์ท่ี
เด่นชัดและสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ชมได้อย่างชัดเจน สามารถส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลได้มากเช่นเดียวกัน 

2. ทัศนคติท่ีเด่นชัดมากท่ีสุด (Most salient) บุคคลอาจจะมีความรู้สึกและ
ความเช่ือหลายอย่างมาเกี่ยวข้องในการท่ีจะส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรม แต่ทัศนคติท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมมากท่ีสุดคือ ทัศนคติท่ีเด่นชัดมากท่ีสุดในสถานการณ์นั้น ๆ 

3. ทัศนคติท่ีมีรากฐานบนความรู้สึก เช่น การชอบดาราและนักแสดง การชอบ
พิธีกร การชอบรายการทีวี และการชอบละคร ซึ่งปัจจัยด้านทัศนคติเพียงปัจจัยเดียวสามารถส่งผลต่อ
การแสดงออกทางพฤติกรรมได้เช่นกัน 

4. ทัศนคติท่ีบุคคลนั้น ๆ คนสนใจหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งข่าวสาร หรือส่ือ
นั้นเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นโดยตรง ก็จะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมเช่นกัน 

จะเห็นได้ว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับทัศนคติ เมื่อทัศนคตินั้นเป็นเรื่อง
ท่ีส าคัญต่อบุคคลนั้น ๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็นความสัมพันธ์
ในเชิงเส้นตรง นั่นคือ หากบุคคลมีความรู้จากสารมาก ๆ บ่อยครั้งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
และยังส่งผลไปยังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 
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ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
มาเป็นแนวทางในงานวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีกับทัศนคติท่ีมีต่อดิจิทัลทีวี 
และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีและพฤติกรรมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวี 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัล (Characteristics of Digital Media) 

 
ส่ือดิจิทัล หมายถึง ส่ือท่ีมีการน าเอาข้อความ กราฟิก เสียงและภาพเคล่ือนไหว        มา

จัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ ส่ือสารทางออนไลน์ หรือ 
ตัวกลางท่ีถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีน าเอาข้อความ กราฟิก
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวิดีโอมาจัดการตามกระบวนการ และวิธีการผลิตโดยน ามาเช่ือมโยงกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน และตรงกับวัตถุประสงค์ หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท างานโดยใช้
รหัสดิจิทัล แยกแยะระหว่าง "0" กับ "1" ในการแสดงข้อมูล 

ดิจิทัล (Digital) คือ เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิคท่ีใช้สร้าง เก็บ และประมวลข้อมูลใน
ลักษณะ 2 สถานะ คือ บวก (positive) และไม่บวก (non-positive) 

- บวก (positive) แสดงด้วย เลข 1 
- ไม่บวก (non-positive) แสดงด้วย เลข 0 
ดังนั้น ข้อมูลส่งผ่าน หรือเก็บด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการแสดงด้วยข้อความ 0 และ 1 

แต่ละค่าของต าแหน่งสถานะเหล่านี้ เป็นการอ้างแบบ binary digital เป็นเลขฐาน 2 โดยเลขฐานสอง
นั้นถูกน ามาใช้ในทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเลข 0 กับเลข 1 เป็นหน่วยความจ าในตัวเก็บข้อมูล    
และการประมวลผลเลขฐานสองเป็นพื้นฐานในการท างานของคอมพิวเตอร์อีกด้วย 

 
2.4.1 องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล 

องค์ประกอบของส่ือดิจิทัลเบื้องต้นจึงน่าจะเป็นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบ
เบ้ืองต้นของมัลติมีเดียอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิด ดังนี้ 

1) ข้อความ เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือ
เนื้อหาของเรื่องท่ีน าเสนอ ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียท่ี
น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมาย
ตามความต้องการแล้วยังสามารถก าหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) ในระหว่างการน าเสนอ
ได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
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1.1 ข้อความท่ีได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติท่ีพบได้ท่ัวไป ได้จากการ
พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft 
Word โดยตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII 

1.2 ข้อความจากการสแกน เป็นข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้
จากการน าเอกสารท่ีพิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบับ) มาท าการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 
ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็นภาพ 1ภาพ ปัจจุบันสามารถแปลงข้อความภาพ เป็นข้อความปกติได้ โดยอาศัย
โปรแกรม OCR ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความท่ีพัฒนาให้อยู่ในรูปของส่ือ ท่ีใช้ประมวลผลได้ 

1.3 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นรูปแบบของข้อความ ท่ีได้รับ
ความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใช้
เทคนิค การลิงก์ หรือเช่ือมข้อความไปยังข้อความ หรือจุดอื่น ๆ ได้ 

2) เสียง ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมา
ได้ โดยใช้โปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการท างานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้
เสียงท่ีเร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ท้ังนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง ดังนั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบท่ี
จ าเป็นสาหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถน าเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดีดีวีดี เทป และวิทยุ 

3) ภาพนิ่ง เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพ
ลายเส้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจากภาพ
จะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมาย
ได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจ ากัดทางด้านความแตกต่าง
ของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนส่ือชนิด
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น 

4) ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การ
ผลิตภาพเคล่ือนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับ
ขนาดของไฟล์ท่ีต้องใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า 

5) วิดีโอ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
วิดีโอในระบบดิจิทัล สามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับ
เสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบ
มัลติมีเดียก็คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการ
น าเสนอวิดีโอด้วยเวลาท่ีเกิดขึ้นจริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต่ ากว่า 30 ภาพ
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ต่อวินาที (Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาด
ของสัญญาณมาก่อน การน าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซึ่งจะ
ท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีด้อยลงนั้นเอง 

นอกจากนี้ อดิศักด์ิ จ าปาทอง (2556, Digital Sphere โลกยุคใหม่ของส่ือ
ดิจิทัล) พบว่า การท่ีส่ือมวลชนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล จะเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของส่ือ
ในการเข้าถึงผู้ชม โดยเฉพาะการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว (เกือบจะทันที) และการเข้าถึงผู้รับได้อย่าง
เป็นส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลให้ส่ือจะต้องจัดกลุ่ม จัดระดับ และจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการของส่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย      
ซึ่งส่ือมวลชนจะมีความพยายามเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ชมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ
ของส่ือให้มีความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงถึงผู้ชมเป็นรายบุคคล ยิ่งบุคคลมีความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงส่ือดิจิทัลได้ง่ายมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้เกิดการเปิดรับส่ือส่ือดิจิทัลมากขึ้นเท่านั้น จนกลืนส่ืออื่น
ไปเรื่อย ๆ และอาจไม่มีความส าคัญอย่างเช่นส่ือวิดีโอท่ีเป็นส่ือท่ีแทบจะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป 

2.4.2 ความส าคัญของสื่อดิจิทัล 
1) การรับส่งข้อมูลผ่านตัวเลข (Digitality) คือ การใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลต่าง ๆ 

ท้ังรูปภาพ ตัวอักษร และเสียงในรูปแบบของตัวเลขฐานสอง ซึ่งสามารถจัดเก็บ แพร่กระจายและ
รับส่งข้อมูลได้ผ่านอุปกรณ์ท่ีต้องใช้หน้าจอ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ Smart TV 

2) การโต้ตอบ ( Interactivity) ผู้ชมมีโอกาสท่ีจะโต้ตอบกับส่ือ ท าให้ ผู้ชม
สามารถปรับการเปิดรับส่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมได้ 

3) ข้อความหลายมิ ติ  (Hypertextualilty)  เป็นการเ ช่ือมโยงข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่ง ท าให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการค้นหา ตอบโต้ และเลือกใช้ส่ือได้ตามต้องการ 

4) การแพร่กระจาย (Dispersal) ส่ือดิจิทัล เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของบุคคล เนื่องจากบุคคลมักใช้ส่ือในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา เช่น 
การใช้อินเทอร์เนต หรือโทรทัศน์ ในการค้นหาข้อมูล เลือกข่าวสาร หรือเลือกเปิดรับกิจกรรมบันเทิง
ต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ท้ังโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ Smart TV 

5) ความเสมือนจริง (Virtuality) เป็นเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบท่ีผลักดันให้ผู้ใช้เกิด
ความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ได้มีอยู่จริงท่ีสร้างโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือนสามารถเลียนแบบการรับรู้สัมผัสของโลกทางกายภาพ 
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2.4.3 ข้อดีของสื่อดิจิทัล 
1) มีความคงทน คุณภาพของส่ิงท่ีอยู่ใน “Digital Media” การเส่ือมสภาพจะใช้

เวลานานกว่า เพราะรูปแบบของข้อมูลท่ีจัดเก็บแบบ “สองระดับ” (0 กับ 1) โอกาสท่ีจะผิดเพี้ยนจะ
เกิดขึ้นได้ยากกว่า ข้อมูลแบบต่อเนื่อง เช่น การบันทึกภาพลงในวีดิทัศน์แบบแอนะล็อกกับการ
บันทึกภาพลงวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล เมื่อเส้นเทปยืด การอ่านข้อมูลกลับมาในแบบดิจิทัลนั้น จะท าได้
ง่ายกว่า และสามารถท าให้ได้ข้อมูลกลับมาได้เหมือนเดิมได้ง่ายกว่า แต่ส าหรับแอนะล็อกจะให้
คุณภาพของภาพท่ีลดลงโดยทันที 

2) รูปแบบของการน าไปใช้งานท าได้หลากหลายวิธี ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแบบดิจิทัล 
ถือได้ว่าเป็นข้อมูลกลางท่ีสามารถแปลงไปสู่รูปแบบอื่นได้ง่ายเช่น ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัล เมื่อได้เป็น 
ข้อมูลภาพออกมาแล้ว จากนั้นสามารพิมพ์ภาพลงบนกระดาษหรือการแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์ 
หรือแสดงภาพบนจอทีวีก็ได้เช่นกัน 

3) การน าไปผสมผสานกับส่ือรูปแบบอื่น เช่น ภาพถ่าย น ามารวมกับเสียงมีการ
แสดงแบบ Multi-Media 

4) การปรับแต่ง (Edit) เป็นการปรับแต่งส่ือท่ีเป็นภาพถ่าย วิดีโอ เสียงนกร้อง 
น ามาปรับแต่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม การสอดแทรกส่ิงเหล่านี้ท าให้น่าเปิดรับ น่าฟัง มีความสวยงามมากกว่า
ปกติ  

2.4.4 ข้อเสียของสื่อดิจิทัล 
ส่ิดิจิทัลเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการกระท าผิดศีลธรรม การละเมิดในสิทธิของผู้อื่น เช่น 

การน าเอาภาพของบุคคลหนึ่ง มาตัดต่อกับภาพเปลือยกายของอีกคนหนึ่ง หรือ การท าซ้ า (Copy) กับ
งานส่ือท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น 

สรุปได้ว่าแนวโน้มของอุปกรณ์ส่ือในอนาคตสามารถพัฒนาขึ้นเป็นส่ือดิจิทัล 
(Digital Media) และมีแนวทางของการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นทุกขณะ และราคาถูกลงอย่างมาก 

2.4.5 ดิจิทัลทีวีในประเทศไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ธเรศ ปุณศรี (2557, น. 11) กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง ตลาดท่ีอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคม หลากหลายบริบทในสังคมไทยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล จะ
เห็นได้จากการเริ่มกระบวนการเปล่ียนผ่านจากระบบทีวีแอนะล็อกไปสู่ดิจิทัลทีวี ตลอดจนพฤติกรรม
การบริโภคเทคโนโลยีส่ือสารของคนในปัจจุบัน และมีการประมานการว่าภายใน 1-2 ปีส่ือดิจิทัลจะ
ครอบคลุมถึงร้อยล่ะ 80 ของการส่ือสารท้ังหมด เมื่อโทรทัศน์เปล่ียนไปสู่ระบบดิจิทัล จะส่งผลให้ผู้ชม
มีช่องรายการในการรับชมมากขึ้น สามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการรับสัญญาณและลดการรบกวนของ
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คล่ืนความถี่ ส่งผลให้ภาพมีคุณภาพคมชัด และมีเสียงท่ีชัดเจนมากขึ้น อีกท้ังยังมีการพัฒนาเนื้อหา
รูปแบบให้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลทุกชนช้ันในสังคม 

ดิ จิทัลทีวี  (Digital Broadcasting) เป็นระบบโทรทัศน์ ท่ีมีการรับ และส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กล่าวคือ มีการเปล่ียนสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเป็นรหัส
สัญญาณโทรทัศน์ ในขณะท่ีเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีบ้านของผู้รับบริการจะแปลงสัญญาณดิจิทัลท่ีส่งมา
จากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์กลับมาเป็นสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงเพื่อให้เครื่องรับโทรทัศน์
สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียงท่ีส่งมาได้ นอกจากนี้ ดิจิทัลทีวียังมีคุณภาพของสัญญาณท่ีดีขึ้น 
ภาพจะคมชัดเสมอ อัตราการถูกรบกวนน้อย ไม่มีคล่ืนแทรก หรือการสะท้อน รวมไปถึงการรับชมท่ี
ชัดเจนแม้ขณะอยู่ในพาหนะเคล่ือนท่ีหรือการรับชมผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น Smart Phone หรือ
Smart TV 

2.4.5.1 ประโยชน์ของดิจิทัลทีวี 
กระบวนการเปล่ียนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์

ดิจิทัล (Digital Television) จะส่งผลทรัพยากรคล่ืนความถี่มีจ านวนมากและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กล่าวคือ การส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกในหนึ่งช่องรายการ ต้องใช้ช่วงคล่ืนความถ่ีกว้าง (8 
MHZ) แต่การส่ง สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิ ทัล จะใช้ เทคนิคการบีบอัด สั ญญาณ (Digital 
Compression) ท าให้ใน 1 ช่วงคล่ืนความถ่ีเดียวกันสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลได้ 10-16 ช่อง
รายการส าหรับมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition, SD) หรือช่องรายการท่ีมีมาตรฐาน
ความคมชัดสูง (High Definition, HD) จ านวน 3-4 ช่องรายการ (ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์, 2557) 

นที ศุภลรัตน์ (2557, น. 23-44) กล่าวว่า การปรับเปล่ียนจากโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล จะท าให้ประชาชนได้รับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณ
ท่ีดีขึ้นท้ังในระบบ SD และสามารถพัฒนาให้แพร่ภาพได้ในระบบความคมชัดสูง HD การเข้ารหัส
สัญญาณดิจิทัลจะท าให้สามารถแก้ไขสัญญาณรบกวนได้ง่าย ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคสมัยใหม่ใน
การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ นอกจากนี้ผู้รับบริการสามารถรับชมโทรทัศน์ด้วยอัตราส่วนภาพแบบ 
Widescreen คือ สามารถรับชมภาพได้เต็มจอทีวีตามต้นฉบับ ตามตัวอย่างในภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2  คุณภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
ท่ีมา: เว็บไซด์ samartdigital.com 

 
การมีจ านวนช่องโทรทัศน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สามารถให้บริการ

เนื้อหาท่ีหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชม จากเดิมจะมีจ านวนช่องโทรทัศน์เพียง 6 ช่องรายการใน
ระบบแอนะล็อก ก็จะสามารถเพิ่มมากขึ้นเป็น 48 ช่องรายการในระบบดิจิทัล ภายหลังจากการ
เปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลเสร็จส้ินสมบูรณ์ จะมีบริการโทรทัศน์สาธารณะและโทรทัศน์
ชุมชน ซึ่งสามารถตอบสนองกับชีวิตสังคมสมัยใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น 

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลยังสามารถรองรับบริการมัลติมิเดียท่ีทันสมัย ส่งผล
ให้ผู้ชมสามารถรับบริการท่ีหลากหลาย เช่น บริการเสริมลักษณะโต้ตอบ ( Interactive) เช่น VDO-
on-Demand, โทรทัศน์เคล่ือนท่ี (Mobile TV) Smart TV และ Internet TV เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้ชมจะมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สะดวกรวดเร็วจากบริการใหม่  ๆ อาทิ Data 
broadcasting, Emergency warnings ฯลฯ นอกจากนี้ การท่ีมีช่องรายการใหม่จ านวนมาก       จะ
ก่อให้เกิดการแข่งขันการสร้างรายการท่ีมีเนื้อหารายการท่ีน่าสนใจเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ       เกิด
การพัฒนาในกิจการโทรทัศน์ เพิ่มทักษะ ข้อมูลความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอีก
ท้ังการปรับเปล่ียนโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตรง ใน
เรื่องของการลงทุนในโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล การผลิตอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหารายการ (Content) และบริการแบบใหม่ ๆ 
(Interactive Services) เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากต่างชาติ
และการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลทีวีจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลยังช่วยในการประหยัดพลังงานของ
ประเทศ เนื่องจากเครื่องส่งและเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเทียบ
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กับการส่งในระบบอนาล็อกเดิม อีกท้ังยังเป็นการน าเอาทรัพยากรคล่ืนความถี่ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

การปรับเปล่ียนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิทัลทีวีจึงส่งผลต่อผู้ชมในหลาย
ด้าน ดังนี้ 

ด้านประโยชน์ต่อผู้ชมดิจิทัลทีวี ผู้ชมจะมีทางเลือกในการรับชมท่ี
หลากหลายมากขึ้น จากเดิมท่ีมีเพียง 6 ช่อง จะเพิ่มเป็น 48 ช่อง (24 ช่องธุรกิจ , 12 ช่องสาธารณะ, 
12 ช่องชุมชน) โดยการแข่งขันท่ีมากขึ้นนี้ ท าให้ผู้ชมสามารถเลือกชมรายการท่ีตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างง่ายดาย หากการเปล่ียนจากระบบแอนะล็อกมาเป็นดิจิทัลทีวีมีความล่าช้า ผู้ชมก็ไม่
สามารถท่ีจะรับชมช่องท่ีมีสาระประโยชน์ หรือทีวีสาธารณะได้ ทางเลือกของผู้ชมอาจเหลือเพียงแค่
ช่องทีวีที่เกิดข้ึนเพื่อธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาท่ีมีสาระประโยชน์น้อย 

ด้านประโยชน์ต่อผู้ประกอบการช่องทีวี การเปล่ียนจากระบบแอนะล็อก
มาเป็นดิจิทัลทีวีส่งผลให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ เนื่องจากช่วงเวลาในระหว่างการ
เปล่ียนแปลงจะต้องมีการออกอากาศคู่ขนานไปด้วยกัน ระหว่างระบบแอนะล็อกและระบบดิจิทัล จึง
ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดิจิทัลทีวียังมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าไฟฟ้าต่ าลงอย่างมาก 

ด้านประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การเปล่ียนจากระบบแอนะล็อกมาเป็น
ดิจิทัลทีวีท าให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวี เกิดการจ้างงานส่งผลต่อการเติบโตของ
ตลาดแรงงานในระยะยาว นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่งโดยสหภาพยุโรปได้ท าการศึกษาแล้วว่า การเปล่ียนโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลนั้นจะ
สามารถเพิ่ม Gross Domestic Product (GDP) ได้ถึง 5% และยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเสรีภายใต้กรอบกติกาท่ีเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถ
เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ระบบสัมปทานคล่ืนความถ่ีจะไม่ถูกผูกขาดอีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการมี
การแข่งขันกันพัฒนาเนื้อหาและปรับปรุงคุณภาพของรายการ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ชม
มากขึ้น ผู้ชมก็จะมีทางเลือกในการรับชมเนื้อหาท่ีหลากหลายตามไปด้วย 

2.4.5.2 ข้อดีของระบบดิจิทัลทีวี 
1) ระบบ ดิจิทัลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ท า

ให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการ แต่ระบบดิจิทัล 1 ช่อง จะ
สามารถส่งได้ถึง 4-6 รายการทางภาคพื้นดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียม 

2) สามารถให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้ (ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต) 
3) สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคล่ือนท่ีได้เช่น รับโทรทัศน์บน

รถยนต์ได้ 
4) สามารถให้บริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้ 
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5) เนื่องจากเครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลายรายการ ท าให้ค่าใช้จ่าย
ต่อรายการลดลง (จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการ) 

6) ระบบดิจิทัล สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีในการส่งและรับโทรทัศน์ในอนาคตได้เช่น โทรทัศน์จอกว้าง (WIDE SCREEN) โทรทัศน์
ความคมชัดสูง (HDTV) ในขณะท่ีระบบอะนาล็อกไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ 

7) เนื่องจากระบบดิจิทัลนั้น เครื่องส่งใช้ก าลังออกอากาศลดลง ท าให้
ประหยัดพลังงาน 

8) ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการมากกว่าระบบแอนะล็อก ท าให้เกิดการเติบโต
และการแข่งขันทางธุรกิจ ท่ีไม่ได้ผูกขาดกับเจ้าหนึ่งเจ้าใดอีกต่อไป 

9) และ ข้อท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือ คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มีเงา การ
รบกวนน้อย เพราะถ้าจะรับได้ชัดก็ชัดเลยแต่ถ้าอยู่ในท่ีรับไม่ชัดก็จะรับไม่ได้ 

2.4.5.3 ข้อเสียของระบบดิจิทัลทีวี 
1) ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการจ านวนมาก อาจจะเป็นปัญหาในการควบคุม

คุณภาพของช่องรายการได้ 
2) จ านวนช่องท่ีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว แต่จ านวนผู้ชมโทรทัศน์เท่าเดิม 

ท าให้ผู้ชม ท าให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในดิจิทัลทีวีที่ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การประมูล ระบบการผลิตรายการ รวมไปถึงระบบการแพร่ภาพ 

3) นอกจากจ านวนช่องท่ีเพิ่มขึ้น แต่จ านวนผู้ชมโทรทัศน์เท่าเดิมแล้ว 
อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นรายได้หลักของโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลทีวี นั่นคือ ค่า
โฆษณา 

4) ผู้ชมส่วนใหญ่ยังใช้โทรทัศน์รุ่น เก่า  ท าให้มีผลต่อการเช่ือมต่อ
สัญญาณดิจิทัลทีวี โดยสัดส่วนของภาพไม่สามารถเข้ากันกับทีวีรุ่นเก่าได้ ท าให้เสียอรรถรสในการ
รับชม 

โทรทัศน์ดิจิทัลเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิทัลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาพและเสียงมีคุณภาพสูงขึ้น มี
ช่องรายการในการรับชมมากจากช่องจ านวน 6 ช่อง เพิ่มขึ้นเป็น 36 ช่องรายการ รวมท้ังยังสร้าง
ประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย เช่น ประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณลดสภาพกึ่ง
ผูกขาดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย สร้างมาตรฐานการรับชมในระดับสากล และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ 
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ปาณิสรา วัฒนรัตน์ (2550) งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับชม ความรู้ ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-60 ปี การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา และเป็นสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 5 ปีขึ้นไป มีการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” ใน
ระดับปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในระดับปานกลางเกี่ยวกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านฯ ในด้านทัศนคติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในด้านพฤติกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังการรับชมรายการโทรทัศน์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ศาสนาและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง”และเพศและศาสนายังไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังพบว่าส าหรับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ “ชีวิตท่ี
พอเพียง”มีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วน
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทิศทางเดียวกัน 

ประวีณา ชมภูพันธ์ (2551) งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและผลกระทบของ
รายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ท่ีมีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีท าอาหาร
รับประทานด้วยตัวเองหรือซื้ออาหารปรุงเสร็จจากร้าน ในด้านพฤติกรรการเปิดรั บ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิดรับรายการโทรทัศน์ท่ีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการ นาน ๆ ครั้ง และนับชม
ประเภทรายการด้านโภชนาการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนท าอาหาร/แนะน าร้านอาหารมากท่ีสุด มี
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโภชนาการในระดับปานกลางและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังมีความเห็นว่าควร
มีช่วงเวลาประจ าในการน าเสนอรายการข่าวด้านโภชนาการ และควรน าเสนอในช่วงข่าวเวลาภาคค่ า
มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีความบ่อยครั้งในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ด้านโภชนาแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ คุณค่าโภชนาการ การป้องกันโรคด้วย
อาหาร และการรักษาบ าบัดโรคด้วยอาหารแตกต่างกัน และผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีความบ่อยครั้งในการ
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รับชมรายการโทรทัศน์ด้านโภชนาแตกต่างกัน จะมีการรับชมรายการโฆษณาประเภทอาหารจานด่วน 
ประเภทขนมหวาน/ขนมกรุบกรอบ ประเภทอาหารเสริมแตกต่างกัน และผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีความ
บ่อยครั้งในการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านโภชนาแตกต่างกันจะมีความรู้ด้านโภชนาการไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีความบ่อยครั้งในการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านโภชนาแตกต่างกันจะมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ในส่วนผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีการรับชมเนื้อหาด้านโภชนาการจากรายการแตกต่าง
กัน จะมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคด้วย
อาหาร ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษา/บ าบัดโรคด้วยอาหารท่ีแตกต่างกัน ในส่วนผู้ชมโทรทัศน์ท่ีมีการ
รับชมเนื้อหาด้านโภชนาการจากประเภทรายการแตกต่างกันจะมีการรับชมรายการโฆษณาประเภท
เครื่องด่ืม ประเภทขนมหวาน/ขนมกรุบกรอบ ประเภทอาหารเสริมท่ีแตกต่างกัน ในส่วนผู้ชมโทรทัศน์
ท่ีมีการรับชมเนื้อหาด้านโภชนาการจากประเภทรายการแตกต่างกันจะมีความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมท่ี
แตกต่างกัน 

เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (2554) งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจท่ีมี
ต่อข่าวภาคค่ าช่วงท่ี 1 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีรายได้ต่อเดือน
จ านวน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/ห้างร้านเอกชน เปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 โดย 5-6 วันต่อสัปดาห์ 
ส่วนใหญ่รับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงเวลาเย็น (14.01-18.00 น.) 
รองลงมาคือ ช่วงเวลาค่ า (18.01-22.00 น.) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, 
อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน จะมีเหตุผลด้านบุคคลในการรับชมรายการข่าว
ภาคค่ าทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แตกต่างกัน นอกจากนี้เหตุผลในการรับชมรายการข่าว
ภาคค่ าของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคค่ า ทางสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 และพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในรายการข่าวภาคค่ าทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

พุทธิมาศ ยมนา (2554) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อรายการ
ประเภทรับเรื่องร้องเรียนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ผลการวิจัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากกว่าจังหวัดอื่น มี
ช่วงอายุระหว่าง 24-35 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากท่ีสุด และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท ด้านแนวโน้ม
พฤติกรรมในการรับชมและร้องเรียนผ่านรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ี
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี สีช่อง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมใน
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การรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 โดยรวมในระดับต้ังใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมในการ
ต้ังใจรับชมรายการข่าวหรือรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 
3 ต่อไปมากท่ีสุด และมีแนวโน้มพฤติกรรมในการต้ังใจแนะน าให้ผู้อื่นรับชมรายการข่าวหรือรายการ
ประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อไปเช่นกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับชมรายการมีความสัมพันธ์กับความรู้และ
ทัศนคติต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ความรู้
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนในการร้องเรียนปัญหาผ่านท่ี
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในทุกด้าน 

เอกราช อุดมอ านวย (2544) งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ชมรายการวิทยสัประยุทธ์ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 
1.2 เท่านั้นท่ีชมรายการวิทยสัประยุทธ์ทุกครั้ง โดยรับชมรายการครั้งแรกจากการเปิดชมโดยบังเอิญ
มากท่ีสุด และมีพฤติกรรมเลือกรับชมรายการเฉพาะช่วงท่ีตนเองสนใจ มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับชม
เพื่อพักผ่อนมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์
กับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ พบว่า เพศ เกรดเฉล่ีย สายการศึกษา ท่ีแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์ไม่แตกต่างกัน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิดรับชมรายการกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนพฤติกรรมเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับผล
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ระดับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กั บผลเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการกับทัศนคติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมนักวิทยาศาสตร์ ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการวิทยสัประยุทธ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อกรายการวิทยสัประยุทธ์ ด้านข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
ระบุว่า ช่ือรายการจ ายาก และควรมีการประชาสัมพันธ์รายการมากกว่านี้ รวมถึงช่วงเวลาการ
ออกอากาศไม่มีความเหมาะสมและมีความรู้มากท่ีสุดท่ีควรให้คณะกรรมการตัดสินจากภายนอกควรมี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และไม่ควรตัดสินการแข่งขันด้วยการลงคะแนนโหวต 

พงศกร แสนค ามา (2555) งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศน์
ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ (Free TV) และทัศนคติท่ีมีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ของผู้ชมใน



 40 

เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงระหว่างอายุระหว่าง 24-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน หรือห้างร้านเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเปิด
รับชมรายการของผู้ชมท่ีมีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับชม
รายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มาระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและรับชม 1-2 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้
ระยะเวลาในการรับชมต่อครั้งประมาณ 31 นาที-1 ช่ัวโมง เลือกรับชมรายการประเภทบันเทิงและ
สาระบันเทิงมากท่ีสุด และมีลักษณะการรับชมแบบเปล่ียนช่องสลับไปมากับสถานโทรทัศน์ช่องอื่น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อาชีพ และการศึกษา 
ท่ีมีความแตกต่างกันมีทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ไม่แตกต่างกัน 
แต่ลักษณะทางประชากร ได้แก่ ช่วงอายุและรายได้ท่ีมีความแตกต่างกันมีทัศนคติด้านการส่งเสริม
การตลาดของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์แตกต่างกัน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการกับทัศนคติของผู้ชม พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับความถ่ีในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติของผู้ชม กับแนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์พบว่า ทัศนคติ
ท่ีมีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น
ไนน์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

กนกพร บุญแก้ว (2556) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติและการยอมรับการแพร่ภาพ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 
มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลูกจ้าง มีรายได้
เฉล่ียต่อเดิน 10,001-20,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ภาพ
โทรทัศน์ทางส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม 
การเปิดรับส่ือและข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดินแตกต่างกัน ยกเว้นลักษณะทางประชากรด้านเพศ และการศึกษาสูงสุด ในส่วนของ
ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีความรู้และการยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดินท่ีไม่แตกต่างกัน ในส่วนลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะ
การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไม่แตกต่างท้ังในด้านความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ด้านความเข้ากันได้ของการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลภาคพื้นดิน และด้านความสลับซับซ้อนของการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 
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ส าหรับลักษณะประชากรด้านอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะ
การน าไปทดลองใช้ของการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินท่ีแตกต่างกัน ในส่วนลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อคุณลักษณะการ
สังเกตเห็นผลได้ของการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ในส่วนลักษณะประชากรท่ีแตกต่าง
กันจะมีการยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินท่ีไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือและข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมี
ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

สิรินาถ แสงสุวรรณ (2556) งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับส่ือ ความรู้ และทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการเผยแพร่ข่าวสารการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนตัว 10,001-
20,000 บาท ในส่วนการเปิดรับส่ือและข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้ง ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ในส่วนด้านความรู้
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง ส าหรับด้าน
ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการเปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล พบว่า มีทัศนคติเป็นกลางรวมถึง
ทัศนคติท่ีมีต่อการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านโทรทัศน์สู่ระบบดิจิทัลมีทัศนคติเป็นกลาง
เช่นกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพท่ีและรายได้มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล และเพศ  และ 
อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีการเปิดรับส่ือหรือช่องทางท่ีเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีแตกต่างกัน ในส่วนเพศของผู้ชมท่ีแตกต่างกันจะมีการเปิดรับประเด็นข่าวสาร
เกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีแตกต่างกัน ส่วนอายุการศึกษา อาชีพและรายได้ท่ี
แตกต่างกันจะมีการเปิดรับประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีไม่
แตกต่างกัน และเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลของผู้ชมท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้การเปิดรับส่ือและข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และความรู้
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของผู้ชม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์
ระบบดิจิทัล และทัศนคติท่ีมีต่อการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

โกมล ทรัพย์กุญชร (2557) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการน าเสนอ
ข่าวสารด้านพลังงานของบุคลากรสายข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย” 
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จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
การศึกษาระดับสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์
หรือนิเทศศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ส่ือข่าว ประจ าอยู่สายข่าวอื่น ๆ มี
อายุงาน 10 ปีขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับพลังงานในระดับปานกลาง มีทัศนคติในการน าเสนอ
ข่าวสารด้านพลังงานอยู่ในระดับเชิงบวกมาก และพฤติกรรมการน าเสนอข่าวสารด้านพลังงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านอายุ สายข่าว และอายุงานท่ีแตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแตกต่างกัน ลักษณะ
ทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้านสายข่าวท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติในการน าเสนอข่าวสารด้าน
พลังงานแตกต่างกัน และลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ อายุ และสายข่าวที่แตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการน าเสนอข่าวสารด้านพลังงานแตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการน าเสนอข่าวสารด้านพลังงานของกลุ่มตัวอย่างท่ีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

 
2.6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาวิณี แสวงสุข (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชม
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งส ารวจในช่วงเวลาการแพร่ภาพสัญญาณอกกอากาศ
ด้วยระบบคู่ขนานระหว่างแอนะล็อกกับดิจิทัลทีวี พบว่า โทรทัศน์ระบบดิจิทัลท่ีผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความ
นิยมมากท่ีสุด ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 3HD อันดับ2 ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี อันดับ 3 ช่อง 7HD โดยเปิดรับ
ผ่านทางโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (Analog TV) และเปิดรับชมช่วง 19.00-21.00 น. ผู้ชมมีความพึง
พอใจในรูปแบบรายการด้านการน าเสนอรายการมากท่ีสุด ท้ังในแง่ของการมีรายการน าเสนอแปลก
ใหม่ น่าสนใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ชิตมน จันทร์สุขดี (2556) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการ
เปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล” พบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารการเปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลจากส่ือโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ มากท่ีสุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างต้องการทราบ
ข้อมูล วิธีการเปล่ียนการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเป็นอย่างไร ส่ือโทรทัศน์จึงเป็นส่ือประชาสัมพันธ์
ท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารเรื่องการเปล่ียนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน
ประเด็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีภาพและเสียงชัดกว่าระบบเดิม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร
จากการโฆษณาท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตขึ้น ส่วนในด้านพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนผ่านอยู่ตลอดเวลา 
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ข้อมูลการจัด TV Rating ของ Nielsen ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3  แสดงข้อมูลการจัด TV Rating ประจ าเดือนกันยายน 
ท่ีมา: เว็บไซด์ Nielsen.com 

 
จากตารางแสดงข้อมูลของดิจิทัลทีวีท่ีได้รับความนิยมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอันดับท่ี 1 คือ ช่อง 3HD อันดับท่ี 2 คือ ช่อง 7HD อันดับท่ี 3 คือ ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี 
นอกจากนี้ยังมีการจัดสัดส่วนช่องรายการดิจิทัลทีวี ดังนี้ ช่อง 3HD มีสัดส่วนผู้ชมรายการมากท่ีสุด 
ร้อยละ 26.51 ช่อง 7HD มีสัดส่วนผู้ชมรายการร้อยละ 19.03 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวีมีสัดส่วนผู้ชม
รายการ ร้อยละ10.38 ช่อง Mono มีสัดส่วนผู้ชมรายการ ร้อยล่ะ 7.99 ช่อง One มีสัดส่วนผู้ชม
รายการ ร้อยละ 6.45 ช่อง 8 มีสัดส่วนผู้ชมรายการ ร้อยละ 6.08 และช่องอื่น ๆ ท้ัง 19 ช่องมีสัดส่วน
ผู้ชมรายการรวมกัน ร้อยล่ะ 23.55 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร
ของการวิจัยดังแสดงในแผนภาพท่ี 2.7 
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2.7 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงกรอบแนวความคิดและตัวแปรของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 

 

การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีว ี
- ความถ่ี (วัน/สัปดาห์) 
 

ความรู้ 
เกี่ยวกับ
ดิจิทัลทีวี 

ทัศนคติ 
ต่อดิจิทัล

ทีวี 

พฤติกรรม 
ต่อดิจิทัลทีวี 

 

H1 

H2 H3 H4 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
มีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และเปิดรับชมดิจิทัลทีวี ในการก าหนดตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ซึ่งมีสูตรค านวณ ดังนี้ 

 
n = 

 
โดยแทนค่า n =  จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N =  จ านวนหน่วยทั้งหมดหรือขนาดของประชากร 
e =  ค่าความคลาดเคล่ือนจากการประมาณค่า โดย มีค่าเท่ากับ 

0.05 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรท้ังหมดท่ีอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต ท้ังหมด 5,692,284 คน และประชากรท่ีอาศัยอยู่ปริมณฑลท้ัง 
5 จังหวัด ท้ังหมด 4,932,416 คน ตามรายงานสถิติจ านวนประชากร ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2557 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) รวมเป็น 10,624,700 คน 

 
 

   
แทนค่าตามสูตรได้ผลดังนี้     n =                 
 

N 
 

1+Ne2 
 

        
 1+ (10,624,700) (0.05) 2 

10,624,700 
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        =      399.98 
               =      400  
จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้จากสูตรแล้วปัดทศนิยมเป็นจ านวนเต็ม และ

ให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล รวมถึงการแสดงผลวิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการวิจัย จ านวน 400 
คน เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 
3.2 การเลือกตัวอย่าง 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 400 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
คุณสมบัติตามต้องการ โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในอัตราส่วน 20% การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ผู้วิจัยใช้การหาค่าแบบสัดส่วน (Proportion) 
 
    n  =              x  N 
 

 โดยแทนค่า n  =    จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =    จ านวนเขตการปกครอง 50 เขตหรือจ านวน 
   จังหวัดปริมณฑลท้ัง 5 จังหวัด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยเขตการปกครองท้ังหมด 50 เขต ประกอบไปด้วย 
1. เขตพระนคร 2. เขตดุสิต 
3. เขตหนองจอก 4. เขตบางรัก 
5. เขตบางเขน 6. เขตบางกะปิ 
7. เขตปทุมวัน 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
9. เขตพระโขนง 10. เขตมีนบุรี 
11. เขตลาดกระบัง 12. เขตยานนาวา 
13. เขตสัมพันธวงศ์ 14. เขตพญาไท 
15. เขตธนบุรี 16. เขตบางกอกใหญ่ 

20 
 

100 
 

100 
 

100 
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17. เขตห้วยขวาง 18. เขตคลองสาน 
19. เขตตล่ิงชัน 20. เขตบางกอกน้อย 
21. เขตบางขุนเทียน 22. เขตภาษีเจริญ 
23. เขตหนองแขม 24. เขตราษฎร์บูรณะ 
25. เขตบางพลัด 26. เขตดินแดง 
27. เขตบึงกุ่ม 28. เขตสาทร 
29. เขตบางซื่อ 30. เขตจตุจักร 
31. เขตบางคอแหลม 32. เขตประเวศ 
33. เขตคลองเตย 34. เขตสวนหลวง 
35. เขตจอมทอง 36. เขตดอนเมือง 
37. เขตราชเทวี 38. เขตลาดพร้าว 
39. เขตวัฒนา 40. เขตบางแค 
41. เขตหลักส่ี 42. เขตสายไหม 
43. เขตคันนายาว 44. เขตสะพานสูง 
45. เขตวังทองหลาง 46. เขตคลองสามวา 
47. เขตบางนา 48. เขตทวีวัฒนา 
49. เขตทุ่งครุ 50. เขตบางบอน 

ท่ีมา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
จากการเลือกดังกล่าวผู้วิจัยได้คัดเลือกเขตการปกครองมาได้เขตกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

10 เขต จากเขตการปกครองท้ังหมด 50 เขต 
2. จังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี  

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร (ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) เมื่อใช้สูตรดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้คัดเลือกจังหวัดกลุ่มตัวอย่างมา
ได้ 1 จังหวัด จากจังหวัดปริมณฑลท้ัง 5 จังหวัด 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัย
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบง่าย โดยการจับฉลากเพื่อเลือกเขตและจังหวัดจากจ านวนเขต
และจังหวัดในขั้นตอนท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรุงเทพมหานคร ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลากจากท้ังหมด 50 เขต เพื่อหากลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 เขต ได้เขตดังนี้  เขตพระนคร เขตปทุมวัน เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ  
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตคลองสาน เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา 
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2. จังหวัดปริมณฑล ท าการสุ่มตัวอย่างจากท้ังหมด 5 จังหวัด โดยวิธีจับฉลากเพื่อหา
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 จังหวัด ได้จังหวัดดังนี้ จังหวัดนนทบุรี และหลังจากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มเลือกโดยวิธี
จับฉลากอ าเภอในเขตจังหวัดนนทบุรีในอัตราส่วน 20% ท าให้ได้อ าเภอ 1 อ าเภอ (จังหวัดนนทบุรี
ประกอบไปด้วย 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ 
อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอเมืองนนทบุรี) คือ อ าเภอปากเกร็ด 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอัตราส่วน (Quota Sampling) ผู้วิจัยได้ใช้สูตรใน
การค านวณกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 จ านวนประชากรในแต่เขต   x 400 
       จ านวนประชากรรวม 
ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 

 
แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของประชากรในแต่ล่ะเขต/จังหวัด 

จังหวัด เขตการปกครอง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
กรุงเทพมหานคร 
 

เขตพระนคร 
เขตปทุมวัน 
เขตลาดพร้าว 
เขตบางกะป ิ
เขตลาดกระบัง 
เขตมีนบุรี 
เขตวัฒนา 
เขตคลองเตย 
เขตคลองสาน 
เขตบางแค 
เขตทวีวัฒนา 

55,373 
51,557 

122, 196 
148,964 
168,309 
139,771 
83,520 
107,221 
75,224 
191,966 
77,121 

18 
16 
38 
47 
53 
44 
26 
34 
24 
60 
24 

นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด 51,717 16 
รวม - 1,272,939 400 

 ขั้นตอนท่ี 4 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ขนาดตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ โดยมีค าถามเพื่อคัดกรองกลุ่มตัวอย่างก่อนเก็บข้อมูล (Screening 
test) คือ ท่านเปิดรับดิจิทัลทีวีบ้างหรือไม่ 
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ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ 
- เขตพระนคร เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้า ดิ โอลด์ สยาม ห้างสรรพสินค้าไชน่า เวิลด์ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง 
- เขตปทุมวัน เก็บข้อมูลท่ีศูนย์การค้าสยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บีทีเอส 

สถานีสยามและบริเวณใกล้เคียง 
- เขตลาดพร้าว เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โรงเรียนหอวัง และ

บริเวณใกล้เคียง 
- เขตบางกะปิ เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ตลาดบางกะปิ  

แฮปป้ีแลนด์และบริเวณใกล้เคียง 
- เขตลาดกระบัง เก็บข้อมูลท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สวนพระนคร ตลาดนัดสุวรรณภูมิ และบริเวณใกล้เคียง 
- เขตมีนบุรี เก็บข้อมูลท่ีส านักงานเขตมีนบุรี ตลาดน้ าขวัญเรียม และบริเวณใกล้เคียง 
- เขตวัฒนา เก็บข้อมูลท่ีบริเวณถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) บริเวณหน้าตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริเวณหน้าตึกสภาวิชาชีพบัญชี 
- เขตคลองเตย เก็บข้อมูลท่ีตลาดนัดคลองเตย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี คลองเตย และ

บริเวณใกล้เคียง 
- เขตคลองสาน เก็บข้อมูลท่ีตลาดนัดคลองสาน บริเวณถนนเจริญรัฐและบริเวณใกล้เคียง 
- เขตบางแค เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร (บางแค) และบริเวณใกล้เคียง 
- เขตบางกอกน้อย เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โลตัสปิ่นเกล้า และ

บริเวณใกล้เคียง 
- จังหวัดนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด เก็บข้อมูลท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

อาคารซอฟท์แวร์ปาร์คเมเจอร์ปากเกร็ด อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์และบริเวณ
ใกล้เคียง 

 
 
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบด้วยตัวเอง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาลงรหัสเพื่อเป็น
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ข้อมูลในรูปของสัญลักษณ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค านวณได้แล้วจึงน าข้อมูลไปประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีให้กลุ่มตัวอย่าง

กรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self Administered Questionnaire) จ านวน 1 ชุด โดยลักษณะค าถาม
ปลายปิด (Closed-ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งมี
การแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ค าถามเพื่อวัดการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ช่วงเวลาท่ี
เปิดรับชมดิจิทัลทีวี ช่องทางการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี ประเภทรายการท่ีรับชม และความถี่ในการ
เปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 

ส่วนที่ 3 ค าถามเพื่อวัดความรู้ท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ประเด็นดิจิทัลทีวี
มีความคมชัดท้ังภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) ประเด็นดิจิทัลทีวีช่อง SD 
มีความคมชัดน้อยกว่าช่อง HD และประเด็นดิจิทัลทีวีมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถจ าเลขช่องรายการ
ดิจิทัลได้ท้ังหมด เป็นต้น 

ส่วนที่ 4  ค าถามเพื่อวัดทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ความรู้สึกชอบ-ไม่
ชอบในตัวพิธีกร ดาราและนักแสดง ภาษา เนื้อหารายการและผู้ผลิตรายการ ตลอดจนความรู้สึกชอบ-
ไม่ชอบต่อรายการดิจิทัลทีวีประเภทต่าง ๆ 

ส่วนที่ 5 ค าถามเพื่อวัดพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ การวัดระดับการ
กระท าต่อประเด็นการเปิดรับดิจิทัลทีวีจากกล่องรับสัญญาณ หรือผ่านทีวีดาวเทียม ตลอดจนการ
เปรียบเทียบการรับชมรายการดิจิทัลทีวีกับช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

 
 

3.5 การวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร 
ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ในตัวแปรท่ีประกอบลักษณะประชากรศาสตร์

ดังต่อไปนี้ 
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1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

2. อายุ 
- อายุ 18-25 ปี 
- อายุ 26-33 ปี 
- อายุ 34-41 ปี 
- อายุ 42-49 ปี 
- อายุ 50-57 ปี 
- มากกว่า 57 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
- ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-   มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
- นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 
- ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
- รับจ้างงานอิสระ 
- อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ......................... 

5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
- ต่ ากว่า 5,000 บาท 
- 5,000-10,000 บาท 
- 10,001-20,000 บาท 
- 20,001-30,000 บาท 
- 30,001-40,000 บาท 
- มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีเป็นการวัดความบ่อยครั้งของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งวัดออกมารูปแบบของวัดความถี่ในการเปิดรับ (วัน/สัปดาห์) ของผู้ชมในการเปิด
รับชมช่องดิจิทัลทีวีเป็นรายช่องท้ัง 36 ช่อง โดยวัดระดับการรับชมออกมาเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ชมทุกวัน ให ้ 5 คะแนน 
5-6 วันต่อสัปดาห์ ให ้ 4 คะแนน 
3-4 วันต่อสัปดาห์ ให ้ 3 คะแนน 
2-1 วันต่อสัปดาห์ ให ้ 2 คะแนน 
ไม่ได้รับชมเลย ให ้ 1 คะแนน 
ซึ่งในการวัดแบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริมาณมาก-

น้อยของค าตอบ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับของไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 

หลังจากให้คะแนนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนและน ามาค านวณ
เป็นค่าเฉล่ีย เพื่อใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ คือ ชมมากท่ีสุด ชม
มาก ชมปานกลาง ชมน้อย ชมน้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดับมีการค านวณขอบเขตค่าเฉล่ียในแต่ละระดับ 
ตามสูตรดังนี้ 

จ านวนชอ่ง
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 

 = 5
15   = 0.80 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ชมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ชมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ชมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ชมน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ชมน้อยท่ีสุด 
ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกับดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี เป็นการวัดความคิดเห็นของผู้ชมดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในประเด็นต่าง ๆ โดยวัดระดับความรู้ออกมาเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
มีความรู้มากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
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มีความรู้มาก ให ้ 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให ้ 3 คะแนน 
ไม่มีความรู้มาก ให ้ 2 คะแนน 
ไม่มีความรู้มากท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 
ซึ่งในการวัดแบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริมาณมาก-

น้อยของค าตอบ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับของไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 

หลังจากให้คะแนนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนและน ามาค านวณ
เป็นค่าเฉล่ีย เพื่อใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ คือ มีความรู้มากท่ีสุด มี
ความรู้มาก มีความรู้ปานกลาง มีความรู้น้อย มีความรู้น้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดับมีการค านวณขอบเขต
ค่าเฉล่ียในแต่ละระดับ ตามสูตรดังนี้ 

จ านวนชอ่ง
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 

 = 5
15   = 0.80 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความรู้มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีความรู้มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีความรู้ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีความรู้น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีความรู้น้อยท่ีสุด 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การวัดระดับความรู้สึก (Affection) ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เป็นการวัดระดับอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็น 5 ระดับ ท้ังความรู้สึกในเชิงบวกและความรู้สึกเชิงลบ 
ดังต่อไปนี้ 

ชอบมากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
ชอบมาก ให ้ 4 คะแนน 
เฉย ๆ ให ้ 3 คะแนน 
ไม่ชอบ ให ้ 2 คะแนน 
ไม่ชอบเลย ให ้ 1 คะแนน 
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ซึ่งในการวัดแบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริมาณมาก-
น้อยของค าตอบ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับของไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 

หลังจากให้คะแนนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนและน ามาค านวณ
เป็นค่าเฉล่ีย เพื่อใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ คือ มีชอบมากท่ีสุด 
ชอบมาก เฉย ๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบเลย โดยแต่ละระดับมีการค านวณขอบเขตค่าเฉล่ียในแต่ละระดับ ตาม
สูตรดังนี้ 

จ านวนชอ่ง
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 

 = 5
15   = 0.80 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง บวกมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง บวก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ลบ 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ลบมาก 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมที่มีต่อดิจิทัลทีวี ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี  เป็นการวัดระดับพฤติกรรมของผู้ชมดิจิทัลทีวี ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในประเด็นต่าง ๆ โดยวัดระดับพฤติกรรมออกมาเป็น 5 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

ท ามากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
ท ามาก ให ้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
ท าน้อย ให ้ 2 คะแนน 
ท าน้อยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 
ซึ่งในการวัดแบบสอบถามส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริมาณมาก-

น้อยของค าตอบ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับของไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 

หลังจากให้คะแนนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสรุปผลรวมคะแนนและน ามาค านวณ
เป็นค่าเฉล่ีย เพื่อใช้ในการแปลความหมาย โดยแบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดับ คือ มีชอบมากท่ีสุด 
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ชอบมาก เฉย ๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบเลย โดยแต่ละระดับมีการค านวณขอบเขตค่าเฉล่ียในแต่ละระดับ ตาม
สูตรดังนี้ 

จ านวนชอ่ง
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 

 = 5
15   = 0.80 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ท ามากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ท ามาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ท าปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ท าน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ท าน้อยท่ีสุด 
 

3.6 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยต้องท าการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือโดยท าการทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนการเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเพื่อเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบในด้านความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
และด้านโครงสร้างลักษณะภาษา ตลอดจนความครบถ้วนของประเด็นค าถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด จากนั้นจะน าแบบสอบถาม
ไปท าการทดสอบก่อนน าไปใช้จริง  (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 25 คน แล้วจึงน าไปทดสอบหาความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามต่อไป 

2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ
ก่อนน าไปใช้จริง (Pre-test) เพื่อความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ซึ่งในการทดสอบหาค่าความ
น่าเช่ือถือนั้น จะเลือกค านวณเฉพาะส่วนของแบบสอบถาม ท่ีสามารถน ามาตีเป็นคะแนนได้ ส าหรับ
ค่าความน่าเช่ือถือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สูตรของสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 

สูตรสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา คือ  

  = ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเช่ือถือของเครื่องมือท่ีใช้ในการวัด 
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k  = จ านวนข้อค าถามท่ีใช้วัด 


2
iS  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนท่ีใช้วัดในแต่ละหัวข้อ 

2
tS   = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนจากค าตอบทุกข้อ 

ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.918 

ค าถามเกี่ยวกับความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.956 

ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.822 

ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ค่าอัลฟ่าเท่ากับ 0.804 

ในการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามนั้นค่าความเช่ือมั่นต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70 
จะถือว่าข้อค าถามมีความน่าเช่ือถือได้ ดังนั้นในส่วนของการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม
นี้มีค่าอัลฟ่ามากกว่า 0.70 จึงถือได้ว่ามีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

 
3.7 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตัวแปรตาม คือ ความถ่ีในการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี (ครั้ง/สัปดาห์) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตัวแปรตาม คือ ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชม 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
ตัวแปร คือ ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ

ทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 

ตัวแปรคือ ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
พฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 

 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท าการก าหนด
รหัส ลงรหัส บันทึกข้อมูล แล้วจึงน าไปประมวลผลข้อมูล หาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และมีสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาค่าสถิติโดยการหาค่าความถี่ 
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
- การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีทั้ง 36 ช่อง 
- ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
- ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
- พฤติกรรมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวี 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ของตัวแปร โดยใช้  T-test Independent และการวิ เคราะห์ ค่าความ
แปรปรวนจ าแนกแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดค่า
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 

3. การหาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันโปรดักท์ โมเมนท์ 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coeffcient) เพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์ของ 2 ตัว
แปรโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 

 
การตีความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของ 2 ตัวแปร มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน สูงมาก 
0.05-0.69 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน สูง 
0.30-0.49 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน ปานกลาง 
0.10-0.29  ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน ต่ า 
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0.01-0.09  ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน ต่ ามาก 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวกแสดงว่าตัวแปรท้ังสอง มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรท้ังสอง มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงข้าม 
จากสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทาง

สถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ ดังแสดงในตาราง 3.3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 
 

สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชม
ช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่าง

กัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่าง

กัน 

T-test Independent 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชม
ช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่าง

กัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่าง

กัน 
 

F-test 
(One-Way ANOVA) 
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ตารางท่ี 3.3 
 

สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน 
สถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิด
รับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 :  ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่
แตกต่าง 
       กัน 
H1 :  ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ี
แตกต่าง 
       กัน  

F-test (One-
Way ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

F-test 
(One-Way 
ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

F-test 
(One-Way 
ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่
แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

T-test 
Independent 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่
แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

F-test 
(One-Way 
ANOVA) 
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ตารางท่ี 3.3 
 

สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้
ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 :   ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่
แตกต่าง 
        กัน 
H1 :   ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ ต่อดิจิทัลทีวี ท่ี
แตกต่าง 
        กัน 

F-test 
(One-Way ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 

F-test 
(One-Way ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 

F-test 
(One-Way ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมต่อ
ดิจิทัลทีวี 

Pearson’s Product 
Moment 

Correlation 
Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชม
ต่อดิจิทัลทีวี 

Pearson’s Product 
Moment 

Correlation 
Coefficient 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสามารถน าเสนอแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี ้

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
4.2 การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
4.3 ภาพรวมด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม 
4.4 ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
4.5 ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
4.6 พฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี 
 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางท่ี 4.1-4.5 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 

 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

157 
243 

39.2 
60.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 243 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.8 และเป็นเพศชายมีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 
 

แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49ปี 
50-57 ปี 
มากกว่า 57 ปีข้ึนไป 

55 
100 
98 
57 
27 
63 

13.8 
25.0 
24.5 
14.2 
6.7 
15.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีจ านวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาอายุระหว่าง 34-41 ปี มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุมากกว่า 
57 ปีข้ึนไป มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 มีอายุระหว่าง 42-49 ปี มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.2มีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ มีอายุระหว่าง 50-57 ปี มี
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 

 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 
ปวส. หรืออนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อื่น ๆ 

12 
22 
67 
234 
65 
- 

3.0 
5.4 
16.7 
58.7 
16.2 

- 
รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7รองลงมามีระดับการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา จ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และ ระดับการศึกษาต่ า
กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 

 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างงานอิสระ 
อื่น ๆ 

33 
130 
151 
17 
30 
37 

8.2 
32.5 
37.8 
4.2 
7.5 
9.8 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 

จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน  
130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีอาชีพ อื่น ๆ เช่น ข้าราชการบ านาญ แม่บ้าน จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 อาชีพรับจ้างงาน
อิสระ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ มีอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 
 

แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

31 
54 
107 
97 
45 
66 

7.8 
13.5 
26.8 
24.2 
11.2 
16.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 

บาทจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทจ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 
บาทจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ 

 



 66 

4.2 ข้อมูลเก่ียวกับการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 

ได้แก่ ช่วงเวลาท่ีรับชมช่องดิจิทัลทีวี ช่องทางการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี รายการดิจิทัลทีวีท่ีชมประจ า 
และ ช่องดิจิทัลทีวีที่เปิดรับชม โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อยละของข้อมูลตามตารางท่ี 4.6-4.9 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.6 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการรับชม 

ช่วงเวลาการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 
02.01-06.00 น. 
06.00-10.00 น. 
10.01-14.00 น. 
14.01-18.00 น. 
18.01-22.00 น. 
22.01-02.00 น. 

8 
94 
45 
49 
309 
132 

1.3 
14.8 
7.1 
7.7 
48.4 
20.7 

รวม (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 637 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 18.01-22.00 

น. จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมารับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 22.01-02.00 น. จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 06.00-10.00 น. จ านวน 94 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.8 รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 14.01-18.00 น. จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รับชม
ดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 10.01-14.00 น. จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และ รับชมดิจิทัลทีวีใน
ช่วงเวลา 02.01-06.00 น. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
ช่องทางการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์ 
Computer, Notebook 
Smart Phone 
Tablet, IPAD 
Smart TV 

316 
57 
111 
18 
105 

52.1 
9.3 
18.3 
3.0 
17.3 

รวม (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 607 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมดิจิทัลทีวีผ่านการเปิดรับจาก

โทรทัศน์ จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาเปิดรับจาก Smart Phone จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.3 เปิดรับจาก Smart TV จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 เปิดรับจาก 
Computer, Notebook จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และเปิดรับจาก Tablet, IPAD จ านวน  
18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 
 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการดิจิทัลทีวีที่เปิดรับชมเป็นประจ า 

รายการดิจิทัลทีวีที่เปิดรับชมเป็นประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ละครไทย 241 13.1 
รายการวาไรต้ีบันเทิง 196 10.7 
รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว 146 7.9 
ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) ตะวันตก (อังกฤษ อเมริกา) 118 6.4 
รายการกีฬา 118 6.4 
รายการท่องเท่ียว 108 5.9 
รายการสารคดี 108 5.9 
ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (อังกฤษ อเมริกา) 105 5.7 
รายการเกมส์โชว์ 101 5.5 
ถ่ายทอดสดกีฬา 89 4.8 
รายการทอล์คโชว์ 87 4.7 
ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) เอเชีย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
ฮ่องกง อินเดีย) 

77 4.2 

รายการเพลง/ดนตรี 76 4.1 
รายการสาระ/ความรู้ 66 3.6 
การ์ตูน 53 2.9 
ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
ฮ่องกง อินเดีย) 
รายการ How to เช่น รายการสอนท าอาหาร  รายการสอน
ตกแต่งบ้าน 

45 
 

39 

2.4 
 

2.1 

รายการแนะน าสินค้า 22 1.2 
อื่น ๆ 7 0.5 

รวม (ตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 1,839 100.0 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมละครไทยจากดิจิทัลทีวีเป็นประจ า 
จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมารายการวาไรต้ีบันเทิงจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.7 รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) 
ตะวันตก (อังกฤษ อเมริกา) จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 รายการกีฬาจ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.4 รายการท่องเท่ียวจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 รายการสารคดีจ านวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.9 ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (อังกฤษ อเมริกา) จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.7 รายการเกมส์โชว์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ถ่ายทอดสดกีฬาจ านวน 89 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.8 รายการทอล์คโชว์ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) เอเชีย  
(จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย) จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 รายการเพลง/ดนตรีจ านวน 
76 คนคิดเป็นร้อยละ 4.1 รายการสาระ/ความรู้ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6การ์ตูนจ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ2.9 ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย) จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 รายการ How to เช่น รายการสอนท าอาหาร รายการสอนตกแต่งบ้าน 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1รายการประกวด (Reality TV) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
รายการแนะน าสินค้า จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และอื่น ๆ จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความบ่อยครั้ง
ในการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 

ช่องรายการ 

ความบ่อยคร้ัง 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ชม 
ทุกวัน 

5-6 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

3-4 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

2-1 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

ไม่ได้
รับชม
เลย 

ช่อง 3HD 
260 

(65.0) 
95 

(30.6) 
13 

(3.4) 
3 

(0.6) 
2 

(0.4) 
400 

(100.0) 
4.40 0.565 

ชมมาก
ที่สุด 

ช่อง 7HD 
255 

(64.0) 
133 

(33.6) 
10 

(1.8) 
2 

(0.4) 
1 

(0.2) 
400 

(100.0) 
4.35 0.478 

ชมมาก
ที่สุด 

เวิร์คพอยท์ ทีวี 
167 

(41.8) 
184 

(46.0) 
46 

(11.6) 
0 

(0.0) 
3 

(0.6) 
400 

(100.0) 
4.30 0.674 

ชมมาก
ที่สุด 

MONO29  
(โมโน ทเวนต้ี

ไนน์) 

95 
(23.8) 

216 
(54.4) 

79 
(19.8) 

1 
(0.2) 

9 
(1.8) 

400 
(100.0) 3.99 0.684 ชมมาก 

ช่อง 8 
33 

(8.7) 
265 

(66.5) 
87 

(21.8) 
10 

(2.0) 
5 

(1.0) 
400 

(100.0) 
3.62 0.887 ชมมาก 

ONE (วัน) 
87 

(22.6) 
69 

(17.0) 
224 

(56.4) 
5 

(1.0) 
15 

(3.0) 
400 

(100.0) 
3.59 0.818 

ชมปาน
กลาง 

ช่อง 3 Family 
109 

(27.2) 
67 

(16.8) 
103 

(25.8) 
56 

(14.0) 
65 

(16.2) 
400 

(100.0) 
3.25 1.411 

ชมปาน
กลาง 

True4U (ทรู
โฟร์ยู) 

69 
(17.2) 

83 
(20.8) 

113 
(28.2) 

57 
(14.2) 

78 
(19.6) 

400 
(100.0) 

3.02 1.351 
ชมปาน
กลาง 

ไทยรัฐทีวี 
51 

(12.8) 
86 

(21.5) 
75 

(18.8) 
105 

(26.2) 
83 

(20.7) 
400 

(100.0) 
2.79 1.334 

ชมปาน
กลาง 

ททบ.5 
48 

(12.0) 
19 

(4.8) 
106 

(26.5) 
135 

(33.7) 
92 

(23.0) 
400 

(100.0) 
2.49 1.236 ชมน้อย 

GMM  
(จีเอ็มเอ็ม25) 

44 
(11.0) 

53 
(13.3) 

85 
(21.3) 

69 
(17.2) 

149 
(37.2) 

400 
(100.0) 

2.43 1.386 ชมน้อย 

ช่อง 3SD 
34 

(8.5) 
43 

(10.8) 
99 

(24.8) 
79 

(19.7) 
145 

(36.2) 
400 

(100.0) 
2.35 1.297 ชมน้อย 

MCOT HD  
(เอ็มคอตเอชดี) 

28 
(7.0) 

43 
(10.8) 

64 
(16.0) 

103 
(25.7) 

162 
(40.5) 

400 
(100.0) 

2.18 1.264 ชมน้อย 
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ตารางท่ี 4.9 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความบ่อยครั้ง
ในการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

ช่องรายการ 

ความบ่อยคร้ัง 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ชม 
ทุกวัน 

5-6 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

3-4 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

2-1 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 

ไม่ได้
รับชม
เลย 

MCOT KID & 
Family 

33 
(8.2) 

19 
(4.8) 

64 
(16.0) 

86 
(21.5) 

198 
(49.5) 

400 
(100.0) 

2.01 1.262 ชมน้อย 

ไทยพีบีเอส 
46 

(11.5) 
23 

(5.8) 
20 

(5.0) 
89 

(22.2) 
222 

(55.5) 
400 

(100.0) 
1.96 1.368 ชมน้อย 

อมรินทร์ทีวี 
25 

(6.2) 
43 

(10.8) 
40 

(10.0) 
70 

(17.5) 
222 

(55.5) 
400 

(100.0) 
1.95 1.284 ชมน้อย 

Now 
25 

(6.2) 
20 

(5.0) 
53 

(13.2) 
64 

(16.0) 
238 

(59.6) 
400 

(100.0) 
1.83 1.210 ชมน้อย 

TNN24 
25 

(6.2) 
26 

(6.5) 
27 

(6.8) 
87 

(21.8) 
235 

(58.7) 
400 

(100.0) 
1.80 1.200 

ชมน้อย
ที่สุด 

Nation TV 
(เนช่ัน ทีวี) 

34 
(8.5) 

14 
(3.5) 

35 
(8.8) 

69 
(17.2) 

248 
(62.0) 

400 
(100.0) 

1.79 1.254 
ชมน้อย
ที่สุด 

NBT  
กรมประชาสัมพันธ์ 

30 
(7.5) 

24 
(6.0) 

25 
(6.2) 

70 
(17.5) 

251 
(62.8) 

400 
(100.0) 

1.78 1.249 
ชมน้อย
ที่สุด 

PPTV (พีพีทีวี) 
24 

(6.0) 
16 

(4.0) 
48 

(12.0) 
73 

(18.2) 
239 

(59.8) 
400 

(100.0) 
1.78 1.172 

ชมน้อย
ที่สุด 

NEW TV  
(นิว ทีวี) 

31 
(7.8) 

19 
(4.8) 

21 
(5.2) 

75 
(18.8) 

254 
(63.4) 

400 
(100.0) 

1.74 1.230 
ชมน้อย
ที่สุด 

SPRING NEWS 
(สปริงนิวส์) 

18 
(4.5) 

22 
(5.5) 

16 
(4.0) 

72 
(18.0) 

272 
(68.0) 

400 
(100.0) 

1.61 1.092 
ชมน้อย
ที่สุด 

VOICE TV 
(วอยซ์ ทีวี) 

18 
(4.5) 

9 
(2.2) 

28 
(7.0) 

46 
(11.5) 

299 
(74.8) 

400 
(100.0) 

1.50 1.033 
ชมน้อย
ที่สุด 

BRIGHT TV 
(ไบรท์ทีวี) 

9 
(2.3) 

17 
(4.2) 

17 
(4.2) 

44 
(11.0) 

313 
(78.3) 

400 
(100.0) 

1.41 0.924 
ชมน้อย
ที่สุด 

ช่องรัฐสภา 
10 

(2.5) 
9 

(2.3) 
12 

(3.0) 
33 

(8.2) 
336 

(84.0) 
400 

(100.0) 
1.31 0.843 

ชมน้อย
ที่สุด 

รวม 2.51 1.096 ชมน้อย 

 



 72 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมช่องทีวีดิจิทัลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 โดยเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากท่ีสุดคือ ช่อง 3HD ชมทุกวันจ านวน 
260 คน ร้อยละ 65.0 มีค่าเฉล่ีย 4.40 ช่อง 7HD ชมทุกวันจ านวน 255 คน ร้อยละ 64.0 มีค่าเฉล่ีย 
4.35 ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ชมทุกวันจ านวน 167 คน ร้อยละ 41.8 ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.30 ช่อง MONO29 
(โมโน ทเวนต้ีไนน์) ชมทุกวันจ านวน 95 คน ร้อยละ 23.8 มีค่าเฉล่ีย 3.99 ช่อง 8 ชมทุกวันจ านวน 33 
คน ร้อยละ 8.7 มีค่าเฉล่ีย 3.62 และช่อง ONE (วัน) ชมทุกวันจ านวน 87 คน ร้อยละ22.6 ซึ่งมี
ค่าเฉล่ีย 3.59 ตามล าดับ 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีในช่องรัฐสภา จ านวน 336 คน ร้อยละ 
84.0 ช่อง BRIGHT TV (ไบรท์ทีวี) จ านวน 313 คน ร้อยละ 78.3 ช่องVOICE TV (วอยซ์ ทีวี) จ านวน 
299 คน ร้อยละ 74.8 ช่อง SPRING NEWS (สปริงนิวส์) จ านวน 272 คน ร้อยละ 68.0 ช่อง NEW 
TV (นิว ทีวี) จ านวน 254 ร้อยละ 63.4 ตามล าดับ 

 
4.3 ข้อมูลเก่ียวกับภาพรวมด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน

ทัศนคติ และด้านพฤติกรรม โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.10 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านความรู้ 
ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมโดยรวม 

ข้อความ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ด้านความรู้ 
32 

(8.0) 
308 

(77.0) 
57 

(14.4) 
1 

(0.2) 
2 

(0.4) 
400 

(100.0) 
3.73 0.731 มาก 

ด้านทัศนคติ 
13 

(3.2) 
211 

(52.8) 
175 

(43.8) 
1 

(0.2) 
0 

(0.0) 
400 

(100.0) 
3.46 0.711 มาก 

ด้ า น
พฤติกรรม 

23 
(5.8) 

247 
(61.8) 

126 
(31.6) 

2 
(0.4) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.63 0.859 มาก 

รวม 3.74 0.540 มาก 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีมีต่อดิจทัลทีวี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 โดยด้านความรู้ต่อดิจิทัล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับ
มาก ด้านทัศนคติต่อดิจิทัล มีค่าเฉล่ีย 3.46 อยู่ในระดับมาก และด้านพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี  
มีค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดับมาก 

 
4.4 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ที่มีต่อดิจิทัลทีวี 
 
ตารางท่ี 4.11 

 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ท่ีมีต่อ
ดิจิทัลทีวี 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการให้
รับชม 36 ช่อง 

278 
(69.2) 

115 
(29.4) 

3 
(0.6) 

2 
(0.4) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

4.68 0.466 
มีความรู้
มากท่ีสุด 

ดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ต่างประเทศ
หลากหลาย 

143 
(35.5) 

251 
(63.3) 

1 
(0.2) 

4 
(0.8) 

1 
(0.2) 

400 
(100.0) 

4.35 0.476 
มีความรู้
มากท่ีสุด 

ดิจิทัลทีวีมีความคมชัดทั้ง
ภาพและเสียงมากกว่าทีวี
แบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 
7, 9) 

126 
(31.5) 

271 
(67.9) 

1 
(0.2) 

0 
(0.0) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

4.31 0.465 
มีความรู้
มากท่ีสุด 

ดิจิทัลทีวีมีรายการวาไรต้ี
บันเทิงหลากหลาย 

39 
(9.9) 

226 
(56.5) 

120 
(30.0) 

13 
(3.2) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.72 0.703 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีรายการกีฬา
และการถ่ายทอดสดกีฬา 
เช่น รายการถ่ายทอดมวย 
ฟุตบอล หรือวอลเลย์บอล 

45 
(11.3) 

201 
(50.3) 

140 
(35.0) 

12 
(3.0) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.69 0.729 
มีความรู้

มาก 
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ตารางท่ี 4.11 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ท่ีมีต่อ
ดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

ดิจิทัลทีวีมีผังรายการที่
ชัดเจนท าให้สามารถเลือก
รับชมช่องรายการได้ง่าย
มากข้ึน 

44 
(11.0) 

197 
(49.3) 

136 
(34.0) 

21 
(5.3) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.65 0.764 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีรายการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

34 
(8.5) 

227 
(56.8) 

109 
(27.2) 

24 
(6.0) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0) 

3.65 0.781 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีเน้ือหาในแต่ล่ะ
ช่องรายการไม่แตกต่างกัน 

37 
(9.2) 

200 
(50.0) 

144 
(36.0) 

16 
(4.0) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

3.63 0.738 
มีความรู้

มาก 
ดิจิทัลทีวีมีรายการข่าว
หลากหลาย 

42 
(10.5) 

174 
(43.5) 

177 
(44.2) 

0 
(0.0) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

3.61 0.745 
มีความรู้

มาก 
ดิจิทัลทีวีช่อง SD มีความ
คมชัดน้อยกว่าช่อง HD 

4 
(1.0) 

15 
(3.8) 

155 
(38.7) 

187 
(46.7) 

38 
(9.8) 

400 
(100.0) 

3.61 0.755 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีรายการชีวิตจริง
ประเภทบันเทิง (Reality 
TV) หลากหลาย 

45 
(11.3) 

159 
(39.8) 

178 
(44.5) 

17 
(4.2) 

1 
(0.2) 

400 
(100.0) 

3.57 0.756 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ไทยหลากหลาย 

40 
(10.0) 

175 
(43.8) 

128 
(32.0) 

53 
(13.2) 

4 
(1.0) 

400 
(100.0) 

3.48 0.881 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีการ์ตูนที่มี
เน้ือหาหลากหลาย 

27 
(6.8) 

176 
(44.0) 

156 
(39.0) 

36 
(9.0) 

5 
(1.2) 

400 
(100.0) 

3.46 0.800 
มีความรู้

มาก 

ดิจิทัลทีวีมีโฆษณาคั่น
รายการน้อยกว่าช่องฟรีทีวี
เดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 
9) 

37 
(9.3) 

164 
(41.0) 

149 
(37.3) 

45 
(11.2) 

5 
(1.2) 

400 
(100.0) 

3.46 0.857 
มีความรู้

มาก 



 75 

ตารางท่ี 4.11 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ท่ีมีต่อ
ดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

ดิจิทัลทีวีมีรายการเกมส์
โชว์หลากหลาย 

34 
(8.5) 

166 
(41.5) 

151 
(37.8) 

41 
(10.2) 

8 
(2.0) 

400 
(100.0) 

3.44 0.862 
มีความรู้

มาก 
ดิจิทัลทีวีมีรายการสารคดี
ไทยและต่างประเทศที่หา
ชมได้ยาก 

34 
(8.5) 

162 
(40.5) 

135 
(33.8) 

59 
(14.8) 

10 
(2.4) 

400 
(100.0) 

3.38 0.923 ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี่ยรวม       3.73 0.731 
มีความรู้

มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมีความรู้มาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมีความรู้มาก โดยมีความรู้ในประเด็นท่ีว่าดิจิทัลทีวีมีช่องรายการให้
รับชม 36 ช่องมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 รองลงมาดิจิทัลทีวีมี ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์
ต่างประเทศหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ประเด็นดิจิทัลทีวีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียง
มากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการวาไรต้ี
บันเทิงหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ในประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการกีฬาและการถ่ายทอดสดกีฬา 
เช่น รายการถ่ายทอดมวย ฟุตบอล หรือวอลเลย์บอล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ประเด็นดิจิทัลทีวีมีผัง
รายการท่ีชัดเจนท าให้สามารถเลือกรับชมช่องรายการได้ง่ายมากขึ้นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ประเด็น
ดิจิทัลทีวีมีรายการท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ประเด็นดิจิทัลทีวี
มีเนื้อหาในแต่ล่ะช่องรายการไม่แตกต่างกัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 ดิจิทัลทีวีช่อง SD มีความคมชัด
น้อยกว่าช่อง HD มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการข่าวหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.61 ประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการชีวิตจริงประเภทบันเทิง (Reality TV) หลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.57 ประเด็นดิจิทัลทีวีดิจิทัลทีวีทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทยหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 
ในประเด็นดิจิทัลทีวีมีการ์ตูนท่ีมีเนื้อหาหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.46 ประเด็นดิจิทัลทีวีมี
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รายการเกมส์โชว์หลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.44 และประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการสารคดีไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีหาชมได้ยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 ตามล าดับ 

 
4.5 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อดิจิทัลทีวี 
 
ตารางท่ี 4.12 

 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี 

ข้อความ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 
ชอบ
มาก
ที่สุด 

ชอบ
มาก 

เฉย ๆ 
ไม่

ชอบ 

ไม่
ชอบ
เลย 

ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์
ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี 

199 
(49.8) 

196 
(49.2) 

2 
(0.4) 

2 
(0.4) 

1 
(0.2) 

400 
(100.0) 

4.47 0.500 บวกมาก 

รายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี 174 
(43.5) 

203 
(50.9) 

19 
(4.8) 

0 
(0.0) 

4 
(0.8) 

400 
(100.0) 

4.38 0.585 บวกมาก 

ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทย
จากช่องดิจิทัลทีวี 

25 
(6.2) 

198 
(49.5) 

153 
(38.3) 

18 
(4.5) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0) 

3.55 0.745 บวก 

รายการท่องเท่ียวจากช่องดิจิทัล
ทีวี 

36 
(9.0) 

166 
(41.5) 

179 
(44.8) 

17 
(4.3) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.54 0.738 บวก 

รายการวาไรต้ีบันเทิงจากช่อง
ดิจิทัลทีวี 

24 
(6.0) 

190 
(47.5) 

160 
(40.0) 

23 
(5.7) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

3.52 0.729 บวก 

รายการกีฬาและการถ่ายทอดสด
กีฬาจากช่องดิจิทัลทีวี 

35 
(8.8) 

169 
(42.2) 

172 
(43.0) 

17 
(4.2) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

3.52 0.785 บวก 

พิธีกรในช่องดิจิทัลทีวี 
20 

(5.0) 
176 

(44.0) 
191 

(47.8) 
11 

(2.8) 
2 

(0.4) 
400 

(100.0) 
3.50 0.660 บวก 
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ตารางท่ี 4.12 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 
ชอบ
มาก
ที่สุด 

ชอบ
มาก 

เฉย ๆ 
ไม่

ชอบ 

ไม่
ชอบ
เลย 

หากดิจิทัลทีวีเป็นช่อง
รายการเฉพาะ เช่น 
ช่องรายการข่าวอย่าง
เดียว ช่องรายการกีฬา
อย่างเดียว ช่อง
รายการบันเทิงอย่าง
เดียว หรือ ช่อง
รายการละครและ 
ซีรีย์อย่างเดียว 

38 
(9.5) 

156 
(39.0) 

161 
(40.2) 

38 
(9.5) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

3.45 0.857 บวก 

รายการชีวิตจริง
ประเภทบันเทิง 
(Reality TV) จากช่อง
ดิจิทัลทีวี 

30 
(7.5) 

143 
(35.8) 

202 
(50.5) 

21 
(5.2) 

4 
(1.0) 

400 
(100.0) 

3.44 0.750 บวก 

รายการเกมส์โชว์จาก
ช่องดิจิทัลทีวี 

19 
(4.8) 

159 
(39.8) 

195 
(48.8) 

25 
(6.2) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.42 0.703 บวก 

ท่านชอบสารคดีจาก
ช่องดิจิทัลทีวี 

29 
(7.2) 

176 
(44.0) 

129 
(32.2) 

55 
(13.8) 

11 
(2.8) 

400 
(100.0) 

3.39 0.909 ปานกลาง 

ช่วงเวลาท่ีแต่ละ
รายการออกอากาศใน
ช่องดิจิทัลทีวี 

15 
(3.8) 

140 
(35.0) 

216 
(54.0) 

27 
(6.8) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

3.35 0.684 ปานกลาง 

เน้ือหารายการใน
ดิจิทัลทีวี 

13 
(3.2) 

155 
(38.8) 

196 
(49.0) 

33 
(8.2) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

3.35 0.711 ปานกลาง 

ดารา/นักแสดงในช่อง
ดิจิทัลทีวี 

15 
(3.8) 

129 
(32.2) 

217 
(54.2) 

36 
(9.0) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

3.29 0.713 ปานกลาง 

การ์ตูนจากช่องดิจิทัล
ทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวี
เดิม 

21 
(5.2) 

140 
(35.0) 

170 
(42.5) 

61 
(15.3) 

8 
(2.0) 

400 
(100.0) 

3.26 0.852 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 
ชอบ
มาก
ที่สุด 

ชอบ
มาก 

เฉย ๆ 
ไม่

ชอบ 

ไม่
ชอบ
เลย 

สถานี/ช่องรายการ
ดิจิทัลทีวี 

15 
(3.8) 

121 
(30.2) 

217 
(54.3) 

41 
(10.2) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0) 

3.25 0.746 ปานกลาง 

รายการ หรือ ละคร ท่ี
ฉายรีรัน ซ้ าไป ซ้ ามา 

29 
(7.2) 

107 
(26.8) 

58 
(14.5) 

198 
(49.5) 

8 
(2.0) 

400 
(100.0) 

3.23 0.856 ปานกลาง 

ดิจิทัลทีวีมีช่องความ
คมชัด HD และ SD 

1 
(0.2) 

8 
(2.0) 

6 
(1.5) 

167 
(42.5) 

218 
(53.8) 

400 
(100.0) 

1.49 0.501 ลบมาก 

ภาษาท่ีใช้ของดารา
หรือพิธีกรในรายการ
ช่องดิจิทัลทีวี 

0 
(0.0) 

2 
(0.4) 

1 
(0.2) 

146 
(35.3) 

257 
(64.1) 

400 
(100.0) 

1.36 0.482 ลบมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม       3.46 0.711 บวก 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 เป็น

ทัศนคติเชิงบวก โดยมีทัศนคติในประเด็นท่ีว่าละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 (ทัศนคติเชิงบวกมาก) รายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 
(ทัศนคติเชิงบวกมากละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทยจากช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 (ทัศนคติ
เชิงบวก) รายการท่องเท่ียวจากช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 (ทัศนคติเชิงบวก) รายการกีฬา
และการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องดิจิทัลทีวี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 (ทัศนคติเชิงบวก) รายการวาไรต้ี
บันเทิงจากช่องดิจิทัลทีวี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 (ทัศนคติเชิงบวก) ประเด็นมีความชอบพิธีกรในช่อง
ดิจิทัลทีวี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 (ทัศนคติเชิงบวก) ประเด็นหากดิจิทัลทีวีเป็นช่องรายการเฉพาะ เช่น 
ช่องรายการข่าวอย่างเดียว ช่องรายการกีฬาอย่างเดียว ช่องรายการบันเทิงอย่างเดียว หรือ ช่อง
รายการละครและซีรีย์อย่างเดียวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 (ทัศนคติเชิงบวก) ประเด็นรายการชีวิตจริง
ประเภทบันเทิง (Reality TV) จากช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 (ทัศนคติเชิงบวก) รายการ
เกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 (ทัศนคติเชิงบวก) ประเด็นสารคดีจากช่องดิจิทัลทีวี
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 (ทัศนคติปานกลาง) ช่วงเวลาท่ีแต่ละรายการออกอากาศในช่องดิจิทัลทีวี มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 (ทัศนคติปานกลาง) ประเด็น เนื้อหารายการในดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 
(ทัศนคติปานกลาง) ช่ืนชอบดารา/นักแสดงในช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 (ทัศนคติปานกลาง) 
ในประเด็น การ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 (ทัศนคติปาน
กลาง) ประเด็นสถานี/ช่องรายการดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 (ทัศนคติปานกลาง) และดิจิทัลทีวี
มีรายการ หรือ ละคร ท่ีฉายรีรัน ซ้ าไป ซ้ ามา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 (ทัศนคติปานกลาง) 

ในส่วนประเด็นดิจิทัลทีวีมีช่องความคมชัด HD และ SD มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.49 (ทัศนคติ
เชิงลบมาก) และไม่ชอบภาษาท่ีใช้ของดาราหรือพิธีกรในรายการช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.36 
(ทัศนคติเชิงลบมาก) 

 
4.6 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมที่มีต่อดิจิทัลทีวี 
 
ตารางท่ี 4.13 

 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี 

 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

ท า
มาก
ที่สุด 

ท า
มาก 

ท า
ปาน
กลาง 

ท า
น้อย 

ท า
น้อย
ที่สุด 

ท่านใช้รีโมทเพ่ือกดเลื่อนช่อง
รายการดิจิทัลทีวีเพ่ือเลือกช่องที่
ต้องการ 

245 
(61.2) 

147 
(37.0) 

4 
(1.0) 

2 
(0.4) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 4.59 0.492 

ท ามาก
ที่สุด 

ท่านดูชมรายการข่าวจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม 
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

213 
(53.2) 

166 
(41.7) 

19 
(4.7) 

0 
(0.0) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 4.48 0.588 

ท ามาก
ที่สุด 

ท่านดูชมรายการข่าวจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม 
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

179 
(44.8) 

152 
(37.9) 

63 
(15.9) 

4 
(1.0) 

2 
(0.4) 

400 
(100.0) 

4.25 0.751 
ท ามาก
ที่สุด 

 
ท่านดูดิจิทัลที วีเพียงบางช่อง
เป็นประจ า 

52 
(13.0) 

165 
(41.2) 

150 
(37.5) 

29 
(7.3) 

4 
(1.0) 

400 
(100.0) 

3.58 0.843 ท ามาก 

ท่านดูดิจิทัลทีวีได้ไม่ครบทุกช่อง 
63 

(15.8) 
146 

(36.5) 
148 

(37.0) 
38 

(9.5) 
5 

(1.2) 
400 

(100.0) 
3.56 0.910 ท ามาก 
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ตารางท่ี 4.13 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

ท า
มาก
ที่สุด 

ท า
มาก 

ท า
ปาน
กลาง 

ท า
น้อย 

ท า
น้อย
ที่สุด 

ท่านดูละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ไทยจากช่องดิจิทัล
ทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอ
นะล็อก 3, 5, 7, 9) 

42 
(10.5) 

173 
(43.3) 

137 
(34.2) 

40 
(10.0) 

8 
(2.0) 

400 
(100.0) 

3.50 0.884 ท ามาก 

ท่านดูการถ่ายทอดสดกีฬาจาก
ช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

49 
(12.2) 

157 
(39.2) 

137 
(34.3) 

47 
(11.8) 

10 
(2.5) 

400 
(100.0) 

3.47 0.939 ท ามาก 

ท่านดูสารคดีไทยและ
ต่างประเทศ จากช่องดิจิทัลทีวี
มากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอ
นะล็อก 3, 5, 7, 9) 

40 
(10.0) 

151 
(37.8) 

162 
(40.5) 

38 
(9.5) 

9 
(2.2) 

400 
(100.0) 

3.44 0.879 ท ามาก 

ท่านดูรายการวาไรต้ีบันเทิงจาก
ช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

37 
(9.2) 

158 
(39.5) 

159 
(39.8) 

34 
(8.5) 

12 
(3.0) 

400 
(100.0) 

3.44 0.885 ท ามาก 

ท่านดูละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวี
เดิม  
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

37 
(9.2) 

165 
(41.3) 

140 
(35.0) 

45 
(11.3) 

13 
(3.2) 

400 
(100.0) 

3.42 0.922 ท ามาก 

ท่านดูดิจิทัลทีวีจากกล่องรับ
สัญญาณดิจิทัลทีวี 

52 
(13.0) 

139 
(34.8) 

156 
(39.0) 

30 
(7.4) 

23 
(5.8) 

400 
(100.0) 

3.42 1.000 ท ามาก 

ท่านดูรายการท่องเท่ียวจาก
ช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

32 
(8.0) 

155 
(38.8) 

168 
(42.0) 

35 
(8.8) 

10 
(2.4) 

400 
(100.0) 

3.41 0.854 ท ามาก 
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ตารางท่ี 4.13 
 

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี  (ต่อ) 

 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรม 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

ท า
มาก
ที่สุด 

ท า
มาก 

ท า
ปาน
กลาง 

ท า
น้อย 

ท า
น้อย
ที่สุด 

ท่านดูรายการชีวิตจริงประเภท
บันเทิง (Reality TV) จากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวี
เดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

30 
(7.5) 

140 
(35.0) 

178 
(44.5) 

40 
(10.0) 

12 
(3.0) 

400 
(100.0) 

3.34 0.870 
ท าปาน
กลาง 

ท่านดูดิจิทัลทีวีจากการรับ
สัญญาณผ่านเคเบิ้ลทีวี/ทีวี
ดาวเทียม 

46 
(11.5) 

140 
(35.0) 

136 
(34.0) 

46 
(11.5) 

32 
(8.0) 

400 
(100.0) 

3.30 1.075 
ท าปาน
กลาง 

ท่านดูการ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวี
มากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม 

35 
(8.8) 

137 
(34.2) 

138 
(34.5) 

72 
(18.0) 

18 
(4.5) 

400 
(100.0) 

3.25 0.997 
ท าปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม       3.63 0.859 ท ามาก 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63  

มีพฤติกรรมในระดับท ามาก โดยในประเด็นท่านใช้รีโมทเพื่อกดเล่ือนช่องรายการดิจิทัลทีวีเพื่อเลือก
ช่องท่ีต้องการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 รองลงมาประเด็นท่านดูรายการเกมส์โชว์จากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิมมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 
ท่านดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3 , 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.25 ในประเด็นท่ีว่าท่านดูดิจิทัลทีวีเพียงบางช่องเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ใน
ประเด็นท่านดูดิจิทัลทีวีได้ไม่ครบทุกช่องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ประเด็นท่านดูละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ไทยจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 
ประเด็นท่านดูการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 ในประเด็นท่านดูสารคดีไทยและต่างประเทศ จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 ประเด็นท่านดูรายการวาไรต้ีบันเทิงจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 ประเด็นท่านดูดิจิทัล
ทีวีจากกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ท่านดูละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศ
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จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 ประเด็นท่าน
ดูรายการท่องเท่ียวจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.41 ประเด็นท่านดูรายการชีวิตจริงประเภทบันเทิง (Reality TV) จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ประเด็นท่านดูดิจิทัลทีวีจากการรับสัญญาณ
ผ่านเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 และประเด็นท่านดูการ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวี
มากกว่าช่องฟรีทีวีเดิมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 

 
4.7 การทดสอบสมมติฐาน 

 

การทดสอบสมมติฐานในระดับนัยส าคัญ 0.05 และ 0.01 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ”การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล “ได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 4 สมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี

ที่แตกต่างกัน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.14 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามเพศ 

เพศ n 𝑥 S.D. t P-Value 
ชาย 157 2.53 0.557 0.751 0.453 
หญิง 243 2.49 0.558   
รวม 400     

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ค่า t เท่ากับ 0.854 และค่า P-Value เท่ากับ 0.393 ซึ่งมากกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 



 83 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ผู้ชมที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.15 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามอายุ 

อายุ n 𝑥 S.D. F P-Value. 
18-25 ปี 55 2.24 0.673 2.201 0.005* 
26-33 ปี 100 2.42 0.700   
34-41 ปี 98 2.24 0.581   
42-49ปี 57 2.15 0.668   
50-57 ปี 27 2.12 0.433   

มากกว่า 57 ปีข้ึนไป 63 2.37 0.647   
รวม 400     

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.201 และค่า P-Value เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน เพราะผู้ชมท่ีมีอายุระหว่าง 26-
33 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างานหรือกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ท่ีมีความคิดท่ีก้าวทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งท า
ให้มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีได้ดีกว่าช่วงอายุอื่น 

ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีโดยรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ใน
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหูคุณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.16 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง 

ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย 

18-25 ปี 26-33 ปี 34-41 ปี 42-49ปี 50-57 ปี มากกว่า 
57 ปีข้ึน

ไป 

2.24 2.42 2.24 2.15 2.12 3.42 

18-25 ปี 2.24 
- -0.183 

(0.089) 
-0.003 
(0.972) 

0.087 
(0.471) 

0.115 
(0.444) 

-0.127 
(0.282) 

26-33 ปี 2.42 
 - 0.179 

(0.049) * 
0.271 

(0.011) * 
0.298 

(0.032) * 
0.056 
(0.587) 

34-41 ปี 2.24 
  - 0.091 

(0.393) 
0.119 
(0.393) 

-0.1233 
(0.233) 

42-49ปี 2.15 
   - 0.027 

(0.852) 
-0.214 
(0.068) 

50-57 ปี 2.12 
    - -0.242 

(0.852) 

มากกว่า 57 ปีข้ึน
ไป 

3.42      - 

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับชม

ช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามช่วงอายุ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ชมท่ีมีอายุ 26-33 ปี มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอายุในช่วง 42-49 ป ี
ผู้ชมท่ีมีอายุ 26-33 ปี มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอายุในช่วง 50-57 ปี

แต่ส าหรับตัวแปรช่วงอายุอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ผู้ชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชม
ช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.17 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา n 𝑥 S.D. F P-Value. 
ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 2.48 0.427 2.567 0.018* 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 22 2.52 0.670   
ปวส. หรืออนุปริญญา 67 2.47 0.442   
ปริญญาตรี 234 2.56 0.607   
สูงกว่าปริญญาตรี 65 2.37 0.435   

รวม 400     
*P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.596 และค่า P-Value เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวี จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) 
ในแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหูคุณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.18 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 
ปวช. หรือ
เทียบเท่า 

ปวส. หรือ
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

2.48 2.52 2.47 2.56 2.37 

ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.48 - -0.036 
(0.854) 

0.008 
(0.959) 

-0.077 
(0.638) 

0.111 
(0.016) * 

มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ปวช. หรือเทียบเท่า 

2.52  - 0.045 
(0.739) 

-0.040 
(0.743) 

0.148 
(0.028) * 

ปวส. หรืออนุปริญญา 2.47   - -0.086 
(0.263) 

0.102 
(0.290) 

ปริญญาตรี 2.56    - 0.188 
(0.016) * 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.37     - 

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับชม

ช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี

มากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่ามีการเปิดรับชมช่อง

ดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ผู้ชมท่ีมีระดับปริญญาตรีมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีแต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
  



 87 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ผู้ชมที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.19 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n 𝑥 S.D. F P-Value. 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 33 2.44 0.611 2.704 0.021* 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 2.53 0.625   
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 151 2.48 0.487   
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 17 2.40 0.483   
รับจ้างงานอิสระ 30 2.60 0.521   
อื่น ๆ 39 2.59 0.597   

รวม 400     
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.704 และค่า P-Value เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวี จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในแสดง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพหูคุณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.20 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง 
อาชีพ ค่าเฉลี่ย นักเรียน/

นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท/
ห้างร้าน
เอกชน 

ค้าขาย/
ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างงาน
อิสระ 

อื่น ๆ 

2.44 2.53 2.48 2.40 2.60 2.59 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

2.44 - -0.094 
(0.388) 

-0.036 
(0.731) 

0.043 
(0.020) * 

-0.159 
(0.259) 

-0.148 
(0.262) 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.53  - 0.057 
(0.393) 

0.137 
(0.012) * 

-0.065 
(0.564) 

-0.054 
(0.595) 

พนักงานบริษัท/ 
ห้างร้านเอกชน 

2.48   - 0.080 
(0.030) * 

-0.122 
(0.274) 

-0.111 
(0.267) 

ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

2.40    - -0.202 
(0.233) 

-0.191 
(0.238) 

รับจ้างงานอิสระ 2.60     - 0.010 
(0.936) 

อื่น ๆ 2.59      - 

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการเปิดรับชม

ช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามอาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษามีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมี

อาชีพ ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชม

ท่ีมีอาชีพ ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพ และพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชนมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี

มากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มี
ความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ผู้ชมที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัล
ทีวีที่แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.21 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน n 𝑥 S.D. F P-Value. 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 31 2.47 0.614 1.907 0.092 
5,000-10,000 บาท 54 2.41 0.470   
10,001-20,000 บาท 107 2.64 0.664   
20,001-30,000 บาท 97 2.50 0.502   
30,001-40,000 บาท 45 2.40 0.460   
มากกว่า 40,000 บาท 66 2.48 0.526   

รวม 400     
 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ค่า F เท่ากับ 2.104 และค่า P-Value เท่ากับ 0.064 ซึ่งมากกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐาน H0และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5สรุปได้ว่า ผู้ชม
ท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ผู้ชมที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.22 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ต่อดิจิทัลทีวีจ าแนกตามเพศ 
เพศ n 𝑥 S.D. t P-Value 
ชาย 157 3.71 0.360 -0.967 0.334 
หญิง 243 3.75 0.388   
รวม 400     

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ค่า t เท่ากับ -0.967 และค่า P-Value เท่ากับ 0.334 ซึ่ง

มากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 สรุป
ได้ว่า ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ผู้ชมที่ มีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลที วีที่
แตกต่างกัน 

H0 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.23 

 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ต่อดิจิทัลทีวีจ าแนกตามอายุ 
อายุ n 𝑥 S.D. F P-Value. 

18-25 ปี 55 3.81 0.374 1.200 0.309 
26-33 ปี 100 3.73 0.387   
34-41 ปี 98 3.70 0.357   
42-49ปี 57 3.78 0.362   
50-57 ปี 27 3.65 0.315   

มากกว่า 57 ปีข้ึนไป 63 3.69 0.424   
รวม 400     

 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.200 และค่า P-Value เท่ากับ 0.309 ซึ่งมากกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ผู้ชมที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อ
ดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.24 

 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ต่อดิจิทัลทีวี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา n 𝑥 S.D. F P-Value. 

ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 3.79 0.452 1.188 0.016* 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 22 3.72 0.331   

ปวส. หรืออนุปริญญา 67 3.64 0.291   

ปริญญาตรี 234 3.75 0.413   

สูงกว่าปริญญาตรี 65 3.73 0.311   

รวม 400     

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.188 และค่า P-Value เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในแสดง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบพหูคุณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.25 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่า

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 
ปวช. หรือ
เทียบเท่า 

ปวส. หรือ
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

3.79 3.72 3.64 3.75 3.73 

ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.79 
- 0.071 

(0.602) 
0.143 
(0.227) 

0.033 
(0.769) 

0.056 
(0.638) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ปวช. หรือเทียบเท่า 

3.72 
 - 0.072 

(0.435) 
-0.038 
(0.653) 

-0.015 
(0.873) 

ปวส. หรืออนุปริญญา 
3.64 

  - -0.110 
(0.036) * 

-0.087 
(0.185) 

ปริญญาตรี 
3.75 

   - 0.023 
(0.664) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.73     - 

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความรู้ต่อดิจิทัล

ทีวีจ าแนกตามระดับการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ชมท่ีมีระดับปวส. หรืออนุปริญญามีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีน้อยกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษา

ปริญญาตรี แต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ผู้ชมที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่
แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 

H0 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4.26 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ n 𝑥 S.D. F P-Value. 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 33 3.83 0.353 3.435 0.005* 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 3.81 0.451   
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 151 3.64 0.299   
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 17 3.72 0.354   
รับจ้างงานอิสระ 30 3.68 0.319   
อื่น ๆ 39 3.76 0.391   

รวม 400     
*P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ค่า F เท่ากับ 3.435 และค่า P-Value เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4 สรุปได้ว่า 
ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

ส าหรับการทดสอบเพื่อให้ทราบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียความรู้ต่อดิจิทัลทีวี
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่นั้น ผู้ศึกษาได้ใช้การทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในแสดงการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพหูคุณ (Multiple Comparison) ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.27 
 

แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย 

นักเรียน/
นิสิต/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท/ห้าง
ร้านเอกชน 

ค้าขาย/
ประกอบ

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้าง
งานอิสระ 

อื่น ๆ 

3.83 3.81 3.64 3.72 3.68 3.76 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

3.83 - 0.017 
(0.814) 

0.183 
(0.011) * 

0.111 
(0.318) 

0.146 
(0.119) 

0.070 
(0.428) 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

3.81  - 0.166 
(0.000) * 

0.094 
(0.329) 

0.129 
(0.086) 

0.052 
(0.439) 

พนักงานบริษัท/
ห้างร้านเอกชน 

3.64   - -0.072 
(0.446) 

-0.037 
(0.620) 

-0.114 
(0.089) 

ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

3.72    - 0.036 
(0.752) 

-0.041 
(0.704) 

รับจ้างงานอิสระ 3.68     - -0.077 
(0.395) 

อื่น ๆ 3.76      - 

*P < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความรู้ต่อดิจิทัล

ทีวีจ าแนกตามอาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ

พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 
ผู้ชมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมี

อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน แต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่าง
กันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ผู้ชมที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่
แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.28 

 
แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ต่อดิจิทัลทีวีจ าแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน n 𝑥 S.D. F P-Value. 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 31 3.78 0.346 0.653 0.660 
5,000-10,000 บาท 54 3.66 0.286   
10,001-20,000 บาท 107 3.74 0.404   
20,001-30,000 บาท 97 3.75 0.351   
30,001-40,000 บาท 45 3.74 0.476   
มากกว่า 40,000 บาท 66 3.70 0.375   

รวม 400     
 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.653 และค่า P-Value เท่ากับ 0.660 ซึ่งมากกว่า

ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐาน H0และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2.5สรุปได้ว่า ผู้ชม
ท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
H1 : ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
 

ตารางท่ี 4.29 
 

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ต่อดิจิทัลกับทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 

ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
(n = 400) 

ความรู้ 
r P-Value 

0.412** 0.000 

*P < 0.05 
**P < 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติต่อดิจิทัล

ทีวีพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.412 และ ค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้นยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 และปฏิเสธสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่า ความรู้ต่อ

ดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ชมมี

ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมาก ผู้ชมก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย โดยตัวแปรท้ังสอง
มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
H0 : ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อดิจิทลทีวี 
H1 : ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อดิจิทลทีวี 
 

ตารางท่ี 4.30 
 

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีกับพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี 

พฤติกรรม 
(n = 400) 

ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
r P-Value 

0.388** 0.000 
*P < 0.05 
**P < 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีกับ

พฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.388 และ ค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้นยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 และปฏิเสธสมมติฐาน H0 สรุปได้ว่า ทัศนคติต่อ

ดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อดิจิทลทีวี 
เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ชมท่ีมี

ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีเชิงบวกมากก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ

ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่ อ ศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ ผู้ชม ช่อง ดิ จิ ทัล ทีวี  ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
ท้ังนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
1. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

จะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
2. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

จะมีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
3. ความรู้ท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
4. ทัศนคติท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี 
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ท้ังนี้ผู้วิจัยเป็นผู้แจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.8  
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีอายุระหว่าง 26-33 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุระหว่าง 
50-57 ปีน้อยท่ีสุด เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.7 มากท่ีสุด และต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยท่ีสุด 
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คิดเป็นร้อยละ 3.0 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/
ห้างร้านเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.8 และประกอบอาชีพรับจ้างงานอิสระน้อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ด้านระดับรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001–20,000 บาทมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 26.8 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
จากการศึกษาการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีของผู้ชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 48.4 รับชมดิจิทัลทีวีผ่านการเปิดรับจาก
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 52.1 ซึ่งรายการท่ีเปิดรับชมเป็นประจ าคือ ละครไทย คิดเป็นร้อยละ 13.1 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. จ านวน 309 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมารับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 22.01-02.00 น. จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.7 รับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 06.00-10.00 น. จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมดิจิทัลทีวีผ่านการเปิดรับจากโทรทัศน์ จ านวน 316 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาเปิดรับจาก Smart Phone จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 
เปิดรับจาก Smart TV จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมละครไทยจากดิจิทัลทีวีเป็นประจ า จ านวน 241 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมารายการวาไรต้ีบันเทิงจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 รายการข่าว/
วิเคราะห์ข่าว จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด)  ตะวันตก (อังกฤษ 
อเมริกา) จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมช่องทีวีดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับชมน้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 โดยเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากท่ีสุดคือ ช่อง 3HD ชมทุกวันจ านวน 260 คน 
ร้อยละ 65.0 มีค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมาช่อง 7HD ชมทุกวันจ านวน 255 คน ร้อยละ 64.0 มีค่าเฉล่ีย 
4.35 รองลงมาช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ชมทุกวันจ านวน 167 คน ร้อยละ 41.8 ตามล าดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมีความรู้มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สูงท่ีสุดในประเด็นท่ีว่า  ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการให้รับชม 36 ช่อง  
มีความรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 รองลงมาในประเด็นดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์
ต่างประเทศหลากหลาย มีความรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ในประเด็นดิจิทัลทีวีมีความคมชัด
ท้ังภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3 , 5, 7, 9) มีความรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.31 และประเด็นดิจิทัลทีวีมีรายการสารคดีไทยและต่างประเทศท่ีหาชมได้ยาก มีความรู้ปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
จากการศึกษาทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ

โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 เป็นทัศนคติเชิงบวก โดยมีทัศนคติประเด็นท่ีว่าละคร ซีรีย์และ
ภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 เป็นทัศนคติเชิงบวกมาก รองลงมาใน
ประเด็น รายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 เป็นทัศนคติเชิงบวกมาก และประเด็น
ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทยจากช่องดิจิทัล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 บวก เป็นทัศนคติเชิงบวก และ
ประเด็นท่ีว่าภาษาท่ีใช้ของดาราหรือพิธีกรในรายการช่องดิจิทัลทีวี มีทัศนคติเชิงลบมากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.36 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

โดยรวมในระดับท ามาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 โดยประเด็นท่ีท ามากท่ีสุดคือ ประเด็นการใช้รีโมทเพื่อ
กดเล่ือนช่องรายการดิจิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องท่ีต้องการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับท ามากท่ีสุด 
ประเด็นท่านดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3 , 5, 7, 9) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับท ามากท่ีสุด และประเด็น ท่านดูรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี
มากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับท ามากท่ีสุด 

จากการศึกษาวิจัยด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมรายการ
ในเขตเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับมาก 

 
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ”การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อ
ดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1 ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 
โดยผู้ชมท่ีมีอายุ 26-33 ปี มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอายุในช่วง 42-49 ปี และ
ผู้ชมท่ีมีอายุ 26-33 ปี มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอายุในช่วง 50-57 ปี แต่ส าหรับ
ตัวแปรช่วงอายุอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3 ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีการเปิดรับชมช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. หรือเทียบเท่ามีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ
ผู้ชมท่ีมีระดับปริญญาตรีมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี แต่
ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4 ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 
โดยผู้ชมท่ีมีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษามีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ ค้าขาย 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ชมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี
มากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และผู้ชมท่ีมีอาชีพ และพนักงานบริษัท/ห้างร้าน
เอกชนมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่ส าหรับ
ตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5 ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่
แตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีเพศแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.3 ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ี
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 
โดยผู้ชมท่ีมีระดับปวส. หรืออนุปริญญามีความรู้ ต่อดิจิทัลทีวีน้อยกว่าผู้ชมท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี  
แต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4 ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่าง
กัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ชมท่ีมี
อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน
เอกชน และผู้ชมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมากกว่าผู้ชมท่ีมีอาชีพ
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พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน แต่ส าหรับตัวแปรระดับการศึกษาอื่น ๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกันท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.5 ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ชมมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมาก 
ผู้ชมก็จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวีโดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ชมท่ีมีทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีเชิง
บวกมากก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมมากขึ้นตามไปด้วย โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันระดับ
ปานกลาง 

 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัล
ทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ผลการวิจยัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยเช่ือมโยง
ตามทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ (ผู้รับชมดิจิทัลทีวี) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-33 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท ห้างร้านเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างจะส่งผลให้ผู้ชมมีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความแตกต่างทางเพศเป็นปัจจัยพื้นฐานด้าน
ร่ายกาย เป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิดของบุคคลท าให้บุคคลมีความสนใจในส่ือท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน, 2546 (น. 114) ท่ีกล่าวว่า เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ี
จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย อีกท้ังยังเป็นกลุ่มวัยท างาน ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีต้องการ ๆ พูดคุย
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ส่ือสารกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ความเป็นไปของสังคม โดยใช้ส่ือเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ เพื่อน าไปข้อมูลไปใช้ในการเข้ าสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ  
กาญจนา แก้วเทพ (2547, น. 372) ท่ีกล่าวว่า คนวัยต่างกันจะมีลักษณะการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกันด้วย 
โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยท างานมักใช้ส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาความบันเทิง เพื่อลดความเครียดจากการ
ท างาน เช่น การเปิดรับละคร ซีรีย์ ภาพยนตร์ รายการเกมส์โชว์ อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีมักน าข่าวสารท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ประกอบ
กับกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาสูง จึงมีการเปิดรับส่ือและ
เข้าถึงส่ือได้หลากหลาย มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีความสามารถในท าความเข้าใจข่าวสารได้
มากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ ชแรมม์ (Schramm, 1973, pp. 121-124) ท่ีพบว่า 
สถานภาพทางสังคมโดยเฉพาะระดับการศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับและเลือกรับ
เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้รับสารมีความสามารถในการอ่านและเข้าถึงข่าวสารได้
หลากหลายยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (2554) ท่ีงานวิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจท่ีมีต่อข่าวภาคค่ าช่วงท่ี 1 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 26-33 ปี มีรายได้ต่อเดือนจ านวน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน อีกด้วย 

การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
ผลการศึกษาการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมดิจิทัลทีวีใน

ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ผ่านเครื่องรับจากโทรทัศน์ และมีการเปิดรับละครไทยจากดิจิทัลทีวีเป็นประจ า 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยท างาน การจะเปิดรับชมช่องดิจิ ทัลทีวีจะสามารถรับชมได้ช่วงเย็น 
เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นเวลาหลังเลิกงานประกอบกับเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ชมต้องการพักผ่อน โดยเฉพาะ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นเพศหญิงซึ่งเป็นเพศท่ีมีการเปิดรับข่าวสารมาก สอดคล้องกับ  
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534, น. 69) ท่ีกล่าวว่า เพศหญิงใช้เวลาในการเปิดรับชมโทรทัศน์มากกว่าเพศชาย 
เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ตลอดจนใช้ในการผ่อนคลายความเครียดจากการท างานหรือ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยจะเปิดดูโทรทัศน์ควบคู่ไปพร้อมกับการท ากิจกรรมอื่น และ 
ยังสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2547, น. 372) ท่ีกล่าวถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้รับสารตาม
แนวทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันในด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชน เช่น เพศหญิงใช้เวลาในการเปิดรับโทรทัศน์มากกว่าเพศชาย และ
เพศหญิงชอบอยู่บ้านมากกว่าเพศชาย และในขณะท่ีอยู่บ้านก็มักมีกิจกรรมท่ีต้องท าอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การเล้ียงดูลูก การท ากับข้าว การท างานบ้าน ดังนั้นส่ือท่ีเพศหญิงเลือกใช้จะเป็นส่ือท่ีเข้าถึงง่าย 
มีท้ังภาพและเสียง และต้องสามารถใช้ควบคู่กับการท ากิจกรรมข้างต้นไปพร้อมกันได้ นั่นก็คือ  
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ส่ือโทรทัศน์ จึงส่งผลให้เพศหญิงมีการเปิดรับชมละครไทยในช่วงหลังเลิกงานเพราะสามารถเปิดรับไป
พร้อมกับการท ากิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยได้ และยังสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน, 2546 (น. 114) ท่ี
กล่าวว่า เพศหญิงมักช่ืนชอบดารานักแสดงจึงเปิดรับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดารา หรือเปิดรับ
ละครท่ีดารา นักแสดงท่ีช่ืนชอบเล่น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร บุญแก้ว (2556) 
งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติและการยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของ
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลูกจ้าง มีรายได้เฉล่ียต่อเดิน 10,001-20,000 บาท 
โดยกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ทางส่ือโทรทัศน์มากท่ีสุด และยัง
สอดคล้องกับ ประวีณา ชมภูพันธ์ (2551) งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับและผลกระทบของ
รายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ท่ีมีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการ
เปิดรับประเภทรายการด้านโภชนาการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนท าอาหาร/แนะน าร้านอาหารมากท่ีสุด 
อีกท้ังยังพบว่าการน าเสนอรายการควรน าเสนอในช่วงข่าวเวลาภาคค่ า เพราะเป็นช่วงท่ีกลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับมากท่ีสุดอีกด้วย 

นอกจากนี้ช่องดิจิทัลทีวีที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ ช่อง 3HD ช่อง 7HD และ
ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และเปิดรับชมรายการประเภทละคร เมื่อพิจารณาดูจะพบว่า ช่อง 3HD และช่อง 
7HD เป็นช่องท่ีมีการออกอากาศในโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกมาก่อนซึ่งมีฐานผู้ชมจ านวนมากอยู่แล้ว 
และยังเป็นช่องมียอดผู้ชมรายการเป็นอันดับท่ี 1 และ 2 ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นดิจิทัลทีวี ในส่วนของ
ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ก็เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
หลายช่อง อีกท้ังรายการท่ีผลิตยังเป็นท่ีนิยมและมี Rating ผู้ชมสูง อาทิ รายการชิงร้อยชิงล้าน 
รายการแฟนพันธ์แท้ รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ เป็นต้น เมื่อมีการประมูลได้ช่องรายการของ
ตนเอง จึงท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังมีสโลแกนท่ีเน้นจุดขายชัดเจนว่า 
“กองทัพวาไรต้ี 24 ช่ัวโมง” 

ช่องดิจิทัลทีวีท้ัง 3 ช่องยังเป็นช่องท่ีอยู่ในประเภทรายการบริการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถ
ผลิตรายการบันเทิงได้มากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ผังรายการของท้ัง 3 ช่องจึงเป็นรายการท่ีเน้นรายการให้
ความบันเทิงท้ังละคร วาไรต้ี เกมส์โชว์ และยังเป็นประเภทช่องรายการท่ีสามารถปรับเปล่ียนเนื้อหา
รายการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมได้ตลอดโดยไม่มีข้อจ ากัดในการน าเสนอเนื้อหา มีความ
ยืดหยุ่นสูง ประกอบกับผู้ชมมีความคุ้นเคยกับรูปแบบรายการ หรือตัวผู้ด าเนินรายการจากโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกอยู่แล้ว ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่นิยมเปิดรับชมช่องเหล่านี้มากกว่าช่องอื่น ๆ 
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ในส่วนช่องดิจิทัลทีวีท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมน้อยท่ีสุด คือ ช่องรัฐสภา เมื่อพิจารณาผัง
รายการดูจะพบว่ารายการท่ีน าเสนอในช่องนี้ แทบจะไม่มีรายการประเภทบันเทิงเลย โดยรายการส่วน
ใหญ่เป็นรายการท่ีน าเสนอข่าวสารของรัฐสภาสู่ประชาชนในรูปแบบการจัดรายการความยาว
ประมาณ 1 ช่ัวโมง จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมน้อยท่ีสุด และเมื่อพิจารณาช่องประเภทบริการ
ทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระท้ัง 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง ช่อง TNN24 ช่อง Nation TV ช่อง NEW 
TV ช่องSPRING NEW TV และช่อง BRIGHT TV จะพบว่า ผู้ชมเปิดรับชมน้อยท่ีสุดเช่นกัน อาจ
เนื่องมาจากช่อง 6 ช่องถูกก าหนดให้มีรายการข่าว 50 เปอร์เซ็นต์ และการน าเสนอข่าวก็มีเนื้อหาข่าว
ท่ีไม่แตกต่างกันในช่องหมวดข่าวสารและสาระ อีกท้ังประเด็นข่าวท่ีน าเสนอก็ไม่ได้แตกต่างกับช่อง
หมวดธุรกิจอื่น ๆ จึงส่งผลให้ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการในการเลือก
เปิดรับข่าวสารของมิเชล เบอร์กูล (Michael Burgoom, 1974, p. 153) ท่ีกล่าวถึงการเลือกเปิดรับ
ส่ือมวลชนในชีวิตประจ าวันของบุคคล เนื่องจากบุคคลมีข่าวสารมากมายจากผู้ส่งสารหรือส่ือมวลชน
รูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ การเลือกเปิดวิทยุกระจายเสียง การเลือก
เปิดรับช่องรายการโทรทัศน์ แต่เนื่องจากเวลาและความสามารถอันจ ากัดในการรับสาร รวมทั้งความ
ต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ หรือความรู้สึกต่อผู้ส่งสารท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น 
บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารตามความสนใจและความต้องการของตน รวมถึงการเลือก
บริโภคส่ือท่ีน าเสนอข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความคิด ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง และยัง
สอดคล้องกับผลการส ารวจของนีลเส็น (Nielsen) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 พบว่าความนิยมช่องดิจิทัลทีวี อันดับท่ี 1 ช่อง 3HD อันดับท่ี 2 ช่อง 7HD อันดับ
ท่ี 3 ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี โดยมีการจัดสัดส่วนช่องรายการดิจิทัลทีวี ดังนี้ ช่อง 3HD มีสัดส่วนผู้ชม
รายการมากท่ีสุด ร้อยละ 26.51 ช่อง 7HD มีสัดส่วนผู้ชมรายการร้อยละ 19.03 ช่องเวิร์คพอยท์มี
สัดส่วนผู้ชมรายการ ร้อยละ10.38 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและ
ความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการส ารวจความนิยมของ
ผู้ชมท่ีเปิดรับชมดิจิทัลทีวี 3 อันดับแรกได้แก่ ช่อง 3HD ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี และช่อง 7HD ตามล าดับ 
และช่องท่ีเปิดรับชมน้อยท่ีสุดคือ ช่อง LOCA (เป็นช่องท่ีได้ปิดตัวลง มีการขอยกเลิกการประกอบ
กิจการ เนื่องจากประสบปัญหาภาวะขาดทุน) โดยสถานการณ์ปัจจุบันช่องดิจิทัลทีวีมีหลายช่องท่ี
ประสบปัญหาภาวะขาดทุน สาเหตุเพราะรายได้ของส่ือโทรทัศน์เกิดมาจากการซื้อโฆษณา แม้จะมีเม็ด
เงินโฆษณาหมุนเวียนอยู่มาก แต่เอเจนซี่โฆษณาก็มีอยู่จ านวนเท่าเดิม แต่จ านวนช่องรายการมีมากขึ้นกว่า 
8 เท่า การท่ีเอเจนซี่จะเลือกซื้อโฆษณาจะขึ้นอยู่กับ Rating ความนิยมของช่องนั้น ๆ 

ความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
ผลการศึกษาด้านความรู้ต่อดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้โดยรวม ในระดับมี

ความรู้มาก ในประเด็นดิจิทัลทีวีมีจ านวนช่องรายการให้รับชม 36 ช่องรายการ และ ประเด็นดิจิทัล
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ทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศหลากหลาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง
ดิจิทัลทีวีมาอยู่แล้ว เนื่องจากมีกระบวนการเปล่ียนผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว อีกท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ของท้ังภาครัฐ เอกชน และบริษัทผู้ผลิตรายการ เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้องของดิจิทัลทีวี และยังมีการอธิบายจ านวนช่องดิจิทัลทีวีแต่ละช่องเพื่อป้องกันความสับสนแก่
ผู้ชม จึงท าให้ผู้ชมมีความรู้ท่ีดีต่อดิจิทัลทีวี ซึ่งสอดคล้อง จะเห็นได้ว่าความรู้ความเข้าใจของผู้ชมท่ีมี
ต่อดิจิทัลทีวี ซึ่งสอดคล้องกับ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544 , น. 36) กล่าวไว้ว่า ความรู้เป็น
ความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง หรือความคิด หรือความสามารถท่ีเช่ือมโยงความคิดให้เข้ากับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้ความรู้ท าให้บุคคลหรือผู้รับสารได้รู้ถึงความสามารถในการจดจ า นึกถึง
เหตุการณ์ และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ความรู้เ กี่ยวกับเนื้อหา ความรู้
เกี่ยวกับวิธีและการด าเนินการต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และความรู้ท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารความรู้ผ่านส่ือบ่อย ๆ และซ้ า ๆ จะส่งผลให้
เกิดความคุ้นเคยกับสารนั้น ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ และอาจน าไปสู่พฤติกรรมได้ แต่
ท้ังนี้เนื้อหาของสารนั้นจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย ในส่วนประเด็นทีวีดิจิทัลมีความ
คมชัดท้ังภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) นั้นเป็นเรื่องของคุณลักษณะของ
ส่ือดิจิทัลทีวีที่มีความคมชัดของภาพและเสียง ซึ่งสอดคล้องกับนที ศุภลรัตน์ (2557, น. 23-44) ท่ีกล่าวว่า 
ทีวีดิจิทัลมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านประโยชน์ต่อผู้ชมดิจิทัลทีวี ผู้ชมจะมีทางเลือกในการ
รับชมรายการท่ีหลากหลายมากขึ้น จากเดิมท่ีมีเพียง 6 ช่อง จะเพิ่มเป็น 48 ช่อง (24 ช่องธุรกิจ, 12 ช่อง
สาธารณะ, และ12 ช่องชุมชน) ส่งผลให้ผู้ชมสามารถเลือกเปิดรับตามความต้องการของตนเอง อีกท้ัง
เมื่อมีช่องรายการมาก ผู้ผลิตรายการก็จะมีการแข่งขันกันท้ังด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอรายการ รวม
ไปถึงด้านเทคนิคต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ชมจะได้รับชมรายการท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังดิจิทัลทีวีมีการส่ง
สัญญาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงท าให้ภาพท่ีปรากฏหน้าจอโทรทัศน์มีความตมชัด มีเสียงทีชัดเจน 
และยังสามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคล่ือนท่ีได้ ด้านประโยชน์ต่อผู้ประกอบการช่องทีวี จะ
ก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านเนื้อหารายการท่ีตรงกับความต้องการของผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด เกิดการ
พัฒนาในกิจการโทรทัศน์และการแข่งขันทางธุรกิจ ท่ีไม่ได้ผูกขาดกับเจ้าหนึ่งเจ้าใดอีกต่อไป ด้าน
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ ระบบ
สัมปทานคล่ืนความถี่จะไม่ถูกผูกขาดอีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการมีการแข่งขันกันพัฒนาเนื้อหา
และปรับปรุงคุณภาพของรายการ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ชมมากขึ้น ผู้ชมก็จะมีทางเลือกใน
การรับชมเนื้อหาท่ีหลากหลายตามไปด้วย 

ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
ผลการศึกษาด้านทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อดิจิทัลใน

ภาพรวมแล้ว มีทัศนคติเชิงบวก เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้ชมมีทัศนคติเชิงบวกมากต่อ
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ประเด็นละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี เพราะช่องดิจิทัลทีวีหลายช่องมีการ
ซื้อลิขสิทธิ์ ละคร ซีรีย์ ภาพยนตร์ท่ีได้รับความนิยมจากต่างประเทศมาใส่ผังรายการ ซึ่งเป็นละคร ซีรีย ์
และภาพยนตร์ท่ีฉายพร้อมหรือเทียบเท่าต่างประเทศ แตกต่างกับระบบแอนะล็อกเดิมซึ่งน าละคร  
ซีรีย์ และภาพยนตร์ท่ีจบแล้วเป็นระยะเวลานานจึงค่อยน ามาฉาย ประกอบกับผู้ชมสามารถรับชมได้
หลายช่อง หลากหลายเรื่องราว โดยเฉพาะจากช่อง MONO TV ท่ีผังรายการเน้นไปทางละคร ซีรีย์ 
และภาพยนตร์ต่างประเทศโดยเฉพาะ ก็จะส่งผลให้ผู้ชมท่ีชอบรับชมรายการประเภทนี้ มีการเปิด
รับชมและเจอกับรายการท่ีตนเองต้องการ เมื่อมีการตอกย้ าบ่อย ๆ ก็จะค่อย ๆ รับรู้และมีทัศนคติท่ีดี
ในเรื่องนี้  สอดคล้องกับ เคลแมน (Kelman, 1967 p. 469) กล่าวว่า ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน 
(Internalization) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับ
ความต้องการภายในและค่านิยมของบุคคลนั้น พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมท่ี
บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีจะได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของส่ือท่ีส่งสาร ซึ่งไม่ว่าเกิดในระดับ
ความรู้ หรือพฤติกรรม จะส่งผลต่อการเปล่ียนทัศนคติท้ังส้ิน นอกจากนี้ในประเด็นรายการข่าว 
รายการละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ไทยจากช่องดิจิทัลทีวี ผู้ชมมีทัศนคติในเชิงบวกมากเช่นกัน อาจจะ
เป็นการจัดผังรายการช่องดิจิทัลทีวีมีความหลากหลาย ท้ังละครไทยและต่างประเทศ รวมถึง ข่าว 
กีฬา และเกมส์โชว์ ท่ีมีหลายรูปแบบ ท าให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการ จนก่อให้เกิด
ทัศนคติเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็น
ตัวช้ีวัดว่า บุคคลนั้นคิด และรู้สึกอย่างไรกับส่ิงแวดล้อม คนรอบข้าง ส่ิงของ ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยความรู้สึกนั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ความรู้สึกจึงเป็น
เพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ หรือ ไม่ชอบ 
ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลมา
จากการรับสารและจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป เป็นท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงลบมาก
ท่ีสุดต่อประเด็นการใช้ภาษาของดาราหรือพิธีกรในรายการช่องดิจิทัลทีวี ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสียของ
ดิจิทัลทีวี ในแง่ของการท่ีดิจิทัลทีวีมีช่องรายการจ านวนมาก ท าให้เป็นปัญหาในการควบคุมคุณภาพ 
เนื้อหา การด าเนินรายการของช่องรายการได้ อีกท้ังการก าหนดมาตรฐานในการออกอากาศท่ียังไม่ได้
ก าหนดรูปแบบชัดเจน เช่น การท่ีพิธีกรรายการจ าเป็นต้องมีใบประกาศ เพื่อก าหนดมาตรฐานขั้น
พื้นฐานในการด าเนินรายการของบุคลากร ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร 

พฤติกรรมต่อช่องดิจิทัลทีวี 
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในภาพรวม

ระดับท ามาก โดยเฉพาะในประเด็นการใช้รีโมทเพื่อกดเล่ือนช่องรายการดิ จิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องท่ี
ต้องการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า การท่ีช่องดิจิทัลมีช่องจ านวนมากซึ่งเป็นข้อดีของ
ดิจิทัลทีวี แต่ก็ยังเป็นข้อเสียด้วยเช่นกัน เนื่องจากการท่ีช่องมีจ านวนมาก ผู้ชมไม่สามารถจ าเลขช่อง
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รายการได้ท้ังหมด หรือเปิดดูช่องรายการได้ครบทุกช่อง จึงมีพฤติกรรมการใช้รีโมทกดเลือกช่องสัญญาณ
จนเกิดช่องท่ีต้องการ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างสวนใหญ่ดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่า
ช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) เนื่องจากรายการเกมส์โชว์ เป็นรายการการแข่งขันท่ีมีเงิน
รางวัล ในบางรายการก็จะให้ผู้ชมสมัครเข้ามาร่วมสนุกในรายการเพื่อมาชิงรางวัล ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า 
ช่อง WORK POINT TV เป็นช่องท่ีได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอันดับ 1 ในด้านเกมส์โชว์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล มี
พื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล พฤติกรรมนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ทุกระดับ ต้ังแต่ในระดับ
บุคคลไปจนถึงระดับสังคม โดยใช้ส่ือเป็นตัวกลางในการส่งสารด้วยวิธีการ การปลุกเร้าอารมณ์ เพื่อให้
เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจ ในการติดตามท้ังภาพและเสียง เช่น รายการข่าวที่มีการลงพื้นท่ี น าเสนอข้อมูล
แบบเรียลไทม์ หรือซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) ตะวันตก (อังกฤษ อเมริกา) ท่ีมีเนื้อแปลกใหม่แตกต่าง
จากละครไทย เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประเด็นท่านดูการ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม  
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) มีพฤติกรรมในระดับท าน้อย เนื่องจากช่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนในดิจิทัล
ทีวีไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร เมื่อพิจารณาผังรายการ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายการส าหรับเด็ก
มากกว่าการ์ตูน อีกท้ังเป็นการ์ตูนท่ีไม่เป็นท่ีสนใจในปัจจุบันแล้ว ประกอบกับผู้ชมหันไปรับชมใน
ช่องทางอื่น ไม่ว่าจะเป็น เคเบ้ิลทีวี หรืออินเทอร์เนตทีวี เป็นต้น 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ชมท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวัยท างาน เป็นวัยที่ชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม่ และ
เป็นช่วงวัยท่ีได้รับอิทธิพลการส่ือสูง เป็นช่วงวัยท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมจึงท าให้มีการเปิดรับส่ือ
มาก ผู้ชมท่ีมีอายุน้อยมักจะเปิดรับรายการประเภทการ์ตูน รายการท่ีเน้นให้ความบันเทิงสนุกสนาน 
เบาสมอง แต่ผู้ชมท่ีมีอายุมากหรืออยู่ในวัยท างาน ก็จะเลือกเปิดรับรายการประเภทข่าวสารเพื่อ
ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง รายการละครเพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือการแสวงหาข่าวสารเพื่อเข้า
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ กาญจนา แก้วเทพ (2547 , น. 
372) ได้สรุปการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการใช้ส่ือ 
พบว่า ปริมาณและแบบแผนการใช้ส่ือจะสัมพันธ์กับช่วงชีวิตท่ีเปล่ียนไป เพราะบุคคลมักจะเปล่ียน
สถานท่ี ๆ ตนเองใช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ตามแต่กิจกรรมในแต่ละช่วงชีวิต ดังนั้นแบบแผนของการใช้
เวลาท่ีเปล่ียนไป ลักษณะของกิจกรรมท่ีท า รวมไปถึงบุคคลแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
วัฎจักรชีวิต คนท่ีอยู่ในวัยต่างกันมักมีความต้องการในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคนวัย
ต่างกันจะมีลักษณะการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยท างานมักใช้
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ส่ือมวลชนเพื่อแสวงหาความบันเทิง เพื่อลดความเครียดจากการท างาน เช่น การเปิดรับละคร ซีรีย์ 
ภาพยนตร์ รายการเกมส์โชว์หรือรายการบันเทิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ  อัทคิน (Atkin, 
1973, p. 208) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลนั้นเปิดรับข้อมูลข่าวสารนั้นจะมีผลมาจากสภาพส่วนบุคคลท่ี
จะมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน และยังสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกณฑ์สิทธิ์ 
กันธจันทร์ (2554) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีเหตุผลการรับชมรายการข่าวภาคค่ า
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แตกต่างกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันของ
ผู้ชมท าให้มีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน 

ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน 
เนื่องจากการศึกษาสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร ท าให้ผู้ชมมีพื้นฐานความรู้ 
ความคิดในการเลือกรับข่าวสาร ตลอดจนมีความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเลือกเปิดรับชม ซึ่งสอดคล้อง
การแนวทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 114) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
การศึกษา (Education) หรือความรู้ถือเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารของผู้รับ
สารอย่างมาก คนท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันไป ส่งผลให้การเปิดรับสารแตกต่างกันออกไป คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
อย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้ท่ีมีความรู้กว้างขวางและเข้าใจได้ดี มีความเข้าใจศัพท์
มาก แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยท่ัวไปแล้วคนท่ีมี
การศึกษาสูงมักจะใช้ส่ือมวลชนหลากหลายแขนงมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ า เนื่องจากปัจจัยการ
เข้าถึงส่ือท่ีแตกต่างกันนั่นเอง และยังสอดคล้องกับ โรบินสัน (Robinson, 1972, p. 77) ท่ีพบว่า 
ระดับการศึกษาของผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับการใช้ส่ือและระดับความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารของ
บุคคล โดยกลุ่มคนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะใช้ส่ือและเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างกันไปด้วยอีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับ สเตเนอร์ (Steiner, อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2542, น. 47) กล่าวว่า บุคคลท่ีมี
การศึกษาสูง จะมีการเปิดรับข่าวสารและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไป หรือสถานการณ์ในสังคม
มากกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุน้อย ยิ่งบุคคลมีการศึกษาสูง ก็จะมีการเปิดรับข่าวสารมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีการเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน เนื่องจาก อาชีพ
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน เป็นอาชีพท่ีต้องพบปะผู้คนและแลกเปล่ียนข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องการแนวทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2542, น. 70-71) ท่ี
กล่าวว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลต่อปฏิกริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร เพราะคนท่ี
มีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีต่างกันก็จะมีการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรปรียา ภัทรวลี (2544) ท่ีงานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับและความคิดเห็นต่อรายการอาเซียนโฟกัสของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ชมรายการท่ีมีอายุและอาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาใน
การเปิดรับชมรายการท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และ 26 -35 ปี 
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ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความถี่ในการเปิดรับชมรายการ 1 ครั้ง 
ต่อเดือน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ชมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก
ระดับการศึกษาสามารถท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาของสาร และสามารถตีความสารนั้นให้ถูกต้อง  
ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องการแนวทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ  
ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 114) ท่ีกล่าวไว้ว่า การศึกษา (Education) หรือความรู้ถือเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารของผู้รับสารอย่างมาก ดังนั้นคนท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ี
แตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งอาจพบได้ต้ังแต่
การตีความ การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีท าให้พฤติกรรมในการรับสาร
แตกต่างกันไป คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้ท่ีมีความรู้
กว้างขวางและเข้าใจได้ดี มีความเข้าใจศัพท์มาก แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐาน
หรือเหตุผลเพียงพอ โดยท่ัวไปแล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช้ส่ือมวลชนหลากหลายแขนงมากกว่า 
คนท่ีมีการศึกษาต่ าเนื่องจากปัจจัยการเข้าถึงส่ือท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชม 

ผู้ชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันจะมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพสามารถ
บ่งบอกลักษณะของผู้ชมได้ นักเล่นหุ้น ก็จะสนใจหาความรู้ในเรื่องหุ้น ข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น หรืออาชีพ
ช่างเสริมสวย ก็มักจะหาความรู้เกี่ยวกับการท าผม เทรนด์ผมหรือสีผมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม โดยความรู้ 
จะเป็นตัวช้ีวัดความคิดเห็นของบุคคล สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, 
น. 118-121) ท่ีกล่าวว่า บุคคลมีกระบวนการตอบข้อสงสัย กล่าวคือ การส่ือสารมักจะสร้างความ
สับสนให้ผู้รับสาร ดังนั้นผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อตอบข้อสงสัยและ
ความสนองต้องการของตน การเปล่ียนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัลมีการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนตลอดเวลา ซึ่งแม้ผู้ชมจะมีความสบสนก็สามารถหาค าตอบส่ือได้ทุกช่องทาง สอดคล้องกับ
กระบวนการเลือกสรรในแง่ของการสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ส่วนมากนิยมใช้กับ
สารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อความรู้ให้คนยอมรับนวัตกรรมนั้น ดิจิทัลทีวี ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่
ต่อผู้ชม แต่หากมีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องสามารถสร้างการยอมรับต่อผู้รับสารได้ จากผลการวิจัยความรู้
ในประเด็นดิจิทัลทีวีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียงมากกว่าทีวีแบบเดิม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน
ระดับมีความรู้มากท่ีสุด เกิดจากการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้ชม สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกมล ทรัพย์
กุญชร (2557) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการน าเสนอข่าวสารด้านพลังงานของ
บุคลากรสายข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย” อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานท่ี
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับสิรินาถ แสงสุวรรณ (2556) งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับส่ือ ความรู้ 
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และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการเผยแพร่ข่าวสารการเปล่ียนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย” ท่ีพบว่า และอายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมี
ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของผู้ชมท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
ผลการวิจัยพบว่า 

ความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี โดยความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ชมมีความรู้ต่อดิจิทัลทีวีมาก ก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี
มากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับทฤษฎี KAP ซึ่งถือเป็นกระบวนการระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม โดยกระบวนการจะเกิดขึ้นเป็นล าดับ เมื่อสารถูกส่งออกมาสู่ผู้รับสาร บุคคลจะแปล
ความหมายหรือท าความเข้าใจต่อสารนั้น ในขณะท่ีทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และแสดง
ออกมาเป็นระดับความรู้สึก ดี ไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ จนเกิดประสบการณ์ในการรับรู้ เมื่อพิจารณาดู
จะพบว่า ผู้ชมมีความรู้โดยรวมในมีระดับมาก ซึ่งหากวิเคราห์ในรายข้อค าถามจะพบว่าผู้ชมมีความรู้
เกี่ยวกับดิจิทัลทีวีในทุก ๆ ประเด็นเป็นอย่างดี มีเพียงประเด็นทีวีดิจิทัลมีรายการสารคดีไทยและ
ต่างประเทศท่ีหาชมได้ยากเท่านั้นท่ีมีความรู้ในระดับไม่แน่ใจ ดังนั้นเมื่อผู้ชมมีความรู้มากก็จพส่งผลให้
มีทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ บลูม และคณะ (Bloom, อ้างถึงใน 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2542, น. 36) กล่าวว่า ความรู้ เป็นส่วนท่ีเป็นความเช่ือของคนท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง ซึ่งหากบุคคลนั้นมีความรู้ท่ีดีต่อส่ิงนั้น ๆ ก็มักจะมีทัศนคติท่ีต่อส่ิงนั้นตามไปด้วย และการเกิด
ความรู้ไม่ว่าระดับใดจะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ซึ่งเป็นส่ิงเ ช่ือมโยงสภาพจิตใจของบุคคลนั้น ๆ 
โดยมีสาเหตุจากประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลประสบพบเจอ มีอิทธิพลท าให้บุคคลมี
ความรู้ และแสดงออกเป็นระดับทัศนคติต่อสถานการณ์นั้น ๆ ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงทัศนคติจะเกิดขึ้น
ได้นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของบุคคลเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นความรู้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีอาจ
ก่อให้เกิดทัศนคติไปทางบวกหรือลบได้ กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้ความเข้าใจท่ีดี ทัศนคติหรือความ
คิดเห็นก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาถ แสงสุวรรณ (2556) 
งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับส่ือ ความรู้ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
เผยแพร่ข่าวสารการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย” ท่ีพบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของผู้ชม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลของผู้ชม  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 

ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมต่อดิจิทัลทีวี โดย
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ชมมีทัศนคติในเชิงบวกต่อดิจิทัลทีวี ก็จะส่งผลให้
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ผู้ชมมีพฤติกรรมในการเปิดรับดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาดูจะพบว่า ผู้ชมมีทัศนคติต่อ
ประเด็นค าถามส่วนใหญ่ในเชิงบวก มีเพียงทัศนคติเชิงลบในประเด็นภาษาท่ีใช้ของดาราหรือพิธีกรใน
ช่องรายการดิจิทัลทีวี เมื่อมีทัศนคติเชิงบวกต่อดิจิทัลทีดีวีจึงเกิดการแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่อดิจิทัล
ทีวี อาจกล่าวได้ว่า หากผู้ชมมีทัศนคติในเชิงบวกต่อละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่อง
ดิจิทัลทีวี ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมในการเปิดรับชมละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากเช่นกัน ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมโดยรวมในระดับท ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ  
ฉลอง ภิรมรัตน์ (2521, น. 45) กล่าวว่า ทัศนคติมีลักษณะเป็นนามธรรม ท้ังความคิด ความเช่ือจน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลท่ีพร้อมท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม 
และแรงจูงใจนี้เองเป็นตัวท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะท าหรือละเว้น ส่ิงการกระท าต่าง ๆ เมื่อบุคคลมี
ทัศนคติเกิดขึ้น ก็จะเกิดแรงจูงใจแนวทางนั้น และส่งผลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมท่ีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ดังนั้นการท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ีเป็นไปในทางบวก ก็อาจจะส่งผลให้พฤติกรรมถูก
เปล่ียนไปในทางบวก แต่ในทางกลับกันหากบุคคลมีทัศนคติในทางลบ ก็จะส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมในทางไม่ดีได้เช่นกัน การเปล่ียนแปลงทัศนคติจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความรู้ และ
พฤติกรรม หากถูกกระทบกระเทือนในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติท้ังส้ิน และ
สอดคล้องกับ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542 , น. 48) กล่าวว่า ความสม่ าเสมอของทัศนคติท้ังใน
ทางบวกและทางลบสามารถส่งผลต่อพฤติกรรม หากทัศนคตินั้นมีความชัดเจนหนักแน่น มีความ
เด่นชัดกว่าทัศนคติท่ีเกิดขึ้นอื่น ๆ ทัศนคติท่ีมีรากฐานบนความรู้สึก เช่น การชอบดาราและนักแสดง 
การชอบพิธีกร การชอบรายการทีวี และการชอบละคร ซึ่งปัจจัยด้านทัศนคติเพียงปัจจัยเดียวสามารถ
ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมได้เช่นกัน และทัศนคติท่ีบุคคลนั้น ๆ คนสนใจหรือเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเค้าโดยตรง อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับทัศนคติ เมื่อ
ทัศนคตินั้นเป็นเรื่องท่ีส าคัญต่อบุคคลนั้น ๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง นั่นคือ หากบุคคลมีความรู้จากสารมาก ๆ บ่อยครั้งจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ และยังส่งผลไปยังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาณิสรา วัฒนรัตน์ (2550) งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับชม ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ โกมล ทรัพย์กุญชร (2557) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการน าเสนอ
ข่าวสารด้านพลังงานของบุคลากรสายข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย” ท่ีพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการน าเสนอข่าวสารด้านพลังงานของกลุ่มตัวอย่างท่ีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และยังสอดคล้องกับพุทธิมาศ ยมนา (2554) งานวิจัยเรื่อง “ความรู้และ
ทัศนคติของประชาชนต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
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ช่อง 3” ท่ีพบว่า ความรู้ต่อรายการประเภทรับเรื่องร้องเรียนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อรายการ
ประเภทรับเรื่องร้องเรียนท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกท้ังทัศนคติท่ีมีต่อรายการ
ประเภทรับเรื่องร้องเรียนมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนในการร้องเรียนปัญหา
ผ่านท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในทุกด้านอีกด้วย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงรายการส่วนใหญ่ท่ีผู้ชมเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี และ
ช่วงเวลาท่ีเปิดรับชม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับชมละครไทย ซีรีย์ละคร ภาพยนตร์ชุดตะวันตก เกมส์
โชว์ ซึ่งเป็นรายการประเภทบันเทิงมากกว่ารายการประเภทอื่น ผู้ชมเปิดรับชมในช่วงเวลาเย็นหลังเลิก
งาน ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ชมดิจิทัลทีวีส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้ความสนใจในช่องข่าว
และสาระ และแทบไม่เปิดรับชมรายการทางภาครัฐเลย จึงควรให้ความส าคัญกับเนื้อหา การน าเสนอ
รายการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม เป็นรายการท่ีให้ความบันเทิง แต่สอดแทรกสาระความรู้
ให้แก่ผู้ชม จากการศึกษาวิจัยในครั้งพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการของผู้ชม มีปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการพัฒนาเนื้อหารายการ 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการแต่ละ

รายต่างมุ่งหวังผลก าไรท่ีเกิดขึ้นจากการโฆษณา ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันเองในส่วน
ของดิจิทัลทีวีแล้วยังต้องแข่งขันกับธุรกิจอื่นในรูปแบบเดียวกันได้แก่ โทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 
(Satellite Television) โทรทัศน์ผ่านระบบเคเบ้ิล (Cable Television) และผ่านโทรทัศน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Protocol Television) หรืออินเทอร์เน็ตทีวี ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในรูปแบบ
และช่องทางในการเข้าถึงท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ช่องทางในการเข้าถึงยังคงเป็นเพียง
ปัจจัยรองเท่านั้น ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างในรายการและดึงดูดความสนใจของผู้ชม
นั้น ได้แก่ “เนื้อหารายการ” เพราะผู้ชมส่วนใหญ่มักเลือกติดตามชมรายการตามท่ีตนช่ืนชอบ 
ถึงแม้ว่าช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาอาจจะไม่สะดวกสบายมากนักเช่น ออกอากาศในเวลาท่ีผู้ชมไม่
ว่างรับชม หรือต้องติดต้ังจานรับสัญญาณเป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตรายการสามารถถ่ายทอด
เนื้อหาได้สอดคล้องกับความต้องการในการรับชมของผู้ชม ตัวผู้ชมเองจะเป็นผู้ท่ีหาช่องทางในการ
เข้าถึงรายการนั้น ๆ ได้เอง 

2. ปัจจัยด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้ชม 
ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Era) ส่ืออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท

ส าคัญกับผู้ชมส่ือมากขึ้น โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของส่ือสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ควรท่ี
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การขยายช่องทางการเข้าชมรายการให้สามารถรองรับพฤติกรรมความสนใจของผู้ชมต่างกัน ส่งผลให้
ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ชมไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนในอดีต ส่ือ
ดิจิทัลกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ขนาด
พกพา (Tablet) ได้เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่ือของผู้ใช้ได้ในทุกท่ี (Anyway)  
ทุกเวลา (Anywhere) ผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้ตลอดเวลา และสามารถดูซ้ ากี่ครั้งก็ได้ 

3. ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ (Advantage of Technology Uses) 
พฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหารายการท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์พกพารูปแบบต่าง ๆ ผู้ผลิตรายการสามารถใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวเป็นช่องทางในการน าเสนอรายการได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นข้อดีประการหนึ่ง คือ นอกจากจะท า
ให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้แล้วยังมีต้นทุนในการผลิตต่ า โดยผู้ผลิตรายการยังคงผลิตรายการดิจิทัลทีวีท่ี
เป็นส่ือหลัก แล้วยังสามารถน าเนื้อหาเดิมเสนอผ่านช่องทางการส่ือสารอื่นท่ีหลากหลาย และส่ิงส าคัญ
คือ สามารถใช้รูปแบบของแต่ละช่องทางการส่ือสารสร้างประโยชน์ได้ตามลักษณะเฉพาะของส่ือชนิด
นั้น เช่น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สามารถน าเนื้อหาเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ประเภท ท าให้ผู้ชม
สามารถรับชมรายการ แสดงความรู้สึกหลังรับชมรายการ และสามารถแบ่งปันหรือบอกต่อได้อีกด้วย 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก ท้ังผู้ชม และผู้ประกอบการดิจิทัลทีวี เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการศึกษาในเชิงลึก 
มากขึ้น 

2. ควรท าการศึกษา การเปิดรับ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมท่ีมีต่อดิจิทัลทีวีของ
ประชาชนในภูมิภาคอื่น เพื่อให้ทราบการเปิดรับ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลุมมากขึ้นและมีเนื้อหาเหมาะสมเข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากท่ีสุด 

3. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรหาปัจจัยท่ีส่งผลให้ส่ือโทรทัศน์ได้รับความนิยมลดลง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบปัญหาในเรื่องกลุ่มตัวอย่าง(ผู้ชมดิจิทัลทีวี) ท่ีตอบ

แบบสอบถาม หากผู้ชมก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ชมแทบจะไม่ให้
ความสนใจรับชมดิจิทัลทีวีแล้ว แต่จะรับชมเฉพาะรายการท่ีสนใจผ่านอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน 
ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นส่ิงท่ีควรจะศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้ ผู้ชมมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับชมซึ่งเป็นผลให้ผู้ชมเปิดรับชมดิจิทัลทีวีผ่านทางเครื่องรับโทรทัศน์
น้อยลง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวี 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ของคณะวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งค าตอบของท่านถือเป็นความลับ และขอรับรองว่า
ข้อมูลท่ีได้ผู้วิจัยจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง
มา ณ ท่ีนี้ได้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 

(   ) 1. ชาย (   ) 2. หญิง 
2. อายุ 

(   ) 1. 18-25 ปี (   ) 2. 26-33 ปี 
(   ) 3. 34-41 ปี (   ) 4. 42-49 ปี 
(   ) 5. 50-57 ปี (   ) 6. มากกว่า 57 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
(   ) 1. ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า 
(   ) 3. ปวส. หรืออนุปริญญา  
(   ) 4. ปริญญาตรี 
(   ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
(   ) 1. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (   ) 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) 3. พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน (   ) 4. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
(   ) 5. รับจ้างงานอิสระ (   ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ................................) 

5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
(   ) 1. ต่ ากว่า 5,000 บาท (   ) 2. 5,000-10,000 บาท 
(   ) 3. 10,001-20,000 บาท (   ) 4. 20,001-30,000 บาท 
(   ) 5. 30,001-40,000 บาท (   ) 6. มากกว่า 40,000 บาท 



 121 

 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวี 
6. ท่านเปิดรับชมดิจิทัลทีวีในช่วงเวลาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่วง) 

(   ) 1. 02.01-06.00 น. (   ) 2. 06.00-10.00 น. 
(   ) 3. 10.01-14.00 น. (   ) 4. 14.01-18.00 น. 
(   ) 5. 18.01-22.00 น. (   ) 6. 22.01-02.00 น. 

7. ท่านเปิดรับชมดิจิทัลทีวีจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   ) 1. เปิดรับจากโทรทัศน์ (   ) 2. เปิดรับจาก Computer, Notebook 
(   ) 3. เปิดรับจาก Smart Phone (   ) 4. เปิดรับจาก Tablet, IPAD 
(   ) 5. เปิดรับจาก Smart TV 
(   ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................) \ 

8. รายการดิจิทัลทีวี 5 ประเภทแรกที่ท่านเปิดรับชมเป็นประจ ามีรายการใดบ้าง 
(   ) 1. ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) ตะวันตก (อังกฤษ อเมริกา) 
(   ) 2. ซีรีย์ (ละคร/ภาพยนตร์ชุด) เอเชีย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย) 
(   ) 3. ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (อังกฤษ อเมริกา) 
(   ) 4. ภาพยนตร์จบในตอนต่างประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย) 
(   ) 5. ละครไทย (   ) 6. การ์ตูน 
(   ) 7. รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว (   ) 8. รายการเพลง/ดนตรี 
(   ) 9. รายการกีฬา (   ) 10. ถ่ายทอดสดกีฬา 
(   ) 11. รายการประกวด (Reality TV) (   ) 12. รายการวาไรต้ีบันเทิง 
(   ) 13. รายการทอล์คโชว์ (   ) 14. รายการเกมส์โชว์ 
(   ) 15. รายการแนะน าสินค้า (   ) 16. รายการสารคดี 
(   ) 17. รายการท่องเท่ียว (   ) 18. รายการสาระ/ความรู้ 
(   ) 19. รายการ How to เช่น รายการสอนท าอาหาร รายการสอนตกแต่งบ้าน 
(   ) 20. อื่น ๆ (โปรดระบุ...................................................................) 
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9. ท่านเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีเหล่านี้หรือไม่ 

ช่องรายการ 
เลขช่อง 
ดิจิทัลทีว ี

ชม 
ทุกวัน 

 
(5) 

5-6 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(4) 

3-4 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(3) 

2-1 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(2) 

ไม่ได้
รับชม
เลย 
(1) 

ททบ.5 1      

NBT กรมประชาสัมพันธ ์ 2      

ไทยพีบีเอส 3      

ช่องรัฐสภา 10      

ช่อง 3 Family 13      

MCOT KID & Family 14      

TNN24 16      

NEW TV (นิว ทีว)ี 18      

SPRING NEWS  (สปริงนิวส์) 19      

BRIGHT TV (ไบรท์ทีว)ี 20      

VOICE TV (วอยซ์ ทีวี) 21      

Nation TV (เนชั่น ทีวี) 22      

เวิร์คพอยท์ ทีวี 23      

True4U (ทรูโฟร์ยู) 24      

GMM (จีเอ็มเอ็ม25) 25      

Now 26      

8 27      

3SD 28      

MONO29 (โมโน ทเวนต้ีไนน์) 29      

MCOT HD (เอ็มคอต เอชดี) 30      

ONE (วัน) 31      

ไทยรัฐทีวี 32      



 123 

ช่องรายการ 
เลขช่อง 
ดิจิทัลทีว ี

ชม 
ทุกวัน 

 
(5) 

5-6 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(4) 

3-4 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(3) 

2-1 วัน
ต่อ

สัปดาห์ 
(2) 

ไม่ได้
รับชม
เลย 
(1) 

3HD 33      

อมรินทร์ทีว ี 34      

7HD 35      

PPTV (พีพีทีวี) 36      

 
ส่วนที่ 3 ค าถามเพื่อวัดความรู้ต่อดิจิทัลทีวี 
 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

10. ดิจิทัลทีวีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียง
มากกว่าทีวีแบบเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 
9) 

     

11. ดิจิทัลทีวีช่อง SD มีความคมชัดน้อยกว่า
ช่อง HD 

     

12. ดิจิทัลทีวีมีผังรายการท่ีชัดเจนท าให้
สามารถเลือกรับชมช่องดิจิทัลทีวีได้ง่าย
มากขึ้น 

     

13. ดิจิทัลทีวีมีโฆษณาค่ันรายการน้อยกว่า
ช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

14. ดิจิทัลทีวีมีช่องรายการให้รับชม 36 ช่อง      
15. ดิจิทัลทีวีมีเนื้อหาในแต่ละรายการ 

ไม่แตกต่างกัน 
     

16. ดิจิทัลทีวีมีรายการข่าวหลากหลาย      
17. ดิจิทัลทีวีมีรายการเกมส์โชว์หลากหลาย      
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ข้อความ 

ระดับความรู้ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

18. ดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์
ต่างประเทศหลากหลาย 

     

19. ดิจิทัลทีวีมีละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทย
หลากหลาย 

     

20. ดิจิทัลทีวีมีรายการชีวิตจริงประเภท
บันเทิง (Reality TV) หลากหลาย 

     

21. ดิจิทัลทีวีมีการ์ตูนท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย      
22. ดิจิทัลทีวีมีรายการกีฬาและการ

ถ่ายทอดสดกีฬา เช่น รายการถ่ายทอด
มวย ฟุตบอล หรือวอลเลย์บอล 

     

23. ดิจิทัลทีวีมีรายการสารคดีไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีหาชมได้ยาก 

     

24. ดิจิทัลทีวีมีรายการท่องเท่ียว
ภายในประเทศและต่างประเทศ
หลากหลาย 

     

25. ดิจิทัลทีวีมีรายการวาไรต้ีบันเทิง
หลากหลาย 
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ส่วนที่ 4 ค าถามเพื่อวัดทัศนคติต่อดิจิทัลทีวี 
 

ข้อความ 

ระดับทัศนคติ 
ชอบมาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

ชอบมาก 

(4) 

 

เฉย ๆ 

(3) 

 

ไม่ชอบ 

(2) 

ไม่ชอบ
เลย 
(1) 

26. พิธีกรในช่องดิจิทัลทีวี      
27. ดารา/นักแสดงในช่องดิจิทัลทีวี      
28. ช่วงเวลาท่ีแต่ละรายการออกอากาศใน

ช่องดิจิทัลทีวี 
     

29. ดิจิทัลทีวีมีรายการ หรือ ละคร ท่ีฉายรีรัน 
ซ้ าไป ซ้ ามา 

     

30. เนื้อหารายการในดิจิทัลทีวี      
31. สถานี/ช่องรายการดิจิทัลทีวี      
32. ภาษาท่ีใช้ของดาราหรือพิธีกรในรายการ

ช่องดิจิทัลทีวี 
     

33. รายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี      
34. รายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวี      
35. ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ต่างประเทศ

จากช่องดิจิทัลทีวี 
     

36. ละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทยจากช่อง
ดิจิทัลทีวี 

     

37. รายการชีวิตจริงประเภทบันเทิง  
(Reality TV) จากช่องดิจิทัลทีวี 

     

38. การ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรี
ทีวีเดิม 

     

39. รายการกีฬาและการถ่ายทอดสดกีฬาจาก
ช่องดิจิทัลทีวี 

     

40. รายการสารคดีจากช่องดิจิทัลทีวี      
41. รายการท่องเท่ียวจากช่องดิจิทัลทีวี      
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ข้อความ 

ระดับทัศนคติ 
ชอบมาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

ชอบมาก 

(4) 

 

เฉย ๆ 

(3) 

 

ไม่ชอบ 

(2) 

ไม่ชอบ
เลย 
(1) 

42. รายการวาไรต้ีบันเทิงจากช่องดิจิทัลทีวี      
43. ดิจิทัลทีวีมีช่องความคมชัด HD และ SD      
44. หากดิจิทัลทีวีเป็นช่องรายการเฉพาะ เช่น 

ช่องรายการข่าวอย่างเดียว ช่องรายการ
กีฬาอย่างเดียว ช่องรายการบันเทิงอย่าง
เดียว หรือ ช่องรายการละครอย่างเดียว 

     

 
ส่วนที่ 5 ค าถามเพื่อวัดพฤติกรรมต่อดิจิทัลทีวี 
 

ข้อความ 

ระดับการกระท า 
ท ามาก
ท่ีสุด 
(5) 

ท ามาก 
(4) 

ท าปาน
กลาง 
(3) 

ท าน้อย 
(2) 

ท าน้อย
ท่ีสุด 
(1) 

45. ท่านดูดิจิทัลทีวีจากกล่องรับสัญญาณ
ดิจิทัลทีวี 

     

46. ท่านดูดิจิทัลทีวีจากการรับสัญญาณผ่าน
เคเบ้ิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 

     

47. ท่านดูดิจิทัลทีวีเพียงบางช่องเป็นประจ า      
48. ท่านใช้รีโมทเพื่อกดเล่ือนช่องรายการ

ดิจิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องท่ีต้องการ 
     

49. ท่านดูดิจิทัลทีวีได้ไม่ครบทุกช่อง      
50. ท่านดูรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวี

มากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 
7, 9) 

     

51. ท่านดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัล
ทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 
3, 5, 7, 9) 
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ข้อความ 

ระดับการกระท า 
ท ามาก
ท่ีสุด 
(5) 

ท ามาก 
(4) 

ท าปาน
กลาง 
(3) 

ท าน้อย 
(2) 

ท าน้อย
ท่ีสุด 
(1) 

52. ท่านดูละคร ซีรีย์และภาพยนตร์
ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่า
ช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

53. ท่านดูละคร ซีรีย์และภาพยนตร์ไทยจาก
ช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอ
นะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

54. ท่านดูรายการชีวิตจริงประเภทบันเทิง 
(Reality TV) จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่า
ช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

55. ท่านดูการ์ตูนจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่า
ช่องฟรีทีวีเดิม 

     

56. ท่านดูการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอ
นะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

57. ท่านดูสารคดีไทยและต่างประเทศ จาก
ช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม  
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

58. ท่านดูรายการท่องเท่ียวจากช่องดิจิทัล
ทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (แอนะล็อก 
3, 5, 7, 9) 

     

59. ท่านดูรายการวาไรต้ีบันเทิงจากช่อง
ดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม  
(แอนะล็อก 3, 5, 7, 9) 

     

 

 
ขอขอบคุณอย่างสูงที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวเหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ 
วันเดือนปีเกิด 28 มิถุนายน 2526 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2548: นิเทศศาสตรบัณฑิต 

(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

 


