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เทคโนโลยีระบบดิจิตอลเป็นระบบที่เพ่ิมมาตรฐานและศักยภาพทางการสื่อสารในระดับสูงสุด  ซึ่งถูก
น ามาใช้ในการสื่อสารหลายประเภทอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระบบการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
(Terrestrial Television) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่ง
เป็นคลื่นสาธารณะที่เป็นสมบัติของชาติ ท าให้ประชาชนในประเทศมีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรการสื่อสาร
ชนิดนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อดีของการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลคือ การใช้พ้ืนที่ช่องสัญญาณน้อยลง ท า
ให้สามารถมีจ านวนช่องรายการเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 4-8 เท่าของระบบแอนะล็อกเดิม และยังท าให้คุณภาพ
ของสัญญาณมีความคมชัดและเสถียรมากยิ่งขึ้น โดยมีความละเอียดถึงระบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High 
Definition : HD) 

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ได้
เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกปรับเปลี่ยนระบบการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิตอล ซึ่งมีการทยอยเปลี่ยนผ่านของประเทศต่างๆ ไปแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ได้ด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลฯ ตามแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) โดยก าหนดให้มีการเริ่มรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินภายใน 4 ปี และมีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่แผนแม่บทใช้บังคับใน 
พ.ศ.2554 ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้เริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านฯ โดยการก าหนดให้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลมีจ านวน 48 ช่อง แบ่งเป็นช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง (ช่องเด็กและ
ครอบครัว 3 ช่อง ช่องข่าว 7 ช่อง และช่องวาไรตี้ ความคมชัดมาตรฐาน (SD) 7 ช่อง และความคมชัดสูง (HD) 
7 ช่อง และช่องบริการชุมชน 12 ช่อง ทั้งนี้  โดยออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่  25 เมษายน       
พ.ศ. 2557 ครอบคลุม 11 พ้ืนที่ให้บริการในระยะแรก  

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลถือเป็นวาระแห่งชาติที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพ่ือให้การ
เปลี่ยนผ่านฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ส านักงาน กสทช. จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลนี้ อีกทั้งมีการสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านโดยการแจกคูปองเพ่ือแลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลเพ่ือใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ไม่มีเครื่องรับ
สัญญาณดิจิตอลในตัว และจัดให้มีการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยให้
สถาบันวิจัยและค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาผลการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งในแง่ของคุณภาพการออกอากาศ พฤติกรรมการรับชม ความยากง่าย 
และอุปสรรคของการติดตั้งและการใช้งานกล่องรับสัญญาณ รวมถึงผลการประชาสัมพันธ์ของ ส านักงาน 
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กสทช. โดยด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559 ดังผล
การด าเนินการปรากฏอยู่ในรายงานดังต่อไปนี้  

เนื้อหาของรายงานแบ่งออกเป็น 8 บท ดังต่อไปนี้ 

บทที ่1  บทน า   

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบทนี้ เนื้อหาหลักจะอยู่ที่แนวคิดการสื่อสาร
นวัตกรรม ซึ่งเสมือนเป็นหัวใจของการด าเนินการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน 

บทที่ 3  วิธีการศึกษา กล่าวถึงระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การ
วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 6,000 ตัวอย่าง ใน 4 ภูมิภาค รวม 11 สถานีหลัก ซึ่ง
ครอบคลุม 40 จังหวัด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมเฉพาะกลุ่มใน 4 ภูมิภาค เช่นเดียวกัน และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชน ใน 11 จังหวัดของสถานีหลัก 

บทที่ 4  ผลการศึกษาการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เนื้อหาในบทนี้เป็นข้อมูลที่ได้
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

บทที ่5  ผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

บทที่ 6  ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเฉพาะกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับผลกระทบเชิงสังคมเป็นหลัก 

บทที ่7  ผลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินของส านักงาน กสทช. 

บทที่ 8  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทนี้จะเป็นการมองภาพรวมของผลการเปลี่ยนผ่านที่
ได้จากข้อมูลการวิจัยทั้งหมดมาอภิปรายบนหลักแนวคิดการสื่อสารนวัตกรรม เพ่ือชี้ให้เห็นภาพของผลการ
ด าเนินการโดยรวมตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบัน (วันสิ้นสุดโครงการวิจัย) และชี้ให้เห็นปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะการด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การด าเนินการในระยะต่อไปประสบผล
ที่สมบูรณ ์

คณะที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมในการประชุมเฉพาะกลุ่ม และผู้ให้
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านในส านักกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส านักงาน กสทช. ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้การวิจัยนี้ ด าเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินอย่างสมบูรณ์ตามนโยบายต่อไป 
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1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ
สื่อและข้อมูลข่าวสาร ศึกษาผลการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการรับรู้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสื่อต่างๆ ความรู้ 
ทัศนคติและความพึงพอใจ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนผ่าน และปัญหาอุปสรรคจากการ
เปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของ กสทช.  

ส าหรับกระบวนการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินผล 3 ส่วน อันได้แก่ ส่วนที่ 1 การ
ประเมินผล การด าเนินงานของกสทช. และส านักงาน กสทช. โดยประเมินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. (Output) 
ส่วนที่ 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outtake) เกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติการชม
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชน  ส่วนที่ 3 
ประเมินนโยบายเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Outcome) ในด้านความพึงพอใจ
เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของ กสทช. จากผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการสถานี ผู้ประกอบการโครงข่าย ผู้ประกอบการผลิตกล่องรับสัญญาณจากแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล เป็นต้น  

โดยการประเมินผลทั้ง 3 ส่วน ดังกล่าว ได้ใช้วิธีการในการศึกษา (Methodology) แบบผสานวิธี (Mix 
Method) ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitation Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - depth Interview) เป็นต้น 

ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวัดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ ทัศนคติ และความพึง
พอใจในการชม ปัญหาและอุปสรรคจากการชม รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
ของกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สถานีหลัก จ านวน 11 สถานี ได้แก่ พ้ืนที่
สถานีส่งสัญญาณกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,000 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณขอนแก่น จ านวน 500 
ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณเชียงใหม่ จ านวน 500 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณนครราชสีมา จ านวน 
500 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณระยอง จ านวน 500 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสงขลา จ านวน 500 
ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสุโขทัย จ านวน 500 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสุราษฎร์ธานี จ านวน 500 
ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสิงห์บุรี จ านวน 500 ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณอุดรธานี จ านวน 500 
ตัวอย่าง พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณอุบลราชธานี จ านวน 500 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 6,000 ตัวอย่าง โดยครอบคลุม
พ้ืนทีท่ั้งหมด 40 จังหวัด  

ส่วนในการศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกและสัมภาษณ์กลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ   
อันได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล กลุ่มผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (MUX) กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้น าเข้ากล่อง STB และดิจิตอลทีวี กลุ่มผู้จัดจ าหน่ายกล่อง
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และอุปกรณ์ STB รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน และสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละส่วนพบผล
ดังนี้  

ผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า 

ปี พ.ศ. 2556 ส านักงาน กสทช. เน้นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ (Logo) และมาสคอตดิจิตอล
ทีวี “น้องดูดี” ภายใต้แนวคิด “ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” และการใช้สื่อกิจกรรมนิทรรศการเป็นหลักในการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

ปี พ.ศ. 2557 ยังคงเน้นการใช้สื่อกิจกรรม อันได้แก่ การจัดกิจกรรมดิจิตอลทีวีตามภูมิภาคต่าง ๆ  
4 ภูมิภาค โดยเพ่ิมการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณาชุด “คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แจกคูปอง เป็นหลัก 

ปี พ.ศ. 2558 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์น าบุคคลที่มี
ชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลมาพูดโน้มน้าวชักจูงใจประชาชน
ให้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมากข้ึน  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว  (พ .ศ. 2556-2559) เน้นการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ ส านักงาน กสทช. มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ สื่อกิจกรรม นิทรรศการ และการขอความร่วมมือจาก
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ อย่างไรก็ตามขณะนี้ส านักงาน กสทช. ได้มีแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยน
ผ่านเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน กระตุ้นการแลกกล่องสัญญาณ
และการติดตั้ง อันจะน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนผู้รับชมดิจิตอลทีวีทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงาน กสทช. ในการด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับ
นโยบายการเปลี่ยนผ่านว่าเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านว่า ควรปรับเงื่อนไขในการแจกคูปอง และการใช้วิธีการ       
e-coupon ในการแก้ปัญหาในเรื่องความทันสมัยของข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน เพ่ือให้การแจกคูปองมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมูลค่าของคูปองว่าควรเพ่ิมมากกว่านี้ และควร
แจกอุปกรณ์ เช่น สายอากาศรับสัญญาณด้วย ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและกระบวนการแจกคูปอง 
ส านักงานกสทช. ได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องต่างๆ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ทุกกลุ่มเห็นด้วยว่า นโยบายการเปลี่ยนผ่านจากการชม
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชน  เพียงแต่ใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านนั้น ส านักงาน กสทช. ควรต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
และควรปรับวิธีการแจกคูปองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับแจก
คูปอง นอกจากนี้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ควรสอดคล้องกัน อาทิ การแจกคูปองกับความพร้อมในการส่ง
สัญญาณของโครงข่าย เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านเห็นผลตามที่ควรจะเป็น  
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ผลการส ารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับการรับรู้  ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความพึงพอใจ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคจากการชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6,000 ตัวอย่าง พบผล
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

ผลข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 43 ปี มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน มีการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายมาก
ที่สุด รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท สถานะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวและ
ส่วนใหญ่ใช้สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โดยติดตั้งไว้บนหลังคาที่พักอาศัย  

ส่วนจ านวนโทรทัศน์ที่ใช้เป็นประจ าในครัวเรือนคือ 1 เครื่องและเป็นประเภท CRT ซึ่งมีสัดส่วนถึง
เกือบครึ่ง (ร้อยละ 44.5) ของประเภทโทรทัศน์ทุกประเภท โทรทัศน์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี  
กลุ่มตัวอย่างรับชมโทรทัศน์ 1-3 ชั่วโมง และ 3-6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ41) 
ระบบที่ใช้ชมโทรทัศน์เป็นประจ าคือ ระบบดาวเทียมมากที่สุดร้อยละ 54.6 และมีผู้ชมในระบบสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินร้อยละ 39.2 ซ่ึงในจ านวนของผู้ที่รับชมในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินนี้ มีเกินกว่าครึ่งที่รับชมสัญญาณ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินโดยใช้กล่อง Set-top Box และใช้สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณมากกว่าใช้
การชมจากโทรทัศน์ที่มีเครื่องปรับสัญญาณในตัว 

ผลเกี่ยวกับการรับแจกคูปองจากส านักงาน กสทช. ส่วนใหญ่ได้รับคูปองแลกซ้ือจากส านักงาน กสทช. 
ร้อยละ 74.4 และมีผู้ที่ไม่ได้รับคูปองร้อยละ 25.6 โดยสาเหตุของการไม่รับแจกคูปอง เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้า
บ้านมากท่ีสุดและส่วนใหญ่เกินครึ่งน าไปแลกซ้ืออุปกรณ์ Set-top Box ส่วนเหตุผลของพวกท่ีไม่ได้น าคูปองไป
แลก เพราะไม่สนใจและไม่ต้องการ ส่วนความคิดเห็นต่อการแจกคูปอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในมูลค่าคูปองไม่มากนัก แต่ค่าเฉลี่ยประเด็นภาพรวมและประเด็นอ่ืน ๆ อันได้แก่ ความพึงพอใจเรื่องการแลก
ซื้ออยู่ในระดับปานกลาง เป็นต้น 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากช่องทางต่างๆ ในระดับไม่มากนัก โดยเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทของแหล่งข้อมูล
พบว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กลุ่มประชาชนเปิดรับมากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลจากรัฐบาล
หน่วยงานราชการ และส านักงาน กสทช. และสื่อที่เปิดรับมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ โดยสื่อที่ส านักงาน กสทช. 
จัดท าและประชาชนเปิดรับมากท่ีสุดคือ โฆษณาน้องดูดีผ่านสื่อโทรทัศน์ 

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทข้อมูล  พบว่า 
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
และวิธีการใช้ ด้านข้อมูลการจูงใจให้รับชมระบบดิจิตอลที่เปิดรับมากท่ีสุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน การ
เปลี่ยนอุปกรณ์ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่น การแจกคูปอง เป็นต้น ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลที่เปิดรับมากท่ีสุดคือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและด้านข้อมูล
การยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่เปิดรับมากที่สุดคือ  ข้อมูลช่องทางในการชม
โทรทัศน์ได้โดยไมเ่ดือดร้อนเมื่อยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแล้ว 
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ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกินครึ่งในประเด็นที่ว่า ขณะนี้
ประชาชนสามารถรับชมช่อง 3,5,7,9,NBT และ ThaiPBS ผ่านการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้แล้ว และ
ประเด็นที่ว่าการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คือ ระบบการแพร่สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ซึ่ง
เหมือนกับระบบของฟรีทีวีในปัจจุบัน และประเด็นที่ว่าประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินด้วยการใช้กล่องดาวเทียมแทนกล่อง Set-top Box ได้ และส่วนที่ประชาชนยังมีความรู้น้อย คือใน
ประเด็นที่ว่า สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 5, 9, NBT และ TPBS จะมีการทยอยยุติการออกอากาศในระบบ     
แอนะล็อกภายในปี 2561 รองลงมาคือประเด็นที่ว่า หากประชาชนไม่เปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ “Set-top Box” ก่อนการยุติแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โทรทัศน์ที่บ้านก็จะไม่
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได ้ 

ผลจากการเก็บข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบเดิมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดกับเรื่องระบบดิจิตอลท าให้ภาพมีความชัดสูง เสียงดีและ 
มีหลายช่องให้เลือกชมรายการได้หลากหลายกว่าเดิม มีระบบเสียงหลายภาษา ส่วนความเห็นต่อเรื่องความ
เหมาะสมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับการด าเนินชีวิต ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์ข่าวสารที่มีอย่างมากมายในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน รอบด้าน
ตลอดเวลา และมีรายการให้เลือกได้ตามความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้ชมมากขึ้น  และการมีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลจะท าให้คนหันมารับชมสื่อทีวีมากขึ้น เพราะเป็นสื่อท่ีทันสมัย 

ส่วนความเห็นในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยมากที่สุดว่า ภาครัฐ (ส านักงาน กสทช.) น่าจะมีบริการติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ให้
ด้วย เนื่องจากท าเองไม่สะดวกและไม่แน่ใจว่าติดตั้งเองจะถูกต้องหรือไม่  แต่ในอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าการติดตั้ง
ระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะคู่มือแนะน าไว้ชัดเจนดี  นอกจากนี้ยังมี
ความเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนจะได้ใช้ทีวีดิจิตอลมากขึ้น  ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า 
ส านักงาน กสทช. ควรแจกคูปองให้แก่ทุกครัวเรือนโดยไม่จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขในเรื่องการเป็นเจ้าบ้าน และควร
มีตัวอยา่งให้ทดลองใช้ในห้างสรรพสินค้าหรือในงานนิทรรศการ  

ผลการประเมินในเรื่องความพึงพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลใน
ระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจแล้วพบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ภาพที่คมชัด
ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รองลงมาคือความคมชัดของเสียงโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และการมีช่องรายการที่
หลากหลายและตอบสนองความต้องการ ส่วนความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลที่อยู่ในระดับ
มากได้แก่ ประเด็นการออกอากาศคู่ขนานของช่องแอนะล็อกกับช่องดิจิตอล ประเด็นการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการแจกคูปองส่วนลดส าหรับแลกซื้อ Set-top Box และประเด็นการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
กสทช. เกี่ยวกับ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล  

สรุปจากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นแม้จะพบว่าการด าเนินการเปลี่ยนผ่านโดยการยอมรับระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ของระบบโทรทัศน์ในสังคมไทยอาจมีประเด็นที่เป็นสิ่งสะท้อนในแง่ของปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงานต่อไปของส านักงาน กสทช. ในหลายประเด็นก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ส านักงาน 
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กสทช. ได้น าไปปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่หากพิจารณาในอัตราความเร็ว
ของการเปลี่ยนผ่านแล้วพบว่า การเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินในประเทศไทยที่ต้องการให้
ผู้ชมกลุ่มที่ใช้ระบบแอนะล็อกเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินนั้น มีการเปลี่ยนแล้วถึงเกือบ 1 ใน 3 หรือ
ร้อยละ 70 โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี (เริ่มออกอากาศ 25 เมษายน 2557 ถึง มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการวิจัย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เปลี่ยนผ่านแล้วในยุโรป อาทิ ประเทศ
ฝรั่งเศส (ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนผ่านเร็วที่สุด) เปลี่ยนผ่านได้ร้อยละ 64 และอังกฤษเปลี่ยนผ่านได้เพียงร้อยละ 
45 ในช่วงเวลา 2 ปีเท่ากัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าอัตราความเร็วในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินในประเทศไทยค่อนข้างประสบผลส าเร็จแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างก็ตาม 

ส่วนความต้องการและความกังวลเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบ                     
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มได้
แสดงความกังวลใจในประเด็นต่างๆ ซ่ึงที่ปรึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการให้กับส านักงาน กสทช. 
ดังนี้  

1. ความกังวลใจในเรื่องการเป็นเจ้าของสื่อในช่องโทรทัศน์ดิจิตอลของกลุ่มทุนรายใหญ่ว่า จะสามารถ
หาวิธีการเข้ามาเป็นเจ้าของช่องสถานีโทรทัศน์หรือเข้ามาด าเนินการในฐานะผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่อาจท าให้
เกิดการครอบง ากิจการด้านโทรทัศน์ได้อีกหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ส านักงาน กสทช. ได้มีพระราชบัญญัติประกาศต่างๆ ในการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการณ์ในเรื่องการครอบง า ข้อกังวลใจในประเด็นนี้จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้ส านักงาน กสทช. จะมีกลไกในการก ากับดูแลในเชิงกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในเชิงปฏิบัติอาจมีการเฝ้าระวังและ
ติดตามคู่ขนานกันไปด้วย 

2. ความกังวลใจในเรื่องคุณภาพของเนื้อหา เมื่อระบบโทรทัศน์ดิจิตอลท าให้มีช่องมากมายให้เลือกชม 
จึงท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างช่องมากขึ้น ซึ่งช่องอาจใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาที่มีผลต่อการจูงใจใน
การชม เช่น เนื้อหาเก่ียวกับเพศ ความรุนแรง และภาษาทีไ่ม่เหมาะสมมากขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ มีหน่วยงานที่ส านักงาน กสทช. ใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบเนื้อหา
เช่น การติดตามเนื้อหาในสื่อใหม่ (Media Monitor) หรือมีหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่กระจายเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามอาจปรับวิธีการในการติดตามเนื้อหาโดย
ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเนื้อหามากกว่าการใช้บุคคลในการตรวจสอบการชมเพียงอย่างเดียว  ซึ่งท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมทั้งควรด าเนินการในเรื่องการควบคุมกันเอง ในส่วนของจริยธรรมสื่อให้เกิดขึ้น
โดยเร็ว 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ มีหน่วยงานที่ส านักงาน กสทช. ใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบเนื้อหา
เช่น การติดตามเนื้อหาในสื่อใหม่ (Media Monitor) หรือมีหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่กระจายเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามส านักงาน กสทช. อาจปรับวิธีการในการ
ติดตามเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเนื้อหามากกว่าการใช้บุคคลในการตรวจสอบการชมเพียง   
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อย่างเดียว เพราะท าให้เกิดข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมทั้งผลักดันการด าเนินการในเรื่องการควบคุมกันเอง
ในด้านของจริยธรรมสื่อให้เกิดข้ึนโดยเร็ว  

3. ความกังวลใจในเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณ (Mux) ซึ่งหากโครงข่ายยังด าเนินการไม่ได้ตาม
ประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อการชม ท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่ใช้อุปกรณ์การเปลี่ยนสัญญาณในการ
ชม 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ปัจจุบันส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ไปแล้ว โดยได้
ก ากับดูแลด าเนินการตามแผนการส่งสัญญาณของโครงข่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วมากกว่า    
ร้อยละ 80 และจะท าให้เสร็จสิ้นมีครบสมบูรณ์ไปถึงระดับร้อยละ 95 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการส่ง
สัญญาณของโครงข่ายที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถท าได้  

4. ความกังวลในส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้พิการที่อาจไม่มีสิทธิในการรับแจกคูปองหรือการรับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ส านักงาน กสทช. ได้มีประกาศในเรื่องที่ให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะต้อง
มีการให้บริการในการกระจายเสียงที่ท าให้ผู้พิการสามารถชมโทรทัศน์ได้  เช่น วิธีการจัดค าบรรยายเสียง 
(Audio Description- AD) การใช้ภาษาสัญลักษณ์ (Sign Language) ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับให้ทุกช่องต้อง
ด าเนินการ ส่วนในเรื่องการแจกคูปองให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการปรับวิธีการในการ
แจกคูปองใหม่เรียบร้อยแล้ว 

5. ความกังวลในเรื่องการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set-top Box) ว่า ประชาชนยังมีปัญหา
ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งอยู่ ซึ่งจะท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ของประชาชน  

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ เนื่องจากในช่วงการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่ง
เป็นช่วงที่ทุกกลุ่มก าลังเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วพบว่า ปัญหาในเชิงเทคนิคมี
น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย นอกจากนี้ในช่วงแรกที่มีปัญหาในเรื่องการติดตั้ง ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการ
เป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยอาชีวะในการเข้าไปช่วยติดตั้งให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ  ทั่วประเทศ อย่างไร 
ก็ตามแม้ปัญหานี้จะคลี่คลายแล้ว แตส่ านักงาน กสทช. ควรเฝ้าระวังมาตรฐานด้านเทคนิคไว้ตลอดเวลา เพ่ือให้
การรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ความต้องการในเรื่องการขยายไปสู่การเป็นโทรทัศน์ชุมชน มีกลุ่มนักวิชาการได้เสนอแนะให้ 
ต่อยอดการใช้โทรทัศน์ดิจิตอลไปสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์เพ่ือชุมชนในการน า เสนออัตลักษณ์และการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนด้วย  

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ได้มีการแบ่ง
ประเภทของการประกอบกิจการไว้ 3 ประเภท คือ กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทาง
ธุรกิจ โดยปัจจุบันส านักงาน กสทช. ได้อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาแนวทางการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน 
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อย่างไรก็ตามเมื่อประมวลข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งหมด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
คณะที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ไว้ดังนี้  

1. กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 
หน่วยงานภายในของส านักงาน กสทช. โดยเฉพาะการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคสามารถเป็นช่องทางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การ
บริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน 

2. กลยุทธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สื่อมวลชน โดยเฉพาะกรณีเมื่อมีข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นลบต่อการเปลี่ยนผ่านฯ และต่อหน่วยงานส านักงาน กสทช. ซึ่งการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์จะ
ช่วยให้ส านักงาน กสทช. มีช่องทางในการตรวจสอบข่าวและท าความเข้าใจกับสื่อมวลชนได้ก่อนที่สื่อจะลงข่าว
ที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส านักงาน กสทช.  

3. กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ประกอบการโทรทัศน์ และ 
ผู้ประกอบการอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้งความร่วมมือในเรื่องการแพร่สัญญาณให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่  และ
ความร่วมมือเรื่องการติดตั้งสัญญาณเพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รวมทั้งการพัฒนาเครื่องอุปกรณ์ในการ
รับสัญญาณดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณ
หรือความไม่เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลของประชาชนค่อนข้างมาก ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้มากขึ้น  

4. กลยุทธ์เครือข่ายผู้น าชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้ส านักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงประชาชน ทั้งใน
มิติการแจกคูปอง การแลกคูปอง และเพ่ือรับทราบปัญหาจากประชาชน ซึ่งผู้น าทางความคิดจะเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในการสร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยน
ผ่านที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้ ซึ่งผู้น าชุมชนในที่นี้ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. หรือหน่วยงานท้องถิ่น
ต่างๆ ที่มีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เลขที่
บ้านของลูกบ้าน ข้อสังเกตสุดท้ายที่ส าคัญคือ จากผลของการวิจัยพบว่า ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า จะมีผู้ชมโทรทัศน์
ผ่านระบบดาวเทียมเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับในส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินผ่านระบบแอนะล็อกเดิมซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักของนโยบายในการเปลี่ยนผ่าน ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินแล้วถึงมากกว่า  
ร้อยละ 70 โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส ใช้ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี สามารถเปลี่ยนผ่านได้เพียงร้อยละ 64 และอังกฤษได้เพียงร้อยละ 45 เท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า
อัตราการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินของส านักงาน กสทช. อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมี
อุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งหากส านักงาน กสทช. มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามที่เสนอแนะ ประกอบกับการมีแผน
แม่บทการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่เข้าถึงประชาชนในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องชัดเจนแล้ว ก็อาจคาดการณ์ต่อไปได้ว่า นอกจากผู้ชมระบบแอนะล็อกท่ีเหลืออยู่เพียง
ไม่ถึง 1 ใน 3 จะเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระยะเวลาอันสั้นแล้ว ยังอาจคาดการณ์ไกลออกไปได้
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อีกว่า ผู้ที่ชมโทรทัศน์ผ่านระบบอ่ืนก็อาจเปลี่ยนมารับชมระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่ติด
รายการของช่องสถานีฟรีทีวี ซึ่งมีเป็นจ านวนมากในชนบททั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินมี
จุดเด่นที่ส าคัญ คือเรื่องความคมชัดของภาพและเสียง รวมถึงความมีเนื้อหารายการที่หลากหลายและการไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งย่อมเป็นมูลเหตุส าคัญในการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินเพ่ิมมาก
ขึ้น 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(1) 
 

สารบัญ 
 หน้า 

 
บทสรุปผู้บริหาร   1 
สารบัญ              (1) 
สารบัญตาราง           (4) 
สารบัญภาพ           (7) 
 
บทที ่1 บทน า           1-1 
 1.1 หลักการและเหตุผล         1-1 
 1.2 ปัญหาน าการศึกษา         1-6 
 1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา        1-6 
 1.4 สมมติฐานการวิจัย                 1-7 
 1.5 ขอบเขตการศึกษา                  1-8 
 1.6 นิยามศัพท์                  1-9 
 1.7 กรอบการวิจัย                  1-11 
 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                1-13 
 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       2-1 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล    2-1 

     และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล   
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารนวัตกรรม       2-6 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ              2-10 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์               2-11 
 2.5 ทฤษฎีอิทธิพลหรือผลของสื่อสารมวลชน              2-13 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม              2-14 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 2-17 
 

บทที ่3 วิธีการศึกษา          3-1 
 3.1 รูปแบบการวิจัย         3-1 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        3-2 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        3-5 
 3.4 ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล       3-6 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(2) 
 

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล         3-7 
 3.6 การน าเสนอข้อมูล         3-7 
 
บทที ่4 ผลการศึกษาการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล      4-1 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเชิงกายภาพพ้ืนที่และข้อมูลที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณ    4-1 
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง        4-5 
 4.3 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์              4-12 
 4.4 การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล             4-23 
 4.5 ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล               4-34 
 4.6 ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล              4-36 
 4.7 ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล            4-47 
 4.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล          4-53 
 4.9 ปัจจัยที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล        4-57 
 
บทที ่5 ผลการประชุมเฉพาะกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก      5-1 
 5.1 ผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม        5-1 
 5.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนใน 4 ภูมิภาค     5-6 
 5.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล          5-15 
 
บทที ่6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่   6-1 
 ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน 
 6.1 ผลวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ     6-1 
 6.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ        6-3 
 6.3 ผลกระทบด้านสังคม         6-7 
 
บทที ่7 ผลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช.   7-1 
 7.1 ผลผลิตที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มาจาก ส านักงาน กสทช.  7-3 
 7.2 ผลผลิตของสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์              7-20 
 
บทที ่8 บทสรุป วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   8-1 

8.1 สรุปผลการศึกษา         8-1 
8.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อก าหนดในการรับสัญญาณ           8-13 

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล                



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(3) 
 

 8.3 การอภิปรายผลการศึกษา                8-17 
 8.4 ข้อเสนอแนะ                  8-29 
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ก 
ภาคผนวก ข 1 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ กรุงเทพฯ    ข 1 
ภาคผนวก ข 2 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ อุบลราชธานี    ข 2 
ภาคผนวก ข 3 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ สงขลา    ข 3 
ภาคผนวก ข 4 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ สุโขทัย    ข 4 
ภาคผนวก ข 5 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ สิงห์บุรี    ข 5 
ภาคผนวก ข 6 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ ระยอง    ข 6 
ภาคผนวก ข 7 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ สุราษฎร์ธานี    ข 7 
ภาคผนวก ข 8 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ เชียงใหม่    ข 8 
ภาคผนวก ข 9 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ นครราชสีมา    ข 9 
ภาคผนวก ข 10 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ ขอนแก่น    ข 10 
ภาคผนวก ข 11 ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในพื้นที่เสาสัญญาณ อุดรธานี    ข 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(4) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
 
4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 4-5 
4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 4-6 
4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสมาชิกในครัวเรือน 4-6 
4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 4-7 
4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 4-7 
4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 4-8 
4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 4-9 
4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย 4-10 
4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 4-11 

และต าแหน่งที่ตั้งสายอากาศ  
4.10 จ านวนและร้อยละกลุ่มของตัวอย่างจ าแนกตามโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานเป็นประจ า 4-12 
4.11 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทโทรทัศน์ 4-13 
4.12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของเครื่องโทรทัศน์ 4-14 
4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลารับชมโทรทัศน์ต่อวัน 4-15 
4.14 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม 4-16 

ระบบโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ า  
4.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ท่ีใช้รับชม 4-16 
4.16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแนกตามสายอากาศรับสัญญาณ 4-17 

ที่ใช้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  
4.17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 4-18 
4.18 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม 4-18 

สาเหตุที่ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช.  
4.19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการน าคูปองไปแลกซื้อ 4-19 
4.20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้น าคูปองแลกซื้อ 4-19 

ของส านักงาน กสทช.  
4.21 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัญหา 4-21 

การใช้งานคูปองแลกซ้ือของส านักงาน กสทช.  
4.22 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 4-22 
 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(5) 
 

4.23 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านช่องทางต่างๆ 4-24 
ของกลุ่มตัวอย่าง  

4.24 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแต่ละประเภท 4-29 
ของกลุ่มตัวอย่าง  

4.25 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแต่ละประเภท 4-34 
ของกลุ่มตัวอย่าง  

4.26 ระดับความเห็นต่อข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-37 
เมื่อเทียบกับระบบเดิมของกลุ่มตัวอย่าง  

4.27 ระดับความเห็นต่อความเหมาะสมของของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-40 
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง  

4.28 ระดับความเห็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-42 
4.29 ระดับความเห็นต่อโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-44 
4.30 ระดับความเห็นต่อข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนของกลุ่มตัวอย่าง 4-45 
4.31 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาจอด า 4-47 
4.32 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพค้าง 4-48 
4.33 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ 4-48 
4.34 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก 4-49 
4.35 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ 4-49 
4.36 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ติดตั้งกล่อง Set-top Box  4-50 
4.37 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับความยากง่าย 4-51 

ในการติดตั้งกล่อง Set-top Box  
4.38 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม  4-52 

สาเหตุที่การติดตั้ง Set-top Box ยากถึงยากมาก ของกลุ่มตัวอย่าง  
4.39 ระดับความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-54 
4.40 ระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-56 
4.41 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 4-59 
5.1 สรุปผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม 5-1 
5.2 ความคิดเห็นในเรื่องความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านฯ 5-6 
5.3 ช่องทาง/สื่อที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านฯ 5-7 
5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 5-8 
5.5 ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านฯ 5-9 
5.6 ความคิดเห็นต่อการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก 5-12 
5.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 5-13 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(6) 
 

7.1 ภาพรวมการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. 7-1 
7.2 ผลผลิตในปี พ.ศ. 2556 7-4 
7.3 ผลผลิตในปี พ.ศ. 2557 7-6 
7.4 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อประชาชน 7-14 
7.5 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อผู้ประกอบการ 7-15 
8.1 แสดงความเข้มข้มของการใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร  8-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(7) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
 
1.1 กรอบการวิจัย 1-11 
4.1 พ้ืนที่สัญญาณสถานีส่งสัญญาณหลัก 11 สถานี 4-4 
4.2 ค่าเฉลี่ยแหล่งข้อมูลที่เปิดรับมากที่สุด 4-27 
4.3 ค่าเฉลี่ยสื่อที่เปิดรับมากที่สุด 4-27 
4.4 ค่าเฉลี่ยสื่อของส านักงาน กสทช. ที่เปิดรับมากที่สุด 4-28 
4.5 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-32 
4.6 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดการจูงใจ 4-32 
4.7 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดข้อมูลข่าวสาร 4-33 
4.8 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 4-33 
4.9 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นของข้อดีข้อเสียโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม 4-39 
4.10 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อความเหมาะสมของของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-41 

กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
4.11 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-43 

ของกลุ่มตัวอย่าง  
4.12 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 4-44 

ของกลุ่มตัวอย่าง  
4.13 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 4-46 

ของกลุ่มตัวอย่าง  
4.14 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-55 
4.15 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 4-56 
4.16 กรอบการวิจัยแสดงสมมติฐาน 4-58 
6.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน 6-14 
7.1 มาสคอตดิจิตอลทีวี 7-3 
7.2 ภาพยนตร์โฆษณาชุด “คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” 7-8 
7.3 เว็บไซต์ดิจิตอลทีวี 7-9 
7.4 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อกฎหมายและกฎระเบียบ 7-9 
7.5 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อบทความ 7-10 
7.6 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อ E-brochure 7-11 
7.7 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อคุ้มครองผู้บริโภค 7-12 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

(8) 
 

7.8 ต าแหน่งของข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 7-12 
7.9 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 7-13 
7.10 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารบนเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี 7-14 
7.11 หน้าเพจเฟสบุ๊คของดิจิตอลทีวี 7-16 
7.12 ผลผลิตการประชาสัมพันธ์บนเฟสบุ๊ค ดิจิตอลทีวี 7-16 
7.13 เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเฟสบุ๊ค 7-17 
7.14 เนื้อหาใน อินสตราแกรม @ digitaltv.nbtc 7-18 
7.15 หน้าแรกของ ยูทูป digitaltv.nbtc 7-19 
7.16 สัดส่วนเนื้อหาที่โพสต์ลงในสื่อยูทูป 7-20 
7.17 ปริมาณการน าเสนอของสื่อมวลชน 7-21 
7.18 แหล่งข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 7-22 
7.19 เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 7-23 
8.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 8-1 
8.2 วิธีการศึกษา 8-2 
8.3 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2556 8-4 
8.4 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2557 8-4 
8.5 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2558 8-5 
8.6 แนวทางในการด าเนินงานด้านการสื่อสาร 8-11 
8.7 แบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ล าดับขั้น 8-18 
8.8 กรอบในการวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 8-34 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

 

1-1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

เทคโนโลยีระบบดิจิตอล (Digital) ถือเป็นระบบที่มีมาตรฐานและศักยภาพทางการสื่อสารระดับสูงสุด 
เนื่องจากท าให้โลกสามารถสื่อสารโดยเอาชนะเวลาและความห่างไกลของระยะทางได้ (Time and Space) 
ช่วยให้ระบบการส่งและการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เชื่อมโยงติดต่อถึงกันด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลที่เป็นภาพ
และเสียงมีความคมชัด มีสุนทรียะและความสวยงาม ตลอดจนสามารถท าให้การสื่อสาร ซึ่งแต่ก่อนมีลักษณะ
ของการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way 
Communication) ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ ( Interactive) การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจเกือบทุกประเภท และหนึ่งในนั้นคือธุรกิจ
การแพร่ภาพทางโทรทศัน์ (Terrestrial Television)  

การแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Television) เป็นการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่าน
ทางสายอากาศภาคพ้ืนดิน เป็นการส่งผ่านคลื่นสาธารณะที่เป็นสมบัติของชาติ ที่ประชาชนในประเทศมีสิทธิ
เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยมีการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 
แอนะล็อก (Analog) ที่มลีักษณะการส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีโทรทัศน์ได้มีการพัฒนาการ
แพร่ภาพในระบบดิจิตอล (Digital) ที่มีลักษณะการส่งสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องด้วยระบบตัวเลข 0 และ 1 ท า
ให้การใช้พ้ืนที่ช่องสัญญาณน้อยลง ส่งผลให้มีจ านวนช่องรายการเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 4-8 เท่า ใน
ปริมาณคลื่นความถ่ีเท่าเดิม อีกทั้งยังท าให้คุณภาพของสัญญาณมีความคมชัดและเสถียรมากยิ่งขึ้น โดยมีความ
ละเอียดถึงระบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD)  

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพราะท าให้ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้มากและทั่วถึง  
มากขึ้น รวมทั้งสัญญาณที่รับก็มีคุณภาพดีมากขึ้นด้วย จ านวนช่องที่เพ่ิมขึ้นในระบบดิจิตอลส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันภายในธุรกิจโทรทัศน์มากขึ้น มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการและธุรกิจ
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง เนื่องจากสถานีซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพร่ภาพโทรทัศน์จะต้องปรับเปลี่ยนระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณทั้งระบบใหม่ทั้งหมด และผู้ชมหรือผู้รับบริการก็ต้องเปลี่ยนไปใช้โทรทัศน์ที่สามารถรองรับ
ระบบดิจิตอลได้ หรือจะต้องติดตั้งกล่องรับสัญญาณ (Set-top Box) ที่มีอุปกรณ์ส าหรับระบบดิจิตอล (Digital 
Tuner) เพ่ิมเติมกับเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม การเปลี่ยนไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่
ระบบดิจิตอลเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ขณะนี้กว่า 100 ประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนไปใช้โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลแล้ว โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union: ITU) 
ได้เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกปรับเปลี่ยนระบบการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกเป็น
ระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นกรอบเวลาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่    
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ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ผลิตอุปกรณ์แพร่ภาพโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้ง
ประชาชนได้เตรียมตัวส าหรับการปรับเปลี่ยนจากการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบแอนะล็อกไปสู่การ
รับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ 

ส าหรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลในต่างประเทศพบว่า ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนผ่านเรียบร้อยแล้วมีอยู่ 54 ประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมัน 
ออสเตรเลีย บัลกาเรีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่วนประเทศที่ก าลังด าเนินการเปลี่ยนผ่านมี 69 ประเทศ อาทิ 
ประเทศอียิปต์ พม่า กัมพูชา สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศไทย เป็นต้น ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้เริ่มต้นการ
เปลี่ยนผ่านเลยมี 13 ประเทศ นอกนั้นอีก 60 ประเทศยังไม่รู้จักโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเลยและเมื่อ
เปรียบเทียบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านแล้วพบว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี ประเทศฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนผ่าน
ร้อยละ 64 ส่วนประเทศอังกฤษเปลี่ยนผ่านได้เพียงร้อยละ 45 เท่านั้น นอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552 พบว่า ในประเทศเยอรมันได้ด าเนินการเปลี่ยนผ่านทีละเขต
บริการ ด้วยเหตุผลเรื่องความสะดวกในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการจัดหาหรือ อุดหนุนค่ากล่องรับ
สัญญาณ (Set-top Box) ส าหรับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ โดยเริ่มทดลองให้บริการในเขตบริการ Berlin-
Brandenburg เป็นพ้ืนที่แรก เนื่องจากเป็นเขตบริการซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การด าเนินงาน
เริ่มต้นโดยการออกกฎหมาย Berlin-Brandenburg Media Legislation เพ่ือก าหนดให้ MABB มีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านฯ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามแผน โดย MABB ได้จัดท านโยบายและแผนแม่บทดังกล่าวแล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 อีกท้ังได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาหรืออุดหนุนกล่องรับสัญญาณ 
(Set-top Box) โดยร่วมกับผู้ผลิตให้จัดท าโปรแกรมเช่าซื้อกล่องรับสัญญาณ (Set-top Box) ในอัตราเดือนละ 
8.5 ยูโรต่อเดือน และมีการจัดสรรเงินกองทุนจ านวน 1 ล้านยูโรส าหรับอุดหนุนค่ากล่องรับสัญญาณ (Set-top 
Box) ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยผ่านทางระบบประกันสังคมและด าเนินการเปลี่ยนผ่านฯ อย่างสมบูรณ์   
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ขณะที่ประเทศอังกฤษ ได้ด าเนินการการปรับเปลี่ยนทีละพ้ืนที่บริการ (TV Region) เริ่มตั้งแต่เขต 
Border ในปี พ.ศ. 2551-2555 และสิ้นสุดที่เขต UTV ในปี พ.ศ. 2555 และได้จัดตั้งโครงการเปลี่ยนผ่านสู่
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (Digital Switchover Programme) เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านฯ ซึ่งต่อมาผู้ให้บริการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลและผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ดิจิตอลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ได้ร่วมกันจัดตั้งดิจิตอลทีวีกรุ๊ป (Digital TV Group) เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุปกรณ์
โทรทัศน์ดิจิตอลที่ใช้ภายในประเทศ โดยเริ่มเปลี่ยนผ่านฯ ในปี พ.ศ. 2551 และยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 
เมื่อปี พ.ศ. 2555 

ส่ วน ป ระ เท ศฝ รั่ ง เศ ส  ภ าค รั ฐแล ะสถานี โท รทั ศ น์ ข อ งฝ รั่ ง เศ ส ได้ ร่ วม จั ด ตั้ ง  “France 
TéléNumérique” เป็นองค์กรกลางเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในการด าเนินการเปลี่ยนผ่านฯ โดยมีหน้าที่
หลักคือให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคให้สามารถรับชมโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลโดยใช้งบประมาณ 352 ล้านยูโร อีกทั้งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยน
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ผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดท าเว็บไซต์ การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call 
Center) และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลค าแนะน าเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลส าหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุน Fond d’aide au téléspectateur จ านวน 120 ล้านยูโร ส าหรับช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยในการจัดหาอุปกรณ์ในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (Set-top Box หรือสายอากาศ) 
และช่วยเหลือผู้ที่อยู่อาศัยนอกพ้ืนที่บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลจัดหาอุปกรณ์เครื่องรับ และ   
จานดาวเทียม เป็นต้น โดยเริ่มเปลี่ยนผ่านฯ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ในปี พ.ศ. 
2554 

ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีความร่วมมือในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 อัน
เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง โดย
ในส่วนของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for 
Information, AMRI) ครั้งที่ 9 ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติ
ให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ระบบ Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) เป็นมาตรฐาน
ส าหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลร่วมกัน 

ในปี พ.ศ. 2551 การประชุม AMRI ครั้งที่ 10 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มี
การก าหนดกรอบเวลาส าหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกร่วมกันหรือที่เรียกว่า 
Analogue switch-off (ASO) ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 รวมทั้งก าหนดมาตรฐานส าหรับกล่องรับ
สัญญาณ (Set-top Box) ร่วมกันเพ่ือให้อุปกรณ์มีราคาถูกลง และในการประชุม AMRI ครั้งที่ 11 ที่ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีความเห็นร่วมกันว่ามาตรฐานระบบ Second Generation 
Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่า
ระบบ DVB-T จึงเห็นควรที่ประเทศสมาชิกจะเลือกใช้ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมกันเพ่ือประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ของรัฐและท าให้ประชาชนผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนซื้อกล่องรับสัญญาณ                          
(Set-top Box) ได้ถูกลง 

จากกรอบระยะเวลาทั้งในระดับสากลและอาเซียนดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการส่งเสริมให้มี
การเปลี่ยนผ่านระบบแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยการเปลี่ยนผ่าน
ครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ภายในหนึ่งปี
และแผนดังกล่าวต้องมีการก าหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน ระบบ
ดิจิตอล และก าหนดว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
(พ.ศ. 2555) ที่ก าหนดให้มีการเริ่มต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้และจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับ
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ที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย โดยก าหนดให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปี และมีจ านวน
ครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ยังได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้ประสงค์
ประกอบกิจการการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลรับทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติม 

ขั้นตอนแรกที่ส านักงาน กสทช. ได้เริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล คือ การก าหนดให้
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลมีจ านวน 48 ช่อง แบ่งเป็น ช่องบริการสาธารณะจ านวน 12 ช่อง ช่องบริการ
ทางธุรกิจจ านวน 24 ช่อง และช่องบริการชุมชน 12 ช่อง โดยในส่วนของช่องบริการทางธุรกิจได้แบ่งย่อยเป็น
ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง ช่องข่าวสารและสาระ 7 ช่อง ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 7 ช่อง 
และช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) 7 ช่อง ซึ่งช่องบริการทางธุรกิจทั้งหมดก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้
ใบอนุญาตผู้ประกอบการผ่านการประมูล และส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลจนได้ผู้รับใบอนุญาต
ครบทั้ง 24 ช่องในปี พ.ศ. 2556 โดยช่องบริการทางธุรกิจทั้ง 24 ช่อง ได้เริ่มทดลองออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2557 และได้ออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ส าหรับในส่วน
ของโครงข่ายบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (MUX) นั้น ส านักงาน กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 5 ใบอนุญาต ได้แก่ กองทัพบก จ านวน 2 ใบอนุญาต องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จ านวน 1 ใบอนุญาต บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ใบอนุญาต และกรม
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ใบอนุญาต ทั้งนี้ แต่ละโครงข่ายจะให้บริการการใช้คลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณ
ระบบดิจิตอลแก่ช่องดิจิตอลต่างๆ โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ 

และเพ่ือให้สัญญาณระบบดิจิตอลมีความครอบคลุมทั่วประเทศ ส านักงาน กสทช. จึงได้ก าหนดพ้ืนที่
การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลปีที่ 1 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เริ่มออกอากาศวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ระยะที่ 2 
ได้แก่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และระยอง เริ่มออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และระยะที่ 3 
ได้แก่ สิงห์บุรี ขอนแก่น สุโขทัย อุดรธานี และสถานีเสริมหัวหิน เริ่มออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
จากนั้นจึงค่อยด าเนินการขยายสัญญาณเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลเป็นนโยบายระดับประเทศ 
และเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจ และเกิดการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

เนื่องด้วยระบบดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับสังคมไทย ดังนั้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์การ
เปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้ประชาชนเกิด
กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนี้ ซึ่งในกระบวนการนี้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องท าให้
ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ซึ่งจะน าไปสู่การ
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ตัดสินใจยอมรับและเปลี่ยนผ่านไปใช้ระบบใหม่นี้ในที่สุด ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้สร้างสรรค์มาสคอต 
(Mascot) “น้องดูดี” เป็นตัวแทนระบบโทรทัศน์ดิจิตอล เพ่ือสื่อสารให้คนทั่วไปได้รู้จักระบบดิจิตอลมากข้ึน มี
การแจกคูปองมูลค่า 690 บาท ส าหรับให้ประชาชนใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set-
top Box) ซึ่งเป็นกล่องที่ต้องน าไปติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ไม่มีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลภายใน (Digital 
Tuner) เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ ก าหนดให้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินที่มีอยู่ ซึ่งแต่เดิมส่งสัญญาณด้วย
ระบบแอนะล็อกมาส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล การออกประกาศกฎ Must Carry ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ต้องน าสัญญาณของตนเองออกอากาศผ่านช่องทางเคเบิลและดาวเทียมด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เนื้อหา
จากช่องโทรทัศน์ดิจิตอล สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริ มให้ช่องโทรทัศน์     
แอนะล็อกเดิมออกอากาศคู่ขนาน (Simulcast) เพ่ือจูงใจให้ประชาชนหันมารับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลมากขึ้น เนื่องจากช่องโทรทัศน์แอนะล็อกเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมีช่องโทรทัศน์แอนะล็อกที่ออกอากาศคู่ขนานในช่องบริการทางธุรกิจมีจ านวน 3 ช่อง ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานช่อง 3 HD สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศคู่ขนานช่อง 
7 HD และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ออกอากาศคู่ขนานช่อง MCOT ไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลเป็นไป
อย่างราบรื่นและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพึงพอใจในระบบแพร่ภาพ
ใหม่ และเพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จึงด าเนินการจัดจ้างศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลขึ้น เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของประเทศไทย และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่เก่ียวเนื่องอุตสาหกรรมโดยรวม 
ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ 

จากเงื่อนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของผู้ชมทั้ง
ในแง่คุณภาพการออกอากาศ และพฤติกรรมของผู้รับชม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังกล่าว ผู้ที่ท าการศึกษาจะต้อง
พิจารณาตัวแปร และปัจจัยที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในช่วงการ
ออกอากาศอยู่หลายประการ ทั้งในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางประชากร ตัวแปรในเรื่องบริบทของ
สภาพที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีผลต่อการติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณและประสิทธิภาพของการรับสัญญาณ ตัวแปร
ในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ของผู้ชมโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
จากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะจากการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ว่าประชาชนมีการรับรู้ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลดีมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจต่อระบบหรือไม่ 
และมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างต่อการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนผู้ใช้ที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่ และต่อกระบวนการในการ
บริหารจัดการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน อาทิ ความเหมาะสมในการออกข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการแจกเครื่อง
อุปกรณ์ การติดตั้งและการรับส่งสัญญาณ ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าวจะท าให้ได้ทราบว่าแผนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ส านักงาน กสทช. จัดท าขึ้นนั้นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด อันจะก่อให้เกิดผลต่อความ
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รวดเร็วในการรับและการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อกเดิมของประเทศไทยใน
อนาคต 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวคณะที่ปรึกษาจึงตั้งประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับผลการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ดังนี้ 

 
1.2 ปัญหำน ำกำรศึกษำ 
 

1. ประชาชนมีการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลและมีการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล จากสื่อต่างๆ อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้อง  

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย่างไร และ
มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 

3. ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นอย่างไร  

6. ผลของการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลของส านักงาน กสทช. เป็นอย่างไร  

7. ประชาชนมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ       
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จากสื่อต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือศึกษาความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ประชาชน และปัจจัยใดที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่าน
จากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และปัจจัยใดที่เก่ียวข้อง 
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5. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

6. เพ่ือศึกษาผลของการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช.  

7. เพ่ือศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลของประชาชน 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

1. คุณลักษณะทางประชากรของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและมีการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการ
ใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลจากสื่อต่างๆ แตกต่างกัน  

2. คุณลักษณะทางประชากรของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

3. คุณลักษณะทางประชากรของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

4. คุณลักษณะทางประชากรของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
แตกต่างกัน 

5. คุณลักษณะทางประชากรของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

6. สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลจากสื่อต่างๆ แตกต่างกัน 

7. สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

8. สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

9. สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

10. สภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 

11. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
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ดิจิตอลจากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ประชาชน 

12. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลจากสื่อต่างๆ ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

13. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลจากสื่อต่างๆ ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาค พ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

14. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็ อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลจากสื่อต่างๆ ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอล 

 
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 1. ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ อย่างน้อย 2 รูปแบบ เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร 
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ปัญหาและความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ซึ่งก าหนดให้ประชากรเป้าหมายหรือหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นประชาชนในพ้ืนที่
ที่ได้รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จากสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้ด าเนินการติดตั้ งเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจ านวน 11 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานีกรุงเทพมหานคร สถานีนครราชสีมา สถานีเชียงใหม่ 
สถานีสงขลา สถานีอุบลราชธานี สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีระยอง สถานีสิงห์บุรี สถานีสุโขทัย สถานีขอนแก่น 
และสถานีอุดรธานี 
 2. ด าเนินการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ โดยมีจ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 6,000 ตัวอย่าง ซึ่งมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
 3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัยเพื่อน าเสนอต่อส านักงาน กสทช. 
 4. ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ อย่างน้อย 2 รูปแบบ เพื่อศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในแต่ละภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. ด าเนินการศึกษาผลการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่มีการออกอากาศ 
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 6. ด าเนินการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ที่เป็นประโยชน์ต่อผลการวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 7. ด าเนินการจัดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการตลอดทั้งโครงการแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. 
 
1.6 นิยำมศัพท์  
 

1. กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโทรทัศน์ภำคพื้นดินจำกระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
หมายถึง การด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์และการด าเนินการอ่ืนๆ 
เช่น การแจกคูปอง เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในการเปลี่ยนวิธีการรับสัญญาณใน
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกมาเป็นการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

2. ลักษณะประชำกร หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
และลักษณะพ้ืนที่เขต ของประชาชนในพ้ืนที่ 11 เขต รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถรับสัญญาณได้ และ
สามารถรับชมรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์เฉพาะภาคพ้ืนดินด้วยระบบดิจิตอลได้ 

3. สภำพที่อยู่อำศัย หมายถึง อาคารทุกประเภท อันได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์/แฟลต ที่ประชาชนใน 11 เขตพ้ืนที่อาศัยอยู่ 

4. พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อและข้อมูลข่ำวสำร หมายถึง ความบ่อยครั้งหรือความถี่ในการเปิดรับสื่อ 
ลักษณะการเปิดรับสื่อ และระยะเวลาในการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และกระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อาทิ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เก่ียวกับการจูงใจและข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เป็นต้น 

5. กำรรับรู้กระบวนกำรในกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรใช้โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลจำกสื่อต่ำงๆ หมายถึง การได้เห็นได้ยินข้อมูลเรื่องราว กระบวนการ ที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ ของประชาชน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ว่า สามารถเปลี่ยนการ
รับสัญญาณดิจิตอลได้อย่างไร เช่น การต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ ต้องต่อเชื่อมกล่องรับสัญญาณ (Set-top Box) 
การไปรับแลกคูปอง ฯลฯ เป็นต้น 

6. ควำมรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล  หมายถึง ระดับความเข้าใจและการมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชนในเรื่อง ระบบการ
ท างาน ความส าคัญ และประโยชน์ของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

7. ทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล และกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโท รทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล หมายถึง ความรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่ประชาชนมีต่อ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล ในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
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- ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีมากกว่าของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความต้องการและวิธีการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนที่

ผ่านมา 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุ่งยากในการท าความเข้าใจต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่ง

เป็นระบบใหม ่
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการทดลองใช้หรือโอกาสที่จะติดตั้งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่ได้รับจากการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

8. ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล และกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล หมายถึง ระดับของความพอใจหรือการได้รับผลเชิงบวกจาก
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เช่น ความพอใจต่อการใช้ระบบ อาทิ ความคมชัด การเพ่ิม
โอกาสในการรับชมช่องโทรทัศน์ที่มากขึ้น สามารถเลือกเนื้อหาต่างๆ ได้มากขึ้น และความพอใจต่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ชัดเจน น่าสนใจ เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล เป็นต้น 

9. ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรรับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอล หมายถึง สิ่งหรือสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหาในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เครื่องรับ และอุปสรรคเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลด้วยการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ในระหว่างการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอล อาทิ การติดต่อประสานงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสะดวกในการใช้ระบบที่ไม่
เป็นไปตามท่ีส านักงาน กสทช. ได้ตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังไว้ 

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงสังคมภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรรับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินจำก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งได้แก่ กลุ่มประชาชน ผู้รับชมโทรทัศน์ และกลุ่ม
ผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ อาทิ ผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการ ผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
การผลิตรายการโทรทัศน์ ผลต่อการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม หรือผล
ต่อการก ากับดูแลเนื้อหาของรายการต่อความเสื่อมเสียทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย    
เป็นต้น 
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1.7 กรอบกำรวิจัย 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบการวิจัย 
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จากภาพแสดงกรอบการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในโครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลนั้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีมาสร้างกรอบการวิจัย ซึ่งมีตัวแปรส าคัญๆ คือ (1) ลักษณะทาง
ประชากร (2) ความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (3) ทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล    
(4) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอ
นะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล     (6) ปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ (7) สภาพที่อยู่อาศัย 

ซึ่งเมื่อศึกษาเพ่ือหาตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลของสภาพการณ์ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูล
ข่าวสาร และตัวแปรการรับรู้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
(RH1) 

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเรื่องคุณลักษณะประชากรกับตัวแปรในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (RH2) 

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล (RH3) 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ       
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH4) 

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (RH5) 

6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยกับตัวแปรในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อและข้อมูลข่าวสาร (RH6) 

7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยกับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (RH7) 

8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
(RH8) 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

 

1-13 
 

9. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล (RH9) 

10. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับตัวแปรเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคในการ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (RH10) 

11. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และตัวแปรการรับรู้กระบวนการในการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH11) 

12. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับตัวแปรในเรื่องทัศนคติ
เกี่ยวกับระบบและทัศนคติเก่ียวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH12) 

13. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและ
ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH13) 

14. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับตัวแปรเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคใน
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (RH14) 

 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบถึงการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จากสื่อต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ได้ทราบถึงความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ได้ทราบถึงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ 
การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และปัจจัยใดที่เก่ียวข้อง 
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5. ได้ทราบถึงผลการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

6. ได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงสังคมภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และได้ทราบถึงผลของการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช.  

7. ได้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการรับส่งสัญญาณและการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล
ของประชาชน 

8. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. 

9. เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงการบริหารกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย “โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” ได้ก าหนดแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้สร้างกรอบในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารนวัตกรรม 
3. แนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ 
5. ทฤษฎีอิทธิพลหรือผลของสื่อสารมวลชน 
6. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 

2.1.1  โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 
ในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งคือการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามา
สู่ระบบการกระจายเสียงโทรทัศน์ในประเทศไทย และการที่ประชาชนจะยอมรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ดังกล่าวได้เร็วมากน้อยเพียงใดนั้น จะข้ึนอยู่กับความรู้ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตัวระบบ การรับรู้
ถึงข้อดี ข้อจ ากัด รวมทั้งการรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลว่าเป็นอย่างไร 

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลหรือโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television) คือการส่งข้อมูลเสียง
และวิดีโอด้วยสัญญาณดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีความคมชัดของภาพและเสียงในการส่งข้อมูล 
ความสามารถในการส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบแอนะล็อกท่ีในหนึ่งช่องสัญญาณจะสามารถแบ่งออกได้เป็นหลาย
ช่อง นอกจากนี้ การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลยังให้ผลดีต่อคุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ท าให้หลายประเทศจึงเปลี่ยนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกที่แต่
เดิมใช้ส่งสัญญาณเชิงเส้นทั้งในการส่งและการรับสัญญาณมาเป็นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ใช้
ระบบตัวเลข 0 กับ 1 ในการส่งและรับสัญญาณ ต่อมาเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นจึงได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีการส่งและรับสัญญาณของสื่อโทรทัศน์ 
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การแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล ท าให้การส่งและรับ
สัญญาณเป็นรหัสฐานสองหรือบิต (Bit) ที่สามารถเพ่ิมคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ได้หลายประการ เช่น คุณภาพความคมชัดของภาพและเสียงที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้งในสภาพที่อยู่
กับที่หรือในขณะเคลื่อนที่ด้วยการรับส่งในระบบดิจิตอล ท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนช่องรายการมากขึ้น 
ตลอดจนสามารถเพ่ิมบริการเสริมต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและมากขึ้น 
และผู้ชมสามารถโต้ตอบกับผู้จัดรายการได้มากข้ึน นอกจากนี้ การที่ผู้ชมมีช่องทางในการรับชมมากขึ้น ท าให้มี
เนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยรูปแบบของการส่งสัญญาณในลักษณะต่างๆ อาทิ เคเบิลทีวี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) และโทรทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile TV) เป็นต้น 

 
2.1.2  ข้อดีและข้อเสียในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 
ข้อดี ในการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล  (วีระศักดิ์  เชิ งเชาว์ , 2553,  

น. 2-3) มีหลายประการดังนี้ 
ระบบดิจิตอลมีแนวโน้มในการได้รับการยอมรับข้อดีมากกว่าระบบแอนะล็อก เนื่องจากมีสัญญาณที่ดี

และมีความแตกต่างของสัญญาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบแอนะล็อกเดิม นอกจากนี้ ระบบ
ดิจิตอลยังสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้หลายช่องรายการ รวมทั้งยังสามารถโต้ตอบกลับจากผู้ชมไปยังสถานี
ส่งโทรทัศน์ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Interactive) ด้วย  

ส่วนข้อเสียในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลพบว่า การส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วย
ระบบดิจิตอลค่อนข้างยากในการปรับรับสัญญาณสายอากาศ เพราะว่าการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ
ภาพจากจอภาพโทรทัศน์จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจุดที่รับสัญญาณที่แรงที่สุด  ภาพที่ปรากฏคือบางจุดรับ
สัญญาณได้บางจุดรับสัญญาณไม่ได้ ท าให้ก าหนดทิศทางสายอากาศได้ยาก ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์วัดระดับ
สัญญาณที่ติดตั้งใน Tuner ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาการติดตั้งสายอากาศได้ก็ตาม แต่ก็มีเครื่องรับ
โทรทัศน์บางเครื่องที่ไม่มีอุปกรณ์วัดสัญญาณ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ตราอักษร Vizio จึงท าให้การรับสัญญาณ
ระบบดิจิตอลยังมีปัญหาในการติดตั้งสายอากาศและการทดสอบสายอากาศอยู่ 

ส าหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมคือ กล่องรับสัญญาณ 
Set-top Box ในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นการเพ่ิมพลังงานการใช้กระแสไฟฟ้าใน
การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยจะต้องมีการปรับแต่งการติดตั้งสายอากาศใหม่ ทั้งนี้ ในระบบแอนะล็อก
ถ้าสัญญาณแรงสูงไปจะต้องลดสัญญาณให้น้อยลงจึงจะรับสัญญาณได้ดี แต่ระบบดิจิตอลไม่มีผลการรับ
สัญญาณแรงสูง ในส่วนของระบบแอนะล็อกหากมีสัญญาณต่ าก็จะยังคงสามารถรับภาพได้ แต่สัญญาณภาพที่
รับจะไม่ดีและมีคลื่นรบกวน ในขณะที่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลภาพจะค้างนิ่งไม่เคลื่อนไหวในกรณี
ที่มีสัญญาณต่ า รวมทั้งการเปลี่ยนช่องรับสัญญาณจะช้ากว่า เพราะว่าจะต้องใช้เวลาบางส่วนในการถอดรหัส
สัญญาณดิจิตอล 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

 

2-3 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนจะเห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลดังกล่าวแล้ว และเกิดความต้องการในการที่จะรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลก็ตาม แต่ใน
การเปลี่ยนจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลยังคงจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกหลาย
ประการ อาทิ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติของประชาชนและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับระบบดิจิตอลซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ ความต้องการและพฤติกรรมในการชมโทรทัศน์ของประชาชน ตลอดจนความพร้อม ในการ
ด าเนินนโยบายการเปลี่ยนผ่านระบบของหน่วยงานก ากับดูแล  
 

2.1.3  กระบวนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล 

 
ส าหรับการด าเนินการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ

ดิจิตอลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น หนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ผู้รับชมหรือประชาชน (Users) ซึ่ง
ส านักงาน กสทช. จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารที่ท าให้ผู้รับชมรับรู้ถึงการมีระบบดิจิตอล และจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลด้วย (Digital UK & Ofcom, 
2008, p. 30) ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารมีกระบวนการ ดังนี้  

1. การสร้างความตระหนัก (Awareness) เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจ (Understanding) ต่อระบบดิจิตอล ซึ่งมีหลายส่วนคือ 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ

ดิจิตอล 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับสารจ าเป็นต้องปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
2.4 ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระบบดิจิตอล เพ่ือให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง 
2.5 ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่มีต่อประเทศและพ้ืนที่ของผู้รับสารภายหลังจากการเปลี่ยนเป็น

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
2.6 ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเล่นวีดีโอ เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับการรับ

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
3. การสร้างทัศนคติ (Attitudes) ประกอบด้วย 
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3.1 ความคิดเห็นและความรู้สึกในเชิงบวกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

3.2 ความคิดเห็นและความรู้สึกในเชิงบวกที่มีต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

3.3 สร้างความตั้งใจในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (Intentions to Convert) ประกอบด้วยกรณีผู้รับชมไม่มีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ผู้รับชมวางแผนไว้อย่างไร ช่วงเวลาไหนที่จะรับชมรายการผ่านทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล มีการวางแผนที่จะเปลี่ยนโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลในบ้านผู้รับสาร
หรือไม่ และหากผู้รับสารไม่ได้มีการวางแผนในการรับชมรายการผ่านทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
เกิดจากสาเหตุใด 

3.4 สร้างพฤติกรรมการปรับเปลี่ยน (Conversion) ประกอบด้วยผู้รับชมเป็นคนปรับเปลี่ยน    
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลหรือไม่ หรือมีคนอ่ืนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หรือทุกคนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 

3.5 สร้างความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Satisfaction with 
Digital TV) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในเรื่องการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ดีกว่า 
การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก และความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลเป็นอย่างไร 

ส าหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทย กสทช. ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5.6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ต้องค านึงถึงสัดส่วน
ของภาคประชาชนที่ได้รับการจัดสรรการใช้คลื่นความถี่อย่างสมดุล เป็นธรรม โดยได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี เป็นไปตามหลักกติกาสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

2. ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบกิจการ  เพ่ือให้สามารถขยาย
โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ก าหนดมาตรการส่งเสริมและแผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ได้ก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลไว้ 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

1. มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ภายใน 1 ปี 
(พ.ศ. 2556) และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล  ภายใน 2 ปี 
(พ.ศ. 2557) 

2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2557) และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2558) 

3. มีการเริ่มรับส่ งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลภายใน 4  ป ี 
(พ.ศ. 2559) 

4. มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2557) 

5. มีฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2557) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน 

6. มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2558) 

7. มีแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

8. มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559) 

9. มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560) 

ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จะครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนภายในปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศ กสทช. และจะมีการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์
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แห่งประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2561 ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ 
สีกองทัพบกช่อง 7 ระยะเวลาในการออกอากาศในระบบแอนะล็อกจะเป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทาน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่ภาพระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการรับส่งสัญญาณจากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลด้วยเหตุผล
หลายประการ ทั้งเหตุผลในแง่การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของโลก และนโยบายการสร้างความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคในการสื่อสารของประชาชน ซึ่งระบบโทรทัศน์ดิจิตอลคือเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย
ที่สุด ด้วยการน าเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ ท าให้ได้ภาพและเสียงที่
ชัดมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งสามารถแบ่งช่องรายการทางโทรทัศน์ได้เพ่ิมมากขึ้น รองรับความต้องการของ
ประชาชนที่ต้องการรับชมรายการที่มีเนื้อหาที่หลากหลายได้ ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลจึงเป็นนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารของสังคมไทยปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว คณะที่ปรึกษาจึงได้น ามาอธิบายถึง
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลในประเทศไทย รวมทั้ง
ปัจจัยหรือตัวแปรที่เก่ียวข้องในการเปลี่ยนผ่านว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรใดและกับคนกลุ่มใดบ้าง โดยตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างการรับรู้ การมีความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบดิจิตอลซึ่งเป็น
ระบบใหม่ ดังนั้น การใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญต่อความส าเร็จใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารนวัตกรรม 
 

การสื่อสารนวัตกรรมเป็นกระบวนการสื่อสารในสังคม (Communication Process in Society) โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือวิธีการปฏิบัติใหม่ไปยังผู้รับสาร  และมุ่งหวังให้
ผู้รับสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปสู่การยอมรับในนวัตกรรมนั้น โดยโรเจอร์ (Roger, 
1971, p. 19) ได้ให้ความหมายนวัตกรรมว่า หมายถึง ความคิดการกระท าหรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลเห็นว่าเป็น
ของใหม่ไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นของใหม่ของทุกสังคมหรือไม่ก็ตาม และการที่สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เหล่านั้น
จะถูกน ามาใช้ในสังคมหนึ่งๆ มากน้อยหรือรวดเร็วเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนในสังคมนั้นๆ 
ว่าจะมีความรู้และทัศนคติต่อสิ่งใหม่เหล่านั้นอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่นวัตกรรมจะมีองค์ประกอบ 
4 ประการคือ (Van de Ban  A.W. quoted in Rogers E.M. & Shoemaker F.F., 1971, p. 29)  

1. นวัตกรรม (Innovation)  
2. การถ่ายทอดผ่านช่องทาง (Channels)  
3. ในระยะเวลาหนึ่ง (Over time)  
4. ไปยังสมาชิกภายในระบบสังคม (Receiver)   
นวัตกรรมโดยทั่ ว ไปมี ลั กษณ ะที่ ส าคัญ อยู่  5  ประการด้ วยกัน  (สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530, น. 136 - 140) คือ 
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1. ประโยชน์เชิงเทียบ หมายถึง การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นดีกว่า มีประโยชน์กว่าสิ่ง
เก่าหรือวิธีปฏิบัติแบบเก่าที่ถูกแทนที่โดยนวัตกรรมนั้น โดยประโยชน์เชิงเทียบนี้อาจวัดได้ในแง่เศรษฐกิจหรือ
ในแง่อ่ืนๆ ก็ได้ เช่น ความเชื่อถือของสังคม เกียรติยศ ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ถ้าประโยชน์เชิง
เทียบอยู่ในระดับสูงก็จะส่งผลให้มีอัตราการยอมรับนวัตกรรมสูงตามไปด้วย 

2. ความเข้ากันได้ หมายถึง การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นเข้ากันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่
หรือสอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความต้องการของตน นวัตกรรมที่เข้ากับค่านิยมและปทัสถาน
ของสังคมไม่ได้ จะไม่ถูกยอมรับ หรือถูกยอมรับได้ช้ากว่านวัตกรรมที่เข้ากันได้กับค่านิยมและปทัสถานของ
สังคม 

3. ความสลับซับซ้อน หมายถึง ระดับของความยากง่ายตามความรู้สึกของคนในสังคมในการที่จะ
เข้าใจหรือที่จะน านวัตกรรมไปใช้ โดยสามารถพิจารณาความสลับซับซ้อนของนวัตกรรมด้วยการน าไปวางไว้
บนแกนมาตราส่วนประเมินค่าที่เรียงล าดับตั้งแต่ง่ายที่สุดจนถึงสลับซับซ้อนที่สุด นวัตกรรมบางอย่างง่ายแก่
การเข้าใจและง่ายที่จะน าไปใช้ แต่ส าหรับนวัตกรรมที่ซับซ้อนก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้นานกว่าจะเข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ได้ ดังนั้น ความสลับซับซ้อนของนวัตกรรมจึงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการยอมรับ
นวัตกรรม 

4. การน าไปทดลองใช้ หมายถึง ระดับที่นวัตกรรมสามารถถูกน าไปทดลองใช้ นวัตกรรมใดที่สามารถ
น าไปทดลองใช้ได้ก่อน จะท าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมนั้นได้เร็วกว่านวัตกรรมที่ไม่สามารถน าไปทดลองใช้
ก่อนได้ เพราะนวัตกรรมที่ทดลองได้จะช่วยลดความรู้สึกเสี่ยงต่อการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม ท าให้
การยอมรับเกิดข้ึนน้อยลงได ้

5. การสังเกตเห็นผลได้ หมายถึง ระดับที่ผลของนวัตกรรมสามารถเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ โดยผลของ
นวัตกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสามารถสื่อความหมายให้แก่คนในสังคมได้ง่าย จะส่งผลเชิงบวกกับ
การยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ 

ส าหรับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมคือกระบวนการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวัตกรรมของคนในสังคมหนึ่งๆ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่บุคคลจะต้องผ่านขั้นหรือระยะต่างๆ 
ตั้งแต่ขั้นแรกที่รู้เรื่องหรือมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและ
ในที่สุดก็ถึงขั้นยืนยันการตัดสินใจที่ท าไปแล้ว กระบวนการตัดสินใจแบบพิเศษแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ  
การยอมรับหรือปฏิเสธของใหม่หรือทางเลือกใหม่เมื่อสิ่งที่รับหรือปฏิเสธเป็นของใหม่หรือทางเลือกใหม่ที่
น ามาใช้แทนสิ่งเก่า การตัดสินใจจึงต้องยอมเสี่ยงภัยกับผลที่เกิดขึ้นซึ่งอาจดีหรือไม่ดีก็ได้ (Robertson T.S., 
1971, p. 57)  

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมแตกต่างจากกระบวนการในการเผยแพร่นวัตกรรม  
(Diffusion Process) ตรงที่กระบวนการในการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นเรื่องการเผยแพร่สิ่งใหม่ไปยังสมาชิกของ
ระบบสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกต่างๆ ในระบบสังคมส่วนกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทางสมองหรือในจิตใจของสมาชิกแต่ละคนในระบบสังคม 
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Robertson กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับบุคคล  (Individual 
Phenomenon) ส่วนกระบวนการในการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นกระบวนการเกี่ยวกับสังคม  (Social 
Phenomenon)  

ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม (Rogers E.M., 1983, pp. 248-250) พบว่า ลักษณะของ
บุคคลที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรมเร็วหรือช้ามี 3 ประการ ดังนี้ 

1. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูง  
หากนวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับชีวิตจะเกิดการยอมรับสูงกว่าและเร็วกว่าผู้ที่ ได้รับการศึกษาและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ า 

2. บุคลิกภาพกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมได้ เร็วและรับได้มาก มักจะเป็นผู้ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ  
มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นผู้มีเหตุผลและทัศนคติดี สามารถคิดและเข้าใจนามธรรมได้ดีกว่า และ
เป็นผู้ชอบเสี่ยงภัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. พฤติกรรมในการสื่อสาร ถ้าบุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและท าตัวเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมได้ดีมี
การเดินทางบ่อยครั้งมีโอกาสติดต่อกับผู้น าในการเผยแพร่นวัตกรรม มีโอกาสเปิดรับสื่อมวลชนหรือสื่อระหว่าง
บุคคล เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหาข่าวสารมาก และเป็นผู้ที่มีระดับการเป็น
ผู้น าทางความคิดสูง จะท าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมสูง 

องค์ประกอบของการยอมรับนวัตกรรมที่ส าคัญมี 4 ประการ คือ 
1. ลักษณะของนวัตกรรมเองมีองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดการยอมรับ เช่น องค์ประกอบภายใน

ความสอดคล้อง แบ่งเป็น ขั้นตอนสามารถแยกท าได้ สามารถปรับใช้งานได้อย่างเต็มที่ ส่วนลักษณะภายนอก
ปฏิบัติตามได้ง่าย เข้าใจง่าย มีการปฏิบัติอย่างได้ผลมาแล้วใช้เวลาน้อย 

2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการที่สามารถท าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็วนั้น  ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนพร้อมสถานการณ์แวดล้อม เพ่ือวินิจฉัยบทบาทของผู้
ถ่ายทอดนวัตกรรมและส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลดีและวางแผนเพื่อด าเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

3. กลุ่มบุคคลหรือองค์กรเป้าหมาย อัตราการยอมรับนวัตกรรมในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป 
ปริมาณการยอมรับนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการท าลายพฤติกรรมเก่าที่
ไม่เหมาะสม ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่า ต้องการแสวงหาความช านาญใหม่ๆ  ต้องการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม และต้องการได้รับความมั่นคงจากการยอมรับนวัตกรรมนั้น 

4. สถานการณ์และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ความหนาแน่นของประชากร การเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะกับสภาพของ
นวัตกรรม 

เนื่องจากการสื่อสารนวัตกรรมเป็นเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการที่มีการ
เผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อหรือช่องทางไปยังผู้รับสารหรือสมาชิกในสังคม ซึ่งจะมีการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวัตกรรมนั้นๆ สิ่งที่เกิดตามมาก็คือ ผลของนวัตกรรม  
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ผลของนวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมภายในระบบ
สังคม ในที่นี้คือการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ทั้งนี้  อาจจะ
แบ่งประเภทของผลที่เกิดจากการยอมรับนวัตกรรมได้ดังนี้  

1. ผลในทางบวกและผลในทางลบ  
 - ผลในทางบวกคือ ผลอันเกิดจากการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่ปรารถนาในสังคม  
 - ผลในทางลบคือ ผลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาในสังคม  

การที่ผลของนวัตกรรมจะเป็นที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนา ขึ้นอยู่กับว่านวัตกรรมนั้นมีผลกระทบ
ภายในสังคมอย่างไร นวัตกรรมอาจมีผลอันเป็นที่ปรารถนาส าหรับสังคมโดยรวมทั้งระบบ แต่ไม่เป็นที่
ปรารถนาส าหรับบุคคลบางกลุ่มในสังคม หรือผลของนวัตกรรมอาจเป็นที่ปรารถนาส าหรับบุคคลกลุ่มหนึ่ง
มากกว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ เกณฑ์ของความเป็นที่ปรารถนาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่จะได้รับ  

ในการศึกษาเกี่ยวกับผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลครั้งนี้ อาจน าแนวคิดเกี่ยวกับ
การเผยแพร่นวัตกรรมมาใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวัดเกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม
การชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประชาชนในประเทศได้ เนื่องจากโทรทัศน์ระบบดิจิตอลถือว่าเป็นนวัตกรรม
ใหม่ของสังคมไทยที่ส านักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านระบบดังกล่าวในสังคม ซึ่งจะส าเร็จได้ต้องอาศัยตัวแปรในเรื่องคุณลักษณะของระบบ ความสอดคล้อง กับ
ความต้องการ ความได้เปรียบของระบบ รวมทั้งความยากง่ายหรือความซับซ้อนของระบบด้วย 

นอกจากนี้ ผลของนวัตกรรมที่จะเป็นที่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนายังขึ้นอยู่กับเวลาด้วย ซึ่งนวัตกรรม
อาจมีผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลระยะสั้นและระยะยาวอาจมีความแตกต่างมากก็ได้ เช่น การ
ยอมรับโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะแรกๆ (ค.ศ. 1920) การรับชมโทรทัศน์ถือว่าเป็นกิจกรรม
ของครอบครัว ท าให้เกิดความกระชับแน่นภายในครอบครัว แต่พอระยะต่อมาโทรทัศน์กลายเป็นสื่อที่น าเสนอ
ความก้าวร้าวรุนแรงแก่เด็ก และท าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างพ่อแม่ และลูก 

2. ผลโดยตรงและผลโดยอ้อม  
 - ผลโดยตรง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยตรง เนื่องจากการยอมรับนวัตกรรมในสังคม  
 - ผลโดยอ้อม คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากผลโดยตรงของนวัตกรรม  

นอกจากจะศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของประชาชนแล้ว ในงานวิจัยครั้งนี้ยังต้องการทราบ
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยอมรับนวัตกรรม อันได้แก่ การเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ในส่วนที่เป็นผลกระทบเชิงสังคมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้รับ
สาร/สมาชิกในสังคม/ประชาชนผู้รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลฝ่ายหนึ่ง และผู้ประกอบการใน
กิจการโทรทัศน์อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งผลในทางบวกและผลทางลบ ผลโดยตรงและผลโดยอ้อม ว่าผู้ชมได้รับ
ประโยชน์จากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในด้านบวก ในเรื่องความคมชัดของภาพและเสียง การมี
ทางเลือกของช่องรายการที่เพ่ิมขึ้น แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ดังเช่น ระบบเคเบิลทีวีที่มีมาก่ อนหน้าการ
เปลี่ยนผ่านฯ และผลทางลบ คือ ผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวในการบริหารกิจการ
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ในหลายๆ ด้าน อาทิ การแข่งขันด้านเนื้อหารายการและการลงทุนในเรื่องอุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณ     
เป็นต้น  

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 
 

ข่าวสารถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ ความต้องการ
ข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลเพ่ือตัดสินใจหรือในกรณีที่ไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
นอกจากนั้น ข่าวสารยังเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้เปิดรับมีความรอบรู้และมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ อัทคิน (Atkin, 1973, p. 208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสาร
มาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่
เปิดรับข่าวสารน้อย 

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่
คิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเท่านั้น (กิติมา สุรสนธิ , 2541, น. 46-47) ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยัง
บุคคลจากช่องทางต่างๆ จึงมักถูกคัดเลือกอยู่ตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และมีความเหมาะสม
ตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร  

การเลือกสรรข่าวสารของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามสภาพบุคลิกลักษณะของบุคคลหรือสภาพ
ลักษณะทางประชากร ซึ่งจะมีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร ท าให้แต่ละคนมีกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Process) ที่แตกต่างกัน 

แคลปเปอร์ (Klapper, 1960, pp. 19-25) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับ
ข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) ในกระบวนการเลือกเปิดรับของบุคคลขั้นแรกคือ การ
เลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่มากมายหลายแหล่ง เช่น 
การเลือกซ้ือหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจตามความ
ต้องการของตน และตามทักษะความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเราแต่ละคนที่แตกต่างกัน เช่น บางคน
ถนัดที่จะรับรู้ข่าวสารผ่านการฟังมากกว่าอ่าน ก็จะชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ มากกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เมื่อผู้รับเลือกเปิดรับสื่อแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ 
การเลือกสนใจข่าวสารใดข่าวสารหนึ่ง ซึ่งโดยมากบุคคลมักเลือกสนใจข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความคิด และ
ตรงตามความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และบุคคลมักจะหลีกเลี่ยงที่ จะรับข้อมูลข่าวสารที่
ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะความขัดแย้งหรือความไม่
สมดุลภายในใจที่จะท าให้เกิดความไม่สบายใจหรือภาวะที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ 
(Cognitive Dissonance) 
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3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารตามที่ตนสนใจแล้ว ขั้นต่อไปคือ ขั้นการตีความ ซึ่งบุคคลมักตีความสิ่งที่รับรู้ตามประสบการณ์ 
แรงจูงใจ อารมณ์ และความรู้สึก ดังนั้น การท าความเข้าใจต่อข้อมูลข่าวสารของบุคคลแต่ละคน จึงแตกต่างกัน
ไป ซึ่งอาจเป็นการตีความที่ถูกหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงก็ได้ 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ  
ความต้องการ และทัศนคติของบุคคลเอง และมักจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ตนเองไม่
สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตน ข่าวสารที่บุคคลมักเลือกจดจ าไว้ เป็น
ข่าวสารที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้
มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในโอกาสต่อไป  

ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อในครั้งนี้ จะได้น าทฤษฎีการเปิดรับสื่อในการใช้เครื่องมือเพ่ือ
วัดการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประชาชนว่า มีการ
เปิดรับอย่างไร เปิดรับจากสื่อใด และข้อมูลที่เปิดรับได้แก่ข้อมูลอะไรบ้าง นอกจากนี้ ยังน าแนวคิดดังกล่าวมา
อภิปรายในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยว่า เหตุผลของการเลือก
เปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมีอะไรบ้าง อย่างไร  

ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนั้น ประชาชนได้มีการรับรู้  มีความ
เข้าใจ และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบที่ก าลังจะเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งประชาชนมีความเห็นและความพอใจ
ต่อการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. มากน้อยเพียงใด 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
 

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นรูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่ง ซึ่งมีค านิยามไว้ต่างๆ 
มากมาย ทั้งที่ ให้ความหมายในเชิงด้านทฤษฎีหรือหลักการ และการให้ความหมายที่ เน้นไปทางด้าน  
การปฏิบัติการ  

สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การ
ประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management Function) ที่ต้องอาศัยการ
วางแผนงานที่ดี และมีการกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างสรรค์และธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจดี  
มีความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มประชาชนที่องค์กรสถาบันที่
สัมพันธ์อยู่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับประชามติหรือความต้องการของประชาชน 
โดยใช้กลยุทธ์หรือวิธีการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
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สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร (The British Institute of Public Relations) ให้
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระท าที่มีการวางแผนอย่างสุขุมรอบคอบ 
และมีความพยายามอย่างไม่ลดละ เพ่ือสร้างสรรค์และธ ารงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

สะอาด ตัณศุภผล ให้ค าจ ากัดความว่า การประชาสัมพันธ์คือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการ
กระท าที่ต่อเนื่องกัน ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพ่ือให้สถาบันและกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้
สถาบันนั้นๆ ด าเนินงานไปได้ผลดี สมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส าคัญด้วย 

จากค านิยามข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผูกพันกับคนหมู่มาก     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และให้เกิดความตรงกันในด้านความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ค่านิยมระหว่างผู้ส่งสาร ซึ่งมักเป็นองค์กรหรือสถาบันกับผู้รับสาร โดยส่วนใหญ่คือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานองค์กรหรือสถาบันผู้ส่งสาร ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่จะต้อง
ด าเนินงานในหลายส่วนคือ 

1. การส ารวจและประเมินทัศนคติของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
2. ช่วยให้ฝ่ายบริหารก าหนดวัตถุประสงค์ในด้านการเพ่ิมพูนความเข้าใจแก่ประชาชนและท าให้

องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งนโยบาย แผนงาน และบุคลากรขององค์กร 
3. วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดขึ้นนี้  จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความต้องการและ

ผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ  
4. ปรับปรุงและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรก าลังด าเนินอยู่ เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจและ

เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดการวัดตัวแปรเกี่ยวกับ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ                  
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลในเรื่องความถูกต้องเหมาะสม ในการด าเนินการ และการใช้กลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลผ่านเครื่องมือและผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นในงานประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือค้นหาแนวทางการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
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2.5 ทฤษฎีอิทธิพลหรือผลของสื่อสารมวลชน 
 

เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความสามารถของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
รับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีหลายแนวคิด ดังนี้ 

 
2.5.1  ทฤษฎีเข็มฉีดยาหรือกระสุนปืน (Hypodermic Needle/Magic Bullet Theory) (ค.ศ. 

1920-1960)  
 

ทฤษฎีเข็มฉีดยาหรือกระสุนปืนเชื่อว่า สื่อมวลชนมีพลังอ านาจมหาศาลในการสร้างหรือเปลี่ยน
ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติของผู้รับสาร ซึ่งมีที่มาจากแบบจ าลองหรือทฤษฎีในเรื่องการเรียนรู้ 
(Learning Theory) ของทางจิตวิทยาคือ Stimulus-Response Theory อธิบายว่า สื่อมวลชนเปรียบเสมือน
สิ่งเร้าที่ท าให้ผู้รับสารเกิดการตอบสนองหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีพฤติกรรมเป็นไปตามสิ่งเร้า ซึ่งได้ใช้ทฤษฎีใน
การวิจัยเพ่ือหาข้อมูลมาพิสูจน์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ประเภทวิทยุและ
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะการน าไปอธิบายการใช้สื่อมวลชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้แก่ การโฆษณา
ชวนเชื่อ (Propaganda) (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 

 
2.5.2  กระบวนทัศน์อิทธิพลหรือผลอันจ ากัดของสื่อ (Limited Effect Paradigm) (ค.ศ. 1960-

1980) 
 
จากความเชื่อในเรื่องอิทธิพลอันมหาศาลของสื่อมวลชน (Powerful Media) ในยุคของทฤษฎีเข็มฉีด

ยาหรือกระสุนปืนดังกล่าว ได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือทบทวนปรากฏการณ์ในเรื่องดังกล่าวอีกมากมายจนถึงปี  
ค.ศ. 1960 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Joseph T. Klapper) ได้ประมวลสรุปผลการวิจัยว่า “สื่อมวลชนมิใช่ปัจจัย
ตัวเดียว ทั้งยังไม่ใช่ปัจจัยที่จ าเป็น (Necessary Cause) และปัจจัยที่เพียงพอ (Sufficient Cause) ที่จะส่งผล
กระทบต่อผู้รับสารได้ แต่สื่อมวลชนจ าเป็นต้องท างานร่วมกับปัจจัยอ่ืน” ที่เดอเฟลอร์ (De Fleur, 1980 อ้าง
ถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2545) ได้อธิบายค าว่า “ปัจจัยอ่ืน” คือ ทฤษฎีอิทธิพลของการเลือกสรร (Selective 
Influence Theory) ซึ่งจะท าให้สื่อใดมีอิทธิพลต่อบุคคลมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับ  ความแตกต่างของบุคคล 
(Individual Differences Theory) ความแตกต่างเชิงสังคม (Social Differentiation Theory)และลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล (Social Relationships Theory)  

ทั้งนี้ ปัจจัยแต่ละปัจจัย 3 ประการ ได้กลายเป็นตัวแปรแทรกระหว่าง “สิ่งเร้า- การตอบสนอง” หรือ 
“สื่อมวลชนกับผลกระทบที่เกิดจากสื่อ” โดยที่ความแตกต่างของบุคคลหมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ 
ความสนใจ ความต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ เพราะฉะนั้นการใช้สื่อต่างๆ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในเรื่องการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

 

2-14 

 

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของสังคมไทย จึงย่อมส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อประชาชนแต่ละคนแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะประชากรของบุคคลที่ต่างคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ มีความเข้าใจ และมีทัศนคติต่อโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่แตกต่างกัน และนอกจากความแตกต่างกันดังกล่าวในเรื่องบุคคลแล้ว การเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ยังเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของกลุ่มทาง
สังคมอีกด้วย เนื่องจากบุคคลสังกัดอยู่ในกลุ่มสังคม เช่น นับถือศาสนาเดียวกัน ชนชั้นเดียวกัน มีภูมิล าเนา
เดียวกัน หรืออยู่ในภาคเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ถึงความ
แตกต่างในการรับรู้และยอมรับว่า มีปัจจัยใดที่ท าให้การรับรู้และการยอมรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแตกต่างกัน 
ส่วนความสัมพันธ์ในสังคม ได้แก่ ปัจเจกบุคคลที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยในสังคม ย่อมจะมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดในลักษณะที่มีอิทธิพลต่อกันได้ (Personal Influence) ซึ่งบุคคลในกลุ่มเดียวกันจะรับสารจากบุคคล
ใกล้ชิด (และน่าเชื่อถือ) มากกว่าสื่อมวลชน เพราะฉะนั้น สื่อบุคคล เช่น เพ่ือน ครูหรืออาจารย์ หรือผู้น าใน
ชุมชน ฯลฯ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมีผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของประชาชนนอกเหนือไปจากการเปิดรับจากสื่อมวลชนก็ได้ 

ปัจจัยทั้ง 3 ประการของผู้รับสารแสดงให้เห็นว่า สื่อมวลชนจะมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบที่จ ากัดใน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในตัวผู้รับสารนั่นเอง ดังนั้น หากจะอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของการ
สื่อสารในเรื่องต่างๆ อย่างเช่น การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลนั้น จึงอาจน า
กระบวนทัศน์ผลกระทบอันจ ากัดของสื่อนี้ไปใช้อธิบายได้อย่างครอบคลุมและตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด 

ตัวแปรที่อาจเป็นผลกระทบต่อกระบวนการสื่อสารของส านักงาน กสทช. ที่ใช้สื่อมวลชน เพ่ือมุ่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
 

จากบทสรุปทางวิชาการที่กล่าวว่า มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคนผู้นั้นมี
ความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้นอย่างไร ในการเปลี่ยนแปลงการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ    
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลก็เช่นเดียวกัน ผู้ชมก็จ าเป็นต้องมีการเปลี่ ยนแปลงทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อระบบใหม่ที่จะใช้ด้วย ดังนั้น ในการอธิบาย
แนวคิดนี้ จึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวแปรใน 3 ส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ 
(Knowledge Change) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Performance Change) ซึ่งเรียกว่า แบบจ าลอง K A P ซึ่งแนวคิดนี้ได้อธิบายว่า หากจะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆ กับประชาชน ก็จะต้องด าเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้เสียก่อนใน
เบื้องต้น จากนั้นจึงเปลี่ยนทัศนคติ และสุดท้ายจึงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามล าดับ  
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2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
 
ความรู้เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพ
จิตวิทยา ดังนั้น ความรู้จึงเป็นความจ าที่ผู้รับสารได้เลือกสรรให้สอดคล้องกับตนเอง โดยความรู้หมายถึง การ
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง รูปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ์ สิ่งของ เหตุการณ์หรือบุคคล ซึ่ งได้จากการสังเกต 
ประสบการณ์หรือจากสื่อต่างๆ ประกอบกับความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2552, น. 35-37) คือ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิธีและการด าเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้าง โดยความรู้ที่บุคคลมีนั้น จะส่งผลต่อบุคคลในเรื่องการ
ช่วยตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้รับสารได้เข้าใจกระจ่างขึ้น ช่วยสร้างเจตคติหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่
ผู้รับสาร ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ช่วยให้ผู้รับสารก าหนดสิ่ งต่างๆ ที่จะกระท าได้อย่าง
มั่นใจขึ้น หากสารที่ได้รับตรงกับภูมิหลังของผู้รับสาร ช่วยให้ผู้รับสารได้ทราบถึงระบบความเชื่อต่างๆ ที่
หลากหลายขึ้น และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจในค่านิยมได้ชัดเจนขึ้น  

จากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้รับสารเกิดความรู้ที่ได้จากการเปิดรับสื่อ ก็จะส่งผลต่อ
ทัศนคติหรือเจตคติของผู้รับสารทั้งในทางที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งนั้น ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น 
ประสบการณ์ส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมของผู้รับสารแต่ละคน จึงจะส่งผลต่อการสร้างความรู้เช่นเดียวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ นอกจากนี้ ความรู้ในการวิจัยจึงหมายถึงความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลนั่นเอง  

 
2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 
ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม 

โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อที่พร้อมส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต ดังนั้น ทัศนคติจึงประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความเชื่อ ความเข้าใจหรือการรับรู้  (Cognition/Perception) อารมณ์/
ความรู้สึก (Affection) และความพร้อมที่จะกระท า (behavior/ Intention to Act) ทัศนคติจึงเป็นตัวกลาง
ระหว่างความรู้และพฤติกรรม โดยจุมพล รอดค าดี (2532) ได้กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ว่า 
มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรกคือ การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชนหรือบุคคลอ่ืน ระดับที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก การเปลี่ยน
ระดับนี้จะมาจากประสบการณ์หรือความประทับใจหรือความพึงพอใจ รวมทั้งสิ่งที่ท าให้เกิดความสะเทือนใจ 
และระดับที่สามคือ การเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตในสังคมที่มีผลต่อบุคคล  
ท าให้ต้องปรบัพฤติกรรมเดิมใหม่ 
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกล่าวคือ หากความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดระดับหนึ่งก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
องค์ประกอบของการสื่อสาร อาทิ คุณสมบัติของผู้ส่งสาร ลักษณะของข่าวสาร คุณสมบัติของช่องทาง 
การสื่อสารและคุณสมบัติของผู้รับสาร ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2552, น. 38-39) คือ 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกก็จะเพ่ิมมากขึ้นใน
ทางบวก เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนทัศนคติเดิมก็จะเพ่ิมเป็นบวกมากขึ้นด้วย ในทางกลับกันหาก
ทัศนคติเดิมของบุคคลเป็นไปในทางลบ ก็จะยิ่งท าให้บุคคลมีทัศนคติไปในทางลบมากข้ึน และการเปลี่ยนแปลง
ไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกก็จะเริ่มลดลงและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบ ขณะที่หากทัศนคติเดิมของบุคคลเป็นไปในทางลบก็จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก  

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลสามารถท าได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีดังกล่าวคือ การเปิดรับเนื้อหาหรือ
ข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อาทิ การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ใน
เรื่องการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยการเปิดรับสื่อจะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งรวมถึงการรับรู้ และความพึงพอใจ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้น าแนวคิดและ
ทัศนคติข้างต้นมาประยุกต์กับแนวคิดในเรื่องคุณลักษณะ 5 ประการของนวัตกรรม และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ของตัวแปรทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ทัศนคติในที่นี้หมายถึง ทัศนคติท่ีมีต่อนวัตกรรมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะ 5 ประการของนวัตกรรม คือ ประโยชน์เชิงเทียบ ความเข้ากันได้ ความ
สลับซับซ้อน การน าไปทดลองใช้ และการสังเกตเห็นผลได้ และยังก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ
เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอลด้วย 

 
2.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรมคือ การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเรา ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ ทัศนคติของบุคคลนั้น โดยการที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันก็เนื่องมาจากความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมาจากการเปิดรับสื่อและ
การตีความหมายของสารที่ได้รับมา  

ส่วนแนนซี ชวาร์ตซ์ (Schwartz อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2552, น. 39-41) ได้ระบุถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ กล่าวคือ ทัศนคติเป็นตัวกลางที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้และพฤติกรรม ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กัน และอาจท าให้เกิดพฤติกรรมตามมาหรือไม่
ก็ได้  
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จากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดทั้ง 
3 แนวคิดที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ จึงน าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวแปร
ความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีต่อโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นตัวแปรตามท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรต้น อัน
ได้แก่ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของผู้รับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในปี ค.ศ. 2008 พบว่า ประชาชนอังกฤษร้อยละ 89 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และส่วนใหญ่มีความตระหนักเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  รวมทั้งหมดร้อยละ 68 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล (Digital UK & Ofcom, 2008, p. 9)  

เช่นเดียวกับงานวิจัยในประเทศออสเตรเลีย พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 95 มีความตระหนักในการ
เปลี่ยนการรับชมโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ร้อยละ 95 ยังมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ของรัฐบาลในการเปลี่ยนการ
รับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล รวมถึงมีทัศนคติเป็นไปในทางบวกและเป็นกลาง
เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และร้อยละ 85 ยังมีความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (The Department of Broadband, Communications and the Digital 
Economy, 2012, pp. i - iv) นอกจากนี้ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ทดลองรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา ด้วยการติดตั้ง Talking Set-top Box ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่า 2 ใน 3 มีความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ิมขึ้นภายหลัง
จากได้รับการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ Set-top Box และไม่มีปัญหาในทางเทคนิคหรือปัญหาการใช้งาน 
Talking Set-top Box ( The Department of Broadband, Communications and the Digital 
Economy, 2011, p. 4) 

จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจและการสร้าง
ความตระหนัก และศึกษาถึงวิธีการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลของ
ประชาชนทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากงานวิจัยทั้งสองเรื่อง  ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
น ามาใช้ในการสร้างตัวแปรและเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ในการวิจัยว่า จะต้องวัดในส่วนใดบ้าง อย่างไร และ
เมื่อได้ผลการวิจัยก็จะสามารถน ามาเทียบเคียง เพ่ืออภิปรายว่าผลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสอดคล้อง
กับผลที่เกิดขึ้นจากผลวิจัยของทั้ง 2 ประเทศหรือไม่ หากสอดคล้องจะสอดคล้องด้วยบริบทใด หรือหากไม่
สอดคล้องเป็นเพราะด้วยตัวแปรหรือเหตุผลใดเป็นส าคัญ  
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล” ได้ก าหนดใช้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix-Method Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ผลการศึกษาครอบคลุมและ
เข้าถึงรายละเอียด อันจะเป็นประโยชน์ในการน าผลการศึกษาที่ได้ประยุกต์ส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการ โดยรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดั งกล่ าว  
มีดังนี ้

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix-Method Research) ในการศึกษา 

แบ่งเป็น  
1. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิง

ปริมาณ 2 รูปแบบ คือ 1) วิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง (Cross-sectional Survey) และ 2) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรสภาพที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยน
ผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลจากสื่อต่างๆ ความรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ และปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

2. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิง
คุณภาพ 2 รูปแบบ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ 2) การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Group Interview) ที่เป็นประโยชน์ต่อผลการวิจัย และเพ่ือให้ได้ผลของการศึกษาการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ 
ดังนี้ 

 
3.2.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณได้แบ่งตามลักษณะ

วิธีการศึกษาออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 3.2.1.1 การวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง 

ประชากร 
การศึกษาในส่วนการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง ได้ก าหนดให้ประชากรเป้าหมายหรือ

หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้แก่ ผู้ชมโทรทัศน์ (User) ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ หมายถึง ประชาชนใน
พ้ืนที่ 11 เขต ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีหลักในการส่งสัญญาณระบบดิจิตอล โดยทั้ง 11 เขตพ้ืนที่ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น 
และอุดรธานี ทั้งนี้ ขอบเขตที่แน่นอนของพ้ืนที่ประชากรจะถือเอาพ้ืนที่ที่อยู่ในรัศมีก าลังส่งจากเสาส่งสัญญาณ
ของสถานีหลักในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในกรณีที่ก าลังส่งมีรัศมีเกินกว่าขอบเขตของจังหวัดที่ก าหนด เข้าไป
ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ถือเอาพ้ืนที่ที่เกินไปนั้นอยู่ในประชากรการศึกษาด้วย ยกเว้นพื้นที่ที่เกินเป็นอาณาเขตของ
ประเทศอ่ืน และกรณีที่ก าลังส่งมีรัศมีน้อยกว่าขอบเขตของจังหวัด ให้ถือเอาเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ในรัศมีก าลังส่ง
เท่านั้น 

การศึกษาครั้งนี้ได้ถือเอาบ้านหรือที่อยู่อาศัยลักษณะอ่ืนเป็นประชากรในการเข้าถึง
หรือหน่วยสุ่ม (Accessible Population /Sampling Unit) ซึ่งส าหรับบ้านในที่นี้หมายรวมถึงอาคารทุก
ประเภท อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม หอพัก เป็นต้น ที่มีการจดทะเบียนบ้านกับ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจากข้อมูลสถิติจ านวนประชากรและบ้านทั่วประเทศ ณ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า พ้ืนที่สถานี
หลักท่ีก าหนดมีจ านวนครัวเรือน ดังนี้ 

   กรุงเทพมหานคร  มีจ านวนบ้าน  2,727,494 หลัง 
   นครราชสีมา  มีจ านวนบ้าน    907,226 หลัง 
   สงขลา   มีจ านวนบ้าน    505,186 หลัง 
   เชียงใหม่  มีจ านวนบ้าน    745,345 หลัง 
   อุบลราชธานี  มีจ านวนบ้าน    560,651 หลัง 
   สุราษฎร์ธานี  มีจ านวนบ้าน    462,810 หลัง 
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   ระยอง   มีจ านวนบ้าน   417,763 หลัง 
   สิงห์บุรี   มีจ านวนบ้าน     74,172 หลัง 
   สุโขทัย   มีจ านวนบ้าน   208,053 หลัง 
   ขอนแก่น  มีจ านวนบ้าน   585,161 หลัง 
   อุดรธานี   มีจ านวนบ้าน   482,254 หลัง 
   รวม     7,676,115 หลัง 

กลุ่มตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในส่วนของการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง โดย

ใช้วิธีการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 5 
ดังนี้ 
 

สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 

n = 
N

1+Ne2 
 
   ก าหนดให้ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     N = ประชากร 
     e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

จากผลการแทนค่าสูตรดังกล่าว จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ของสถานีหลัก 
จังหวัดละประมาณ 400 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 4,400 ตัวอย่าง แต่เนื่องจากทางคณะท างานและส านักงาน
กสทช. ต้องการให้การส ารวจเป็นไปอย่างครอบคลุมและได้ผลที่ ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด จึงได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างให้สูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาทั้ง 11 จังหวัด รวมกันไว้ที่ 6,000 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 1,000 ตัวอย่าง และจังหวัดอ่ืนจังหวัดละ 500 ตัวอย่าง เนื่องจากกรุงเทพมหานครมี
จ านวนประชากรในสัดส่วนที่มากที่สุด จากนั้นจึงใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ตาม
ช่วงชั้น (Stratified Sampling) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างกระจายตัวภายในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
ตามโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งโควตาตามความใกล้ไกลจากเสารับส่งสัญญาณหลักที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นั้นๆ กับประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์/หอพัก/แมนชั่น 
และท่ีอยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมมากที่สุด 
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ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
ตามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ เนื่องด้วย
ถือเอาบ้านเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น 
หนึ่งคนต่อหนึ่งหลังคาเรือน 

3.2.1.2 การวิเคราะห์เนื้อหา 
การศึกษาในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา ได้ก าหนดให้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เป้าหมายหรือหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส านักงาน กสทช. ได้
ผลิตและน าไปเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อแผ่นพับ สื่อโฆษณาทาง
สถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ 

 
3.2.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้แบ่งตามลักษณะ

วิธีการศึกษาออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 3.2.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ประชากร 
การศึกษาในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ก าหนดประชากรเป็นผู้ประกอบการในกิจการ

โทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต และกลุ่มตัวอย่างตามการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง 
กลุ่มตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่ม

ตั วอย่ างแบบไม่ ใช้ความน่ าจะเป็น  (Non-probability Sampling) แบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น ผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับ
ใบอนุญาต จ านวน 5 ราย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวางที่
เป็นผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจ านวน 22 ราย แบ่งตามพ้ืนที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณพ้ืนที่สถานีละ 2 ราย 

3.2.2.2 การประชุมเฉพาะกลุ่ม 
ประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในส่วนการประชุมเฉพาะกลุ่มได้ก าหนดให้ประชากรเป้าหมายหรือหน่วย

วิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล อาทิ ผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โครงข่ายส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานก ากับดูแลการออกอากาศโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกันจ านวนไม่เกิน 20 คน
ต่อครั้ง รวมการประชุมเฉพาะกลุ่ม 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการประชุมเฉพาะกลุ่ม
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ทั้งสิ้นไม่เกิน 80 คน โดยก าหนดสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้ชมและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากผู้ชมตามความ
เหมาะสม 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 2 ส่วน ตามรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
 
3.3.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 
ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบ ( Interviewing-

Scheduled Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 7 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 

แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก

ไปสู่ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 6 ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 

 
3.3.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
ก าหนดเครื่องมือในการวิจัยคือแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมเฉพาะกลุ่ม โดย

เป็นค าถามแบบปลายเปิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีประเด็นค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 การรับรู้ข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
ประเด็นที่ 2 ความตระหนักหรือการเห็นความส าคัญที่มีต่อการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบ 

แอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล 
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นและทัศนคติที่ได้จากประสบการณ์การทดสอบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเด็นที่ 4 อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงการทดสอบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล 
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ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม 
 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 

3.4.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
 
ในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นต่างจังหวัดจะมีทีมในพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นนักวิชาการ 1 คน และผู้เก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 5-10 คน 
1. ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มเลือกตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่ร่วมกับผู้ประสานงาน โดยอาศัยแผนที่

แสดงพ้ืนที่ครอบคลุมเสาส่งสัญญาณและข้อมูลจ านวนครัวเรือนของหน่วยย่อยในพ้ืนที่ เช่น อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน และสภาพที่อยู่อาศัย ประกอบกัน 

2. ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงอบรมให้ทีมในพ้ืนที่ทราบถึงหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการ
วิจัย ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 

3. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยวิธี 
3.1 ให้ผู้ตอบกรอกค าตอบเอง โดยช่วยอธิบายในกรณีที่ไม่เข้าใจค าถามชัดเจน 
3.2 ใช้การสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถาม ( Interviewing-scheduled) ในกรณีที่จ าเป็น เช่น 

ผู้ตอบไม่สะดวกในการอ่านและเขียนแบบสอบถาม 
4. เริ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณทุกพ้ืนที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2558 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2558 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6. ด าเนิ นการแจกกล่องรับสัญญาณ  (Set-top Box) และเก็บข้อมูลใน เขตปริมณ ฑลของ

กรุงเทพมหานคร  
 

3.4.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

1. เริ่มเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยวิเคราะห์ที่ก าหนด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน พ.ศ. 
2559 

2. เริ่มเก็บข้อมูลจากการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อาทิ ผู้ชม ผู้ประกอบการ โครงข่ายส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลใน    
4 ภูมิภาค เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ตามรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งจากวิธีการส ารวจเชิงตัดขวางและการวิเคราะห์เนื้อหาใช้

วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย 

 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการสรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมเฉพาะ

กลุ่มเป็นหมวดหมู่ (Categorization) ตามประเด็นที่ก าหนดไว้แล้วน ามาประมวลผลร่วมกับผลการศึกษาที่ได้
จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล จะใช้แนวคิดทฤษฎีในเรื่องการเปิดรับสื่อ 
ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ การสร้างการยอมรับให้แก่บุคคลผู้รับสาร 
และท าให้สามารถมองเห็นว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 
3.6.1 รายงานผลการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณ น าเสนอในรูปแบบของตารางทางสถิติ 

พร้อมสรุปและอภิปรายผล และข้อมูลเชิงคุณภาพ น าเสนอในรูปแบบการสรุปประเด็นการประชุมเฉพาะกลุ่ม
เป็นประเด็นต่างๆ 

 
3.6.2 การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
3.6.3 การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าเสนอในรูปแบบสรุปผลการด าเนินงาน

และการบรรยายสรุปโดยคณะผู้วิจัย 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล 

  
 การศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การเปิดรับ 
ความรู้ ทัศนคติปัญหา และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับชมวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและการ
เปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล โดยคณะที่ปรึกษาได้แบ่งรายละเอียดการศึกษาออกเป็น 9 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเชิงกายภาพพ้ืนที่และข้อมูลที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณ 
4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 4.3 ลักษณะทั่วไปเก่ียวกับการรับชมโทรทัศน์ 
4.4 การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 4.5 ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 4.6 ทัศนคติเก่ียวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 4.7 ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 4.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
 4.9 ปัจจัยที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเชิงกายภาพพื้นที่และข้อมูลที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณ 
 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขตสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
สถานีหลัก จ านวน 11 สถานี โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณ ดังนี้ 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณกรุงเทพมหานคร จ านวน         1,000 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณขอนแก่น  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณเชียงใหม่  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณนครราชสีมา  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณระยอง  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสงขลา  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสุโขทัย  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสุราษฎร์ธานี จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณสิงห์บุรี  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณอุดรธานี  จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 พ้ืนที่สถานีส่งสัญญาณอุบลราชธานี จ านวน  500 ตัวอย่าง 
 รวม     จ านวน          6,000 ตัวอย่าง 
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รายละเอียดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง แยกตามรายจังหวัดที่อยู่ในแต่ละสถานีหลัก 11 สถานี จ านวน 40 จังหวัด 

 

เสาสัญญาณ จังหวัด จ านวน (ตัวอย่าง) 

1. เสากรุงเทพฯ (12 จังหวัด) กรุงเทพฯ 303 

  นนทบุรี 112 

  ปทุมธานี 100 

  นครปฐม 100 

  พระนครศรีอยุธยา 77 

  สมุทรปราการ 60 

  สมุทรสงคราม 60 

  สมุทรสาคร 59 

  สุพรรณบุรี 50 

  ฉะเชิงเทรา 30 

  นครนายก 29 

  ราชบุรี 20 

  รวม 1000 

2. เสาอุบลราชธานี (4 จังหวัด) อุบลราชธานี 383 

  อ านาจเจริญ 94 

  ยโสธร 14 

  ศรีสะเกษ 9 

  รวม 500 

3. เสาสงขลา (2 จังหวัด) สงขลา 461 

  พัทลุง 39 

  รวม 500 

4. เสาสุโขทัย (4 จังหวัด) สุโขทัย 198 

  พิษณุโลก 170 

  ก าแพงเพชร 91 

  พิจิตร 41 

  รวม 500 

5. เสาสิงห์บุรี (5 จังหวัด) สิงห์บุรี 200 

  อ่างทอง 153 
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เสาสัญญาณ จังหวัด จ านวน (ตัวอย่าง) 
  ชัยนาท 50 
  ลพบุรี 47 

  สุพรรณบุรี 50 

  รวม 500 

6.เสาระยอง (3 จังหวัด) ระยอง 350 

  จันทบุรี 100 

  ชลบุร ี 50 

  รวม 500 

7. เสาสุราษฎร์ธานี (1 จังหวดั) สุราษฎร์ธานี 500 

  รวม 500 

8. เสาเชียงใหม่ (2 จังหวัด) เชียงใหม่ 279 

  ล าพูน 221 

  รวม 500 

9.เสานครราชสีมา (1 จังหวัด) นครราชสีมา 500 

  รวม 500 

10. เสาขอนแก่น (4 จังหวัด) ขอนแก่น 250 

  มหาสารคราม 125 

  กาฬสินธุ์ 100 

  อุดรธานี 25 

  รวม 500 

11. เสาอุดรธานี (2 จังหวัด) อุดรธานี 350 

  หนองคาย 150 

  รวม 500 

  รวมทั้งสิ้น 6,000 
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ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่สัญญาณสถานีส่งสัญญาณหลัก 11 สถานี
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 6,000 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 43.34 ปี มีจ านวนเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 จบ
การศึกษาสูงสุดระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.3 ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
23.4 และส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 

ด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 76.3 มี
กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นโดยสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 67.8 โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในแฟลตหรือ 
อพาร์ทเม้นท์ และอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม รวมกันที่มีจ านวน 271 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะที่อยู่อาศัย
กลุ่มนี้ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ชั้นที่  2-4 ของแฟลต/อพาร์ทเม้นท์/อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 
คิดเป็นร้อยละ 52.8 ทั้งนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ ส่วน
ใหญ่ใช้สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ด้วยการติดตั้งไว้บนหลังคาที่พักอาศัย 
คิดเป็นร้อยละ 51.8 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 3.9 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 2,323 38.7 

หญิง 3,677 61.3 

รวม 6,000 100 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 3,677 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 
ขณะที่เพศชายมีจ านวน 2,323 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ อายุเฉลี่ย 

อายุไม่เกิน 20 ปี 310 5.2 43.34 

อายุ 21-40 ปี 2,255 37.6 

อายุ 41-60 ปี 2,787 46.4 

อายุ 61 ปีขึ้นไป 648 10.8 

รวม 6,000 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 43.34 ปี และอยู่ในช่วงวัยกลางคน โดยเมื่อแบ่งเป็น
กลุ่มอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 41-60 ปี มีจ านวน 2,787 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 
รองลงมาคือ กลุ่มช่วงอายุ 21-40 ปี มีจ านวน 2,255 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 ถัดมา คือกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป 
มีจ านวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และกลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี มีจ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสมาชิกในครัวเรือน 
 

จ านวนสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวนสมาชิกเฉลี่ย 

1-3 คน 2,456 40.9 4 

4-6 คน 3,166 52.8 

7-9 คน 336 5.6 

10 คนข้ึนไป 42 0.7 

รวม 6,000 100 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน โดยเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มๆ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 คน มีจ านวน 3,166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 
รองลงมา มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน มีจ านวน 2,456 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 ถัดมา มีสมาชิกใน
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ครอบครัวจ านวน 7-9 คน มีจ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 10 คนขึ้น
ไป มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4,101 68.3 

ปริญญาตรี 1,648 27.5 

สูงกว่าปริญญาตรี 251 4.2 

รวม 6,000 100 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 4,101 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 1,648 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 455 7.6 

ค้าขาย 1,409 23.4 

ลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท 543 9.0 

ธุรกิจส่วนตัว 719 12.0 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 765 12.8 

เกษียณอายุ 121 2.0 

รับจ้าง 693 11.6 

เกษตรกร 1,070 17.8 
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อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

วิศวกร ไอท ีหรืออาชีพเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ 28 0.5 

อ่ืนๆ 197 3.3 

รวม 6000 100 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีจ านวน 1,409 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.4 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 1,070 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ถัดมา อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 765 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 719 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 อาชีพรับจ้าง มีจ านวน 693 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 อาชีพลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษัท มีจ านวน 543 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 อาชีพอ่ืนๆ มีจ านวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เป็นผู้เกษียณอายุ มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และอาชีพวิศวกร ไอที 
หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 1,069 17.8 

10,000-20,000 บาท 1,782 29.7 

20,001-30,000 บาท 1,363 22.7 

30,001-40,000 บาท 489 8.2 

40,001-50,000 บาท 278 4.6 

50,001 บาทข้ึนไป 328 5.5 

ไม่ตอบ 691 11.5 

รวม 6,000 100 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่  10,000 – 20,000 
บาท มีจ านวน 1,782 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา มีรายได้ครัวเรือเฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 
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บาท มีจ านวน 1,363 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ถัดมา มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 1,069 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.8 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 มีรายได้ 50,001 
บาทขึ้นไป มีจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท มีจ านวน 278 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ ทั้งนี ้ผู้ไม่ตอบมีจ านวน 691 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5  
 

ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 
 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 4,576 76.2 

บ้านแฝด 84 1.4 

ทาวน์เฮาส์ 484 8.0 

อาคารชุด/คอนโดมิเนียม/แฟลต/อพาร์ทเมนท์ 271 4.5 

- ชั้นล่าง  (69 คน ร้อยละ 25.5)  

- ชั้น 2-4  (143 คน ร้อยละ 52.8)  

- ชั้น 5-10  (50 คน ร้อยละ 18.4)  

- ชั้น 10 ขึ้นไป  (9 คน ร้อยละ 3.3)  

อาคารพาณิชย์ 508 8.5 

อ่ืนๆ 77 1.3 

รวม 6,000 100 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว มีจ านวน 4,576 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.2 รองลงมาอาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ มีจ านวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ถัดมา อาศัยอยู่ในทาวน์
เฮ้าส์ มีจ านวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อาศัยอยู่ในอาคารชุด/คอนโดมิเนียม/แฟลต/อพาร์ทเมนท์ มี
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 อาศัยอยู่ในบ้านแฝด มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และอาศัยอยู่
ในที่อยู่อาศัยลักษณะอ่ืนๆ มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะอาคารชุด/คอนโดมิเนียม/แฟลต/อพาร์ทเมนท์ ที่มีจ านวน 271 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ชั้นที่ 2-4 มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ อาศัยอยู่ที่ชั้นล่าง มีจ านวน 
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69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ถัดมา อาศัยอยู่ในชั้นที่ 5-10 มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และอาศัยอยู่
ในชั้น 10 ขึ้นไป มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย 
 

ลักษณะการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นเจ้าของสมบูรณ์ 4,069 67.8 

เป็นเจ้าของร่วม 597 10.0 

มีภาระจ านอง 182 3.0 

สัญญาเช่า 725 12.1 

อ่ืนๆ 425 7.1 

รวม 5,998 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 2 คน 

 
จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยสมบูรณ์ มีจ านวน 4,069 คน คิด

เป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ มีสัญญาเช่าที่พักอาศัย มีจ านวน 725 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ถัดมา เป็น
เจ้าของร่วม มีจ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีภาระจ านอง มีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ
มีลักษณะการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยแบบอ่ืนๆ มีจ านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยและต าแหน่งที่ตั้งสายอากาศ 
 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย การวางต าแหน่งสายอากาศรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 
  ที่ยังใช้งานได้อยู่ 

รวม 

สายอากาศแบบ
หนวดกุ้ง         

(รับสัญญาณใกล้กับ
โทรทัศน์) 

สายอากาศแบบ
หนวดกุ้ง 
ก้างปลา 

(รับสัญญาณริม
หน้าต่าง) 

สายอากาศแบบ
ก้างปลา 

(รับสัญญาณบน
หลังคา) 

บ้านเดี่ยว 481 
(ร้อยละ 16.3) 

300 
(ร้อยละ 10.2) 

1,529 
(ร้อยละ 51.8) 

2,310 
(ร้อยละ 78.3) 

บ้านแฝด 12 
(ร้อยละ 0.4) 

3 
(ร้อยละ 0.1) 

16 
(ร้อยละ 0.5) 

31 
(ร้อยละ 1.1) 

ทาวน์เฮาส ์ 115 
(ร้อยละ 3.9) 

22 
(ร้อยละ 0.7) 

126 
(ร้อยละ 4.3) 

263 
(ร้อยละ 8.9) 

อาคารชุด/คอนโดมเินียม 22 
(ร้อยละ 0.7) 

7 
(ร้อยละ 0.2) 

7 
(ร้อยละ 0.2) 

36 
(ร้อยละ 1.2) 

แฟลต/อพาร์ทเมนท ์ 44 
(ร้อยละ 1.5) 

17 
(ร้อยละ 0.6) 

19 
(ร้อยละ 0.6) 

80 
(ร้อยละ 2.7) 

อาคารพาณิชย ์ 54 
(ร้อยละ 1.8) 

18 
(ร้อยละ 0.6) 

114 
(ร้อยละ 3.9) 

186 
(ร้อยละ 6.3) 

อื่นๆ 18 
(ร้อยละ 0.6) 

1 
 

26 
(ร้อยละ 0.9) 

45 
(ร้อยละ 1.5) 

รวม 746 
(ร้อยละ 25.3) 

368 
(ร้อยละ 12.5) 

1,837 
(ร้อยละ 62.2) 

2,951 
(ร้อยละ 100) 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ วางสายอากาศส าหรับรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินไว้บน
หลังคามากที่สุด มีจ านวน 1,837 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ วางสายอากาศส าหรับรับส่งสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินไว้ใกล้กับโทรทัศน์  มีจ านวน 746 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และวางสายอากาศส าหรับรับส่ง
สัญญาณภาคพ้ืนดินไว้ริมหน้าต่าง มีจ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ ซึ่งพิจารณาได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สายอากาศแบบก้างปลา เนื่องจากเป็นสายอากาศที่นิยมติดตั้งบนหลังคา ทั้งนี้ เมื่อ
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พิจารณาที่ตั้งสายอากาศตามลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ 
อาคารพาณิชย์ และอ่ืนๆ นิยมติดตั้งสายอากาศแบบก้างปลาไว้บนหลังคา ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในอาคาร
ชุด/คอนโดมิเนียมและแฟลต/อพาร์ทเมนท ์นิยมติดตั้งสายอากาศแบบหนวดกุ้งไว้ใกล้กับโทรทัศน์  
 
4.3 ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ 
 

4.3.1 ข้อมูลโทรทัศน์ที่ใช้งานในครัวเรือน 
 
 เมื่อพิจารณาด้านจ านวนโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานเป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่มีโทรทัศน์ที่ใช้งาน
ประจ าเพียงเครื่องเดียว คิดเป็นร้อยละ 48.5 และเมื่อพิจารณาเฉพาะโทรทัศน์เครื่องหลักที่ใช้งานเป็นประจ า 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโทรทัศน์ประเภท CRT มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 อายุการใช้งานส่วนใหญ่มากกว่า 3 
ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน และรับชม 3-6 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน อย่างละ
ร้อยละ 41.1 โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานเป็นประจ า 
 

จ านวนเครื่อง จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวนเครื่อง 
โดยเฉลี่ย 

1 2,909 48.5 1 

2 2,052 34.2 

3 722 12.0 

4 227 3.8 

5 65 1.1 

6 16 0.3 

7 1 0.0 

8 2 0.0 
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จ านวนเครื่อง จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวนเครื่อง 
โดยเฉลี่ย 

9 5 0.1  

รวม 5,999 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 1 คน 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานประจ าเฉลี่ย 1 เครื่อง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีโทรทัศน์จ านวน 1 เครื่อง มีจ านวน 2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา มีโทรทัศน์ 2 
เครื่อง มีจ านวน 2,052 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ถัดมา มีโทรทัศน์จ านวน 3 เครื่อง มีจ านวน 722 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 มีโทรทัศน์จ านวน 4 เครื่อง มีจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 มีโทรทัศน์จ านวน 5 เครื่องมี
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีโทรทัศน์จ านวน 6 เครื่อง มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และมี
โทรทัศน์จ านวน 9 เครื่อง มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีโทรทัศน์ในครัวเรือน 7-8 
เครื่อง มีจ านวนเพียง 3 คน 
 

ตารางที ่4.11 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทโทรทัศน์ 
 

ประเภทโทรทัศน์ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

CRT TV 2,996 44.5 

LCD TV 1,981 29.4 

LED TV 1,427 21.2 

SMART TV 264 3.9 

PLASMA TV 70 1.0 

รวม 6,738 100 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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จากตารางที่  4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรทัศน์ประเภท CRT TV มีจ านวน 2,996 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา ใช้โทรทัศน์ประเภท LCD TV มีจ านวน 1981 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
29.4 ถัดมา ใช้โทรทัศน์ประเภท LED TV มีจ านวน 1,427 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.2 ใช้โทรทัศน์ประเภท 
SMART TV มีจ านวน 264 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.9 และใช้โทรทัศน์ประเภท PLASMA TV มีจ านวน 70 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาจ านวนและร้อยละทั้งหมดแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งใช้โทรทัศน์ที่รองรับการออกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD) 

 
ตารางที ่4.12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของเครื่องโทรทัศน์ 

 

อายุของเครื่องโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 เดือน 106 1.8 

มากกว่า 3 เดือน  
แต่น้อยกว่า 1 ปี 

653 10.9 

1-3 ปี 2,009 33.5 

มากกว่า 3 ปี 2,798 46.7 

ไม่ทราบ 425 7.1 

รวม 5,991 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 9 คน 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า โทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 3 ปี                 
มีจ านวน 2,798 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา มีอายุการใช้งาน 1-3 ปี มีจ านวน 2,009 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.5 ถัดมา มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี มีจ านวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ไม่
ทราบอายุการใช้งาน มีจ านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 3 เดือน มีจ านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลารับชมโทรทัศน์ต่อวัน 
 

ระยะเวลารับชมต่อวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 337 5.6 

1-3 ชั่วโมงต่อวัน 2,459 41.1 

3-6 ชั่วโมงต่อวัน 2,463 41.1 

มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 730 12.2 

รวม 5,989 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 11 คน 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ประมาณ 3-6 ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวน 
2,463 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และรองลงมาใช้เวลาเกือบจะเท่ากัน คือ รับชม 1-3 ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวน 
2459 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 ถัดมา รับชมมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวน 730 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 
และรับชมน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ 

 
4.3.2 ข้อมูลระบบโทรทัศน์ที่รับชม 

 
ด้านระบบโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่รับชมระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม คิด

เป็นร้อยละ 54.6 ขณะที่มีผู้รับชมระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ซึ่งจ านวนนี้มีผู้รับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ร้อยละ 77.9 ของผู้รับชมระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
เฉพาะผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า ร้อยละ 86.1 รับชมผ่านอุปกรณ์ Set-top Box ที่ และมีการใช้
สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณดิจิตอลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.0 โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้ 
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ตารางที ่4.14 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระบบโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ า 
 

ระบบโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ า จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ 2,828 39.2 

- แอนะล็อก (626 ค าตอบ ร้อยละ 22.1)  

- ดิจิตอล  (2,202 ค าตอบ  
ร้อยละ 77.9) 

 

ระบบเคเบิลทีวี 453 6.3 

ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 3,940 54.6 

รวม 7,221 100 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเป็น

ประจ า มีจ านวน 3,940 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมา รับชมโทรทัศน์ระบบรับส่งสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ มีจ านวน 2,828 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.2 และรับชมผ่านระบบเคเบิลทีวี มี
จ านวน 453 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้รับชมด้วยระบบสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินเป็นประจ า ที่มีจ านวน 2,828 ค าตอบ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมด้วยระบบดิจิตอล มีจ านวน 2,202 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 77.9 และรับชมด้วยระบบแอนะล็อก มีจ านวน 626 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.1 
 

ตารางที ่4.15 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ท่ีใช้รับชม 
 

การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอลภายใน 307  13.9 

โทรทัศน์ที่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณ 
หรือ Set-top Box 

1,895 86.1 

รวม 2,202 100 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีจ านวน 2,202 คน โดยส่วน
ใหญ่เป็นการรับชมผ่านโทรทัศน์ที่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณหรือ Set-top Box จ านวน 1895 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.1 และรับชมผ่านโทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอลภายใน จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 
 

ตารางที ่4.16 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามสายอากาศรับสัญญาณท่ีใช้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 

สายอากาศรับสัญญาณ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สายอากาศแบบหนวดกุ้ง 496 22.5 

สายอากาศแบบก้างปลา 1,388 63.0 

สายอากาศรับสัญญาณภายในอาคาร 318 14.5 

รวม 2,202 100 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยใช้สายอากาศแบบ

ก้างปลา มีจ านวน 1,388 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมา ใช้สายอากาศแบบหนวดกุ้ง มีจ านวน 496 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และใช้สายอากาศรับสัญญาณภายในอาคาร มีจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
ตามล าดับ 
 

4.3.3 ข้อมูลการแจกคูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
 ส าหรับผลการแจกคูปองส่วนลดของ ส านักงาน กสทช. พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับคูปองแลกซื้อจาก 
ส านักงาน กสทช. คิดเป็นร้อยละ 74.4 ขณะที่มีผู้ไม่ได้รับคูปอง คิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยสาเหตุที่ไม่ได้รับ 
เนื่องมาจากไม่ได้เป็นเจ้าบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของผู้ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อจากส านักงาน กสทช. 
ทั้งหมด ขณะที่ผู้ได้รับคูปองนั้น ส่วนใหญ่น าไปแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คิดเป็นร้อย
ละ 72.7 ของผู้ได้รับคูปองแลกซื้อจากส านักงาน กสทช. ทั้งหมด โดยในส่วนของผู้ที่ได้รับคูปองแต่ไม่น าไปแลก
ซื้อนั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่สนใจหรือไม่ต้องการแลกซื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.4 โดยมี
รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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ตารางที ่4.17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการได้รับคูปองแลกซ้ือของส านักงาน กสทช. 
 

คูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ได้รับ 1,537 25.6 

ได้รับ 4,463 74.4 

รวม 6,000 100 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. มีจ านวน 
4,463 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. มีจ านวน 
1,537 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 
 

ตารางที่ 4.18 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 

 

สาเหตุที่ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อของ
ส านักงาน กสทช. 

จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน 815 52.9 

ไม่อยู่ในลักษณะที่อยู่อาศัยที่จะได้รับคูปอง 187 12.1 

อ่ืนๆ 539 35.0 

รวม 1,541 100 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

หมายเหตุ: มีผู้ให้เหตุผลมากกว่า 1 ข้อ 
โดยตอบว่า ไม่ได้เป็นทั้งเจ้าบ้านและอาศัยอยู่ในแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. ส่วนใหญ่ระบุ
สาเหตุที่ ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อว่า เพราะไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน มีจ านวน 815 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 52.9 
รองลงมา ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อเพราะสาเหตุอ่ืนๆ มีจ านวน 539 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 35.0 และสาเหตุที่
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ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อเพราะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่อยู่อาศัยที่จะได้รับคูปอง มีจ านวน 187 ค าตอบหรือร้อยละ 
12.1 ตามล าดับ  
 

ตารางที ่4.19 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการน าคูปองไปแลกซ้ือ 
 

การน าคูปองไปแลกซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่แลกซื้อ 1,220 27.3 

แลกซื้อ 3,241 72.7 

รวม 4,461 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 2 คน 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้รับคูปองแลกซื้อและได้น าคูปองไปแลกซื้อ มี
จ านวน 3,241 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ขณะที่ผู้ที่ได้รับคูปองแลกซื้อแต่ไม่ได้น าไปแลกซื้อ มีจ านวน 1,220 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.3  

 
ตารางที ่4.20 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้น าคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 
 

สาเหตุที่ไม่น าคูปองไปแลกซื้อ. จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี Set-top Box อยู่แล้ว 154 12.6 

ไม่ทราบรายละเอียดการใช้คูปอง 119 9.7 

ไม่สะดวก/ไม่มีเวลาไปแลกซ้ือ 329 27.0 

ไม่สนใจ/ไม่ต้องการแลกซื้อ 578 47.4 

อ่ืนๆ 40 3.3 

รวม 1,220 100 
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 จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้น าคูปองไปแลกซ้ือ ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุที่ไมไ่ด้น าคูปอง
ไปแลกซ้ือว่า เพราะไม่สนใจ/ไม่ต้องการแลกซื้อ มีจ านวน 578 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา ระบุสาเหตุ
ที่ไม่ได้น าไปแลกซื้อเพราะไม่สะดวก/ไม่มีเวลาไปแลกซื้อ มีจ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ถัดมา ระบุ
สาเหตุที่ไม่ได้น าไปแลกซื้อเพราะมี Set-top Box อยู่แล้ว มีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ไม่ได้น าไป
แลกซื้อเพราะสาเหตุอ่ืนๆ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และระบุสาเหตุที่ไม่ได้น าไปแลกซื้อเพราะไม่
ทราบรายละเอียดการใช้คูปอง มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามล าดับ  
 

4.3.4 ข้อมูลปัญหาและความพึงพอใจต่อการใช้คูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 
 

ส าหรับปัญหาในการใช้งานคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 79.8 โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่
ประสบปัญหาในเรื่องการที่มูลค่าส่วนลดของคูปองนั้นน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของผู้ที่ประสบปัญหา
การใช้งานคูปองทั้งหมด  

ส าหรับความพึงพอใจ คณะที่ปรึกษาได้ประเมินออกมาเป็น 5 ระดับ ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบว่าพึงพอใจ
มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน พึงพอใจมาก เท่ากับ 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ไม่พึงพอใจ 
เท่ากับ 2 คะแนน และไมพึ่งพอใจที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

และเม่ือน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยคะแนน และแบ่งเป็นช่วงของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ สามารถตีความข้อมูล
ได้ดังนี ้ 
 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมพึ่งพอใจ 
 1.01 – 1.80 หมายถึง ไมพึ่งพอใจที่สุด  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานคูปองส่วนลดของส านักงาน กสทช. นั้น พบว่า ผู้ที่ใช้คูปอง
ส่วนลดแลกซื้อ Set-top Box นั้น มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.37 หรือพึงพอใจปานกลาง ส่วนผู้ที่ใช้
คูปองส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลภายใน มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.22 หรือ
พึงพอใจปานกลาง เท่ากัน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 4.21 จ านวนและร้อยละของค าตอบของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามปัญหาการใช้งานคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 

 

ปัญหาการใช้งาน จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ไม่ประสบปัญหาการใช้งาน 2,872 79.8 

ประสบปัญหาการใช้งาน 725 20.2 

- มูลค่าส่วนลดคูปองน้อยเกินไป  (332 ค าตอบ  
ร้อยละ 45.8) 

 

- ได้รับคูปองล่าช้า  (208 ค าตอบ  
ร้อยละ 28.7) 

 

- คูปองไม่สามารถน าไปใช้แลกซื้อได้ฯ  (57 ค าตอบ  
ร้อยละ 7.9)  

 

- รายละเอียดการใช้งานคูปองไม่ชัดเจนหรือเข้าใจ
ยาก  

(85 ค าตอบ  
ร้อยละ 11.7)  

 

- คูปองหมดอายุการใช้งาน  (19 ค าตอบ  
ร้อยละ 2.6)  

 

- อ่ืนๆ  (24 ค าตอบ  
ร้อยละ 3.3)  

 

รวม 3,597 100 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาการใช้งาน มีจ านวน 2,872 ค าตอบ 

คิดเป็นร้อยละ 79.8 ขณะที่ผู้ประสบปัญหาการใช้งาน มีจ านวน 725 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.2 โดยใน
จ านวนผู้ที่ประสบปัญหาการใช้งานคูปอง พบว่า ประสบปัญหามูลค่าส่วนลดคูปองน้อยเกินไปมากที่สุด มี
จ านวน 332 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา ประสบปัญหาเรื่องการได้รับคูปองล่าช้า มีจ านวน 208 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 28.7 ถัดมา ประสบปัญหาเรื่องคูปองไม่สามารถน าไปใช้แลกซื้อได้ฯ มีจ านวน 57 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ประสบปัญหาเรื่องรายละเอียดการใช้งานคูปองไม่ชัดเจนหรือเข้าใจยาก มีจ านวน 
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85 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.7 ประสบปัญหาเรื่องอ่ืนๆ มีจ านวน 24 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ
ประสบปัญหาเรื่องคูปองหมดอายุการใช้งาน มีจ านวน 19 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ  
 

ตารางที ่4.22 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ รวม ค่าเฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
ที่สุด 

พอใจ พอใจ
ปาน
กลาง  

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
ที่สุด 

1. คูปองแลกซื้อ 
Set-top Box 

506 
(16.5) 

805 
(26.2) 

1,209 
(39.4) 

435 
(14.2) 

117 
(3.8) 

3,072 
(100) 

3.37 1.037 ปาน
กลาง  

2. คูปองแลกซื้อ
เครื่องรับโทรทัศน์
ระบบดิจติอลที่มี
ตัวรับสญัญาณ
ภายใน 

15 
(8.9) 

37 
(21.9) 

97 
(57.4) 

11 
(6.5) 

9 
(5.3) 

169 
(100) 

3.22 0.898 ปาน
กลาง 

รวม  3.30 0.968 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คูปองแลกซื้อ Set-top Box มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 
3.37 หรือพึงพอใจปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คูปองแลกซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีตัวรับ
สัญญาณภายใน มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.22 หรือระดับปานกลาง 
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4.4 การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบ่งออกเป็น ช่องทางการรับข่าวสารของ
กลุ่มตัวอย่างและเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ โดยคณะที่ปรึกษาได้ประเมินผลออกมาเป็น 5 
ระดับ โดยผู้ที่ตอบว่าเปิดรับมากที่สุดจะให้เป็น 5 คะแนน เปิดรับมาก 4 คะแนน เปิดรับปานกลาง 3 คะแนน 
เปิดรับน้อย 2 คะแนน เปิดรับน้อยที่สุด 1 คะแนน และไม่เคยเปิดรับ 0 คะแนน ซึ่งเมื่อน าคะแนนมาหา
ค่าเฉลี่ยคะแนน และแบ่งเป็นช่วงของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ สามารถตีความข้อมูลได้ดังนี้ 

 
 4.01 – 5.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารในระดับมากที่สุด 
 3.01 – 4.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารในระดับมาก 
 2.01 – 3.00 หมายถึง กลุ่มตัวอยา่งมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารในระดับปานกลาง 
 1.01–  2.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารในระดับน้อย 
 0.01 – 1.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารในระดับน้อยที่สุด 

โดยการเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบข้อมลูดังนี้ 
 

 4.4.1 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

 ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลจากช่องทางต่างๆ ในระดับน้อย ด้วยค่าเฉลี่ย 1.50 โดยเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทของแหล่งข้อมูล
ที่เปิดรับพบว่า แหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด คือ แหล่งข้อมูลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ 
มีค่าเฉลี่ย 2.95 หรือเปิดรับในระดับปานกลาง ถัดมา สื่อที่เปิดรับมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 3.57 
หรือเปิดรับในระดับมาก และสื่อที่จัดท าโดยส านักงานกสทช. ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุด คือ โฆษณาน้อง
ดูดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย 2.60 หรือเปิดรับในระดับปานกลาง  

ทั้งนี ้มีรายละเอียดการรับรู้ข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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ตารางที ่4.23 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเภทสื่อที่รับรู้ การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ 

1. รัฐบาลหรือ
หน่วยงานราชการ 

531 
(8.9) 

1,711 
(28.6) 

2,055 
(34.3) 

730 
(12.2) 

539 
(9.0) 

422 
(7.0) 

5,988 
(100) 

2.95 1.325 ปานกลาง 

2. ส านักงาน กสทช. 390 
(6.5) 

1,534 
(25.6) 

2,147 
(35.8) 

876 
(14.6) 

494 
(8.2) 

557 
(9.3) 

5,998 
(100) 

2.80 1.336 ปานกลาง 

3. เพื่อนบ้าน/เพื่อน
ร่วมงาน 

387 
(6.4) 

1,157 
(19.3) 

1,724 
(28.8) 

996 
(16.6) 

750 
(12.5) 

981 
(16.4) 

5,995 
(100) 

2.41 1.499 ปานกลาง 

4. นายจ้าง 52 
(0.9) 

273 
(4.6) 

793 
(13.2) 

794 
(13.3) 

768 
(12.8) 

3,312 
(55.2) 

5,992 
(100) 

1.02 1.328 น้อย 

5. คร/ูอาจารย ์ 56 
(0.9) 

237 
(4.0) 

686 
(11.4) 

641 
(10.7) 

718 
(12.0) 

3,659 
(61.0) 

5,997 
(100) 

0.88 1.291 น้อยที่สุด 

6. อื่นๆ 73 
(1.2) 

40 
(0.7) 

32 
(0.5) 

29 
(0.5) 

20 
(0.3) 

5,768 
(96.7) 

5,962 
(100) 

0.12 0.686 น้อยที่สุด 

รวม  1.70 0.791 น้อย 

ประเภทสื่อที่รับรู้ การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การรับรู้ 

สื่อที่เปิดรับ 

7. วิทยุกระจายเสียง 263 
(4.4) 

814 
(13.7) 

1,485 
(24.9) 

1,042 
(17.5) 

880 
(14.8) 

1,474 
(24.7) 

5,958 
(100) 

2.01 1.527 ปานกลาง 

8. โทรทัศน ์ 1,262 
(21.0) 

2,340 
(39.0) 

1,538 
(25.7) 

443 
(7.4) 

261 
(4.4) 

152 
(2.5) 

5,996 
(100) 

3.57 1.174 มาก 
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ประเภทสื่อที่รับรู้ การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การรับรู้ 

9. หนังสือพิมพ ์ 212 
(3.5) 

775 
(13.0) 

1,441 
(24.0) 

1,003 
(16.7) 

963 
(16.1) 

1,600 
(26.7) 

5,994 
(100) 

1.91 1.515 น้อย 

10. นิตยสาร 81 
(1.4) 

353 
(5.9) 

958 
(16.0) 

939 
(15.6) 

934 
(15.6) 

2,729 
(45.5) 

5,994 
(100) 

1.25 1.391 น้อย 

11. อินเทอร์เน็ต/สื่อ
สังคมออนไลน ์

509 
(8.5) 

780 
(13.0) 

996 
(16.6) 

690 
(11.5) 

675 
(11.3) 

2,347 
(39.1) 

5,997 
(100) 

1.79 1.756 น้อย 

12. แผ่นโปสเตอร ์ 45 
(0.7) 

210 
(3.5) 

711 
(11.9) 

910 
(15.2) 

881 
(14.7) 

3,240 
(54.0) 

5.997 
(100) 

0.98 1.265 น้อยที่สุด 

13. แผ่นพับ/ใบปลิว 42 
(0.7) 

157 
(2.6) 

641 
(10.7) 

842 
(14.0) 

905 
(15.1) 

3,409 
(56.9) 

5,996 
(100) 

0.89 1.214 น้อยที่สุด 

14. บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

35 
(0.6) 

184 
(3.1) 

653 
(10.9) 

797 
(13.3) 

812 
(13.5) 

3,517 
(58.6) 

5,998 
(100) 

0.88 1.229 น้อยที่สุด 

15. การประชุม/การ
สัมมนา/ดูงาน 

46 
(0.8) 

190 
(3.1) 

509 
(8.5) 

593 
(9.9) 

720 
(12.0) 

3,940 
(65.7) 

5,998 
(100) 

0.74 1.198 น้อยที่สุด 

16. อื่นๆ 28 
(0.5) 

22 
(0.4) 

29 
(0.5) 

11 
(0.2) 

20 
(0.3) 

5,849 
(98.1) 

5,959 
(100) 

0.06 0.477 น้อยที่สุด 

รวม  1.41 0.897 น้อย 

ประเภทสื่อที่รับรู้ การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การรับรู้ 

สื่อที่จัดท าโดยส านกังาน กสทช. 

17. โฆษณาน้องดดูี
ผ่านทางสื่อ
โทรทัศน ์

668 
(11.2) 

1,475 
(24.7) 

1,482 
(24.8) 

641 
(10.7) 

518 
(8.7) 

1,183 
(19.9) 

5,967 
(100) 

2.60 1.665 ปานกลาง 

18. โฆษณาน้องดดูี
ผ่านทางสื่อวิทย ุ

146 
(2.4) 

541 
(9.0) 

1,274 
(21.3) 

953 
(15.9) 

825 
(13.8) 

2,257 
(37.6) 

5,996 
(100) 

1.58 1.502 น้อย 
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ประเภทสื่อที่รับรู้ การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การรับรู้ 

19. โฆษณาน้องดดูี
ผ่านทางสื่อ
หนังสือพิมพ ์

119 
(2.0) 

454 
(7.6) 

1,238 
(20.6) 

954 
(15.9) 

862 
(14.4) 

2,369 
(39.5) 

5,996 
(100) 

1.48 1.465 น้อย 

20. เว็บไซตห์รือสื่อ
สังคม ออนไลน์
ของส านักงาน 
กสทช. 

226 
(3.8) 

483 
(8.0) 

956 
(16.0) 

816 
(13.6) 

693 
(11.6) 

2,819 
(47.0) 

5,993 
(100) 

1.38 1.559 น้อย 

21. กิจกรรม (Event) 
ที่จัดท าโดย
ส านักงาน 
 กสทช. 

59 
(1.0) 

210 
(3.5) 

626 
(10.4) 

807 
(13.5) 

699 
(11.6) 

3,598 
(60.0) 

5,999 
(100) 

0.89 1.270 น้อยที่สุด 

22. แผ่นพับท่ีจัดท า
โดยส านักงาน 
กสทช.  

36 
(0.6) 

223 
(3.7) 

593 
(9.9) 

835 
(13.9) 

772 
(12.9) 

3,534 
(59.0) 

5,993 
(100) 

0.88 1.242 น้อยที่สุด 

23. ใช้นักแสดง
โฆษณา การเปดิ
ช่องทีวีดิจิตอล 

577 
(9.6) 

1,139 
(19.0) 

1,317 
(22.0) 

755 
(12.5) 

419 
(7.0) 

1,793 
(29.9) 

6,000 
(100) 

2.22 1.750 ปานกลาง 

24. อื่นๆ 11 
(0.2) 

11 
(0.2) 

43 
(0.7) 

20 
(0.3) 

17 
(0.3) 

5,843 
(98.3) 

5,946 
(100) 

0.05 0.581 น้อยที่สุด 

รวม  1.38 1.017 น้อย 

รวมท้ังหมด  1.50 0.817 น้อย 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบไม่ครบทุกข้อ 
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ภาพที ่4.2 ค่าเฉลี่ยแหล่งข้อมูลที่เปิดรับ 

 

 จากภาพที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากรัฐบาลหรื อ
หน่วยงานราชการมากที่สุด รองลงมา เปิดรับข่าวสารจากส านักงาน กสทช. เพ่ือนบ้าน/เพ่ือนร่วมงาน นายจ้าง ครู/
อาจารย์ และอ่ืนๆ ตามล าดับ  
 

 
ภาพที ่4.3 ค่าเฉลี่ยสื่อที่เปิดรับ 

 

 จากภาพที ่4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมา เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อวิทยุกระจายเสียง ถัดมา เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ สื่อนิตยสาร สื่อแผ่นพับ/ใบปลิว สื่อ
แผ่นโปสเตอร์ สื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อการประชุม/การสัมมนา/ดูงาน และสื่ออ่ืนๆ ตามล าดับ 
 
 

0.12

0.88

1.02

2.41

2.8

2.95

0. 1.25 2.5 3.75 5.

อืน่ๆ

ครู/อาจารย ์

นายจา้ง

เพือ่นบา้น/เพือ่นรว่มงาน

กสทช.

รฐับาลหรอืหน่วยงานราชการ

0.06

0.74

0.88

1

0.98

1.79

1.25

1.91

3.57

2.01

0. 1.25 2.5 3.75 5.

อืน่ๆ

การประชมุ/การสมัมนา/ดูงาน

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

แผ่นผบั/ใบปลวิ

แผ่นโปสเตอร ์

อนิเทอรเ์น็ต/สือ่สงัคมออนไลน์

นิตยสาร

หนังสอืพมิพ ์

โทรทศัน์

วทิยุกระจายเสยีง

ค่าเฉลีย่ความเห็น
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ภาพที ่4.4 ค่าเฉลี่ยสื่อของส านักงาน กสทช. ที่เปิดรับ 

 

 จากภาพที ่4.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อส านักงาน กสทช. 
ประเภท โฆษณาน้องดูดี ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อ
ส านักงาน กสทช. ประเภท โฆษณาน้องดูดี จากการใช้นักแสดงโฆษณาการเปิดช่องทีวีดีจิตอล ถัดมา เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากสื่อส านักงาน กสทช. ประเภท โฆษณาน้องดูดี ผ่านสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของส านักงาน กสทช. กิจกรรมที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช. แผ่นพับที่จัดท าโดย
ส านักงาน กสทช. และอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 
 4.4.2 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากช่องทางต่างๆ 
ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.53 โดยเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทข้อมูล จะเห็นได้ว่า ด้านข้อมูล
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุดคือ ประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
และวิธีการใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.46 หรือเปิดรับในระดับปานกลาง ด้านข้อมูลการจูงใจให้รับชมระบบดิจิตอลที่
เปิดรับมากที่สุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่น การแจก
คูปอง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.22 หรือเปิดรับในระดับมาก ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่
เปิดรับมากที่สุดคือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีค่าเฉลี่ย 2.81 หรือเปิดรับใน
ระดับปานกลาง และด้านข้อมูลการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกท่ีเปิดรับมากท่ีสุดคือ 
ข้อมูลช่องทางในการชมโทรทัศน์ได้โดยไม่เดือดร้อน เมื่อยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแล้ว มี
ค่าเฉลี่ย 2.12 หรือเปิดรับในระดับปานกลาง  

ทั้งนี ้มีรายละเอียดการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระดับดิจิตอลแต่ละด้าน ดังนี้ 

0.05

2.22

0.88

0.89

1.38

1.48

1.58

2.6

0. 1.25 2.5 3.75 5.

อืน่ๆ

ใชนั้กแสดงโฆษณา การเปิดชอ่งทวีดีจิติอล

แผ่นพบัทีจ่ดัท าโดย กสทช. 

กจิกรรม (Event) ทีจ่ดัท าโดย กสทช.

เว็บไซตห์รอืสือ่สงัคม ออนไลนข์อง กสทช.

โฆษณานอ้งดูดผ่ีานทางสือ่หนังสอืพมิพ ์

โฆษณานอ้งดูดผ่ีานทางสือ่วทิยุ

โฆษณานอ้งดูดผ่ีานทางสือ่โทรทศัน์

ค่าเฉลีย่ความเห็น
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ตารางที ่4.24 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเภทข้อมลูข่าวสาร การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การ
รับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

หมวดความรู้เกี่ยวกบัโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

1. การเกิดหรือที่มา
ของระบบการ
ท างาน 

117 
(2.0) 

960 
(16.0) 

2,205 
(36.8) 

1,128 
(18.8) 

702 
(11.7) 

877 
(14.6) 

5,989 
(100) 

2.34 1.332 ปาน
กลาง 

2. เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์และ
วิธีการใช้ 

161 
(2.7) 

933 
(15.6) 

2,361 
(39.4) 

1,171 
(19.5) 

758 
(12.7) 

606 
(10.1) 

5,990 
(100) 

2.46 1.258 ปาน
กลาง 

3. สถานท่ีติดต่อ
สอบถาม ข้อมูล 
หรือผู้รบัผิดชอบ 

146 
(2.4) 

800 
(13.4) 

2,184 
(36.5) 

1,191 
(20.0) 

899 
(15.0) 

759 
(12.7) 

5,979 
(100) 

2.30 1.299 ปาน
กลาง 

รวม  2.37 1.163 ปาน
กลาง 

หมวดการจูงใจ 

4. ประโยชน์ ข้อดี 
หรือข้อเสียของ
โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

385 
(6.4) 

2,126 
(35.5) 

2,156 
(36.0) 

723 
(12.1) 

338 
(5.6) 

261 
(4.4) 

5,989 
(100) 

3.13 1.271 มาก 

5. ค่าใช้จ่าย หรือสิ่งท่ี
ต้องลงทุน ความ
คุ้มค่าในการใช้
ระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล 

247 
(4.1) 

1,419 
(23.7) 

2,412 
(40.3) 

1,079 
(18.0) 

525 
(8.8) 

305 
(5.1) 

5,987 
(100) 

2.81 1.164 ปาน
กลาง 
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ประเภทข้อมลูข่าวสาร การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การ
รับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

6. ความจ าเป็นของ
การต้องมี ต้องใช้
โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

374 
(6.2) 

1,838 
(30.7) 

2,302 
(38.4) 

870 
(14.5) 

379 
(6.3) 

226 
(3.8) 

5,989 
(100) 

3.05 1.137 มาก 

7. การสนับสนุนการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใน
โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล เช่น การ
แจกคูปอง เป็นต้น 

673 
(11.2) 

1,967 
(32.9) 

2,094 
(35.0) 

724 
(12.1) 

321 
(5.4) 

206 
(3.4) 

5.985 
(100) 

3.22 1.172 มาก 

รวม  3.05 0.987 มาก 

หมวดข้อมูลข่าวสาร 

8. ข่าวสารเกีย่วกับ
นโยบายการใช้
โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

252 
(4.2) 

1,460 
(24.4) 

2,402 
(40.1) 

1,024 
(17.1) 

507 
(8.5) 

346 
(5.8) 

5,991 
(100) 

2.81 1.186 ปาน
กลาง 

9. ข่าวสารเกีย่วกับ
ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ
ระบบโทรทัศน์
ดจิิตอลในประเทศ
ไทย 

203 
(3.4) 

1,207 
(20.1) 

2,212 
(36.9) 

1,274 
(21.3) 

620 
(10.3) 

476 
(7.9) 

5,992 
(100) 

2.61 1.236 ปาน
กลาง 

10. ข่าวสารเกีย่วกับ
หน่วยงาน/องค์กร
ที่เป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบดิจติอล 

183 
(3.1) 

1,062 
(17.7) 

2,261 
(37.7) 

1,286 
(21.5) 

674 
(11.2) 

526 
(8.8) 

5,992 
(100) 

2.54 1.240 ปาน
กลาง 
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ประเภทข้อมลูข่าวสาร การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การ
รับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

11. ข่าวสารเกีย่วกับ
การเปิดตัว
สถานีโทรทัศน ์
หรือช่องระบบ
ดิจิตอลใหม่ๆ 

233 
(3.9) 

1,277 
(21.3) 

2,240 
(37.4) 

1,053 
(17.6) 

658 
(11.0) 

529 
(8.8) 

5,990 
(100) 

2.63 1.282 ปาน
กลาง 

รวม  2.65 1.117 ปาน
กลาง 

หมวดการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 

12. ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ
ก าหนดการยตุิการ
ส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบแอ
นะล็อกในพื้นที่
ต่างๆ  

165 
(2.7) 

814 
(13.6) 

1,544 
(25.8) 

1,118 
(18.7) 

762 
(12.7) 

1,588 
(26.5) 

5,991 
(100) 

1.95 1.495 น้อย 

13. ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเตรียม
ตัวกรณยีุติการ
หยุดส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบแอ
นะล็อก 

176 
(2.9) 

875 
(14.6) 

1,631 
(27.2) 

1,122 
(18.7) 

742 
(12.4) 

1,446 
(24.1) 

5,992 
(100) 

2.05 1.486 ปาน
กลาง 

14. ข้อมูลช่องทางใน
การชมโทรทัศนไ์ด้
โดยไม่เดือดร้อน 
เมื่อยุติการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อก
แล้ว 

197 
(3.3) 

886 
(14.8) 

1,804 
(30.1) 

978 
(16.3) 

809 
(13.5) 

1,318 
(22.0) 

5,992 
(100) 

2.12 1.480 ปาน
กลาง 
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ประเภทข้อมลูข่าวสาร การรับรู้ รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
การ
รับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

รวม        2.04 1.397 ปาน
กลาง 

รวมท้ังหมด        2.53 0.956 ปาน
กลาง 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 

 

 
ภาพที ่4.5 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 
 จากภาพที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลหมวดความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในประเด็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์และวิธีการใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นการเกิดหรือที่มาของระบบการท างาน ถัดมาคือ 
ประเด็นสถานที่ติดต่อสอบถาม ข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบ ตามล าดับ 

 
 

 
ภาพที ่4.6 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดการจูงใจ 

2.3

2.46

2.34

1. 2. 3. 4. 5.

สถานทีต่ดิต่อสอบถาม ขอ้มูล หรอืผูร้บัผดิชอบ

เครือ่งมอืหรอือุปกรณแ์ละวธิกีารใช ้

การเกดิหรอืทีม่าของระบบการท างาน

3.22

3.05

2.81

3.13

1. 2. 3. 4. 5.

การสนับสนุนการเปลีย่นอุปกรณใ์นโทรทศันร์ะบบดจิติอล 
เชน่    การแจกคูปอง เป็นตน้

ความจ าเป็นของการตอ้งม ีตอ้งใชโ้ทรทศันร์ะบบดจิติอล

ค่าใชจ้า่ย หรอืสิง่ทีต่อ้งลงทุน ความคุม้ค่าในการใชร้ะบบ
โทรทศันด์จิติอล

ประโยชน ์ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของโทรทศันร์ะบบดจิติอล

ค่าเฉลีย่ความเห็น
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จากภาพที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลหมวดการจูงใจในประเด็นการสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ใน
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่น การแจกคูปอง เป็นต้น มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นประโยชน์ ข้อดีหรือข้อเสียของ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ถัดมาคือ ประเด็นความจ าเป็นของการต้องมี ต้องใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และประเด็น
ค่าใช้จ่าย หรือสิ่งที่ต้องลงทุน ความคุ้มค่าในการใช้ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ตามล าดับ 
 
 

 
ภาพที ่4.7 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดข้อมูลข่าวสาร 

 
จากภาพที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลหมวดข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล

มากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ หรือช่องระบบดิจิตอลใหม่ๆ ถัดมาคือ ข่าวสาร
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย และข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์กรที่
เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามล าดับ 
 
 

 
ภาพที ่4.8 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลหมวดการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 

 
จากภาพที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลหมวดการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะ-

ล็อกในเรื่องช่องทางในการชมโทรทัศน์ได้โดยไม่เดือดร้อน เมื่อยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแล้วมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมตัวกรณียุติการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 
และข่าวสารเกี่ยวกับก าหนดการยุติการส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบแอนะล็อกในพ้ืนที่ต่างๆ ตามล าดับ 

2.63

2.54

2.61

2.81

1. 2. 3. 4. 5.

ข่าวสารเกีย่วกบัการเปิดตวัสถานีโทรทศัน ์หรอืชอ่ง…

ข่าวสารเกีย่วกบัหน่วยงาน/องคก์รทีเ่ป็นผูด้ าเนินการ…

ข่าวสารเกีย่วกบัความคบืหนา้ในการด าเนินการระบบ…

ข่าวสารเกีย่วกบันโยบายการใชโ้ทรทศันร์ะบบดจิติอล

2.12

2.05

1.95

1. 2. 3. 4. 5.

ขอ้มูลชอ่งทางในการชมโทรทศันไ์ดโ้ดยไม่เดอืดรอ้น 
เมือ่ยุตกิารส่งสญัญาณโทรทศันร์ะบบแอนะล็อกแลว้

ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการเตรยีมตวักรณียุตกิารหยุด
ส่งสญัญาณโทรทศันร์ะบบแอนะล็อก

ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัก าหนดการยุตกิารส่งสญัญาณ
โทรทศันร์ะบบแอนะล็อกในพืน้ทีต่่างๆ 

ค่าเฉลีย่ความเห็น
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4.5 ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยที่ตอบถูกเกินครึ่งหนึ่ง ใน
ประเด็นที่ว่า ขณะนี้สามารถรับชมช่อง 3,5,7,9,NBT และ ThaiPBS ผ่านการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน เหมือนกับระบบของฟรี
ทีวีในปัจจุบัน แต่เปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อก คิดเป็นร้อยละ 59.7 
และสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินด้วยการใช้กล่องดาวเทียมแทนกล่อง Set-top 
Box ได ้คิดเป็นร้อยละ 52.1 ตามล าดับ  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบได้ถูกต้องก่ึงหนึ่ง คือ เรื่องการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถรับชมได้
ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ Set-top Box เฉพาะกรณีโทรทัศน์ที่ เป็นระบบแอนะล็อก 
(โทรทัศน์รุ่นเดิม โทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆ เหมือนตู้ปลา) คิดเป็นร้อยละ 49.1 และการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลสามารถรับชมรายการประเภทต่างๆ ได้มากถึง 48 ช่อง โดยมีทั้งหมวดช่องรายการความชัดปกติ และ
หมวดช่องรายการที่มีความคมชัดสูง (HD) คิดเป็นร้อยละ 46.3 

ส าหรับประเด็นที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 5, 9, NBTและ TPBS จะ
ทยอยยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561 ส่วนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกของ
ช่อง 3 และ 7 จะเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ 36.9  
 

ตารางที ่4.25 ระดับความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ค าตอบ รวม ค าตอบท่ี
ถูกต้อง 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจติอลคือ ระบบการแพร่
สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เหมือนกับระบบของ
ฟรีทีวีในปัจจุบัน แต่เปลีย่นวิธีการเข้ารหสัสัญญาณเป็น
แบบดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อก 

3,580 
(59.7) 

318 
(5.3) 

2,097 
(35.0) 

5,995 
(100) 

ใช่ 

2. ขณะนี้ท่านสามารถรับชมช่อง 3,5,7,9,NBT และ 
ThaiPBS ผ่านการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้แล้ว 

4,665 
(77.8) 

365 
(6.1) 

966 
(16.1) 

5,996 
(100) 

ใช่ 

3. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจติอลสามารถรบัชมไดด้้วย
การติดตั้งอุปกรณ์แปลงสญัญาณ หรือ Set-top Box 
เฉพาะกรณีโทรทัศน์ท่ีเป็นระบบแอนะล็อก (โทรทัศน์รุ่น
เดิม โทรทัศนเ์ครื่องใหญ่ๆ  เหมือนตู้ปลา) 

2,944 
(49.1) 

1,057 
(17.6) 

1,996 
(33.3) 

5,997 
(100) 

ใช่ 
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ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ค าตอบ รวม ค าตอบท่ี
ถูกต้อง 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

4. โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ  เช่น ทีวีจอแบน SMART-TV LCD-TV 
LED-TV เป็นต้น สามารถรับชมการแพร่ภาพด้วยระบบ
ดิจิตอลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีกล่อง Set-top Box 

2,484 
(41.4) 

1,137 
(19.0) 

2,378 
(39.6) 

5,999 
(100) 

ใช่ 

5. สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 5,9,NBTและTPBS จะทยอย
ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561 
ส่วนการยตุิการออกอากาศในระบบแอนะล็อกของช่อง 3 
และ 7 จะเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทานท่ี
เหลืออยู ่

2,210 
(36.9) 

490 
(8.2) 

3,297 
(55.0) 

5,997 
(100) 

ใช่ 

6. หากไม่เปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือติดตั้งอุปกรณ์
แปลงสัญญาณ “Set-top Box” ก่อนการยุติแพรภ่าพ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โทรทัศน์ท่ีบ้านท่านจะไม่
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้ กล่าวคือ โทรทัศน์จะ
กลายเป็นจอด าทันที 

2,323 
(38.7) 

696 
(11.6) 

2,979 
(49.7) 

5,998 
(100) 

ใช่ 

7. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจติอลสามารถรบัชม
รายการประเภทต่างๆ ได้มากถึง 48 ช่อง โดยมีทั้งหมวด
ช่องรายการความชัดปกติ และหมวดช่องรายการที่มี
ความคมชัดสูง (HD) 

2,775 
(46.3) 

766 
(12.8) 

2,457 
(41.0) 

5,998 
(100) 

ใช่ 

8. ท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจติอล
ภาคพื้นดินด้วยการใช้กล่องดาวเทยีมแทนกล่อง Set-
top Box ได ้

3,126 
(52.1) 

712 
(11.9) 

2,159 
(36.0) 

5,997 
(100) 

ใช่ 

9. การเปลีย่นเป็นโทรทัศน์ระบบดิจติอล จะท าให้ทุกช่อง
ออกอากาศแบบ HD ได้ทั้งหมด 

2,400 
(40.0) 

1,035 
(17.3) 

2,563 
(42.7) 

5,998 
(100) 

ไม่ใช่ 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบถูกเกินครึ่งหนึ่งในประเด็นที่ว่า ขณะนี้สามารถ
รับชมช่อง 3,5,7,9,NBT และ ThaiPBS ผ่านการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้แล้ว มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 
4,665 คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน เหมือนกับระบบของ
ฟรีทีวีในปัจจุบัน แต่เปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อก มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 
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3,580 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 และสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินด้วยการใช้กล่อง
ดาวเทียมแทนกล่อง Set-top Box ได ้มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 3,126 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ตามล าดับ  

ส่วนประเด็นที่ตอบได้เกือบครึ่งหนึ่งของค าถามทั้งหมด ได้แก่ การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สามารถรับชมได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ หรือ Set-top Box เฉพาะกรณีโทรทัศน์ที่เป็นระบบแอ
นะล็อก มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 2,944 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 และการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถ
รับชมรายการประเภทต่างๆ ได้มากถึง 48 ช่อง โดยมีทั้งหมวดช่องรายการความชัดปกติ และหมวดช่อง
รายการที่มีความคมชัดสูง (HD) มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 2,775 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 

ส าหรับประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 5, 9, NBT และ TPBS 
จะทยอยยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561 ส่วนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก
ของช่อง 3 และ 7 จะเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่ มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 2,210 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.9 และประเด็นที่ว่า หากไม่เปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ “Set-
top Box” ก่อนการยุติแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่บ้านจะไม่สามารถรับชมรายการต่างๆ ได ้มีจ านวน
ผู้ที่ตอบถูก 2,323 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ส่วนในเรื่องการเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จะท าให้ทุกช่อง
ออกอากาศแบบ HD ได้ทั้งหมด มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 2,400 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และประเด็นที่ว่า 
โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ เช่น ทีวีจอแบน SMART-TV LCD-TV LED-TV จะสามารถรับชมการแพร่ภาพด้วยระบบ
ดิจิตอลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีกล่อง Set-top Box มีจ านวนผู้ที่ตอบถูก 2,484 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 
ตามล าดับ  
 
4.6 ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

คณะที่ปรึกษาได้ประเมินผลออกมาเป็น 5 ระดับความเห็น โดยก าหนดการให้ค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วยมาก เท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วยปานกลาง 
เท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย เท่ากับ 2 คะแนน และเห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน  

และเม่ือน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยคะแนน และแบ่งเป็นช่วงของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ สามารถตีความข้อมูล
ได้ดังนี ้
 4.21 – 5.00 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับมาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับปานกลาง 
 1.81–  2.60 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับน้อย 
 1.01 – 1.80 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ในระดับน้อยที่สุด 
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 4.6.1 ประเด็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม (แอ-
นะล็อก) 
 

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ มีภาพระดับความชัดสูง มีค่าเฉลี่ย 3.89 หรือเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมา
คือ มีหลายช่องให้เลือกชมรายการได้หลากหลายกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ย 3.75 ถัดมาคือ มีระบบเสียงหลายภาษา มีค่าเฉลี่ย 
3.49 ส่วนเรื่องมีระบบแสดงผังรายการล่วงหน้า (EPG) และตั้งอัดรายการล่วงหน้าได้ มีคา่เฉลี่ย 3.13 ตามล าดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับระบบเสียงหลายภาษา ไม่ใช่เรื่องจ าเป็น น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.82 
 ทั้งนี ้มีรายละเอียดผลการเก็บข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.26 ระดับความเห็นต่อข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
เมื่อเทียบกับระบบเดิมของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อดีข้อเสียของทีวีดิจิตอลเมื่อเทียบ
กับทีวีระบบเดิม 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบียง
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ 
เห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง  

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีภาพระดับความคมชัดสูง 1,202 
(20.0) 

3,241 
(54.0) 

1,336 
(22.3) 

143 
(2.4) 

78 
(1.3) 

6,000 
(100) 

3.89 0.790 มาก 

2. มีระบบเสียงหลายภาษา 693 
(11.6) 

2,380 
(39.7) 

2,229 
(37.2) 

527 
(8.8) 

161 
(2.7) 

5,990 
(100) 

3.49 0.905 มาก 

3. จะต้องลงทุนในการซื้อ
อุปกรณ์ส าหรับประกอบกล่อง
รับสัญญาณSet-top Box 
เพิ่มเตมิ เพื่อให้การรับชม
สมบูรณ ์

459 
(7.7) 

1,651 
(27.6) 

2,307 
(38.5) 

1,129 
(18.8) 

443 
(7.4) 

5,989 
(100) 

3.09 1,029 ปาน
กลาง 

4. มีหลายช่องให้เลือกชม
รายการได้หลากหลายกว่าเดิม 

1,000 
(16.7) 

2,989 
(49.9) 

1,619 
(27.0) 

296 
(4.9) 

88 
(1.5) 

5,992 
(100) 

3.75 0.840 มาก 

5. เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่
จ าเป็น 

394 
(6.6) 

1,295 
(21.7) 

2,412 
(40.4) 

1,408 
(23.6) 

467 
(7.8) 

5,976 
(100) 

2.96 1.013 ปาน
กลาง 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

4-38 

ข้อดีข้อเสียของทีวีดิจิตอลเมื่อเทียบ
กับทีวีระบบเดิม 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบียง
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ 
เห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง  

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. มีปัญหาในการรับสญัญาณไม่
แตกต่างจากระบบเดมิเลย 

306 
(5.1) 

1,156 
(19.3) 

2,451 
(41.0) 

1,482 
(24.7) 

593 
(9.9) 

5,988 
(100) 

2.85 1.009 ปาน
กลาง 

7. มีระบบเตือนภัยพิบัต ิเช่น 
เวลามเีหตุการณ์น้ าท่วมหรือ
แผ่นดินไหว จะมสีัญลักษณ์
หรือตัวว่ิงขึ้นเตือนภัยบน
หน้าจอทันที 

666 
(11.1) 

1,642 
(27.4) 

2,031 
(33.9) 

1,136 
(18.9) 

523 
(8.7) 

5,998 
(100) 

3.13 1.113 ปาน
กลาง 

8. การให้ข้อมูลข่าวสารแบบตอบ
โต้ได้ เช่น ในรายการที่มีการ
ตอบค าถาม ผู้ชมอาจร่วมสนุก
ด้วยการตอบค าถามผ่านทาง
ทีวีได้ด้วย เป็นต้น 

487 
(8.1) 

1,560 
(26.0) 

2,405 
(40.1) 

1,042 
(17.4) 

500 
(8.3) 

5,994 
(100) 

3.08 1.042 ปาน
กลาง 

9. ระบบเสียงหลายภาษา ไม่ใช่
เรื่องจ าเป็น 

329 
(5.5) 

1,054 
(17.6) 

2,382 
(39.8) 

1,638 
(27.3) 

585 
(9.8) 

5,988 
(100) 

2.82 1.013 ปาน
กลาง 

10. มีระบบแสดงผังรายการ
ล่วงหน้า (EPG) และตั้งอัด
รายการล่วงหน้าได ้

575 
(9.6) 

1,738 
(29.1) 

2,372 
(39.7) 

933 
(15.6) 

360 
(6.0) 

5,978 
(100) 

3.21 1.015 ปาน
กลาง 

11. มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 311 
(5.2) 

1,166 
(19.6) 

2,409 
(40.5) 

1,356 
(22.8) 

708 
(11.9) 

5,950 
(100) 

2.83 1.040 มาก 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

4-39 

 
 ภาพที ่4.9 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นของข้อดีข้อเสียโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม 

 
จากแผนภาพที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นด้วยเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์

ระบบดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม ในประเด็นเรื่องภาพระดับความคมชัดสูงมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องมี
หลายช่องให้เลือกชมรายการได้หลากหลายกว่าเดิม ถัดมาคือ เรื่องมีระบบเสียงหลายภาษา เรื่องมีระบบแสดงผัง
รายการล่วงหน้า (EPG) และตั้งอัดรายการล่วงหน้าได้ เรื่องมีระบบเตือนภัยพิบัติ เช่น เวลามีเหตุการณ์น้ าท่วมหรือ
แผ่นดินไหว จะมีสัญลักษณ์หรือตัววิ่งขึ้นเตือนภัยบนหน้าจอทันท ีเรื่องจะต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ส าหรับประกอบ
กล่องรับสัญญาณ Set-top Box เพ่ิมเติม เพ่ือให้การรับชมสมบูรณ์ เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารแบบตอบโต้ได้ เช่น ใน
รายการที่มีการตอบค าถาม ผู้ชมอาจร่วมสนุกด้วยการตอบค าถามผ่านทางทีวีได้ด้วย เป็นต้น เรื่องเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย
โดยไม่จ าเป็น เรื่องมีปัญหาในการรับสัญญาณไม่แตกต่างจากระบบเดิมเลย เรื่องมีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เรื่องระบบเสียงหลายภาษา ไม่ใช่เรื่องจ าเป็น ตามล าดับ  

 
 4.6.2 ความเหมาะสมของโทรทัศน์ดิจิตอลกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

 ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ประเด็นความเหมาะสมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับการด าเนินชีวิตประจ าที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ประเด็นทีวีดิจิตอลสามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์ ข่าวสาร ที่มีอย่าง
มากมายในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน รอบด้านตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.67 หรือเห็นด้วยในระดับมาก 
รองลงมาคือ ประเด็นทีวีดิจิตอลมีรายการให้เลือกตามความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้ชมมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.62 หรือเห็น
ด้วยในระดับมาก ถัดมาคือ ประเด็นทีวีดิจิตอลจะท าให้คนหันมารับชมสื่อทีวีมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.49 หรือเห็นด้วย
ในระดับมาก ประเด็นเดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอล ถ้าไม่ใช้ทีวีดิจิตอลก็ไม่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.24 หรือเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง ประเด็นการมีรายการทางเลือกที่มากขึ้นท าให้แบ่งแยกคนในครอบครัวออกจากกันในกรณีที่มี

2.83

3.21

2.82

3.08

3.13

2.85

2.96

3.75

3.09

3.49

3.89

1. 2. 3. 4. 5.

มรีะบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

มรีะบบแสดงผงัรายการล่วงหนา้ (EPG) และตัง้อดั…

ระบบเสยีงหลายภาษา ไม่ใชเ่ร ือ่งจ าเป็น

การใหข้อ้มูลข่าวสารแบบตอบโตไ้ด ้เชน่ ใน…

มรีะบบเตอืนภยัพบิตั ิเชน่ เวลามเีหตุการณน์ า้…

มปัีญหาในการรบัสญัญาณไม่แตกต่างจากระบบ…

เพิม่ภาระค่าใชจ้า่ยโดยไม่จ าเป็น

มหีลายชอ่งใหเ้ลอืกชมรายการไดห้ลากหลาย…

จะตอ้งลงทุนในการซือ้อุปกรณส์ าหรบัประกอบ…

มรีะบบเสยีงหลายภาษา

มภีาพระดบัความคมชดัสูง
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เครื่องรับหลายเครื่องในบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.10 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง และประเด็นการมีทีวีดิจิตอลจะท า
ให้เสียเวลาอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.08 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4.27 ระดับความเห็นต่อความเหมาะสมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ความเหมาะสมของทีวีดิจิตอลกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ 
เห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เดี๋ยวนี้เป็นยคุดิจติอล ถ้าไม่
ใช้ทีวีดิจิตอลก็ไม่ทันสมัย 

563 
(9.4) 

1,863 
(31.0) 

2,357 
(39.3) 

880 
(14.7) 

336 
(5.6) 

5,999 
(100) 

3.24 1.000 ปานกลาง 

2. การมีทีวีดิจติอลจะท าให้
เสียเวลาอยู่กับหน้าจอ
โทรทัศน์มากขึ้น 

450 
(7.5) 

1,465 
(24.4) 

2,548 
(42.5) 

1,171 
(19.5) 

365 
(6.1) 

5,999 
(100) 

3.08 0.988 ปานกลาง 

3. ทีวีดิจิตอลมรีายการให้
เลือกตามความต้องการ
เฉพาะกลุม่ผู้ชมมากข้ึน 

670 
(11.2) 

2,890 
(48.2) 

2,028 
(33.8) 

313 
(5.2) 

94 
(1.6) 

5,995 
(100) 

3.62 0.811 มาก 

4. การมีรายการทางเลือกที่
มากขึ้นท าให้แบ่งแยกคนใน
ครอบครัวออกจากกันใน
กรณีที่มเีครื่องรับหลาย
เครื่องในบ้าน 

432 
(7.2) 

1,701 
(28.4) 

2,257 
(37.6) 

1,221 
(20.4) 

386 
(6.4) 

5,997 
(100) 

3.10 1.012 ปานกลาง 

5. ทีวีดิจิตอลสามารถท าให้
ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์ 
ข่าวสาร ที่มีอย่างมากมาย
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน รอบด้าน
ตลอดเวลา 

937 
(15.6) 

2,607 
(43.5) 

2,075 
(34.6) 

295 
(4.9) 

83 
(1.4) 

5,997 
(100) 

3.67 0.846 มาก 

6. ทีวีดิจิตอลจะท าให้คนหัน
มารับชมสื่อทีวีมากข้ึน 

651 
(11.0) 

2,364 
(40.0) 

2,242 
(37.9) 

523 
(8.8) 

130 
(2.2) 

5,910 
(100) 

3.49 0.883 มาก 
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ภาพที ่4.10 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อความเหมาะสมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

 จากภาพที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อความเหมาะสมของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในประเด็นทีวีดิจิตอลสามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์  ข่าวสาร ที่มี
อย่างมากมายในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน รอบด้านตลอดเวลา มากที่สุด รองลงมาคือ ความเห็น
ในต่อเรื่องทีวีดิจิตอลมีรายการให้เลือกตามความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้ชมมากขึ้น ถัดมาคือ ทีวีดิจิตอลจะท าให้
คนหันมารับชมสื่อทีวีมากขึ้น เดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอล ถ้าไม่ใช้ทีวีดิจิตอลก็ไม่ทันสมัย ถัดมาคือ การมีรายการ
ทางเลือกที่มากขึ้นท าให้แบ่งแยกคนในครอบครัวออกจากกันในกรณีที่มีเครื่องรับหลายเครื่องในบ้าน และการ
มีทีวีดิจิตอลจะท าให้เสียเวลาอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์มากขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
 4.6.3 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

ผลจากการเกบ็ข้อมูล พบว่า การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยมากที่สุด คือประเด็นภาครัฐ (ส านักงาน กสทช.) น่าจะมีบริการติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box 
ให้ด้วยเลย ท าเองไม่สะดวก ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.24 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ การติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ไม่มีอะไรยุ่งยาก ในคู่มือแนะน าไว้ชัดเจนดีมี
ค่าเฉลี่ย 3.22 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง ถัดมาคือ ประเด็นวิธีการรับชมเมื่อติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ 
Set-top Box แล้วก็เหมือนกับทีวีระบบเดิม มีค่าเฉลี่ย 3.07 หรือเห็นด้วยในระดับมาก และระบบใหม่มีอะไร
เยอะแยะใช้ยากโดยไม่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ย 3.01 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

3.49

3.67

3.1

3.62

3.08

3.24

1. 2. 3. 4. 5.

ทวีดีจิติอลจะท าใหค้นหนัมารบัชมสือ่ทวีมีากข น้

ทวีดีจิติอลสามารถท าใหผู้ช้มเขา้ถ งเหตุการณ ์…

การมรีายการทางเลอืกทีม่ากข น้ท าใหแ้บ่งแยก…

ทวีดีจิติอลมรีายการใหเ้ลอืกตามความตอ้งการ…

การมทีวีดีจิติอลจะท าใหเ้สยีเวลาอยู่กบัหนา้จอ…

เดีย๋วนีเ้ป็นยุคดจิติอล ถา้ไม่ใชท้วีดีจิติอลก็ไม่…
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ตารางที ่4.28 ระดับความเห็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การติดต้ังอุปกรณ์ 
เพ่ือรับชมโทรทัศน ์

ระบบดิจิตอล 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน. 

ระดับ
ความ 
เห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การติดตั้งระบบกล่องรับ
สัญญาณ Set-top Box 
ไม่มีอะไรยุ่งยาก ในคู่มือ
แนะน าไว้ชัดเจนด ี

538 
(9.0) 

1,827 
(30.5) 

2,474 
(41.3) 

727 
(12.1) 

424 
(7.1) 

5,990 
(100) 

3.22 1.010 มาก 

2. ภาครัฐ (ส านักงาน 
กสทช.) น่าจะมีบริการ
ติดตั้งระบบกล่องรับ
สัญญาณ Set-top Box 
ให้ด้วยเลย ท าเองไม่
สะดวก ไม่แน่ใจว่าจะ
ถูกต้องเหมาะสม 

1,056 
(17.6) 

1,461 
(24.4) 

1,902 
(31.8) 

1,026 
(17.1) 

547 
(9.1) 

5,992 
(100) 

3.24 1.194 มาก 

3. วิธีการรับชมเมื่อติดตั้ง
ระบบกล่องรับสัญญาณ
Set-top Box แล้วก็
เหมือนกับทีวีระบบเดิม 

550 
(9.2) 

1,266 
(21.1) 

2,581 
(43.1) 

1,244 
(20.8) 

348 
(5.8) 

5,989 
(100) 

3.07 1.007 มาก 

4. ระบบใหมม่ีอะไร
เยอะแยะใช้ยากโดยไม่
จ าเป็น 

395 
(6.7) 

1,262 
(21.4) 

2,607 
(44.2) 

1,273 
(21.5) 

365 
(6.2) 

5,902 
(100) 

3.01 0.972 มาก 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 
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ภาพที ่4.11 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ 

ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากแผนภาพที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นภาครัฐ (ส านักงาน กสทช.) น่าจะมีบริการติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-
top Box ให้ด้วยเลย ท าเองไม่สะดวก ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องเหมาะสม มากที่สุด รองลงมาคือ การติดตั้งระบบกล่องรับ
สัญญาณ Set-top Box ไม่มีอะไรยุ่งยาก ในคู่มือแนะน าไว้ชัดเจนดี ถัดมาคือ วิธีการรับชมเมื่อติดตั้งระบบกล่องรับ
สัญญาณSet-top Box แล้วก็เหมือนกับทีวีระบบเดิม และระบบใหม่มีอะไรเยอะแยะใช้ยากโดยไม่จ าเป็น ตามล าดับ  
 

4.6.4 โอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ประเด็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้ทีวีดิจิตอลมากขึ้นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยมากที่สุด คือส านักงาน กสทช.ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองให้แก่ทุกครัวเรือนโดยไม่จ าเป็นต้องมี
เงื่อนไขของการเป็นเจ้าบ้านมีค่าเฉลี่ย 4.02 หรือเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ ควรมีตัวอย่างให้ทดลองใช้ใน
ห้างสรรพสินค้า หรืองานนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ย 3.73 หรือเห็นด้วยในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.01

3.07

3.24

3.22

1. 2. 3. 4. 5.

ระบบใหม่มอีะไรเยอะแยะใชย้ากโดยไม่จ าเป็น

วธิกีารรบัชมเมือ่ตดิตัง้ระบบกล่องรบัสญัญาณSet-top 

Box แลว้ก็เหมอืนกบัทวีรีะบบเดมิ

ภาครฐั (กสทช.)น่าจะมบีรกิารตดิตัง้ระบบกล่องรบั
สญัญาณ Set-top Box ใหด้ว้ยเลย ท าเองไม่สะดวก ไม่

แน่ใจว่าจะถูกตอ้งเหมาะสม

การตดิตัง้ระบบกล่องรบัสญัญาณ Set-top Box ไม่มี

อะไรยุ่งยาก ในคู่มอืแนะน าไวช้ดัเจนดี
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ตารางที ่4.29 ระดับความเห็นต่อโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

โอกาสที่ประชาชนจะได้ใช ้
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน. 

ระดับ
ความ 
เห็น 

 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ส านักงานกสทช.ควร
สนับสนุนโดยการแจกคูปอง
ให้แก่ทุกครัวเรือนโดยไม่
จ าเป็นต้องมีเง่ือนไขของการ
เป็นเจ้าบ้าน 

2,211 
(36.9) 

2,248 
(37.5) 

1,147 
(19.1) 

254 
(4.2) 

138 
(2.3) 

5,998 
(100) 

4.02 0.967 มาก 

2. ควรมีตัวอย่างให้ทดลองใช้ใน
ห้างสรรพสินค้า หรืองาน
นิทรรศการ 

1,412 
(23.6) 

2,231 
(37.2) 

1,782 
(29.7) 

454 
(7.6) 

113 
(1.9) 

5,992 
(100) 

3.73 0.966 มาก 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 

 

 
ภาพที ่4.12 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 จากภาพที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้โทรทัศน์
ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นส านักงาน กสทช.ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองให้แก่ทุกครัวเรือน
โดยไม่จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขของการเป็นเจ้าบ้ าน มากที่สุด รองลงมาคือ ควรมีตัวอย่างให้ทดลองใช้ใน
ห้างสรรพสินค้า หรืองานนิทรรศการ 
 
 

3.73

4.02

1. 2. 3. 4. 5.

ควรมตีวัอย่างใหท้ดลองใชใ้นหา้งสรรพสนิคา้ หรอืงาน
นิทรรศการ

กสทช.ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองใหแ้กทุ่ก
ครวัเรอืนโดยไม่จ าเป็นตอ้งมเีงือ่นไขของการเป็นเจา้บา้น
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4.6.5 ข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
 

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยมากที่สุด คือ เห็นชัดเจนว่าภาพคมชัดมากจริง มีค่าเฉลี่ย 3.84 หรือเห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาคือ 
เห็นชัดว่ามีช่องรายการให้เลือกได้มากจริง มีค่าเฉลี่ย 3.81 หรือเห็นด้วยในระดับมาก ถัดมาคือ มีระบบเสียงที่
หลากหลาย มีภาษาให้เลือกได้จริง มีค่าเฉลี่ย 3.34 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง น่าจะมีช่องแบบคมชัดสูงให้
หมดทุกช่อง มีค่าเฉลี่ย 3.19 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง ประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ได้จริง 
มีค่าเฉลี่ย 3.13 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง ช่องรายการที่ให้เลือกชมยังไม่ครบเท่าเทียมกันทุกประเภท
รายการ เช่น ยังขาดรายการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.03 หรือเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น่าจะจ าเป็นส าหรับสังคมไทย มีค่าเฉลี่ย 2.92 หรือเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ 

 
ตารางที ่4.30 ระดับความเห็นต่อข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน. 

ระดับ
ความ 
เห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. จากการชมเห็นชัดเจนว่า
ภาพคมชัดมากจริง 

1,338 
(22.3) 

2,797 
(46.7) 

1,522 
(25.4) 

229 
(3.8) 

106 
(1.8) 

5,992 
(100) 

3.84 0.874 มาก 

2. น่าจะมีช่องแบบคมชัดสูงให้
หมดทุกช่อง 

1,010 
(16.7) 

1,694 
(28.3) 

1,467 
(24.5) 

1,076 
(18.0) 

747 
(12.5) 

5,994 
(100) 

3.19 1.264 ปาน
กลาง 

3. เห็นชัดว่ามีช่องรายการให้
เลือกได้มากจริง 

1,309 
(21.9) 

2,690 
(45.0) 

1,599 
(26.8) 

263 
(4.4) 

112 
(1.9) 

5,973 
(100) 

3.81 0.891 มาก 

4. ช่องรายการที่ให้เลือกชมยัง
ไม่ครบเท่าเทียมกันทุก
ประเภทรายการ เช่น ยังขาด
รายการส าหรับผูสู้งอายุ ผู้
พิการ เป็นต้น 

574 
(9.6) 

1,363 
(22.7) 

2,337 
(39.0) 

1,140 
(19.0) 

582 
(9.7) 

5,996 
(100) 

3.03 1.090 ปาน
กลาง 

5. มีระบบเสียงท่ีหลากหลาย มี
ภาษาให้เลือกได้จริง 

678 
(11.3) 

1,779 
(29.6) 

2,661 
(44.4) 

669 
(11.2) 

210 
(3.5) 

5,997 
(100) 

3.34 0.940 ปาน
กลาง 
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ข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 

ความเห็น รวม ค่า 
เฉลี่ย
เลข
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน. 

ระดับ
ความ 
เห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

395 
(6.6) 

1,860 
(31.0) 

2,386 
(39.8) 

861 
(14.4) 

493 
(8.2) 

5,995 
(100) 

3.13 1.014 ปาน
กลาง 

7. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่น่าจะจ าเป็นส าหรับ
สังคมไทย 

478 
(8.0) 

1,170 
(19.5) 

2,239 
(37.4) 

1,612 
(26.8) 

495 
(8.3) 

5,994 
(100) 

2.92 1.052 ปาน
กลาง 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 

 

 
ภาพที ่4.13 ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นต่อข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากภาพที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่

สังเกตเห็นได้ชัดเจนของกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นภาพคมชัดจริงมากที่สุด รองลงมาคือ เห็นชัดว่ามีช่องรายการ
ให้เลือกได้มากจริง ถัดมาคือ มีระบบเสียงที่หลากหลาย มีภาษาให้เลือกได้จริง น่าจะมีช่องแบบคมชัดสูงให้
หมดทุกช่อง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ประโยชน์ได้จริง ช่องรายการที่ให้เลือกชมยังไม่ครบเท่าเทียมกัน
ทุกประเภทรายการ เช่น ยังขาดรายการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
น่าจะจ าเป็นส าหรับสังคมไทย ตามล าดับ 
 
 
 

2.92

3.13

3.34

3.03

3.81

3.19

3.84

1. 2. 3. 4. 5.

ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสไ์ม่น่าจะจ าเป็น…

ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสใ์ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ

มรีะบบเสยีงทีห่ลากหลาย มภีาษาใหเ้ลอืกไดจ้รงิ

ชอ่งรายการทีใ่หเ้ลอืกชมยงัไม่ครบเท่าเทยีมกนั…

เห็นชดัว่ามชีอ่งรายการใหเ้ลอืกไดม้ากจรงิ

น่าจะมชีอ่งแบบคมชดัสูงใหห้มดทุกชอ่ง

จากการชมเห็นชดัเจนว่าภาพคมชดัมากจรงิ
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4.7 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 
 4.7.1 ปัญหาการรับส่งสัญณาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
 ส าหรับปัญหาในการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ
ปัญหาจอด า คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาไม่เคยประสบปัญหาหาภาพค้าง คิดเป็นร้อยละ 34.2 ถัดมา เคย
ประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ คิดเป็นร้อยละ 66.2 เคยประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก คิดเป็นร้อยละ 51.2 
และเคยประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ คิดเป็นร้อยละ 57.9 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
  

ตารางที ่4.31 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาจอด า 
 

ระดับการประสบปัญหาจอด า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 923 41.9 

เคย แต่นานๆครั้ง 659 29.9 

บางครั้ง 437 19.9 

บ่อย 183 8.3 

รวม 2,202 100 

 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาจอด า มีจ านวน 923 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ เคยประสบปัญหาแต่นานๆ ครั้ง มีจ านวน 659 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ถัดมา 
ประสบปัญหาเป็นบางครั้ง มีจ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 และประสบปัญหาบ่อย มีจ านวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.32 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพค้าง 
 

ระดับการประสบปัญหาภาพค้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 754 34.2 

เคย แต่นานๆ ครั้ง 737 33.5 

บางครั้ง 495 22.5 

บ่อย 216 9.8 

รวม 2,202 100 

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาภาพค้าง มีจ านวน 754 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ เคยประสบปัญหาแต่นานๆ ครั้ง มีจ านวน 737 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ถัดมา 
ประสบปัญหาเป็นบางครั้ง มีจ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และประสบปัญหาบ่อย มีจ านวน 216 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดับ 

 
ตารางที ่4.33 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ 

 

ระดับการประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 745 33.8 

เคย 1,457 66.2 

รวม 2,202 100 

 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ มีจ านวน 1,457
คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยประสบปัญหาภาพขาดๆ หายๆ มีจ านวน 745 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.08 
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ตารางที ่4.34 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก 
 

ระดับการประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 1,075 48.8 

เคย 1,127 51.2 

รวม 2,202 100 

 
จากตารางที ่4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก มีจ านวน 1,127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.2 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยประสบปัญหาภาพเป็นโมเสก มีจ านวน 1,075 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 
 

ตารางที ่4.35 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ 
 

ระดับการประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 928 42.1 

เคย 1,274 57.9 

รวม 2,202 100 

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ มีจ านวน 1,274 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยประสบปัญหาเสียงขาดๆ หายๆ มีจ านวน 928 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.1 
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 4.7.2 ปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
 ส าหรับปัญหาในการติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ Set-top Box พบว่า ส่วน
ใหญ่ผู้ที่ติดตั้งกล่อง Set-top Box คือคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของจ านวนผู้ที่ติดตั้งกล่อง Set-
top Box โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าการติดตั้งกล่อง Set-top Box นั้นง่าย คิดเป็นร้อยละ56.7 ขณะที่
กลุ่มที่เห็นว่าการติดตั้งอยู่ในระดับยากถึงยากมาก ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเพราะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค/
ยุ่งยาก/ไม่เข้าใจการติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของผู้ที่เห็นว่าติดตั้งยากถึงยากมากท้ังหมด  
 

ตารางที ่4.36 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่างจ าแนกตามผู้ที่ติดตั้งกล่อง Set-top Box  
 

ผู้ติดตั้งกล่อง Set-top Box จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตนเอง 587 30.1 

คนในครอบครัว 798 42.1 

เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง 119 6.3 

ช่างเทคนิค 384 20.3 

อ่ืนๆ 7 0.3 

รวม 1,895 100 

 
จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คนในครอบครัวเป็นผู้ติดตั้งกล่อง Set-top Box มี

จ านวน 798 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาคือ ติดตั้งด้วยตนเอง มีจ านวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1
ถัดมา ให้ช่างเทคนิคเป็นผู้ติดตั้ง มีจ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ให้เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องเป็นผู้ติดตั้ง มี
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และให้บุคคลอ่ืนๆ เป็นผู้ติดตั้งให้ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.37 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม 
ระดับความยากง่ายในการติดตั้งกล่อง Set-top Box 

 

ระดับความยากง่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ง่ายมาก 359 18.9 

ง่าย 1,074 56.7 

ยาก 365 19.3 

ยากมาก 91 4.8 

รวม 1,895 100 

 
หมายเหตุ: ไม่ตอบ 6 คน 

 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการติดตั้งกล่อง Set-top Box นั้นอยู่ในระดับ

ง่าย มีจ านวน 1,074 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ เห็นว่าอยู่ในระดับง่ายมาก มีจ านวน 359 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.9 ถัดมา เห็นว่าอยู่ในระดับยาก มีจ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 เห็นว่าอยู่ในระดับยาก
มาก มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และยังไม่ได้ติดตั้ง มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.38 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม 
สาเหตุที่การติดตั้ง Set-top Box ยากถึงยากมาก ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

สาเหตุที่ติดตั้งยาก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค/ยุ่งยาก/ไม่เข้าใจการติดตั้ง 241 52.9 

คู่มือการติดตั้งเข้าใจยาก 69 15.1 

มีอุปกรณ์ในการติดตั้งหลายชิ้นมากเกินไป 58 12.7 

ยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 46 10.1 

ใช้เวลานานในการติดตั้ง 38 8.3 

อ่ืนๆ 4 0.9 

รวม 456 100 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าการติดตั้งกล่อง Set-top Box อยู่ในระดับยากถึงยาก

มาก เพราะส่วนใหญ่ไม่เชียวชาญด้านเทคนิค/ยุ่งยาก/ไม่เข้าใจการติดตั้ง มีจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.9 รองลงมาคือ เพราะคู่มือการติดตั้งเข้าใจยาก มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ถัดมา เพราะมี
อุปกรณ์ในการติดตั้งหลายชิ้นเกินไป มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 เพราะยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับ
เครื่องเล่นดีวีดี หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 เพราะใช้เวลานานในการติดตั้ง มี
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเพราะสาเหตุอื่นๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

4-53 

4.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
 

คณะที่ปรึกษาได้ประเมินผลออกมาเป็น 5 ระดับ ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบว่าพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก เท่ากับ 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ไม่พึงพอใจ เท่ากับ 2 คะแนน และไม่พึงพอใจที่สุด 
เท่ากับ 1 คะแนน และเมื่อน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยคะแนน และแบ่งเป็นช่วงของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ สามารถตีความ
ข้อมูลได้ดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
1.81–  2.60 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
1.01 – 1.80 หมายถึง ไม่พึงพอใจที่สุด 

 
 4.8.1 ความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.74 ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุด 
พบว่า คือประเด็นภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีค่าเฉลี่ย 4.10 หรือพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ ประเด็น
เรื่องเสียงของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 4.02 หรือพึงพอใจในระดับมาก ถัดมาคือ ประเด็นเรื่องช่อง
รายการหลากหลายและตอบสนองความต้องการของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.91 หรือพึงพอใจในระดับมาก ประเด็น
เรื่องความชัดเจน ความเข้าใจง่ายของข้อมูลข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีค่าเฉลี่ย 3.68 
หรือพึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน เช่น 
จ าเป็นต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อกล่อง Set-top Box ส าหรับการดูโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีค่าเฉลี่ย 3.17 หรือพึง
พอใจในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้   
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ตารางที ่4.39 ระดับความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ความพึงพอใจ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข 
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ที่สุด 

1. ภาพของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

537 
(24.4) 

1,418 
(64.4) 

189 
(8.6) 

52 
(2.3) 

6 
(0.3) 

2,202 
(100) 

4.10 0.659 มาก 

2. เสียงของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

428 
(19.4) 

1,472 
(66.9) 

231 
(10.5) 

64 
(2.9) 

7 
(0.3) 

2,202 
(100) 

4.02 0.668 มาก 

3. การรับส่งสัญญาณ 310 
(14.1) 

1,239 
(56.3) 

377 
(17.1) 

244 
(11.0) 

32 
(1.5) 

2,202 
(100) 

3.70 0.894 มาก 

4. ช่องรายการหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของ
ท่าน 

406 
(18.4) 

1,289 
(58.5) 

418 
(19.0) 

81 
(3.7) 

8 
(0.4) 

2,202 
(100) 

3.91 0.737 มาก 

5. การติดตั้ง Set-top Box ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

258 
(11.7) 

1,150 
(52.2) 

631 
(28.7) 

142 
(6.5) 

21 
(0.9) 

2,202 
(100) 

3.67 0.799 มาก 

6. การให้ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดจิิตอล 

218 
(9.9) 

1,124 
(51.1) 

723 
(32.8) 

127 
(5.6) 

13 
(0.6) 

2,388 
(100) 

3.64 0.759 มาก 

7. ความชัดเจน ความเข้าใจง่าย
ของข้อมูลข่าวสาร/ความรู้
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดจิิตอล 

246 
(11.1) 

1,149 
(52.2) 

667 
(30.3) 

130 
(5.9) 

10 
(0.5) 

2,202 
(100) 

3.68 0.766 มาก 

8. ยินด/ีพอใจหากต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น เช่น จ าเป็นต้อง
จ่ายเงินเพื่อซื้อกล่องSet-top 
Box ส าหรบัการดโูทรทัศน์
ระบบดิจติอล 

176 
(8.0) 

784 
(35.6) 

640 
(29.1) 

431 
(19.6) 

171 
(7.7) 

2,202 
(100) 

3.17 1.075 ปาน
กลาง 

รวม  3.74 0.560 มาก 
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ภาพที ่4.14 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากภาพที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเด็นภาพ

ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องเสียงของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ถัดมาคือ เรื่องช่องรายการ
หลากหลายและตอบสนองความต้องการ เรื่องการรับส่งสัญญาณ เรื่องความชัดเจน ความเข้าใจง่ายของข้อมูลข่าวสาร/
ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การติดตั้ง Set-top Box ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน การให้ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้
เกี่ยวกบัโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และยินด/ีพอใจหากต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ตามล าดับ 
 

4.8.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
 

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมาก
ที่สุดพบว่า คือ การออกอากาศคู่ขนานของช่องแอนะล็อกกับช่องดิจิตอล มีค่าเฉลี่ย 3.66 หรือพึงพอใจในระดับ
มาก รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกคูปองส่วนลดส าหรับแลกซื้อ  Set-top Box มีค่าเฉลี่ย 
3.64 หรือพึงพอใจในระดับมาก และการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มี
ค่าเฉลี่ย 3.61 หรือพึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.17

3.68

3.64

3.67

3.91

3.7

4.02

4.1

1. 2. 3. 4. 5.

ยนิด/ีพอใจหากตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ข น้ 

ความชดัเจน ความเขา้ใจง่ายของขอ้มูลข่าวสาร/ความรู…้

การใหข้อ้มูลข่าวสาร/ความรูเ้กีย่วกบัโทรทศันร์ะบบดจิติอล

การตดิตัง้ Set-top Box ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น

ชอ่งรายการหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของ…

การรบัส่งสญัญาณ

เสยีงของโทรทศันร์ะบบดจิติอล

ภาพของโทรทศันร์ะบบดจิติอล
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ตารางที ่4.40 ระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ความพึงพอใจ รวม ค่า 
เฉลี่ย 
เลข 
คณิต 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอ ใจ
ปาน
กลาง  

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

600 
(10.0) 

3,158 
(52.6) 

1,665 
(27.8) 

450 
(7.5) 

126 
(2.1) 

5,999 
(100) 

3.61 0.845 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการแจกคูปอง
ส่วนลดส าหรับแลกซื้อ 
Set-top Box 

763 
(12.7) 

2,999 
(50.0) 

1,671 
(27.9) 

437 
(7.2) 

129 
(2.2) 

5,999 
(100) 

3.64 0.872 มาก 

3. การออกอากาศคู่ขนาน
ของช่องแอนะล็อกกับช่อง
ดิจิตอล 

829 
(13.8) 

2,770 
(46.2) 

2,044 
(34.1) 

270 
(4.5) 

86 
(1.4) 

5,999 
(100) 

3.66 0.822 มาก 

รวม  3.64 0.738 มาก 

 
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามไม่ครบทุกข้อ 

 

 
ภาพที ่4.15 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

3.66

3.64

3.61

1. 2. 3. 4. 5.

การออกอากาศคู่ขนานของชอ่งแอนะล็อกกบัชอ่งดจิติอล

การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการแจกคูปองส่วนลดส าหรบั
แลกซือ้ Set-top Box

การประชาสมัพนัธข์อง กสทช. เกีย่วกบัโทรทศันร์ะบบ
ดจิติอล
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จากภาพที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลใน
ประเด็นการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มากที่สุด รองลงมาคือ การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกคูปองส่วนลดส าหรับแลกซื้อ Set-top Box และการออกอากาศคู่ขนานของ
ช่องแอนะล็อกกับช่องดิจิตอล ตามล าดับ 

 
4.9 ปัจจัยท่ีส่งผลหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 

 
การศึกษาในส่วนนี้ มีตัวแปรส าคัญๆ ที่มีผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล คือ             

(1) ลักษณะทางประชากร (2) ความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (3) ทัศนคติ
เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล (4) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่าน
การใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล (6) ปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และ (7) สภาพที่อยู่
อาศัย ดังแสดงเป็นกรอบการวิจัยดังนี้ 
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RH 13 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.16 กรอบการวิจัยแสดงสมมติฐาน 
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ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล โดยมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติคือ 
0.05 ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.42 

 
ตารางที ่4.41 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ประชากร 

ช่อง
ทางการรับ

ข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อมูล
ข่าวสารที่
เปิดรับ 

ความรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

เพศ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

0.966 0.000 0.111 0.710 0.291 0.582 

อายุ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.611 0.244 

ระดับการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

อาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.124 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อ
เดือน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 

ระยะเวลาในการรับชม ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ 

0.000 0.000 0.271 0.000 0.020 0.156 

ระบบการรับชม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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ปัจจัยด้านสภาพที่อยู่
อาศัย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

0.000 0.000 0.000 0.0.17 0.000 0.098 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

0.000 - 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
*Sig.<.05 
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรปัญหาและอุปสรรค พิจารณาเฉพาะผู้ที่ระบุว่ามีปัญหา
และอุปสรรคในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเท่านั้น 
 

จากตารางที่ 4.41 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดของการวิจัย  โดยอธิบายตาม
สมมติฐานการวิจัยในกรอบการวิจัยการวิจัยข้างต้น ตั้งแต่สมมติฐานข้อที ่1 ถึงสมมติฐานข้อที่ 14 ดังต่อไปนี้ 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและ

ข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรการรับรู้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล (RH 1)  
 ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อช่องทางการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอล มีดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการรับชมระบบ
ในการรับชม ปัจจัยด้านสภาพที่อยู่อาศัย และข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับช่องทางการเปิดรับสื่อที่
เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มีเพียงตัวแปรเพศ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทาง
การเปิดรับ และเนื่องจากมีตัวแปรมากกว่าครึ่งที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรส่งผลต่อช่องทางการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอล 
 ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อการรับรู้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล มีดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการรับชม 
ระบบการรับชม ปัจจัยด้านสภาพที่อยู่อาศัย และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ
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เนื่องจากมีทุกตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะประชากรส่งผลต่อการรับรู้กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล 
 ทั้งนี้ ผลจากการยอมรับสมมติฐานย่อยทั้ง 2 สมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐาน ข้อที่ 1 (RH1) ที่ว่า ตัวแปร
ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรการรับรู้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะประชากรกับตัวแปรในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (RH2)  
 ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนระบบการรับชม ปัจจัยด้าน
สภาพที่อยู่อาศัย ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการ
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเนื่องจากมีตัวแปรมากกว่าครึ่งที่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตามในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 (RH2) ที่ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร
ส่งผลต่อระดับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล (RH3) 
 ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระบบการรับชม และ
ระยะเวลาในการรับชม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและทัศนคติต่อการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเนื่องจากมีตัว
แปรมากกว่าครึ่งที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 (RH-3) ที่ว่า 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรส่งผลต่อระดับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและทัศนคติต่อ
การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล (RH4) 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการรับชมระบบการ
รับชม ปัจจัยด้านสภาพที่อยู่อาศัย ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเนื่องจากมีตัวแปรมากกว่าครึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 (RH-4) ที่ว่า ปัจจัยด้าน
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คุณลักษณะประชากรส่งผลต่อระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพึง
พอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะประชากรกับตัวแปรปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (RH5)  
 ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงตัวแปรระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระบบการรับชม ช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยเนื่องจากมีตัวแปรไม่เกินครึ่งที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
ในระดับนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานการว่าง และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5 (RH5) กล่าวคือ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะประชากรไม่ส่งผลต่อระดับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยกับตัวแปรในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อและข้อมูลข่าวสาร (RH6) พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร ทั้ง
ในส่วนของระดับช่องทางการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และระดับการรับรู้กระบวนการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ข้อที ่6 (RH6) ที่ว่า ตัวแปรในเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเรื่องสภาพที่อยู่อาศัยกับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (RH7)  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 7 (RH7) ที่ว่า ตัวแปรเรื่องสภาพที่อยู่
อาศัยส่งผลต่อระดับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล และทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
(RH8)  
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 8 (RH8) ที่ว่า ตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล 
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 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล (RH9) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 9 (RH9) ที่ว่า ตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพที่อยู่อาศัยกับตัวแปรเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (RH10) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการว่าง และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ข้อที ่
10 (RH10) กล่าวคือ ปัจจัยสภาพที่อยู่อาศัยไม่ส่งผลต่อระดับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และตัวแปรการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่าน
จากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล (RH11)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารมาก จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลของประชาชนมาก และผู้ที่มีการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะ- 
ล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชนมากเช่นกัน 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับตัวแปรในเรื่องทัศนคติ
เกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH12)  

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับ
ระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
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ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่
ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะ-
ล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับทัศนคติเกี่ยวกับระบบและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 ทั้งนี้ ผลจากการยอมรับสมมติฐานย่อยทั้ง 2 สมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐาน ข้อที่ 12 (RH12) ที่ว่า ตัวแปร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ    
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับตัวแปรในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับระบบและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน
จากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึง
พอใจต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล (RH13)  

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึง
พอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 มี จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารส่งผล
ต่อระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล 

ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 ทั้งนี้ ผลจากการยอมรับสมมติฐานย่อยทั้ง 2 สมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐาน ข้อที่ 13 (RH13) ที่ว่า ตัวแปร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ    
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แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับตัวแปรในเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล กับตัวแปรเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (RH14) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อย
ที่ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อระดับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่
ส่งผลต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยย่อยที่ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล 
 ทั้งนี้ ผลจากการยอมรับสมมติฐานย่อยทั้ง 2 สมมติฐาน จึงยอมรับสมมติฐาน ข้อที่ 14 (RH14) ที่ว่า ตัวแปร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ    
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อระดับตัวแปรในเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล 
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บทที่ 5 
ผลการประชุมเฉพาะกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 ในบทนี้ เป็นการด าเนินงานภายหลังจากคณะที่ปรึกษาได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน เพ่ือให้ได้ผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ตาม
สถานีส่งสัญญาณหลัก 11 สถานี ซึ่งการจัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์เชิงลึก มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวการผลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ซึ่งการด าเนินการจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารเพ่ือเน้นไปยังประชาชนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านการด าเนินงานจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการด าเนินการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินให้ประสบความส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 ผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม 
 
 ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นต่าง ๆ อันได้แก่ สภาพการณ์การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและ
การเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การแจกแลกคูปองและ
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน มีผลสรุปดังตารางที่ 5.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น การด าเนินงาน 
ของส านักงาน กสทช.  

กระบวนการสนับสนุนโดย
การแจกคูปองดิจิตอลทีวี
ในการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ทีวีดิจิตอล 

- การแจกคูปองไมเ่ข้าถึงทุกกลุ่ม 
เช่น กรณีการไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือ
ลักษณะที่อยู่อาศัย เช่น แฟลต 
อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น 
- ข้อมูลเลขที่บ้านไม่ทันสมัย ท าให้
เป็นปัญหาในการส่งไปรษณีย์ 
- มูลค่าของคูปองน้อยเกินไปและยัง
ต้องซื้ออุปกรณ์ เช่น สายอากาศเพ่ิม 

- ที่ประชุม คตร. เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยน
ผ่านฯ เพิ่มเติมส าหรับครัวเรือน
ประเภทต่าง ๆ ตามฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ให้ครบ 22.9 ล้าน
ครัวเรือน ดังนี้ 
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ประเด็น ข้อคิดเห็น การด าเนินงาน 
ของส านักงาน กสทช.  

(1) ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจก
คูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปอง
ดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ส่งคืน ส านักงาน 
กสทช.)  
(2) ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน 
และมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลัง
วันที่ 16 กันยายน 2557 
(3) ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน 
และมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน 
(4) ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน
ชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน 
(5) บ้านพักของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ 
(6) จุดรับบริการประชาชนของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
-ส าหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์
เพ่ิมเติม จะเปลี่ยนจากการใช้ใบ
คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบ Smart 
card ตรวจสอบผ่านระบบบริหาร
จัดการการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านจากการชม
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
ไปสูร่ะบบดิจิตอล 

- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
น้อยเกินไป  
- ประชาชนยังมีความรู้เกี่ยวกับการ
ติดตั้งอุปกรณ์ในการรับชมสัญญาณ
ดิจิตอลน้อย 
- การให้ข้อมูลแก่กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องน้อย

- ในระยะเริ่มต้นยังมีปัญหาใน
เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนผ่าน 
- ส านักงาน กสทช. ได้ท า MOU 
กับวิทยาลัยการอาชีวะทั่วประเทศ
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ประเด็น ข้อคิดเห็น การด าเนินงาน 
ของส านักงาน กสทช.  

ไป อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการสถานีและ
กลุม่ผู้ประกอบการอุปกรณ์การเปลี่ยน
สัญญาณ เป็นต้น 
- การแทรกแซงจากฝ่ายธุรกิจ 
ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ให้ข้อมูลแบบ
ผิดๆ กับประชาชน 

เข้าช่วยติดตั้งอุปกรณ์การเปลี่ยน
ผ่านและสายอากาศ  
- ส านักงาน กสทช. มีการจัด
ประชุมกลุ่มต่าง ๆ เป็นระยะ เพ่ือ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แต่ข้อมูล
บางส่วนยังจ าเป็นต้องรอการ
ตัดสินใจเช่น การยุติระบบ 
แอนะล็อก 
- ส านักงานกสทช. ได้แก้ปัญหา
โดยการประกาศใช้กฎหมายใน
การจัดการกับกลุ่มที่เข้ามาให้
ข้อมูลที่บิดเบือน 

คุณภาพในการรับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพื้นดิน 

- บางพ้ืนที่มีปัญหาในเรื่องภาพไม่ชัด 
- บางพ้ืนที่มีปัญหาในเรื่องการรับช่อง
ได้ไม่ครบ 
 

-เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์
และการตั้ งส ายสัญ ญ าณ ของ
ประชาชน ซึ่ง ส านักงาน กสทช. 
ได้ แก้ ไขปัญ หาโดยร่วมมือกับ
ส านักคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา และผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 
ในการให้ข้อมูลและช่วยแก้ ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับชม ใน
ก า รช่ ว ย ติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ์ แ ล ะ
สายสัญญาณ 

ผลกระทบการเปลี่ยน 
ผ่านฯ  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
- ประชาชนต้องเสียค่าสายอากาศเพ่ิม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณที่มี
ราคาแพงขึ้น 
-การออกอากาศคู่ขนานท าให้
ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย/ลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

-กล่องที่ได้รับอนุญาตให้แจกจาก
ส านักงาน กสทช. ผ่านมาตรฐาน
ทุกยี่ห้อและทุกรุ่น จึงอาจเป็น
เทคนิคในการขายกล่องราคาแพง
ขึ้นของร้านค้า 
- เป็นระยะแรกของการเปลี่ยน
ผ่านซึ่งเมื่อยุติแอนะล็อกแล้ว
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ประเด็น ข้อคิดเห็น การด าเนินงาน 
ของส านักงาน กสทช.  

ผลกระทบทางสังคม  
- การมีช่องเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ต้อง
แข่งขันกันของช่องเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจท าให้
ช่องใช้การเสนอเนื้อหารายการที่ไม่
เหมาะสมหรือขัดต่อวัฒนธรรม
ประเพณีมากข้ึน 

ค่าใช้จ่ายจะถูกลง 
- ส านักงาน กสทช. มีหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามความเหมาะสมของเนื้อหา
ในการออกอากาศ ทั้งนี้อาจ
พิจารณาเพ่ิมบุคลากรและ
เครือ่งมือให้เพียงพอและสอด-
คล้องกับจ านวนรายการ 
- ส านักงาน กสทช. ก าลังรีบเร่งใน
การจัดให้มีกระบวนการสร้าง
จริยธรรมของสื่อมวลชนขึ้น 

บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เปลี่ยนผ่าน 

ความร่วมมือในส่วนผู้เกี่ยวข้องในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านยังมี
น้อย  
 

ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค อาทิ ผู้น าทางความคิด
และประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น 

 
จากตารางที่ 5.1 อาจสรุปผลของการประชุมเฉพาะกลุ่มใน 4 ภูมิภาค ในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
ข้อสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ของการเปลี่ยนผ่านการรับชมจาก

โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินพบว่า ผู้เข้าประชุมกลุ่มย่อยบางส่วนได้ให้ข้อคิดเห็นใน
เรื่องการแจกและการแลกคูปองว่า ไม่ควรมีการก าหนดเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับแจกคูปอง หรือจะต้องมี
ชื่อปรากฏเป็นเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ครัวเรือนที่ไม่มีเจ้าบ้านไม่สามารถรับแจก
คูปองได้ ท าให้เกิดการเสียสิทธิ์ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดเห็นในการแจกคูปองโดยระบบไปรษณีย์ว่า ยังขาด
ความทันสมัยในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ท าให้ไม่สามารถหาผู้รับคูปองได้จึงมีคูปองจ านวนหนึ่งค้าง
อยู่ที่ท าการไปรษณีย์ ซึ่งที่ประชุมเฉพาะกลุ่มได้เสนอแนวทางในการแก้ไขในเรื่องการแจกคูปองว่า ควรใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแจกคูปองและควรใช้เลขประจ าตัวประชาชนในการรับแจกคูปองด้วย 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนได้ให้
ความเห็นว่ากล่อง Set-top Box ยังมีมาตรฐานไม่เท่ากัน รวมทั้งการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการติดตั้ง
อุปกรณ์ เช่น ต้องเสียเงินซื้อสายอากาศเพ่ิม ซึ่งที่ประชุมบางส่วนให้ความเห็นว่า ควรเพ่ิมมูลค่าคูปองให้มาก
ขึ้น และส านักงาน กสทช. ควรควบคุมกล่องทุกยี่ห้อให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือเพ่ิมมูลค่าของคูปองให้มากขึ้น  

ประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินพบว่า หลายส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการติดตั้งน้อยและข้อมูลที่
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ส านักงาน กสทช. เผยแพร่ออกไป อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ เช่น ความพร้อมในการส่ง
สัญญาณของเสา และความครอบคลุมของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งช่องว่างของข้อมูล
ข่าวสารท าให้ภาคธุรกิจสามารถเข้ามาให้ข้อมูลที่ผิดๆ ท าให้ประชาชนมีความสับสนในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะกลุ่มได้เสนอแนะให้ส านักงาน กสทช. มีแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน และควร
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการเปลี่ยน
ผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินมากข้ึน 

ส่วนประเด็นคุณภาพการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินพบว่า มีปัญหาในเรื่องความคมชัด
ของภาพและการเปิดรับช่องยังไม่ครบทุกช่อง การรับสัญญาณขาดๆ หายๆ เนื่องจากการส่งสัญญาณของ 
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ยังไม่สมบูรณ์และประชาชนขาดความรู้เรื่องเทคนิคการติดตั้ง ซึ่งแนวทางในการ
แก้ไขคือ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่แก่ประชาชน 

ประเด็นในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า ในส่วนประชาชนจะได้รับผลกระทบในเรื่องการลงทุน 
ได้แก่ การเสียเงินเพ่ิม ในการเปลี่ยนผ่านฯ เช่น ต้องซื้อเสาสัญญาณเพ่ิมหรือต้องซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ที่มี
ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลภายในเครื่อง ส่วนในด้านผู้ประกอบการพบว่า มีปัญหาในเรื่องการลงทุนผลิตรายการ
ที่ต้องหลากหลายมากขึ้น และต้องเสี่ยงกับการได้รับความนิยมในการชม (Rating) นอกจากนี้การแข่งขันที่
สูงขึ้นระหว่างช่องต่างๆ ที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการต้องใช้ทุนในส่วนนี้เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 

ส าหรับผลกระทบในเชิงสังคมพบว่า การเปลี่ยนแปลงการรับชมไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ท าให้มี
การแข่งขันสูง และแต่ละช่องมุ่งการท ารายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมสูงๆ เช่น รายการบันเทิง รายการ
ละคร และรายการเกมโชว์ ซึ่งเป็นรายการที่อาจมีคุณภาพต่ า ท าให้เกิดผลกระทบต่อจริยธรรมในสังคม 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน เป็นต้น ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมการประชุม
เฉพาะกลุ่มได้เสนอว่าส านักงาน กสทช. ควรมีการตรวจสอบเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้นและควรผลักดันให้เกิด
จริยธรรมในสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อได้ควบคุมกันเองมากขึ้น 

ในประเด็นปัญหาในการเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินพบว่า มีปัญหาใน 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ภาพล้ม ภาพเป็นโมเสกหรือการรับ
สัญญาณยังไม่เสถียรเท่าที่ควร เนื่องจากความไม่พร้อมของโครงข่ายโทรทัศน์ ส่วนที่สองได้แก่ ประเด็น
เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกิดการยอมรับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินมากเท่าที่ควร ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ประกอบการบางส่วนได้ให้ความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. 
ควรก าหนดนโยบายในเรื่องการให้ฝ่ายต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ ในการเปลี่ยนผ่านมากขึ้น เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับหมายเลขช่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น  ส่วนหน่วยงานอ่ืน อันได้แก่ 
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัดให้ความเห็นว่าหากส านักงาน กสทช. ประสานมา
ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ระดับจังหวัดได้  
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5.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนใน 4 ภูมิภาค 
 

เพ่ือให้ได้ผลในเชิงลึกมากขึ้น ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากประชาชนใน 4 ภูมิภาค โดย
ภาพรวมในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบผลการศึกษาดังนี้  

 

5.2.1 ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 5.2  

 
ตารางที ่5.2 ความคิดเห็นในเรื่องความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านฯ 

 

พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ความคิดเห็นในเรื่องความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านฯ 

กรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินเป็นประโยชน์กับประชาชน ท าให้
ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ได้หลายช่องมากขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ 
มากขึ้น 

เชียงใหม่ เป็นระบบที่ดีกว่าการรับชมโทรทัศน์ด้วยระบบเก่า สามารถรับได้เพียงแค่ใช้
กล่อง Set-top Box โดยไม่ต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ก็รับได้  

สุโขทัย ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า การใช้ระบบใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เหมือนกับ 
การรับจานดาวเทียมท่ีต้องเสียค่าจานค่ารายเดือนหรือไม่ 

ขอนแก่น ยังไม่ค่อยเข้าใจภาพรวมทั้งหมด รู้เพียงว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ ภาพจะ
คมชัดมากขึ้น เสียงดีขึ้นแตย่ังไม่รู้วิธีการติดตั้ง 

อุดรธานี  ระบบใหม่ท าให้เปิดรับช่องมากและระบบหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งภาพและ
เสียงคมชัดขึ้น  

อุบลราชธานี เป็นระบบที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะภาพและเสียงที่ชัดขึ้น มีช่องให้ดูมากขึ้น และ
ยังไม่เข้าใจว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ 

สิงห์บุรี  รู้ว่าจะมีการแจกคูปอง แต่ไม่รู้เงื่อนไข รู้เพียงว่าคนไปรับคูปองต้องเป็นเจ้า
บ้านเท่านั้น และไม่ทราบว่าสามารถไปรับและแลกที่ไหน  

สุราษฎร์ธานี ส านักงาน กสทช. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบดิจิตอลได้ชัดเจนดี 

สงขลา รู้ว่าเป็นระบบที่ให้ภาพคมชัดสูง มีรายการเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพการชมดีกว่า
ระบบเก่า การรับต้องใช้สายอากาศแบบหนวดกุ้ง/ก้างปลา 

 

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระดับที่ดีพอใช้ โดยส่วนใหญ่ทราบว่า เป็นระบบที่ดีกว่า
ระบบเดิมให้ภาพที่คมชัดและเสียงที่ชัดเจน มีเนื้อหาให้เลือกได้หลากหลายตามจ านวนช่อง และการรับ
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สัญญาณจะต้องใช้อุปกรณ์ปรับสัญญาณ คือ กล่อง Set-top Box อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม
บางส่วนที่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินอยู่ เช่น ไม่แน่ใจว่าต้องเสียค่า ใช้จ่ายใน
การรับชมหรือไม่ และยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถติดตั้งกล่องรับสัญญาณได้เองหรือไม่ 

 

5.2.2 ช่องทางที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะ - 
ล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 5.3  

 
ตารางที่ 5.3 ช่องทาง/สื่อที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านฯ 

 

พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ช่องทาง/สื่อที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านฯ 

กรุงเทพมหานคร รับรู้จากสื่อโทรทัศน์ ควรเปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบดิจิตอลดีกว่าระบบ 
แอนะล็อกอย่างไร  

เชียงใหม่ รับข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ซึ่งควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการรับชมว่า
สามารถใช้กล่อง Set-top Box และใช้โทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณก็ได้ 

สุโขทัย รับข้อมูลต่างๆ จากเพ่ือนและค าแนะน าจากร้านค้า 

ขอนแก่น รับข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์ แต่ยังไม่ค่อยน าเสนอให้
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบนี้อย่างเพียงพอทั้งในเรื่องการติดตั้งและการใช้
อุปกรณ ์

อุดรธานี  รับข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยเข้าใจจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม
กับคนที่มีประสบการณ์มากกว่า 

นครราชสีมา รับข้อมูลจากสื่อหลากหลายและแนะน าให้มีจดหมายส่งตามบ้านและควรเพ่ิม
มูลค่าคูปองดิจิตอลให้มากขึ้น 

สิงห์บุรี  ผู้น าท้องถิ่นยังไม่ค่อยได้ข้อมูลจากโทรทัศน์ ท าให้ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากใคร 

ระยอง ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ 

สุราษฎร์ธานี รับข้อมูลจากการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ และต้องการได้ข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น
กว่านี้ 

สงขลา ได้รับข่าวจากสื่อโทรทัศน์และจากเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ต 
 

จากตารางข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน
การรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลจากข่าวโทรทัศน์ รองลงมาคือสื่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
เพ่ือนหรือผู้น าท้องถิ่น ซึ่งสื่อบุคคล นอกจากจะเป็นสื่อที่คนในชนบทใช้ในการหาข้อมูลแล้วยังใช้เป็นสื่อใน 
การจูงใจสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ระบบดิจิตอลด้วย  



โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล 

 

5-8 
 

อย่างไรก็ตามสื่อที่ใช้สื่อสารในปัจจุบันที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ว่าบุคคลจะ
เปิดรับสื่อใด แต่ส่วนมากยังคงกล่าวสอดคล้องกันว่ายังมีข้อมูลและรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่อง
ประโยชน์ของระบบและการติดตั้งอุปกรณ์ Set-top Box ดังนั้น ส านักงาน กสทช. ควรให้ข้อมูลความรู้ในเรื่อง
การติดตั้งเพ่ิมมากขึ้นและควรใช้สื่อแบบหลากหลาย รวมทั้งให้ความส าคัญในการใช้สื่อบุคคลในท้องถิ่นและ
ชุมชนมากขึ้น 

 
5.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

ภาคพื้นดินสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 5.4 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 
 

พื้นที่เสาส่ง
สัญญาณหลัก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 

กรุงเทพ 

มหานคร 

เห็นว่าระบบดิจิตอลมีประโยชน์ในเรื่องคุณภาพของภาพที่คมชัดขึ้น รายการหลากหลาย
ต้องอยู่ในเขตเมืองจึงจะได้สัญญาณที่ชัดเจน หากอยู่ต่างจังหวัดคุณภาพอาจไม่คมชัด 
เนื่องจากระบบยังไม่ครอบคลุม การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานไม่มีเนื้อหายืนยันใน
เรื่องนี้ ส่วนการลงทุนต้องต้องรอดูว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ที่บ้านใช้จานดาวเทียมอยู่แล้ว 
เพ่ือนบางคนไม่ได้ไปรับคูปองดิจิตอล เพราะใช้ดาวเทียม แค่อยากได้ของอ่ืนทดแทน 

เชียงใหม่ เห็นว่าระบบไม่ท าให้มีช่องในการรับชมได้หลากหลาย แต่ท าให้มีโฆษณามากเกินไป เช่น 
โฆษณายาบ ารุง เสริมความงาม ซึ่งควรต้องควบคุม สัญญาณท่ีชมมักขาดๆ หายๆ รับชม
ไม่ได้ การมีช่องมากท าให้จดจ ายาก และสับสน 

สุโขทัย คิดว่าระบบมีช่องให้เลือกมากขึ้น แต่ล าบากส าหรับผู้สูงวัยในการเปิดหาช่อง ส่วนการมี
หลายภาษาก็ไม่ได้ใช้ ส่วนในเรื่องความคุ้มค่าของระบบมีความเห็นต่างกัน ส่วนหนึ่งเห็น
ว่า ไม่คุ้มค่าเนื่องจากรับสัญญาณจานดาวเทียมอยู่แล้ว แต่ผู้ที่ใช้โทรทัศน์ระบบแอนะ -

ล็อกเห็นว่า คุ้มค่า แค่เพ่ิมกล่อง Set-top Box และสายสัญญาณก็สามารถดูได้หลาย
ช่อง 

ขอนแก่น ในกรณีที่สัญญาณดี จะได้ภาพและเสียงที่คมชัด ได้ดูหลากหลายรายการ 

อุดรธานี  เห็นว่า เป็นระบบที่มีประโยชน์ การรับสัญญาณได้ดีพอสมควร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม
ในการรับช่องได้เพ่ิมข้ึน และท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐไปในทิศทางเดียวกัน 

อุบลราชธานี เห็นว่าระบบมีข้อดีในเรื่องความคมชัดของภาพและเสียง มีช่องที่หลากหลายมากขึ้น มี
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวีที่ต้องเสียเงินค่าบริการ 

สงขลา เป็นระบบที่มีประโยชน์กับคนที่ไม่ได้รับชมโดยใช้จานดาวเทียม แต่ควรท าให้การส่ง
สัญญาณไม่มีปัญหา เพราะหากมีปัญหาก็จะไม่อยากใช้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
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พื้นที่เสาส่ง
สัญญาณหลัก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 

ระบบเห็นว่าคุ้มค่า เพราะได้รับแจกคูปองและเสียเงินไม่มากนัก แต่ถ้าสัญญาณรับไม่ได้ 
ไม่ชัด ของที่ได้ฟรีก็ไม่มีประโยชน์ ท าให้ดูเหมือนไม่คุ้มค่า 

 

จากตารางที่ 5.4 อธิบายความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
พบว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกในภูมิภาคต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การเปลี่ยน
ผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินมีประโยชน์หลายอย่างทั้งในเรื่องการได้รับภาพและเสียง
ที่คมชัด มีหลายช่องและหลากหลายเนื้อหาให้เลือกชม และมีความคุ้มค่าในการเปลี่ยนระบบ เนื่องจากได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีบางส่วนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในการส่งสัญญาณยังอาจมีปัญหาท าให้รับ
สัญญาณไม่ได้ ภาพขาดๆ หายๆ บ้าง ท าให้ผู้ใช้อาจเกิดความเบื่อหน่ายต่อระบบ และน าไปสู่การไม่น าระบบไป
ใช้ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงในเรื่องการส่งสัญญาณให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ระบบมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการรับ
ด้วยสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี 
 

5.2.4 ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านฯ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดัง
ตารางท่ี 5.5 ต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 5.5 ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านฯ 

 

พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านฯ 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่า ในการรับคูปองจากไปรษณีย์และการแลกกล่องไม่มีปัญหา แต่ควรเพ่ิม
มูลค่าของคูปองให้มากขึ้น เพราะมูลค่า 690 บาท ยังไม่เพียงพอ ส่วนการ
ติดตั้งกล่อง Set-top Box สามารถท าได้เอง แต่มีปัญหาในเรื่องการรับชมที่ยัง
ไม่ชัดเจน ต้องซื้อเสาสัญญาณเพ่ิมเติม ส าหรับโทรทัศน์เครื่องเก่าคิดว่าคงขาย
ให้กับคนที่สนใจในกรณีที่มีการใช้ระบบดิจิตอลมีความสมบูรณ์แล้ว  

เชียงใหม่ คนที่ให้สัมภาษณ์มีความเห็นต่างกันคือ ผู้หนึ่งตอบว่า รับคูปองจากเทศบาล
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แจกให้แล้วน าคูปองไปแลกกล่องยี่ห้อ PSI ที่ร้านโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม แต่หากแลกยี่ห้ออ่ืน จะต้องเพ่ิมเงิน และไม่ทราบว่า
คูปองนั้นมาจากส านักงาน กสทช. คิดว่าเป็นของร้านยี่ห้อ PSI ตามจาน
ดาวเทียมท่ีใช้อยู่ก่อนแล้ว 

ส่วนอีกคนหนึ่งตอบว่า ได้ทราบข้อมูลข่าวสารและทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ใน
การรับแจกคูปองและการน าคูปองไปแลก แต่ให้ข้อสังเกตว่า การแจกคูปองไม่
ค่อยทั่วถึง มีบางกลุ่มไม่ได้รับ เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพัก ห้องเช่า แฟลต
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ข้าราชการ  
ส่วนการติดตั้งไม่ยาก สามารถท าได้เองและคิดว่าจะซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ 
กรณีท่ีเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลอย่างถาวร 

สุโขทัย ให้ความเห็นว่า การแจกคูปองยังไม่ทั่วถึงมองว่าระบบทะเบียนบ้านของผู้น า
ท้องถิ่นกับข้อมูลทะเบียนบ้านของไปรษณีย์ไม่ค่อยตรงกัน การน ากล่องไปแลก
มีหลายวิธี หากไปรับจากผู้น าท้องถิ่นอาจมีการก าหนดยี่ห้อมาเลย แต่ถ้าไปรับ
แลกตามห้างจะสามารถเลือกยี่ห้อได้ ด้านการติดตั้งมีปัญหาเนื่องจากไม่ค่อย
เข้าใจต้องจ้างช่างมาติดตั้งให้ และยังมีปัญหาในการชม บางครั้งภาพยังขาดๆ 
หายๆ และมีความสับสนในการค้นหารายการ 

อุดรธานี  การรับแจกคูปองดิจิตอลและการแลกกล่อง Set-top Box ไม่มีปัญหาและไม่
ต้องเสียเงินเพ่ิม การติดตั้งสามารถท าได้เอง ส่วนการชมส่วนหนึ่งเห็นว่า รับ
สัญญาณไม่ชัดต้องซื้อสายอากาศก้างปลามาติดตั้งเพ่ิม ส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่า 
ใช้รับจากดาวเทียม โดยใช้ร่วมกับโทรทัศน์เครื่องเดียวในบ้าน แต่ช่องรายการ
ไม่ครบและช่องมีจ านวนน้อยกว่าการรับสัญญาณจากจานดาวเทียม การอยู่
อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลจากเมือง ท าให้มีปัญหาในการรับชม  

อุบลราชธานี การรับแจกคูปองและการน าคูปองไปแลกกล่อง Set-top Box ไม่มีปัญหา มี
บางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับการติดตั้งกล่อง Set-top Box 
สามารถท าได้เองโดยต้องซื้อสายอากาศก้างปลา ส าหรับภาพมีความคมชัดดี 
แต่ยังมีภาพขาดๆ หายๆ บ้างในช่วงที่ฝนตกพายุมา  

นครราชสีมา ไม่มีความเห็นในเรื่องการแจกและแลกกล่อง Set-top Box เนื่องจากไม่ได้
เป็นเจ้าบ้าน จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับแจกกล่อง แต่เคยไปติดตั้งกล่องให้บ้านญาติ ซึ่ง
สัญญาณชัดดี เนื่องจากบ้านญาติมีจานดาวเทียมอยู่แล้ว ในอนาคตคิดว่าจะ
ซื้อเครื่องรับที่มีระบบอยู่แล้ว และการใช้จานดาวเทียมก็ท าให้สามารถรับได้
หลายช่องอยู่แล้ว 

สิงห์บุรี  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับแจกและแลกกล่อง Set-top Box ว่า ไม่มีปัญหาแต่ที่
บ้านใช้จานสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว แต่ก็ไปรับคูปองและน าคูปองไปแลก 
และน ากล่องมาติดตั้งใช้กับโทรทัศน์เครื่องเก่าท่ีมีอยู่และสามารถรับชมได้ 

ระยอง มีประสบการณ์ที่ต่างกัน โดยคนแรกกล่าวว่า ไปรับแจกคูปองดิจิตอลและแลก
กล่อง Set-top Box โดยไม่มีปัญหาใดๆ และติดตั้งกล่องด้วยตนเอง ด้วย
สายอากาศก้างปลาที่บ้านซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว สามารถรับสัญญาณภาพได้ชัดเจน
ดี แต่ระยะหลังรับไม่ได้ภาพขาดๆ หายๆ จึงถอดกล่องออกแล้วไปใช้การชม
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พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ความคิดเห็นต่อประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านฯ 

ด้วยระบบดาวเทียมอย่างเดิม ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สองเห็นว่า ไปรับแจก
คูปอง แต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากโทรทัศน์เครื่องเก่าไม่มีช่องเสียบ HDMI เลยเอา
กล่องไปให้ญาติที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ ส่วนตนเองชมผ่านระบบดาวเทียม ส าหรับ
โทรทัศน์เครื่องเก่าจะใช้ดูไปก่อนจนกว่าจะมีการยุติระบบแอนะล็อก 

สุราษฎร์ธานี ขั้นตอนการรับแจกและแลกคูปองดิจิตอลไม่มีปัญหาไปรับทางไปรษณีย์ แต่ไป
แลกที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ติดตั้งเองได้ และการรับชมไม่มีปัญหา 
คมชัดดีแต่หากฝนตกจะรับไม่ค่อยได ้

สงขลา ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกกล่าวว่า ระบบการรับแจกและแลกคูปองดิจิตอล และ
การติดตั้งกล่อง Set-top Box ไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาในช่วงการรับชม ส่วน
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สองกล่าวว่า ไม่ได้รับแจกเนื่องจากอยู่ห่างไกล และพูดคุย
กับเพ่ือนบ้านบอกว่าต้องเสียเงินเพ่ิม เนื่องจากที่บ้านรับจากจานดาวเทียมอยู่
แล้ว จึงตัดสินใจไม่ไปรับแจกคูปองและแลกกล่อง Set-top Box 

 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกส่วนใหญ่เห็นว่า ในขั้นตอนการไปรับคูปอง
ดิจิตอลและการแลกกล่อง Set-top Box ไม่มีปัญหา บางส่วนไปรับเองและมีบางส่วนที่รับจากผู้น าท้องถิ่น 
เช่น ผู้ใหญ่บ้าน และเมื่อแลกกล่องมาแล้วส่วนใหญ่สามารถติดตั้งได้เอง ส าหรับการรับชมบางส่วนตอบว่า  
มีความคมชัดดี จะมีปัญหาเฉพาะช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี  เช่น มีฝนตกหนักเท่านั้น แต่บางส่วนตอบว่า 
ภายหลังติดตั้งกล่อง Set-top Box แล้ว ชมได้บ้าง ไม่ได้บ้าง บางครั้งยังคงมีภาพขาดๆ หายๆ อยู่บ้าง ซึ่งแก้ไข
ปัญหาโดยการไปซื้อสายสัญญาณก้างปลาเพ่ิม เพ่ือให้การรับสัญญาณดีขึ้น ส่วนเมื่อมีการยุติระบบแอนะล็อก
แล้วไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากมีระบบอื่นรองรับอยู่เช่น มีจานดาวเทียมและระบบเคเบิล เป็นต้น 
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5.2.5 ผลกระทบจากการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก สามารถแสดงรายละเอียดได้ดัง
ตารางท่ี 5.6 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5.6 ความคิดเห็นต่อการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก 
 

พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ความคิดเห็นต่อการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก 

กรุงเทพมหานคร เห็นว่า ไม่มีผลกระทบเนื่องจากได้เปลี่ยนการรับชมเป็นระบบดิจิตอลผ่าน
กล่อง Set-top Box แล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้ติดตั้งกล่อง Set-top Box ส่วนใหญ่
รับโดยใช้สัญญาณดาวเทียมและเคเบิลอยู่แล้ว 

เชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากมีทั้งกล่อง Set-top Box และ
จานดาวเทียมอยู่แล้ว 

ขอนแก่น ยังไม่ทราบข้อมูลในเรื่องนี้ว่า หากยุติระบบแอนะล็อกแล้วต้องใช้กล่อง Set-
top Box หน่วยงานจึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน
ก่อน หากไม่สามารถรับสัญญาณได้จะกระทบต่อการใช้ชีวิตประชาชน
ค่อนข้างมาก 

สุโขทัย หากยุติระบบแอนะล็อกน่าจะมีผลกระทบในเรื่องการค้นหาช่องที่มีจ านวน
มาก ท าให้หาช่องรายการที่ดูอยู่เป็นประจ าไม่พบ 

อุบลราชธานี ได้ทราบข่าวอยู่บ้าง แต่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะก าหนดเวลาการยุติว่าจะเริ่มที่ไหน 
เมื่อใด 

นครราชสีมา ทราบว่าเมื่อยุติระบบแอนะล็อกจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากรับด้วยระบบ
ดาวเทียมอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ดูช่องหลักคือ 3 5 7 9 11 และ TPBS เป็น
ประจ าเท่านั้น 

สิงห์บุรี  ส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องการยุติระบบแอนะล็อก แต่หากมีการยุติจะไม่มี
ผลกระทบ เพราะคนส่วนใหญ่ใช้จานดาวเทียมอยู่แล้ว 

ระยอง พอทราบว่าจะมีการยุติระบบแอนะล็อก และคิดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะมี
ทั้ง 2 ระบบในการชมคือ ชมผ่านดาวเทียมและเคเบิล และส าหรับกล่อง Set-
top Box ได้ให้ญาติไป เนื่องจากกล่องราคาไม่แพงหากต้องการสามารถซื้อ
ใหม่ได้ 

สุราษฎร์ธานี ไม่ทราบมาก่อนว่า จะมีการยุติระบบแอนะล็อกและไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ 
เนื่องจากรับชมผ่านกล่อง Set-top Box ในเครื่องเก่า  
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พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ความคิดเห็นต่อการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก 

สงขลา ไม่ทราบข่าวการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก แต่คิดว่าไม่มีผลกระทบ
ใดๆ หากยุติ เนื่องจากมีระบบดาวเทียมรองรับอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับด้วย
สัญญาณดาวเทียมก็จะรับสัญญาณผ่านกล่อง Set-top Box ได ้

 

 ในประเด็นนี้พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึกส่วนใหญ่กล่าวว่า หากมีการยุติระบบแอนะล็อกจะไม่มี
ผลกระทบต่อการชมโทรทัศน์ของประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีระบบรองรับอยู่  เช่น ระบบ
ดาวเทียมและเคเบิล ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้ทั้งสองระบบนี้ สามารถรับสัญญาณโดยผ่านกล่อง Set-top Box  
ที่ส านักงาน กสทช. แจกได้ แต่สิ่งที่ส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการ คือ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยุติ
การส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกว่าจะท าในพ้ืนที่ใด เมื่อไหร่ เพ่ือให้คนได้รับรู้และเข้าใจ และเตรียมพร้อมใน
การรับชมโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอลต่อไป 

 

5.2.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 5.7 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านฯ 

 

พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ข้อคิดเห็น 

กรุงเทพมหานคร  เห็นว่าส านักงาน กสทช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งท าประชาสัมพันธ์
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน และปัญหาเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณท่ียัง
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนีค้วรให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนในพื้นทีห่่างไกล  

เชียงใหม่ ขอให้แก้ไข ปรับปรุงเรื่องการแจกคูปองให้ทั่วถึง และปัญหาเรื่องการกระจาย
สัญญาณให้เสถียรและครอบคลุม โดยให้ข้อสังเกตว่า ในเวลาเครื่องบินบินผ่าน
บ้าน สัญญาณจะขาดๆ หาย ซึ่งในตอนใช้แอนะล็อกไม่เคยเป็นควรมีโครงการ
สนับสนุนงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ จากเครื่องรุ่นเก่ามาเป็น
รุ่นที่ใช้กับกล่องได้ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย หรืออาจมีนโยบายก าหนด
ราคาที่ไม่สูงเพ่ือให้ประชาชนสามารถซ้ือได้โดยไม่เดือดร้อน 

ขอนแก่น ควรแก้ปัญหาให้สามารถรับชมได้จริง ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากกล่องรับสัญญาณ  
อุปกรณ์ประกอบ โดยเฉพาะการส่งสัญญาณจากต้นทาง ควรมีหน่วยงาน
สนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านในการติดตั้งกล่อง Set-top Box และแจกคูปอง
ให้ทั่วถึง 

อุดรธานี ควรแก้ไขเรื่องการส่งสัญญาณให้สมบูรณ์ มีความคมชัดที่สม่ าเสมอ และมีช่อง
รายการมากกว่านี้ 
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พื้นที่เสาส่งสัญญาณหลัก ข้อคิดเห็น 

อุบลราชธานี ควรให้ยืดเวลาการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อก เพ่ือช่วยผู้รายได้น้อยที่
ยังคงรับชมฟรีทีวีผ่านระบบแอนะล็อกอยู่  นอกจากนี้อยากให้มีมาตรการ
ช่วยเหลือที่ เหมาะสมส าหรับ  ผู้ที่อยู่ ใน พ้ืนที่ห่ างไกล ซึ่งจะมีปัญหาใน 
การเดินทางมารับแจก/แลกกล่อง ซึ่งน่าจะเพ่ิมอัตราการแลกและใช้กล่อง
ได้มากขึ้น 

นครราชสีมา ควรให้มีการแจก/แลกกล่องกระจายครอบคลุมทุกครัวเรือนอย่างแท้จริง โดย
ไม่ต้องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เพราะบางทีไม่ถึงผู้รับ อาจใช้เกณฑ์การแจก/
แลกตามจ านวนเครื่องรับโทรทัศน์ในแต่ละบ้าน แทนการใช้เกณฑ์ความเป็น 
เจ้าบ้าน เพราะน่าจะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้เหมาะสมกว่า 

สิงห์บุรี น่าจะมีการแจก/แลก สายอากาศมาพร้อมกับกล่องรับสัญญาณด้วย 

ระยอง ควรให้มีสายอากาศส าหรับระบบดิจิตอลให้มาพร้อมกับกล่อง Set-top Box  
ควรมีการปรับการส่งกระจายสัญญาณให้สมบูรณ์กว่านี้ ควรเพ่ิมมูลค่าคูปองให้
มากกว่า 690 บาท เพราะในราคานี้กล่องที่แลกได้มีคุณภาพไม่เท่ากันทุกยี่ห้อ 
เพราะฉะนั้นถ้าคูปองมีมูลค่าสูงกว่านี้น่าจะได้กล่องที่มีคุณภาพกว่านี้ และควร
มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงพ้ืนที่ เพ่ือแนะน าการติดตั้งกล่องและสายอากาศ
ที่ถูกต้องเหมาะสมโดยอาจมีการสาธิตให้เห็นชัดเจนมากขึ้นด้วย 

สุราษฎร์ธานี ควรให้มีการเรียงช่องสถานีใหม่ให้สามารถค้นหารายการได้ง่าย ไม่สับสน และ
น่าเบื่อ และควรมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงพ้ืนที่ และมีการสาธิตการติดตั้ง
และการปรับใช้ระบบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

สงขลา  ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการยุติระบบแอนะล็อกให้ชัดเจนถึงก าหนด
ระยะเวลาที่จะยุติ เพราะว่าน่าจะมีผลกระทบกับคนที่มีคูปองแต่ยังไม่ได้แลก
กล่อง และอยากให้มีการแนะน าการติดตั้งการใช้กล่องที่ชัดเจนเข้าถึงผู้ใช้  
เพ่ือให้สามารถรับชมได้จริง 

 

ตารางที่ 5.7 แสดงเกี่ยวกับความคิดเห็นประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการรับชม
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน พบว่า ในทุกพ้ืนที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันว่า การ
แจกคูปองและการแลกนั้น ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้มีการแจกกล่อง Set-top Box ให้ทั่วถึงมากขึ้นโดยไม่มี
เงื่อนไขเรื่องเจ้าบ้านและควรเพ่ิมมูลค่าคูปองให้มากขึ้นหรืออาจแจกสายอากาศรับสัญญาณควบคู่กับการแจก
กล่องด้วย ส่วนในเรื่องผลการรับชมนั้นไม่ค่อยมีปัญหา ยกเว้นเวลาที่มีเครื่องบินบินผ่านอาจมีคลื่นรบกวนบ้าง 
ส่วนในการยุติระบบแอนะล็อกนั้น ส านักงาน กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์บอกเวลายุติให้แน่นอนหรือควร
ขยายเวลาในการยุติระบบแอนะล็อกออกไป และควรให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการติดตั้งกล่อง 
Set-top Box  เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตั้งกล่องได้อย่างถูกต้อง 
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5.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอล และโครงข่ายส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีดังนี้ 

1. นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (สัมภาษณ์เมื่อ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2559) 

2. พันเอก บัณฑิต แสงอ่อน ผู้อ านวยการฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (สัมภาษณ์เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2559) 

3. นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้อ านวยการฝ่ายรายการและสื่อดิจิตอลสถานีโทรทัศน์ Voice TV (สัมภาษณ์
เมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2559) 

4. นายภาณุชัย ศรีนวลนัด กรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ New tv (สัมภาษณ์เมื่อ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2559) 

5. นายสมชาย รังษีธนานนท์  กรรมการผู้จัดการ สถานี โทรทัศน์  Bright TV (สัมภาษณ์ เมื่อ  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

จากผลการสัมภาษณ์เจาะลึกพบผลสรุปดังนี้ 
ในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยใช้

วิธีการแจกคูปองนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการที่ส านักงาน กสทช. ใช้ แต่วิธีการแจกและแลก
คูปองยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ มูลค่าของคูปองที่แจกมีมูลค่าน้อยไป ท าให้ประชาชนไม่สามารถน า
คูปองไปใช้ในการรับชมระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ ดังที่นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้ให้ความเห็นว่า “ในช่วงที่มีการท า Public Hearing หรือการท าประชาพิจารณ์ เรื่อง
ก าหนดมูลค่าส่วนลดในคูปอง ซึ่งมีกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร และบางกลุ่มเห็นว่า คูปองมูลค่า 690 บาท 
เพียงพอแล้วนั้น ตนเองไม่เห็นด้วย และท าให้ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็นการอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับการตั้งสายสัญญาณเพ่ือรับสัญญาณดิจิตอลเดิมบอกว่าเฉพาะ 690 บาท มีสายอากาศแบบ Indoor 
Antenna ก็รับได้ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่เป็นจริงและผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจน นอกจากนี้มูลค่าคูปองก็ไม่จูง
ใจ” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559) 

ส่วนนายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้อ านวยการฝ่ายรายการและสื่อดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ Voice TV ได้
สะท้อนปัญหาในกระบวนการแจกคูปองว่า ในการด าเนินการแจกคูปองยังมีปัญหาในเรื่องช่ว งเวลาซึ่งควรจะ
ด าเนินการให้พร้อมๆ กับการมีโครงข่ายโทรทัศน์ และการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการติดตั้งกล่อง Set-
top Box ด้วย (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559)  

ส าหรับในเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น ผู้ประกอบการบางส่วนให้ความเห็นตรงกันว่า ในการด าเนินการ
เปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น  ส านักงาน กสทช. ควรให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากข้ึนและควรใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการสื่อสาร เพ่ือให้ข้อมูลและ
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จูงใจให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมากขึ้นกว่านี้ ดังที่นายสมชาย รังษีธนานนท์ 
กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ Bright TV และนายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้อ านวยการฝ่ายรายการและสื่อดิจิตอล 
สถานีโทรทัศน์ Voice TV ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ส านักงาน กสทช. ควรมีการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ควรใช้สื่อที่คนสามารถเข้าใจง่ายๆ เช่น การ์ตูน หรือควรขอความร่วมมือจากช่อง
หลักต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร แตกต่างจากระบบแอนะล็อกเดิม
อย่างไร นอกจากนี้ยังควรให้ข้อมูลที่สามารถกระตุ้นให้คนหันมาใช้ทีวีดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน” 

นอกจากนี้คุณภาณุชัย ศรีนวลนัด กรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ New tv ยังให้ความเห็นในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลว่า “เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับประชาชนและกระบวนการเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อนมากเช่น มีการยุติ
การแพร่ภาพระบบแอนะล็อก การที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบ ดังนั้นการให้ข้อมูลและให้
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญและจะต้องด าเนินการอย่างมีแผน ไม่ควรแก้ไขโดยการให้
ข้อมูลแบบเฉพาะหน้า นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ยังควรประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นอาทิ อบต. 
โรงพยาบาลหรือสถานศึกษา เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด เพ่ือให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลแก่
ประชาชนอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง ส านักงาน กสทช. อาจใช้เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีภูมิภาคซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 
ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งสายสัญญาณ และควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ช่างต่างๆ เพ่ือสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ในกรณีที่ประชาชนมีปัญหา ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับระบบดิจิตอลได้ง่ายขึ้น ” 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559) 

ส าหรับประเด็นในด้านเทคนิค ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า เป็นปัญหาโครงข่าย อาทิ การไม่มี
ระบบแจ้งเตือนกรณีโครงข่ายล่ม รวมทั้งประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบ ท าให้เกิดปัญหา
ในการรับชม และประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกับการน าระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมาใช้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนได้ให้ค าแนะน าว่า เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณส านักงาน กสทช. ควร
เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกันและแก้ไขให้เกิดผลได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังควรอบรมช่างให้มี
ความช านาญด้านเทคนิคให้เพียงพอในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ดังที่นาย
ภาณุชัย ศรีนวลนัด กรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ New tv ได้กล่าวว่า “ปัญหาที่พบหลักๆ คือ เรื่อง
โครงข่าย ซ่ึงส านักงาน กสทช. ควรลงตรวจดูพ้ืนที่จริงว่าเกิดปัญหาอะไรและจะต้องแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ยัง
ควรให้ทุกโครงข่ายส่งสัญญาณให้พร้อมกัน เพ่ือให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 
21 มกราคม พ.ศ. 2559) อย่างไรก็ตามปัญหาในด้านเทคนิคยังมีประเด็นอ่ืนอีก เช่น ปัญหาในเรื่องซอฟท์แวร์ 
ซึ่งหากมีปัญหาก็จะท าให้การส่งสัญญาณมีปัญหาตามไปด้วยดังที่ พันเอกบัณฑิต แสงอ่อน ผู้อ านวยการฝ่าย
โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ให้ความเห็นว่า “การออกอากาศทีวีดิจิตอลใน
ช่วงแรก ๆ ประสบปัญหาในเรื่องการออกอากาศ เพราะว่าทีวีดิจิตอลควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ และการท างาน
ทุกขั้นตอนก็ต้องใช้ซอฟท์แวร์ ถ้าสัญญาณขาดจะหยุดให้สัญญาณ เพราะฉะนั้นฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลต้องศึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ให้เชี่ยวชาญมากขึ้น” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2559) 
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ส่วนประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึกในส่วนผู้ประกอบการ
ได้ให้ความเห็นว่า หากมีนโยบายในเรื่องการยุติระบบแอนะล็อกได้เร็วและชัดเจนมากเท่าไร ก็จะส่งผลดีต่อ
ผู้ประกอบการมากขึ้นเท่านั้น โดยนายสมชาย รังษีธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ Bright TV ได้
ให้ข้อเสนอแนะว่า “หากยุติระบบแอนะล็อก ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ยิ่งเลิกเร็วก็เกิดเร็ว และเมื่อยุติ
ระบบแอนะล็อกประชาชนก็ยังสามารถดูทีวีได้อยู่  เพราะดูผ่านระบบเคเบิลกับดาวเทียม และในส่วน
ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกอากาศคู่ขนานและสามารถวางแผนและนโยบายของสถานี
ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
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บทที่ 6 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน  
 

เพ่ือให้สามารถตอบประเด็นในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนผ่านการรับชม
จากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินได้ คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล 3 ส่วนที่
ส าคัญคือ  

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบดิจิตอล ซึ่งมีแนวคิดและงานวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่ง
ในส่วนนี้จะน ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า กรณีการเปลี่ยนผ่านฯ จะมีปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม และเมื่อน ามาเทียบเคียงกับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว ปรากฏการณ์
ใดบ้างท่ีเกิดหรือยังไม่เกิด ด้วยสาเหตุใด อันจะท าให้สามารถมองเห็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
ในภูมิภาคต่างๆ ในประเด็นนี้เพ่ือหาหรือทราบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นใน
ประเด็นนี้อย่างไร 

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูลผลกระทบทางสังคมจากการสัมภาษณ์เจาะลึก  

 

6.1 ผลวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 
ระบบดิจิตอลของการบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีผลกระทบต่อ

ประชาชนมากกว่าบริการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนๆ จากการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พบว่า การปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อก
เป็นระบบดิจิตอลจะท าให้เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆ คือ ผู้บริโภค
หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีโอกาสรับชมภาพที่มีความคมชัดมากขึ้น มีช่องให้เลือกหลากหลายมากขึ้นและ
ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมมากข้ึน รวมทั้งขยายบริการรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้นด้วย รวมทั้ง
ท าให้โครงสร้างอุตสาหกรรมของโทรทัศน์ เติบโตขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งยังสร้างโอกาสใน 
การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรายการที่จะต้องมีการแข่งขันกันในการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน และที่ส าคัญคือการไหลของข้อมูลข่าวสารจะสามารถส่งรับถึงกันได้ทั้งโลก  อันเข้าสู่
แนวความคิดในเรื่องสังคมโลกาภิวัตน์และสังคมเครือข่าย (Globalization and Network Society) ซึ่ง 
Smith and Smith (2002) ได้ระบุถึงลักษณะของสภาพสังคมโลกาภิวัตน์ไว้ว่าจะเริ่มต้นจากความทันสมัยของ
เทคโนโลยีเป็นอันดับแรก เทคโนโลยีจะเป็นตัวจักรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในสังคม ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม โลกทั้งโลกจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนเป็นระบบสากล (Universal)  

Appadurai (2006) ได้สรุปสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีระบบดิจิตอลเป็นตัว
ขับเคลื่อนว่า (1) จะเกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นของประชากร (Ethnoscape) ทั้งในแง่กายภาพและความคิด  
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(2) จะมีการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจสื่อและการสื่อสาร (Mediascape) (3) จะมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่การสื่อสารยุคใหม่ (Technoscape) ว่า สารสนเทศกลายเป็นอ านาจหรือสิ่งส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ด้วยระบบที่เรียกว่าระบบดิจิตอล (Digitalization) ที่มีความส าคัญตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการ
เผยแพร่และการจ าหน่ายจ่ายแจก (4) ในแง่การเงินการลงทุน (Financescape) จะมีการลงทุนในสื่อและธุรกิจ
ต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากมายและมีการเชื่อมโยงติดต่อกันหรือมีการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้น
มากมาย (5) ในแง่อุดมการณ์ (Ideascape) จะมีการอธิบายถึงอุดมการณ์ความคิดและอัตลักษณ์ ( Identity) 
ของวัฒนธรรมต่างๆ และอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งจะครอบง าอุดมการณ์และอัตลักษณ์ที่อ่อนแอกว่า และด้วย 
การติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนจะเกิดสังคมเครือข่าย (Network Society) ก่อให้ เกิดพลังของ 
การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของกลุ่มต่างๆ ขึ้น โดยมีโครงสร้าง (Structure) และมีกิจกรรม (Activities) 
ร่วมกัน นอกจากนี้ Federal Communication Commission (FCC) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดว่า ทุก
ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้เป็นระบบดิจิตอลที่ท าให้การสื่อสารมีคุณภาพของภาพและเสียงสูงขึ้น
กว่าเดิม มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื่อมต่อสัญญาณไปยังเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนๆ ได้มากหลากหลาย อันท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   

ประเทศไทยปัจจุบันได้ด าเนินการนโยบายยุติระบบแอนะล็อกไปสู่การรับใช้ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
(Terrestrial Television) โดยการใช้วิธีการสนับสนุนให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินด้วยวิธีการแจกคูปอง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จนถึง
ปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึงร้อยละกว่า 80 ซ่ึงการ
วิจัยในอดีตได้คาดเดาไว้ว่า เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สามารถขยายการไหลเวียนของผลประโยชน์จากการลงทุนทางธุรกิจ การเพ่ิมความต้องการสินค้าด้านการผลิต
เนื้อหารายการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีรายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนด้านสังคมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งกันและกันระหว่างสังคม รวมทั้งจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่น 
การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัยและการให้บริการโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการ 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว หากพิจารณาถึงผลกระทบของการปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลแล้ว อาจมีผลกระทบในทางเศรษฐกิจดังนี้ 
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6.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
 

6.2.1 ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์  
 
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เนื่องจากเป็นผู้บริหารธุรกิจสื่อที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของสถานีและหน่วยงาน  ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่อง
ทรัพยากรอันได้แก่ จ านวนช่องของสถานีที่มีอยู่จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและก าไรของสถานีที่จะได้รับ 
เพ่ือให้สถานีสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากเอกชน การประชุมเฉพาะกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกพบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ประเภทธุรกิจและประเภทสาธารณะมีดังนี้  

6.2.1.1 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ประเภทธุรกิจ 
1) มีช่องเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เพ่ิมโอกาสในการใช้กลยุทธ์บริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์ได้

เพ่ิมมากข้ึน อาทิ เพ่ิมช่องเฉพาะที่เข้าถึงผู้ชมหรือผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะได้มากขึ้น  
2) ท าให้ช่องสามารถน าเสนอศักยภาพความช านาญในการผลิตเนื้อหาที่ช่องมีความ

ถนัดได้มากขึ้น เช่น ช่องที่ถนัดในการผลิตรายการประเภทละครหรือช่องที่ถนัดในเรื่องการน าเสนอเนื้อหา
รายการประเภทสารคดี เป็นต้น 

3) คุณภาพของรายการที่ช่องผลิตดีขึ้น จะน าไปสู่การส่งออกรายการไปยังต่างประเทศ
ที่ใช้ระบบ DVBT 2 อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้แก่ช่องมากขึ้น อาทิ 
ประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

4) ช่วยในการสร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลท าให้มีความ
เป็นไปได้ในการผลิตรายการให้น่าสนใจ น่าติดตาม ท าให้การบริโภคทั้งเนื้อหาและรูปแบบการส่งมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

5) ท าให้ต้นทุนการผลิตลดต่ าลง (Operational Cost Reduction) ถึงแม้ในระยะ
เริ่มแรกจะต้องใช้ต้นทุนสูง แต่เมื่อเป็นระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตจะต่ าลง เนื่องจากระบบดิจิตอล
บุคลากรน้อยลง ท าให้ประหยัดค่าแรงงานและการผลิตเนื้อหาแต่ละครั้งจะสามารถนาไปเผยแพร่ในช่องทาง
อ่ืนๆ ได้อีกหลายช่องทาง 

6) การลงทุนของผู้ประกอบช่องจะถูกลงเนื้อหาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล 
ผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์จะแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนคือ บางช่องจะเป็นผู้ประกอบการโครงข่าย 
บางช่องเป็นผู้ประกอบการช่อง ท าให้ลดต้นทุนต่างๆ ในการด าเนินกิจการผลิตและส่งสัญญาณโทรทัศน์น้อยลง 
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6.2.1.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบสถานีโทรทัศน์ประเภทสาธารณะ 
1) เพ่ิมช่องทางการให้บริการจากสถานีโทรทัศน์ช่องสาธารณะมากขึ้น ท าให้การ

ด าเนินงานด้านการพัฒนาในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในสังคมให้เกิดข้ึน 

2) เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ ซึ่งอาจเป็นระดับท้องถิ่นที่
ต้องการผลิตเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นนั้นจริงๆ ท าให้คนสามารถเลือกบริโภคเนื้อหาอ่ืน
ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องเสพเนื้อหาที่ไม่ต้องการ 

3) สื่อโทรทัศน์มีบทบาทเป็นสื่อสาธารณะที่เป็นเสมือนสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐจะต้องดูแลในส่วนนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการร่างแผนมาตรการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (2550) พบว่า รายการโทรทัศน์ที่
มีอยู่น าเสนอเนื้อหารายการบันเทิง เช่น ละคร เกมส์โชว์ วาไรตี้ การ์ตูน เพลงมากที่สุดในเกือบทุกสถานี 
ยกเว้นในสถานีช่องสาธารณะ 

4) โทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถท าสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะทั้งในแง่
การศึกษา การเมือง สาธารณสุข กฎหมาย แรงงาน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งภัยพิบัติได้ เนื่องจากเทคโนโลยีระบบ
ดิจิตอล มีการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือการสื่อสารอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

5) เทคโนโลยีระบบดิจิตอลช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เนื่องจากมีจ านวนช่องมาก
ขึ้น ท าให้สามารถน าช่องมาให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ช่องคนพิการหรือช่องเด็ก 

6.2.1.3 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการอ่ืนๆ อาทิ ผู้ผลิตเครื่องรับอุปกรณ์โทรทัศน์  
ซึ่งคุณภาพของการชมสื่อโทรทัศน์ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีผลต่อการบีบ
อัดและการขยายสัญญาณ ดังนั้นการเปลี่ยนจากการส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อกเป็นการส่งสัญญาณด้วย
ระบบดิจิตอลนั้นจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงท าให้ผู้ประกอบการในส่วนนี้จะต้องสามารถ
ผลิตหรือน าอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

1) โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ ผู้ผลิตและจ าหน่าย Set-top Box หรือ
โทรทัศน์ที่มีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลภายใน (Digital Tuner) จะเติบโตมากข้ึน เนื่องจากโลกในอนาคตจะเป็น
ระบบดิจิตอล ที่ต้องการเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จ านวนมาก เพ่ือน ามาใช้เชื่อมต่อกันใน
ระบบ 

2) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรับในอนาคตจะต้องรองรับระบบที่มีความคมชัดสูง 
(High Definition: HD) ทั้งหมด เนื่องจากในอนาคตประเทศอ่ืน ๆ เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วใช้
ระบบความคมชัดสูง (HD) ในการส่งสัญญาณและรับสัญญาณเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรับ
จะต้องผลิตเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 

3) การแข่งขันอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเครื่องรับในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ท าให้
ราคาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือราคาของอุปกรณ์การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล เช่น Set-top 
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Box จะมีราคาต่ าลง ท าให้ประชาชนซื้อหาได้หรือรัฐอาจจัดการรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยทั้งในลักษณะให้ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในราคาต่ าหรือการติดตั้งอุปกรณ์การรับ
สัญญาณให้ฟรีเช่นกัน 

 
6.2.2 ผลของการลงทุนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (การลงทุนโครงข่าย 

Multiplex (MUX) และการลงทุนของผู้รับใบอนุญาต (ช่องรายการ)  
 
จากรายงานการศึกษาของ NECTEC เกี่ยวกับผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยพบว่า การลงทุนส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลต่อ Real GDP ร้อยละ 0.076 และส่งผลให้
การลงทุนมวลรวมแท้จริงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.167 แสดงว่า การเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพปัจจัยทุนจากเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าส่งผลบวกต่อระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

จากรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการตลาดกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินในประเทศไทยของ
ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กล่าวถึงสัดส่วนของผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ว่า ผู้ชมช่องรายการใหม่เติบโตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
สัดส่วนของผู้ชมช่องรายการเดิม (3, 5, 7, 9, NBT, TPBS) กับช่องรายการใหม่ คิดเป็นร้อยละ 51.10 ต่อร้อย
ละ 48.90 ซึ่งแสดงว่ามีการเติมโตของช่องรายการใหม่เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 3 นอกจากนี้ยังพบมูลค่าของห่วงโซ่
ของการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 70 ในส่วนของผู้ผลิต
เนื้อหารายการและผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่งเมื่อค านวณออกมาพบว่า มีรายได้จากผลิตและการขายลิขสิทธิ์
เนื้อหารายการถึงร้อยละ 36 และมีรายได้จากการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ภาพเนื้อหาของ
ผู้ประกอบการช่องรายการร้อยละ 34 โดยรายการที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายการกีฬาและ
รายการบันเทิง เพราะสามารถสร้างผลก าไรและรายได้หลักจากการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคและเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก 

 
6.2.3 ผลจากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการภายหลังจากการเปลี่ยนผ่าน  
 
จากรายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ไทยพบว่า การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร้อยละ 1 ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย Real GDP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.17 การลงทุนในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4 และการลงทุนมวลรวมที่แท้จริงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.25 ซึ่งการเปลี่ยนผ่านที่ส่งผล
ให้ผลผลิตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.16 จะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อย
ละ 2.92 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารโลก Real GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มี
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มูลค่า 387.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะส่งผลให้ Real GDP 
เพ่ิมข้ึน 11.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วงใบอนุญาต 

 
6.2.4 ผลกระทบต่อผู้บริโภค  
 
ผู้บริโภคเป็นกลุ่มส าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทัศน์จากพฤติกรรมการเปิดรับชมที่จะ

น าไปสู่เม็ดเงินในการโฆษณาของแต่ละสถานี ซึ่งในการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมจะสามารถรับชมได้อย่างมี
คุณภาพดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพในการผลิตของสถานีและคุณภาพของเครื่องรับโทรทัศน์และ
อุปกรณ์ที่ผู้ชมใช้ ดังนั้นผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ผู้บริโภค 
(ผู้ชม) จะได้รับ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ 

6.2.4.1 จะมีต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบเช่น ตัวปรับสัญญาณ (Set-
top Box) ของผู้บริโภคในกลุ่มที่ต้องการรับการเปลี่ยนผ่าน เพ่ือให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งในกรณีการลงทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง Set-top Box รัฐ
เป็นผู้สนับสนุนให้ประชาชน โดยแจกคูปองมูลค่า 690 บาท เพ่ือให้ประชาชนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านน าไปแลก
กล่อง Set-top Box ได้หรืออาจน าไปแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์การปรับเปลี่ยนสัญญาณอยู่ในเครื่องรับอยู่
แล้ว ผลที่เกิดขึ้นมีประชาชนจ านวนมากกว่าครึ่งได้ไปรับแจกคูปองและบางส่วนน าไปแลกกล่อง Set-top Box 
โดยส่วนใหญ่ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสาสัญญาณเพ่ิมเติมอีกรายละประมาณ 300-400 บาท 

6.2.4.2 ความสามารถในการรับชมรายการโทรทัศน์จ านวนช่องได้มากขึ้น เนื้อหาหลากหลาย
มากขึ้น ท าให้ประชาชนมีความรู้และเพ่ิมโลกทัศน์ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพต่างๆ ท าให้
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

6.2.4.3 การได้รับชมจ านวนช่องที่มากขึ้น เนื้อหาหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งมีความคมชัดของ
ภาพและเสียงมากข้ึน เมื่อวัดในรูปความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) ของผู้บริโภคแล้ว จะอยู่
ในระดับท่ีผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่าในการที่จะจ่ายกับประโยชน์ที่จะได้ในระดับมากข้ึน 

6.2.4.4 ผู้บริโภคที่ยังรับรายการในระบบแอนะล็อกยังสามารถรับรายการที่แพร่ภาพในระบบ
แอนะล็อกได้เมื่อยุติระบบแอนะล็อก เนื่องจากในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะ
ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ เมื่อประเทศมีการประกาศยุติระบบแอนะล็อก 

 
6.2.5 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อภาครัฐหรือผู้ก ากับดูแล  
 
กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นวิทยุกระจายเสียงและคลื่นโทรทัศน์ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงมีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในการด าเนินการจัดสรรคลื่นดังกล่าว โดยในส่วนของ กสทช. จะได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจมีดังนี้ 
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6.2.5.1 รัฐหรือผู้ก ากับดูแลมีต้นทุนที่ต้องจ่ายคือ ค่าใช้จ่ายอุดหนุน (Subsidy) ที่ต้องจ่าย
ส าหรับการจัดหาอุปกรณ์ Set-top Box เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล เมื่อยุติการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

6.2.5.2 ประโยชน์ที่ได้รับส าหรับภาครัฐหรือผู้ก ากับดูแลคือ รายได้จากการอนุญาตหรือ 
การประมูลเพ่ือใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF เพ่ือน าไปแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและรายได้จากค่า
ใบอนุญาต เพ่ือแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
 
6.3 ผลกระทบด้านสังคม 
 

6.3.1 ผลกระทบของสื่อกับสุขภาพ สาธารณสุข  
 
สื่อโทรทัศน์ มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของบุคคลและของประชาชน สื่อมวลชนจะช่วยเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญๆ โดยการเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพของ
คนในสังคมด้วย โดยการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความตั้งใจในการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิดผลในเรื่องการป้องกันและการรักษาสุขภาพของประชาชน (Clark N.M. 1997) 

ส าหรับประเทศไทยได้เผชิญภัยกับปัญหาสุขภาพอนามัยมานาน ทั้งในแง่การขาดบุคลากรที่เป็นผู้ดูแล
เช่น แพทย์ พยาบาลหรือในแง่สถานที่พยาบาล ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ส่วนประชาชนผู้
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ การป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ร้ายหรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง เป็นต้น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายด้านสาธารณสุขของไทยได้เน้นในเรื่อง
การให้การรักษา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ปลายเหตุและที่ท าให้มีปัญหาในด้านการให้บริการด้าน
สุขอนามัยมากมาย เช่น คนไข้หรือผู้เจ็บป่วยมีจ านวนมากและส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจนท าให้การดูแลคนไข้
อย่างมีคุณภาพเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้อัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชนมีจ านวนมาก 

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยพิจารณาว่าหาก
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย มีทัศนคติในการด ารงชีวิตที่ท าให้สุขภาพของตนเอง
มีปัญหาและมีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ การให้บริการสาธารณสุขของรัฐก็ไม่อาจรองรับ
กับจ านวนของประชากรที่มีเพ่ิมมากขึ้นได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาโดยการผลิตแพทย์ พยาบาลจ านวนมากขึ้น 
หรือการสร้างหน่วยอนามัย โรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น จึงอาจไม่ใช่หนทางหรือวิธีการเดียวในการแก้ไขปัญหา  
แต่หากจ าเป็นต้องพัฒนาประชาชนในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในเรื่องสุขอนามัยควบคู่ไปด้วย ดังนั้นสื่อหรือช่องทางการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและจ าเป็น
ในการเผยแพร่ส่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างถูกวิธี รวมทั้งการปฏิบัติตัวในเรื่องการกิน การนอน การอยู่อาศัยหรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างถูกวิธี 
ซึ่งมีหลายกรณีที่พบว่าประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการรักษาและไปซื้อยามารับประทานเอง จนท าให้ต้อง
พิการหรือเสียชีวิตไปจ านวนมากหรือการเข้าใจว่าการไปรักษาตัวกับแพทย์แผนปัจจุบันต้องเสียเวลาและเสีย
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ค่าใช้จ่ายมาก จึงหันไปรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ใช้ความเชื่อหรือใช้วิธีการทางไสยศาสตร์ในการรักษา ท าให้
ประชาชนตกเป็นเหยื่อของผู้ที่หาผลประโยชน์จากความทุกข์และการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน การให้
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการรักษาตามหลักสาธารณสุขที่ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แก่ประชาชน (Fisher J. G. Andy, 1981) 

ในอดีตสื่อมีจ านวนน้อย และประชาชนบางส่วนเข้าถึงสื่อได้ยากท้ังจากข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่สื่อ ที่
มุ่งให้ข้อมูลข่าวสารแบบทั่วไปหรือข้อมูลข่าวสารเชิงธุรกิจเพ่ือการค้ามากกว่าประโยชน์เฉพาะเรื่อง สื่อบาง
ประเภทก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับ เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ท าให้เป็นข้อจ ากัดใน 
การที่ประชาชนจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้ได้ เนื่องจากคนชนบทที่อยู่ห่างไกลยิ่งมีระดับการ
อ่านออกเขียนได้ต่ าและไม่มีความสามารถในการเป็นเจ้าของสื่อที่มีราคาแพงได้ จากการที่สื่อมีจ านวนจ ากัด
และยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาแบบเฉพาะท าให้การใช้สื่อในอดีตขาดประสิทธิภาพในการเป็น
หัวหอกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในด้านสังคมใด (Walma van Der Molen, J.H., 2000) 

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญก้าวหน้าไปมาก ท าให้ช่องทางที่เคยมีอยู่อย่างจ ากัดของสื่อมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นเช่น ปัจจุบันมีสื่อใหม่ (New Media) ที่เข้ามาเป็นสิ่งส าคัญในการติดต่อสื่อสารของผู้คน  
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องใช้ผลกระทบ ( Impact) จากสื่อที่มีความ
เป็นมวลชนและสามารถเข้าถึงคนจ านวนมากๆ ได้ก่อนในการด าเนินการ ดังนั้นการพัฒนาสื่อให้มีช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนจ านวนมากย่อมแตกต่าง
กันไปและต้องการความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางกลุ่มคนอาจ
ต้องการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร บางกลุ่มอาจต้องการข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาหรือบางกลุ่มอาจ
ต้องการข้อมูลในแง่ของสุขอนามัย เป็นต้น 

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินจึงเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐมีความจ าเป็นต้องท าให้บังเกิดผล เพราะ
นอกจากจะเป็นวิธีการในการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นโดยที่มีเนื้อหาที่
หลากหลายมากขึ้นแล้ว คุณภาพของการน าเสนอเนื้อหาทั้งภาพและเสียงยังมีความคมชัดมากขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์การสื่อสารประเภทอ่ืนๆ เช่น มือถือหรือแทปเลต อินเทอร์เน็ต 
ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่ายและสะดวกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากคุณลักษณะของสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินดังกล่าวจึงสามารถน ามาช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนี้ (Seel, P.B., 1997) 

1) เป็นช่องทางหรือเครื่องมือของหน่วยงานองค์การสาธารณสุข อาทิ กระทรวงสาธารณสุขให้ได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ถูกต้องตาม
หลักสาธารณสุข (Marien, M., 1996.) 

2) ช่วยลดปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสาธารณสุข อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ท าให้ชีวิตของประชาชนมีความเสี่ยง โดยการใช้สื่อโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงทัศนคติใน
เรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องมากขึ้น อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติด เป็นต้น ท าให้สามารถ
ลดอัตราความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยไม่จ าเป็นลงได้ 
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3) ช่องทางที่เฉพาะของสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล ท าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล 
หรืออ่ืนๆ สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงเปรียบเสมือนเป็นการน าเอาคลินิกหรือโรงพยาบาลเข้าไปถึงบ้าน
ในการแนะน าวิธีการในการป้องกัน รักษาสุขภาพให้ถูกวิธี ท าให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่สามารถท า
ให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยตนเอง 

4) ลดภาระต้นทุนที่จะใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับสถานที่รักษาพยาบาล
เช่น โรงพยาบาล ซึ่งต้องลงทุนมหาศาลหรือลดการใช้จ่ายในเรื่องยารักษาโรคต่างๆ ที่มีราคาแพงได้ 

5) ท าให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีมากขึ้นจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้คน อาทิ การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี การออกก าลังกาย ฯลฯ ท าให้สังคมมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแข็งแรง ท าให้มีพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างเต็มที่ 

6) สามารถท าให้เกิดความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสังคมระหว่างประเทศได้
ง่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันและรักษา เช่น โรคติดต่อ
ร้ายแรง วิธีการป้องกันและรักษา สามารถช่วยท าให้ความเสี่ยงในการติดต่อของโรคลดน้อยลง เนื่องจากมี
ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันท่วงที 

7) ส าหรับการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในครั้งนี้พบว่า ทั้งใน
การคิดเชิงปริมาณ และการศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ยังไม่มีการระบุถึงผลกระทบของ
โทรทัศน์ดิจิตอลในด้านสาธารณสุขโดยตรง มีเพียงการหยิบยกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ดิจิตอลจะท าให้
เกิดช่องโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาหลากหลายและสามารถสนองตอบความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง
สังคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการศึกษาหรือปัญหาด้านสังคมอ่ืนๆ อาทิ วัฒนธรรมประเพณีและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะหมายรวมถึงคุณภาพด้านสาธารณสุขด้วย 

 
6.3.2 ผลกระทบด้านการพัฒนาการศึกษา  
 
การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยเบื้องต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมและของประเทศ 

เนื่องจากการศึกษาที่ดีจะเป็นรากฐานของการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การ
สาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู้ของคนในสังคม โดยทั่วไปจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพุทธพิสัยหรือ Cognitive Domain ที่มีการเปลี่ยนแปลง 5 ระดับ นับตั้งแต่
การศึกษาความรู้ในเชิงความจ า (Recall) การศึกษาความเข้าใจ (Understanding) ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ (Application) การวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ (Analysis Synthesis) และการประเมินค่า 
(Evaluation) ซึ่งการที่คนจะเปลี่ยนแปลงความรู้ในระดับต่างๆ ดังกล่าวได้จะต้องผ่านการเรียนรู้ (Learning 
Process) ที่มนุษย์อาจเรียนรู้ผ่านทั้งจากระบบการศึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Education) และ
การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Education) ที่ความรู้อาจถ่ายทอดผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่จาก
ระบบการศึกษา แต่หากเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนและ
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สื่อมวลชนที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือสื่อโทรทัศน์ (Wright, J.C., & Huston, A.C., 
1995) 

ในปัจจุบันพบว่า มีช่องโทรทัศน์ที่มีรายการการศึกษาอยู่จ านวนหนึ่ง แต่ยังไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เต็ม
รูปแบบและไม่ได้ผลิตรายการให้เป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเท่าที่ควร ดังนั้นการมีช่องการศึกษาขึ้น จากการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาโดยตรง อาทิ 
กระทรวงศึกษา สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน/มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเนื้อหารายการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีความน่าสนใจและสามารถสนองความต้องการด้านการศึกษาที่มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายสาขา
ให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้และเข้าใจ รวมทั้งยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย  
ซึ่งหากสรุปผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านจากการชมโทรทัศน์ด้วยภาพแบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลแล้ว
จะพบปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้ 

6.3.2.1 สามารถท าให้การเท่าเทียมด้านการศึกษาของประชาชนมีความเป็นไปได้มากขึ้น 
เนื่องจากในการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลไปตามโครงข่ายต่างๆ จะท าให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
สามารถเข้าถึงคนในชนบทที่ห่างไกลได้มากขึ้น ความรู้ต่างๆ จากส่วนกลางจะสามารถส่งลงไปยังส่วนต่างๆ 
เป็นการส่งเสริมการศึกษาทางไกลให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Rosenthal, T.L., 1978) 

6.3.2.2 จากข้อสรุปที่ว่า สื่อเป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ให้แก่บุคคล 
ดังนั้นการมีช่องโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้นท าให้สามารถมีช่องการศึกษาโดยเฉพาะที่มีพันธกิจชัดเจนในการพัฒนา
การศึกษาที่ไม่ใช่เป็นเพียงรายการการศึกษาที่อยู่ในช่องใดช่องหนึ่งและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทาง
ต้านการศึกษาโดยตรง  

6.3.2.3 ด้วยคุณสมบัติของการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลของสถานีโทรทัศน์ที่สามารถ
เชื่อมต่อไปสู่ช่องทางหรือ Platform อ่ืนๆ ท าให้ความรู้ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้น สามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนด้วย
รูปแบบและช่องทางต่างๆ อีกมากมาย ท าให้การศึกษาถูกขยายไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น อัน
จะเป็นผลท าให้ความพร้อมในการพัฒนาประเทศสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย 

 
6.3.3 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม  
 
นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่า 

ตัวแปรที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวอาจมีทั้งทางบวกและทางลบส าหรับผลกระทบทางบวก ได้แก่ การด ารงไว้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสังคม ซึ่ง
สื่อเฉพาะสื่อโทรทัศน์จะถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความเชื่อค่านิยมและการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งในแง่การเลียนแบบและการสร้างความเชื่อแบบงมงาย อย่างไรก็
ตามนอกจากสื่อโทรทัศน์จะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมทางลบดังกล่าวแล้ว แต่การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ต่างๆ ให้กับประชาชน เช่น ความรักชาติ การสร้างการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
วัฒนธรรมย่อยในสังคม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการชมสื่อโทรทัศน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
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ครอบครัว ท าให้คนในสังคมมีโอกาสพบปะพูดคุยและสานสัมพันธ์กันได้มากขึ้นจากการชมโทรทัศน์ด้วยกัน ซึ่ง
นอกจากสื่อโทรทัศน์จะมีผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคลแล้วยังพบว่า เทคโนโลยีการสื่อสารกับวัฒนธรรมใน
ระดับกว้าง (Macro Level) ด้วย (Williams , F., Stover, 1994) ดังนี้ 

6.3.3.1 มีผลในแง่ของการอบรมบ่มเพาะ (Cultivation) ที่ มีกระบวนการเดียวกันกับ 
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยบุคคลหรือสังคมปกติ (Socialization) เนื่องจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ผ่านสื่อโทรทัศน์จะมีเนื้อหาเฉพาะมากขึ้นตรงกับความสนใจของผู้ชม ท าให้มีผลต่อความเชื่อ ค่านิยมและ 
การด าเนินชีวิตของผู้คน 

6.3.3.2 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและการน าเสนออัตลักษณ์ (Identities) ของ
คนในสังคมท าให้คนในสังคมอ่ืนได้รับรู้และเข้าใจความเป็นตัวตนและความแตกต่างของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม
เป็นการท าให้ความขัดแย้งในสังคมลดน้อยลงและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากขึ้น 

6.3.3.3 การเพ่ิมช่องทางให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและมีพันธกิจเฉพาะในการด ารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของสังคมและวัฒนธรรมของชาติในการเผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลและสาระทางวัฒนธรรม
ของชาติ กระตุ้นและจูงใจให้ประชาชนมีความภูมิใจในความเป็นชาติและการมีวัฒนธรรมของตนเอง 

6.3.3.4 การน าเสนอเนื้อหารายการที่มีความหลากหลายและมีการแข่งขันกันในเรื่องของการ
น าเสนอเนื้อหาอย่างเข้มข้นท าให้สื่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เลือกกลยุทธ์การน าเสนอเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจ
ได้ดี  อันได้แก่  เนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ (Sex) ความรุนแรง (Violence) และการใช้ภาษาที่ ไม่ เหมาะสม 
(Language) จึงอาจท าให้มีผลกระทบในแง่ของการเลียนแบบ (Imitation) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้นได้ 

 
6.3.4 ผลกระทบที่มีต่อปัญหาภัยพิบัติ  
 
ภัยพิบัติเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินในประเทศต่างๆ ที่

ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือพายุ น้ าท่วม เป็นต้น ซึ่งความสูญเสียอย่าง
รุนแรง ท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และมีคนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว
ประเทศก็ต้องใช้งบประมาณในการฟ้ืนฟูอย่างมหาศาล วิธีการหนึ่งที่ประเทศต่างๆ ได้ใช้ในการแก้หรือลดความ
สูญเสียดังกล่าวให้น้อยลงคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ใน
สังคม ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้สื่อโทรทัศน์เนื่องจากเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงที่ท าให้คนสามารถเข้าใจสถานการณ์
ต่างๆ ได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นและเรียนรู้ถึงการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติที่เกิดข้ึน 

ดังนั้นเมื่อโทรทัศน์ได้พัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล จึงเป็นนโยบายที่ตอบสนองต่อแนวทางการบริหาร
จัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุปถึงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากระบบโทรทัศน์แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติดังนี้ 

6.3.4.1 มีช่องทางเฉพาะที่น าเสนอเนื้อหาในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติท าให้การบริหารการ
สื่อสารเพ่ือการป้องกันภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ
ของภัยพิบัติและวิธีการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติได้อย่างถูกวิธี 
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6.3.4.2 ลดความสูญเสียทรัพยากรทั้งงบประมาณ ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
เนื่องจากการที่ประชาชนมีความรู้ที่สามารถตัดสินใจในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง 

6.3.4.3 การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากภัยพิบัติ
บางอย่างจะสร้างความเสียหายที่ต่อเนื่องและมีผลกระทบไปยังประเทศอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้นการส่งข้อมูลข่าวสาร
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการประสานงานร่วมกัน ท าให้ประเทศอ่ืนป้องกันได้รวดเร็วขึ้น 
 

6.3.5 ผลกระทบด้านการพัฒนาการเมือง  
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเผยแพร่แนวคิดแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory) ท าให้สังคมก้าวไปสู่แนวคิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย โดยการสร้างความรู้ที่
ถูกต้อง สร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบการเมืองการปกครอง ดังนั้นการเพิ่มช่องทางของสื่อโทรทัศน์ประเภทดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินจึงเป็นการเปิดช่องทางประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางการเมือง
ได้อย่างถูกต้อง (Gamson, W. A., 1983) 

แดเนียล เลอร์เนอร์ (Daniel Lerner) นักวิชาการด้านสังคมวิทยาได้กล่าวว่า สังคมจะทันสมัย
ประชาชนในสังคมนั้นจะต้องถูกพัฒนาไปเป็นคนที่ทันสมัยก่อน (Modernity Man) ซึ่งในกระบวนการเป็นคน
ทันสมัยนั้นจะต้องท าให้ประชาชนเข้าถึงสื่อและมีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ในระดับสูงก่อน โดยเชื่อ
ว่าการที่บุคคลสามารถเข้าถึงสื่อได้มากก็ย่อมแสดงว่าบุคคลจะสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารได้มาก
ด้วย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากจะท าให้เป็นคนฉลาดเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมมีความสามารถใน
การคิดตัดสินใจและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น การให้ความสนใจ
ข่าวสารทางการเมือง การติดตามข้อมูลและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ไม่ถูกชักจูง
ไปในทางใดทางหนึ่งได้โดยง่าย การมีโทรทัศน์ดิจิตอลจึงท าให้คนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจาก
หลากหลายแหล่งมากขึ้น ดังนั้น หากสรุปผลกระทบของการพัฒนาไปสู่โทรทัศน์ดิจิตอลในด้านการพัฒนาทาง
การเมืองแล้วอาจมีผลดังนี้ 

6.3.5.1 ท าให้มีช่องทางเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับเนื้อหาทางการเมืองที่
ถูกต้องเช่น สถานีโทรทัศน์ช่องรัฐสภา เป็นต้น  

6.3.5.2 การมีโทรทัศน์ดิจิตอลท าให้การพัฒนาไปสู่ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Political) มีความเป็นไปได้มากขึ้น เนื่องจากมีจานวนช่องมากและมีการน าเสนอข่าวสารใน
แง่มุมต่างๆ มากขึ้นมีช่องที่เสนอเนื้อหาในแนวเจาะลึก (Investigative Report) ที่จะท าให้ประชาชนได้ข้อมูล
ที่ลึกซึ้งมากข้ึนจนสามารถจัดก าหนดเป็นวาระชาติ (Tipton, L.P., 1995) 

6.3.5.3 การมีช่องเพ่ิมขึ้น ท าให้สถานีโทรทัศน์สามารถจัดพ้ืนที่สื่อให้แก่ประชาชนได้สามารถ
แสดงออกทางการเมืองได้ง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีผู้สื่อข่าวภาคพลเมือง (Citizen Reporter) 
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เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชนเป็นไปโดยง่าย
มากยิ่งขึ้น (Lazasfeld, P.F. 1948) 

6.3.5.4 เนื่องจากหลักการของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือการสร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นทางการเมืองและสามารถแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสาระส าคัญ
ประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญการเมืองการปกครองฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์แบบแอนะล็อกไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในครั้งนี้  ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นของการที่ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่
หลากหลาย ซึ่งรวมทั้งประเด็นในเชิงการเมืองการปกครองด้วย อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในเรื่องของการใช้
สิทธิเสรีภาพที่อาจกระทบกับความมั่นคง เช่น การสื่อสารทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้ได้มีการเสนอแนะให้มีการสร้างจริยธรรมของสื่อให้เข้มแข็งมากขึ้นและควรให้
ความรู้ผ่านกระบวนการสื่อสารมวลชน ในเรื่องการรู้ เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ให้ประชาชนได้มี 
ภูมิต้านทานในการถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่เหมาะสมมากขึ้น 

6.3.5.6 ผู้บริหารประเทศมีช่องทางในการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจในการด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ในประเทศ ท าให้เกิดความเข้าใจในนโยบายและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐได้
โดยง่าย ท าให้นโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ 

 
6.3.6 ผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  
 
ชุมชน ถือเป็นส่วนย่อยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงสังคมส่วนใหญ่  ดังนั้นหากชุมชน

แต่ละแห่งพัฒนา สังคมส่วนรวมก็จะพัฒนาตามไปด้วย มีกฎหมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ มักจะให้ความส าคัญใน
เรื่องของการพัฒนาชุมชน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540 ได้กล่าวถึงการพัฒนาการสื่อสารที่
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งก็หมายถึงชุมชนย่อยที่มีความต้องการและมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเอง ส่วนในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในมาตรา 41 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ว่า จะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะอ่ืนๆ  

จากพระราชบัญญัติดังกล่าวในส่วนของกิจการโทรทัศน์นั้น ได้บัญญัติให้ส านักงาน กสทช . จะต้องจัด
ให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยจะต้องด าเนินการภายหลังจากมีการประกาศให้
ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักที่ส าคัญทั้งในการพัฒนา
กิจการโทรทัศน์และการพัฒนาสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้ระชาชน ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่น
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ความถี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหาก าไรทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดย
จะต้องด าเนินกิจกรรมดังนี้  

1. เสริมสร้างประชาธิปไตยและกระจายอ านาจสู่ชุมชน 
2. การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ  
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบในชุมชน 
4. การลดปัญหาความยากจนในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
5. การสร้างธรรมาภิบาลและส านึกเก่ียวกับความรับผิดชอบในชุมชน 
6. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการด ารงชีพ 
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  
8. การส่งเสริมสถานภาพและบรรเทาความขัดแย้ง  
9. การเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และคนด้อยโอกาส  
10. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
11. การส่งเสริมความหลากหลายของชุมชน  
12. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
13. การเปิดพ้ืนที่หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกส าหรับปัญหาที่ชุมชนประสบ การสร้างกิจกรรม

เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอ่ืน  
ซึ่งจากกิจกรรมทั้ง 13 ประการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน

จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ ชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้
ตั้งไว้  

 
ทั้งนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสามารถอธิบายเป็นแผนภาพที่ 6.1 ได้ดังต่อไปนี้ 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม 

 

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ระบบดิจิตอล 

ระดับจุลภาค (Micro Level) 

 ต้นทุนในการชมโทรทัศน์ลดลง (คิดการลงทุน/

จ านวนช่องที่เพ่ิม) 

 ได้ประโยชน์ (Benefit) เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ช่องเพ่ิมมาก

ขึ้น ภาพ/เสียงคมชัด เนื้อหาหลากหลาย 

 เกิดการลงทุนรายย่อย เช่น บริษัทผลิตเนื้อหา 

 

ระดับมหภาค (Macro Level) 

 เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมากมาย  

 อุตสาหกรรมโทรทัศน์เติบโตมากข้ึน  

 เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ ธุรกิจ

โฆษณา ธุรกิจการค้าขาย 

 การลงทุนในอุตสาหกรรมต่ าลง 

 

ระดับจุลภาค (Micro Level) 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน  

 เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social 

Interaction)  

 เพ่ิมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิต 

 

ระดับมหภาค (Macro Level) 

 พัฒนาด้านการศึกษา 

 พัฒนาด้านการเมือง 

 พัฒนาด้านวัฒนธรรม 

 พัฒนาด้านการป้องกันภัยพิบัติ 

 ฯลฯ 

 

ภาพที่ 6.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน 
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บทที่ 7  
ผลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. 

 
การศึกษาผลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของส านักงาน กสทช. ในบทนี้ คณะที่

ปรึกษาประเมินผลการประชาสัมพันธ์จาก ผลผลิต (Output) หรือผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ส านักงาน กสทช. ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การศึกษาเชิง
เอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เฉพาะข้อมูลที่มา
จากส านักงาน กสทช. และการประเมินผลงานข่าวที่สื่อมวลชนได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 7.1  

 
ตารางที่ 7.1 ภาพรวมการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช.  

 

ปี  เนื้อหา ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ปัญหา 

2556 เน้นการประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ (โลโก้) และ 
มาสคอตดิจิตอลทีวี “น้องดู
ดี” ภายใต้แนวคิด “ดิจิตอล
ทีวี ดูดีทุกบ้าน” และสร้าง
การรับรู้ในเรื่องโทรทัศน์ที่
สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้ 

เน้นสื่อกิจกรรม
นิทรรศการ เริ่มมีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์

ได้แก่ เฟสบุ๊ค 

สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

การสื่อสารยังคงมี
เนื้อหาค่อนข้างน้อย 
และสื่อที่เลือกใช้ไม่

สามารถเข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างได้ 

2557 เน้นเนื้อหาที่ลงลึกเรื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม 
พ้ืนที่การให้บริการ เนื้อหา
รายการการสาธิตการรับชม
ระบบดิจิตอลและในไตร
มาสที่ 4 เน้นประเด็นไปยัง
การแจกคูปองดิจิตอล 

ยังคงเน้นสื่อกิจกรรม
นิทรรศการดิจิตอล
ทีวี (Road Show) 
แต่เริ่มกระจายไปยัง

ภูมิภาคและการ
โฆษณาผ่านสื่อ

โทรทัศน์เป็นกิจกรรม
หลัก และใช้สื่อ
เว็บไซต์และสื่อ

ออนไลน์ 

สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

ช่วงไตรมาสที่ 1-3 
ยังคงมีการสื่อสาร

ค่อนข้างน้อย และสื่อที่
ใช้ไม่สามารถเข้าถึง

ประชาชนในวงกว้างได้
มากนัก ขณะที่ไตรมาส
ที่ 4 มุ่งเน้นการสื่อสาร

เรื่องการแจกคูปอง
ดิจิตอลทีวี 
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ปี  เนื้อหา ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ปัญหา 

2558 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแจก
คูปองดิจิตอลทีวี และการใช้
บุคคลผู้มีชื่อเสียงโน้มน้าว
หรือจูงใจให้รับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

สปอตโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อวิทยุ 
สื่อกิจกรรม และเริ่ม
มีการใช้สื่อออนไลน์

มากขึ้น 
 

ประชาชน แม้จะมีการใช้สื่อที่
หลากหลายทั้ง

สื่อมวลชน สื่อสังคม
ออนไลน์ แต่พบว่า 

เนื้อหาหลักส่วนใหญ่
เน้นไปที่ประเด็นการ
แจกคูปองดิจิตอลทีวี 

 
จากภาพรวมในตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลผลิตด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. 

ในช่วงเวลาปี 2556-2558 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ เน้นการประชาสัมพันธ์เป็นราย
ประเด็นมากกว่าภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอลทั้งหมด กล่าวคือ การ
เลือกใช้สื่อมวลชนเพ่ือโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เน้นเฉพาะประเด็นการแจกคูปองดิจิตอล ขณะที่ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมพร้อมให้กับประชาชนเน้นการใช้สื่อกิจกรรม ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง ท าให้ประชาชนต้องเดินทาง
มายังสถานที่จัดงานเพ่ือมารับทราบข้อมูล และเมื่อพิจารณาจากทิศทางการน าเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชน อัน
ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า มีทิศทางการน าเสนอเนื้อหาค่อนข้างเป็นไปในทางที่ไม่เป็นบวก ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงาน กสทช. ในด้านการด าเนินงานเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอ
นะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลได้ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิ ตอลเป็นไปในทิศ
ทางบวก ทั้งนี้ผลการประเมินผลผลิตด้านการประชาสัมพันธ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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7.1 ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มาจากส านักงาน กสทช.  
 

7.1.1 การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2556  
 
จากการศึกษารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์พบว่า ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. เริ่ม
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ซึ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และมาสคอตดิจิตอลทีวี “น้องดูดี”(ภาพที่ 7.1) ภายใต้แนวคิด “ดิจิตอลทีวี ดูดีทุก
บ้าน” ผ่านสื่อกิจกรรมนิทรรศการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ดังตารางที่ 7.2 ต่อไปนี้   

 
 

 
แผนภาพที่ 7.1 มาสคอตดิจิตอลทีวี 
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ตารางที่ 7.2 ผลผลิตในปี พ.ศ. 2556 
 

ล าดับ เนื้อหา สื่อที่ใช้ ผู้รับสาร/
กลุ่มเป้าหมาย 

1. งานแถลงข่าวความ
ร่วมมือ วันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม เซ็น
ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ความร่วมมือในการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ระบบการรับส่ง

สัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลระหว่าง ส านักงาน 

กสทช. และ องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานเปิดตัว 
 

สื่อมวลชน 

2. การทดสอบการประมูล
คลื่นความถี่ 1 กรกฎาคม 
๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมชั้น 
๑ อาคารหอประชุม 
ส านักงาน กสทช. 

จัดการทดสอบการประมูล
คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทธุรกิจระดับชาติ 
(Pre-Mock Auction) 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานประชุม 

สื่อมวลชน 

3. งานเดินหน้าประเทศไทย
สู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล 24 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2556 

เปิดตัวตราสัญลักษณ์และมาส
คอตดิจิตอลทีวี 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานเปิดตัว 
 

สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. งานสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล 
( Thailand Broadcasting 
Exhibition – Thai BEX) 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
แอนะล็อกสู่ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการ 

ประชาชน 

5. นิทรรศการให้ความรู้ ณ 
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วย
ทอง รพ. จุฬาลงกรณ์  วันที่ 
19ตุลาคม 2556 

งานเสวนาเวทีสาธารณะ 
เรื่อง “ทีวีดิจิตอล 
ประชาชนได้อะไร? 

สื่อกิจกรรม 
(Activity Media) 

นิทรรศการ 
 

ประชาชน 

6. งานแสตมป์โลก 
(Thailand 2013 World 
Stamp) 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
แอนะล็อกสู่ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานสัมมนา 

ประชาชน 
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ล าดับ เนื้อหา สื่อที่ใช้ ผู้รับสาร/
กลุ่มเป้าหมาย 

7.งาน ITU Telecom 
World 2013 ณ Thailand 
Pavilion อิมแพค อารีน่า 
เมืองทองธานี 
 วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2556 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
แอนะล็อกสู่ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานสัมมนา 

ประชาชน 

8. NBTC Campus Tour 
ณ มหาวิทยาลันราชภัฏ
นครราชสีมา วันที่ 3 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
แอนะล็อกสู่ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

 

ประชาชนทั่วไป 
 

9. งานนิทรรศการ Self-
regulation on 
Broadcasting 
Conference 2013 วันที่ 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
แอนะล็อกสู่ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 
งานนิทรรศการ 
 

สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป 

10. คู่มือการใช้ฉลาก
เครื่องหมายการ
ประชาสัมพันธ์ 

สร้างการรับรู้ในเรื่องโทรทัศน์
ที่สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้ 

สื่ออ่ืนๆ  
(ฉลาก

เครื่องหมาย) 

ประชาชนทั่วไป 

  
จากตารางที่ 7.2 แสดงให้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินของ

ส านักงาน กสทช. อยู่ในช่วงเริ่มต้นดังจะเห็นได้จากการเกิดตัวตราสัญลักษณ์ มาสคอตดิจิตอลทีวี และแนวคิด
หลัก (Key Concept) “ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” เพ่ือสื่อสารถึงการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของส านักงาน 
กสทช. กับสื่อที่ส านักงาน กสทช.ใช้เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์จะพบว่า ผลผลิต (Output) ที่ได้ยังไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนทั่วไปในวงกว้างมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการใช้สื่อกิจกรรม (Activity Media) อาทิ การ
จัดนิทรรศการ การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ซึ่งผู้รับสารจะต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานกิจกรรม ขณะที่การใช้
สื่อมวลชน (Mass Media) เพ่ือการประชาสัมพันธ์พบว่า มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย และยังอยู่
ในลักษณะการสื่อสารแบบเป็นทางการอาทิ การใช้การแถลงข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงานหรืองานเปิดตัว 
เท่านั้น 
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7.1.2 การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2557  
 
ในปี พ.ศ. 2557 จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พบว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล โดยยังคงเน้นกิจกรรมนิทรรศการดิจิตอลทีวี (Road Show) และการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
เป็นกิจกรรมหลัก ดังตารางที่ 7.3 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 7.3 ผลผลิตในปี พ.ศ. 2557  
 

พื้นที่ เนื้อหา สื่อที่ใช้ ผู้รับสาร/
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีในงาน 
NBTC : Spectrum 
Regulator for Thailand 
Digital Communities  
ณ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน 

ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ประชาชน 

2. งานสัมมนา ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น 1 ส านักงาน 
กสทช.  

การเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอล

ทีวี 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

งานสัมมนา 
 

คนพิการทางการ
ได้ยิน 

3. นิทรรศการฯ ดิจิตอล
ทีวี ในงาน Power mall 
"World Cup“ ณ เดอะ
มอลล์ บางกะปิ กรุงเทพ 

การเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอล

ทีวี 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ประชาชน 

4. งานครบรอบ 24 ปี 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย วันที่ 11 – 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

การเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์แอนะล็อกสู่

ดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมาย 
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พื้นที่ เนื้อหา สื่อที่ใช้ ผู้รับสาร/
กลุ่มเป้าหมาย 

5. นิทรรศการดิจิตอลทีวี ณ 
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ 
โคราช จ. นครราชสีมา (วันที่ 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับชมพ้ืนที่การ

ให้บริการเนื้อหารายการ 
การสาธิตการรับชม 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ประชาชน 
เน้นภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

6. นิทรรศการดิจิตอลทีวี ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟส
ติวัล จ.เชียงใหม่ (วันที่ 20-
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับชมพ้ืนที่การ

ให้บริการเนื้อหารายการ 
การสาธิตการรับชม

ระบบดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ประชาชน 
เน้นภาคเหนือ 

7.  นิทรรศการดิจิตอลทีวี ณ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(วันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 
2557) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับชมพ้ืนที่การ

ให้บริการเนื้อหารายการ 
การสาธิตการรับชม

ระบบดิจิตอล 

สื่อกิจกรรม  
(Activity Media) 

นิทรรศการดิจิตอลทีวี 

ประชาชน 
เน้นภาคใต้ 

8.  การออกอากาศโฆษณา
ดิจิตอลทีวี  
(ประมาณไตรมาสที่ 4 ของ
ปี)  

การแจกคูปองดิจิตอล ภาพยนตร์โฆษณาชุด 
“คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุก

บ้าน” ความยาว 30 
วินาที ทางสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ 

ประชาชน 

 
จากตารางที่ 7.3 พบว่า การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2557 ยังคงเน้นไป

ยังการใช้สื่อกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการดิจิตอลทีวีตาม 4 ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อย่างไรก็ตาม
พบว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี การประชาสัมพันธ์เริ่มมีการใช้สื่อมวลชน ด้วยรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาชุด 
“คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” (ภาพที่ 7.2) และเมื่อพิจารณาเนื้อหาหรือสารในการสื่อสารจะพบว่า เนื้อหา
หลัก (Key Message) ได้แก่ การแจกคูปองดิจิตอลทีวี นอกจากนี้ยังมีการจัดท าและบริการเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนและผู้ประกอบการ  
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ภาพที่ 7.2 ภาพยนตร์โฆษณาชุด “คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน 

 
7.1.3 การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2558  
 
คณะที่ปรึกษาใช้รูปแบบการวิเคราะห์สองรูปแบบได้แก่ การศึกษาจากผลผลิตที่มาจากข้อมูลของ

ส านักงาน กสทช. เพ่ือวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ โดยรวมรวบมาจากเอกสารต่างๆ และ
การศึกษาจากผลผลิตของสื่อมวลชนได้แก่ สื่อหนังสื่อพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.2.3.1 ผลผลิตที่มาจากข้อมูลของส านักงาน กสทช. พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ส านักงาน 
กสทช. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล
ค่อนข้างหลากหลาย เนื้อหาในการสื่อสารมีรายละเอียด และมีการใช้สื่อที่หลากหลาย และใช้ความถี่ในการ
น าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ มากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) สื่อเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ ดิจิตอลทีวี  
ใช้ในการให้ข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน กสทช . ในเรื่องต่างๆ อาทิ กฎหมาย

และประกาศของส านักงาน กสทช. รวมทั้งความคืบหน้าในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. และเมื่อ
พิจารณาเนื้อหาในหัวข้อดังกล่าว (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) พบว่า มีทั้งสิ้น 20 หัวข้อ ดังรายละเอียด
ในภาพที่ 7.3 ต่อไปนี้  
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ภาพที่ 7.3 เว็บไซต์ดิจิตอลทีวี 

 
ภาพที่ 7.4 ประเด็นการสื่อสารในเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี 

 
จากภาพที่ 7.4 แสดงถึงประเด็นที่ปรากฏในเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี ของส านักงาน กสทช. พบว่า ส่วนใหญ่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจกคูปองดิจิตอลทีวี ถึงร้อยละ 90 (มีจ านวน 18 ชิ้นงาน) ส่วนที่เหลือมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบตรวจสอบพื้นที่สัญญาณดิจิตอล และโครงข่ายดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 10 (มีจ านวน 2 ชิ้นงาน) อย่างไรก็
ตามคณะที่ปรึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่น าข้อมูลเข้าจะพบว่า เริ่มสื่อสารตั้งแต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแจกคูปองดิจิตอลทีวี ที่เริ่มแจกคูปองในวันที่ 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ซึ่ ง การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ดิจิตอลทีวี เป็นไปค่อนข้างล่าช้า ดังนั้นจึ งควรมีการ
ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองดิจิตอล
ก่อนหน้าที่จะมีการด าเนินการแจกจริง  

90%

5% 5%

คูปองดิจิตอลทีวี

ระบบตรวจสอบพื้นท่ี
สัญญาณดิจิตอล

โครงข่ายดิจิตอลทีวี 
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- บทความ พบว่า มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 ประเด็นได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล รู้จักดิจิตอลทีวี วิธีการรับชมดิจิตอลทีวี 48 ช่องฟรีทีวีของไทยในระบบดิจิตอล 
พ้ืนที่การขยายสัญญาณและรับชมดิจิตอลทีวีตามแผนงานของส านักงาน กสทช. ตรวจสอบพ้ืนที่ครอบคลุม
สัญญาณทีวีดิจิตอล “DTV Service Area” เสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี คูปองดิจิตอลทีวี และคู่มือรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ภาพท่ี 7.5) 

-  

 
ภาพที่ 7.5 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อบทความ 

 
- E-brochure เป็นการสื่อสารด้วยการใช้แผ่นพับโฆษณาแบบออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับคูปองดิจิตอลทีวีตั้งแต่วิธีการใช้คูปอง วิธีรับชมดิจิตอลทีวี ขั้นตอนการแลกซื้อ อุปกรณ์รับสัญญาณ 
และเอกสารที่ใช้ในการแลกคูปองดิจิตอลทีวี (ภาพที่ 7.6) ซึ่งพบว่า แผ่นพับโฆษณาแบบออนไลน์ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย มีสีสันและรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม ท าให้ผู้รับสารเข้าใจได้ในทุกกลุ่ม  

- คุ้มครองผู้บริโภค เป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. เพ่ือผู้บริโภค
สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ โดยมี URL คือ http://bcp.nbtc.go.th/ ดังภาพที่ 7.7 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 7.6 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อ E-brochure 
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ภาพที่ 7.7 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อคุ้มครองผู้บริโภค 

 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ พบว่าวางไว้ในต าแหน่งตรงกลางของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นต าแหน่ง

แรกที่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้ทันที (ดังภาพที่ 7.8) และเมื่อพิจารณาเนื้อหาในหัวข้อดังกล่าว 
(วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) พบว่า มีทั้งสิ้น 40 ชิ้นงาน โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 7.9 
ต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 7.8 ต าแหน่งของข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 7.9 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
จากภาพที่ 7.9 แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาการสื่อสารที่พบในข่าวประชาสัมพันธ์ครึ่งหนึ่งเป็นการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการด าเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวี มีจ านวน 20 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมดิจิตอลทีวี Road Show ที่ส านักงาน กสทช. จัดขึ้น มีจ านวน 7 ชิ้นงาน คิดเป็น
ร้อยละ 17 ถัดมาคือ การประชาสัมพันธ์เรื่องงานเสวนาและนิทรรศการวิชาการ มีจ านวน 4 ชิ้นงาน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

ขณะที่เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี ของส านักงาน กสทช. พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชน เนื่องจากแม้จะมีการแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลักคือ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 7.10 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเนื้อหาพบว่า เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการแสดง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ และการรวมลิงค์สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอล  
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กิจกรรมดิจิตอลทีวี Road Show

งานเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการ

โครงการอบรมดิจิตอลทีวี

การด าเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวี

โครงข่ายดิจิตอลทีวี

เนื้อหา/ผังรายการดิจิตอลทีวี

ยอดผู้ชมทีวีดิจิตอล

แผนยุติการรับส่งสัญญาณ
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 ภาพที่ 7.10 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารบนเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี  

 
จากภาพที่ 7.10  กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารบนเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี จัดวางไว้ในต าแหน่งด้านซ้ายของ

เว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ส าหรับเนื้อหาหัวข้อ
ประชาชน พบว่ามีรายละเอียดดังตารางที่ 7.4 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.4 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อประชาชน 

 

ประเด็นหลัก  ประเด็นย่อย 

1. ที่มาของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล - ข้อดีหรือประโยชน์ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

- ช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 36 ช่อง
รายการ 

- ลิงค์สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ของส านักงาน กสทช. 
ได้แก่ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ช่องใน
ยูทูปของส านักงาน กสทช.  

2. คูปองดิจิตอลทีวี 
 

- ข้อมูลทั่วไปของคูปองดิจิตอลทีวี 
- ประเภทของบ้านที่ได้รับแจกและพ้ืนที่ที่ได้รับ 
- ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลได้รับแจกคูปอง 
- หลักฐานที่ใช้ร่วมกับคูปอง 
- วิธีการใช้คูปอง 
- บริษัทที่เข้าร่วมโครงการรับคูปอง 
- จุดบริการยี่ห้อกล่องและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
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กับส านักงาน กสทช. 
- ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

3. วิธีการติดตั้งและการเลือกซื้อ Set-top Box 
กับ IDTV  

- มีการเชื่ อมโยงไปยังช่องยูทูปของส านักงาน 
กสทช. ซึ่งใช้สื่อแอนิเมชั่นในการสื่อสาร เพ่ือให้
เข้าใจได้ง่ายและดึงดูดความสนใจของประชาชน  

4. ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล - - คู่มือการรับสัญญาณดิจิตอลทีวี  

5. การตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ - มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ระบบการตรวจสอบ
พ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณระบบดิจิตอล 

6. ช่องทางการร้องเรียน - - มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. 
เพ่ือผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 

 
ขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการพบว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ ผู้ประกอบการช่องดิจิตอล

ทีวี ผู้ประกอบการโครงข่าย (MUX) และผู้ประกอบการ iDTV/Set-top Box โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7.5 
ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 7.5 ประเด็นการสื่อสารในหัวข้อผู้ประกอบการ 
 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 

1. ผู้ประกอบการช่องดิจิตอลทีวี เป็นการรวบรวมลิงค์ของผู้ประกอบการทั้ง 48 ช่อง
รายการ  

2. ผู้ประกอบการโครงข่าย (MUX) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 
- - รายละเอียดพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ 
- - ความคืบหน้าการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- สถานะการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 

3. ผู้ประกอบการ iDTV/Set-top Box เป็นการให้รายละเอียดรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ 
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2) สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) (ภาพท่ี 7.11) 
URL: https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc  

 

 
ภาพที่ 7.11 หน้าเพจเฟสบุ๊คของดิจิตอลทีวี 

 
สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของดิจิตอลทีวีพบว่า เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงผลการประเมินผลผลิต

ทีส่ านักงาน กสทช. น าเสนอผ่านเฟสบุ๊ค พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมี
จ านวนผู้กดไลด์ (วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) จ านวน 11,708 คน มีความถี่ในการน าเสนอข้อมูลทั้งสิ้น 
573 ผลผลิต ดังภาพที่ 7.12  

 
 

 
  

 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 7.12 ผลผลิตการประชาสัมพันธ์บนเฟสบุ๊ค ดิจิตอลทีวี 
 

จากภาพที่ 7.12 พบว่า ปริมาณความถ่ีในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ดังจะเห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแรกในการใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการสื่อสารมี

ปริมาณความถี่ข้อมูลในเฟสบุ๊ค รูปแบบในการน าเสนอข้อมูล 

https://www.facebook.com/digitaltv.nbtc
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การโพสต์ทั้งสิ้น 13 ครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนการโพสต์ทั้งสิ้น 39 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ใน
เรื่องเกี่ยวกับการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ถัดมาในปี  
พ.ศ. 2557 มีจ านวนการโพสต์ทั้งสิ้น 237 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ในเรื่องการด าเนินการแจกจ่ายคูปอง
ดิจิตอลทีวี และในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการโพสต์เพ่ิมข้ึนเป็น 284 ครั้ง โดยการน าเสนอข้อมูลในปีนี้ เน้นไปที่
การใช้ดารา นักแสดง พิธีการ ผู้ประกาศข่าว และบุคคลที่มีชื่อเสียง โน้มน้าวหรือจูงใจให้ประชาชนรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และเมื่อพิจารณารูปแบบการน าเสนอข้อมูลพบว่า 1 ใน 4 ของการน าเสนอ
จะปรากฏในรูปแบบภาพ และมีข้อความอธิบายไว้มากที่สุด มีจ านวน 309 ครั้ง รองลงมาคือ น าเสนอใน
รูปแบบวิดีโอและมีข้อความอธิบาย จ านวน 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13 ถัดมาคือ น าเสนอในรูปแบบภาพหรือ
แอนิเมชั่น มีจ านวน 58 ครั้งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้งนี้หากจ าแนกตามประเด็นการน าเสนอ สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 7.13 ต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 7.13 เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเฟสบุ๊ค 

 
จากภาพที่ 7.13 จะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่ปรากฏในเฟสบุ๊คส่วนใหญ่เป็นเรื่องการด าเนินการแจกคูปอง

ดิจิตอลทีวี มีจ านวน 201 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ความรู้ทั่วไปหรือข้อดีเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลมีจ านวน 125 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22 ถัดมาคือ ข้อมูลการจัดงานนิทรรศการหรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล จ านวน 98 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ  
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3) สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
เน้นเรื่องการแบ่งปันรูปภาพ  

USER : @ digitaltv.nbtc เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 มี
ผู้ติดตาม 23 คน มีความถี่ในการโพสต์ทั้งสิ้น 26 ครั้ง โดยมีเนื้อหาการโพสต์ด้วยการน าวิดีโอหรือภาพของ
ดารา นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าวหรือบุคคลมีชื่อเสียงจูงใจหรือโน้มน้าวให้รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอล ดังภาพที่ 7.14 ต่อไปนี้  

 

 
ภาพที่ 7.14 เนื้อหาใน อินสตราแกรม @ digitaltv.nbtc 
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4) สื่อออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป (Youtube)  
USER: digitaltv.nbtc  
เริ่มด าเนินการเพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 

2557 โดยมีผู้ติดตาม 548 ผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 7.15 ต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 7.15 หน้าแรกของ ยูทูป digitaltv.nbtc 

 
เมื่อพิจารณาความถี่ในการโพสต์วิดีโอลงบนยูทูป พบว่า มีทั้งสิ้น 92 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 42 

หรือ 39 ครั้ง เป็นวิดีโอที่น าบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ดารานักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว มาพูดจูงใจเพ่ือให้
รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล รองลงมาร้อยละ 24 หรือ 22 ครั้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับคูปองดิจิตอล 
อาทิ ขั้นตอนในการด าเนินการ การน าคูปองดิจิตอลไปใช้ เป็นต้น ถัดมาคือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล อาทิ ที่มาของการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบ
แอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล ข้อดีของระบบดิจิตอล เป็นต้น มีจ านวน 16 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ต่อมา
คือ เนื้อหาการอธิบายวิธีการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล มีจ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 7.16 
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ภาพที่ 7.16 สัดส่วนเนื้อหาที่โพสต์ลงในสื่อยูทูป 

 
7.2. ผลผลิตของสื่อมวลชนได้แก่ หนังสอืพิมพ ์ 
 

การประเมินผลงานในเชิงคุณภาพของส านักงาน กสทช. คณะที่ปรึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
หนังสือพิมพ์ (Content Analysis) เนื่องมาจากสื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสาร
และวาระของสังคม และเป็นช่องทางในการเข้าถึงประชาชนได้ค่อนข้างมาก ซึ่งคณะที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือก
สื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องมาจากแม้สื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่ออันดับหนึ่งที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด แต่สื่อ
โทรทัศน์ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปเป็น
ระบบดิจิตอล โดยคณะที่ปรึกษาคัดเลือกหนังสือพิมพ์เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3 ชื่อฉบับตามยอดจ าหน่ายสูงสุด
ของประเทศได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีระยะเวลาในการ
วิเคราะห์เนื้อหาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวหนังสือพิมพ์   
มติชน (Matichon e-Library Database) ด้วยการค้นหาค าส าคัญ (Keywords) ได้แก่ "ทีวีดิจิตอล" โดยคณะ
ที่ปรึกษาจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบแรกคือ การวิเคราะห์แหล่งข่าวที่สื่อมวลชน
น าเสนอ ซึ่งเป็นการวัดผลเชิงความน่าเชื่อถือขององค์กร ในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวว่า  สื่อมวลชนให้น้ าหนักกับ 
กสทช. ในฐานะนี้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร รูปแบบที่สองคือ การวิเคราะห์ประเด็นที่สื่อมวลชนเลือกน าเสนอ
เกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เพ่ือพิจารณาว่าวาระหรือประเด็นใดเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลที่สื่อมวลชนพิจารณาว่ามีความส าคัญสมควรที่สาธารณชนจะต้องให้ความสนใจหรือสมควรรับรู้ 
โดยในภาพรวมพบว่า หนังสือพิมพ์น าเสนอเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้ง 3 ฉบับน าเสนอข่าว บทความ
หรือบทบรรณาธิการ ทั้งสิ้นจ านวน 114 ชิ้นงาน โดยสื่อมวลชนน าเสนอในรูปแบบข่าวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
72 หรือจ านวน 87 ชิ้นงาน รองลงมาคือ บทความ คิดเป็นร้อยละ 22 หรือจ านวน 26 ชิ้นงาน ถัดมาคือ ข่าว
หน้า 1 คิดเป็นร้อยละ 5 หรือจ านวน 6 ชิ้นงาน และพบบทบรรณาธิการเพียง 1 ชิ้นงาน ตามล าดับ (ภาพที่ 
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7.17)  เมื่อพิจารณารายหนังสือพิมพ์จะพบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน าเสนอข่าวเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลมากที่สุด มีจ านวน 65 ชิ้นงาน รองลงมาคือ เดลินิวส์ มีจ านวน 39 ชิ้นงาน ขณะที่ข่าวสด มีการ
น าเสนอทั้งหมด 16 ชิ้นงาน ซึ่งปริมาณการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านทางสื่อมวลชน
ในช่วง 10 เดือนแรกค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการปรากฏเป็นข่าวอยู่เพียงอาทิตย์ละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.17 ปริมาณการน าเสนอของสื่อมวลชน 

 
7.2.1 การวิเคราะห์แหล่งข่าว (Source)  
 
จากที่สื่อมวลชนน าเสนอพบว่า ร้อยละ 42 แหล่งข่าวมาจากส านักงาน กสทช. มากท่ีสุด มีปริมาณ 60 

ครั้ง รองลงมาคือ แหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล มีจ านวน 29 ชิ้นงาน คิด
เป็นร้อยละ 20 ถัดมาคือ ผู้สื่อข่าว องค์ข่าว สมาคมสื่อ มีจ านวน 29 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 17 ต่อมาคือ 
บริษัทเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทส ารวจหรือวิจัยการตลาด เป็นต้น มีจ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 คน ตามล าดับ (ภาพที่ 7.18) โดยจากผลการศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า ส านักงาน 
กสทช. ยังเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออันดับแรก กรณีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือการ
เปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 

ภาพรวม 
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ภาพที่ 7.18 แหล่งข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 
7.2.2 การวิเคราะห์ประเด็นที่สื่อมวลชนเลือกน าเสนอเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  

(Message/Content)  
 
พบว่า สื่อหนังสือพิมพ์พิจารณาหรือให้ความสนใจกับประเด็นใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ

ดิจิตอล อาทิ ข่าวการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล การช าระค่าธรรมเนียมการประมูล
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล เป็นต้น มีจ านวน 55 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 28 ถัดมาคือ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโฆษณา มีจ านวน 45 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 23 และ 
เนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องคูปองดิจิตอลทีวี มีจ านวน 28 ชิ้นงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 และข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์หรือเนื้อหารายการในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล มีจ านวน 26 ชิ้นงาน คิดเป็น
ร้อยละ 13 ตามล าดับ ดังภาพที่ 7.19  
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ภาพที่ 7.19 เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
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บทที ่8 
บทสรุป วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
8.1 สรุปผลการศึกษา 
 

โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือ
ศึกษาการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลและการรับรู้กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านการใช้โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลจากสื่อต่างๆ และเพ่ือศึกษาความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ     
ดิจิตอลของประชาชน เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และเพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทย เพ่ือศึกษาผลของการประชาสัมพันธ์ 
การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. และเพ่ือ
ศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลของประชาชน โดยมีกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังนี้ 

 

ภาพที ่8.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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จากภาพที่ 8.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาของโครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล จะเป็นการวัดผลการรับชมใน 3 ลักษณะได้แก่ 

การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลของการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. 

การประเมินประชาชนหรือผู้รับสารในด้านผลที่ได้รับหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outtake) เป็น
การประเมินที่มุ่งเน้นไปยังประชาชนใน 11 พ้ืนที่ตามสถานีหลักในการส่งสัญญาณระบบดิจิตอล 

การประเมินนโยบายเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. (Outcome) เป็นการ
ประเมินที่มุ่งเน้นไม่เพียงประชาชน แต่ยังครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

คณะที่ปรึกษามีวิธีการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 8.2 ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่8.2 วิธีการศึกษา 

 
จากภาพที ่8.2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
วิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลผลิต  (Output) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) จากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบจากสื่อเว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอลตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2556 – 2558 และการประเมินผลผลิตจากสื่อมวลชน 

ว ิธ ีศ ึกษาเพ ื่อให ้ได ้มา ซ่ึงการประเม ินประชาชนหร ือผู ้ร ับสารในด ้านผลที่ได ้ร ับหร ือการ
เปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้น (Outtake) ใช ้ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) เช ิงสำรวจ
แบบต ัดขวาง (Cross- Sectional Survey) กล ่าวค ือ การว ิจ ัยที่ใช ้เวลาเก ็บข ้อม ูลในช ่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งเพ ียงครั้งเด ียว โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการว ิจัย โดยเป็นการประเมินในด้านการได้รับ
ข่าวสารเกี ่ยวก ับโทรท ัศน ์ระบบด ิจ ิตอลของส านักงาน กสทช. ความรู ้ความเข ้าใจ และท ัศนคต ิที ่ม ีต ่อ
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โทรท ัศน ์ระบบด ิจ ิตอลโดยกำหนดให ้ประชากรเป ้าหมายหร ือหน ่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได ้แก่ 
ผู ้ชมโทรท ัศน์ (User) ที่อาศ ัยอยู ่ในพ ื้นที่หมายถ ึง ประชาชนในพ ื้นที่ 11 เขต ซ่ึงเป ็นท ี่ ต้ังของสถาน ีหล ัก
ใ น ก า ร ส ่ง ส  ัญ ญ า ณ ร ะ บ บ ด ิจ ิต อ ล  โ ด ย ทั้ ง 11 เ ข ต พ ื้น ที่ ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย กรุงเทพมหานคร                           
(1,000 ตัวอย่ าง) นครราชสีมา (500 ตัวอย่าง ) เชียงให ม่  (500 ต ัวอย ่าง ) สงขลา  (500 ต ัวอย ่าง ) 
อ ุบลราชธานี (500 ต ัวอย ่าง) ส ุราษฎร ์ธานี (500 ต ัวอย ่าง ) ระยอง (500 ต ัวอย ่าง ) ส ิงห ์บุ รี (500 
ต ัวอย ่าง) สุโขท ัย (500 ตัวอย่าง) ขอนแก่น (500 ตัวอย่าง) และอ ุดรธานี (500 ตัวอย่าง) รวม 6,000 
ตัวอย่าง 

วิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินนโยบายเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของส านักงาน 
กสทช . (Outcome) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก                
(In-depth Interview) และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบ                  
แอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจากการประชุมเฉพาะกลุ่ม  (Focus Group Interview) 
ซึ่งแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนักวิชาการ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 
กลุ่มท่ี 3 โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (MUX)  
กลุ่มท่ี 4 ผู้ผลิต/น าเข้ากล่อง STB และดิจิตอลทีวี 
กลุ่มท่ี 5 ผู้จัดจ าหน่ายกล่อง STB และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
กลุ่มท่ี 6 องค์กรภาคประชาชนและประชาชน 
กลุ่มท่ี 7 สมาคม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์หรือผลผลิตของส านักงาน กสทช. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 

ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2556 เน้นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์  

(โลโก้) และมาสคอตดิจิตอลทีวี “น้องดูดี” ภายใต้แนวคิด “ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” ผ่านสื่อกิจกรรม
นิทรรศการเป็นหลัก เพ่ือสื่อสารถึงความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสู่ระบบ
ดิจิตอล ดังภาพที ่8.3 
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ภาพที่ 8.3 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2556 
 

การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2557 ยังคงเน้นการใช้สื่อกิจกรรม โดยเฉพาะการ
จัดนิทรรศการดิจิตอลทีวีตาม 4 ภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วงไตรมาสที่  4 การ
ประชาสัมพันธ์เริ่มมีการใช้สื่อมวลชน ด้วยรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาชุด “คูปองดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” และ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาหรือสารในการสื่อสารจะพบว่า เนื้อหาหลัก (Key Message) ได้แก่ การแจกคูปองดิจิตอล
ทีวี นอกจากนี้ยังมีการเปิดเว็บไซต์ดิจิตอลทีวี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนและผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 
8.4 

  
 

 
 

ภาพที่ 8.4 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2557 
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การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2558 มีความถ ี่ในการนำเสนอเนื้อหาผ ่าน
ช่องทางต ่างๆ เพ ิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน โดยเน้นใช้กลยุทธ ์ให้บุคคลมีชื่อเสียง อาท ิ ดารา 
น ักแสดง พ ิธีกร ผู ้ประกาศข ่าว ท ี่ส ังก ัดในแต ่ละสถาน ีโทรท ัศน ์ด ิจ ิตอลมาโน ้มน ้าวหร ือจ ูงใจให ้ประชาชน
ร ับชมโทรท ัศน ์ระบบด ิจ ิตอลมากขึ้น ด ังภาพที ่8.5 
 

 
 

ภาพที่ 8.5 ผลผลิตของส านักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2558 
 

การประเมินประชาชนหรือผู้รับสารในด้านผลที่ได้รับหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outtake) คณะ
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม พ.ศ. 2559 โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 43.34 ปี มีจ านวนครัวเรือนเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 4 คน 
จบการศึกษาสูงสุดระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด และส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน
เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000 – 20,000 บาท ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นโดยสมบูรณ์ 
ในรูปแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะที่อยู่อาศัยในแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ และอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ชั้นที่  2-4 ของแฟลต/อพาร์ทเม้นท์/อาคารชุด/
คอนโดมิ เนี ยม  และยั งพบว่า  ประชาชนที่ อาศัยอยู่ ในบ้ าน เดี่ ยว  บ้ านแฝด  และอาคารพาณิ ชย์  
ส่วนใหญ่ใช้สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินด้วยการติดตั้งไว้บนหลังคาที่พัก
อาศัย 

เมื่อพิจารณาด้านจ านวนโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานเป็นประจ าพบว่า ส่วนใหญ่มีโทรทัศน์ใช้งาน
ประจ าเพียงเครื่องเดียว และเมื่อพิจารณาเฉพาะโทรทัศน์เครื่องหลักที่ใช้งานเป็นประจ าพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
โทรทัศน์ประเภท CRT มากที่สุด อายุการใช้งานส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปี และส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ 1-3 
ชั่วโมงต่อวัน และ 3-6 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน 

ด้านระบบโทรทัศน์ที่รับชมเป็นประจ าพบว่า ส่วนใหญ่รับชมระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม  
คิดเป็นร้อยละ 54.6 ขณะที่มีผู้รับชมระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ซึ่งจ านวนนี้มีผู้
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รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 77.9 ของผู้รับชมระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาเฉพาะผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า ในจ านวนนี้รับชมผ่านอุปกรณ์ Set-top Box มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 86.1 และมีการใช้สายอากาศแบบก้างปลาในการรับสัญญาณดิจิตอลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
63.0 

ส าหรับผลการแจกคูปองส่วนลดของส านักงาน กสทช. พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับคูปองแลกซื้อจาก
ส านักงาน กสทช. คิดเป็นร้อยละ 74.4 ขณะที่มีผู้ไม่ได้รับคูปองคิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยสาเหตุที่ไม่ได้รับ
เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของผู้ไม่ได้รับคูปองแลกซื้อจากส านักงาน กสทช. 
ทั้งหมด ขณะที่ผู้ได้รับคูปองนั้น ส่วนใหญ่น าไปแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คิดเป็นร้อย
ละ 72.7 ของผู้ได้รับคูปองแลกซื้อจากส านักงาน กสทช. ทั้งหมด โดยในส่วนของผู้ที่ได้รับคูปองแต่ไม่น าไปแลก
ซื้อนั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่สนใจหรือไม่ต้องการแลกซื้อมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.4 

ส าหรับปัญหาในการใช้งานคูปองแลกซื้อของส านักงาน กสทช. พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการใช้
งาน คิดเป็นร้อยละ 79.8 โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาการใช้งานพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การที่มูลค่าส่วนลดของคูปองนั้นน้อยเกินไป คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของผู้ที่ประสบปัญหาการใช้งานคูปอง
ทั้งหมด โดยด้านความพึงพอใจในการใช้งานคูปองส่วนลดของส านักงาน กสทช. นั้นพบว่า ผู้ที่ใช้คูปองส่วนลด
แลกซื้อ Set-top Box มีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนผู้ที่ใช้คูปองส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีเครื่องรับ
สัญญาณดิจิตอลภายในมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากช่องทางต่างๆ ในระดับน้อย โดยเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทของแหล่งข้อมูล
พบว่า แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด คือ แหล่งข้อมูลจากรัฐบาล
หรือหน่วยงานราชการและส านักงาน กสทช. ส่วนสื่อที่เปิดรับมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์และสื่อที่จัดท าโดย
ส านักงาน กสทช. ได้แก่ โฆษณาน้องดูดีผ่านสื่อโทรทัศน์ 

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเมื่อพิจารณาแบ่งตามประเภทข้อมูลพบว่า  
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่เปิดรับมากที่สุดคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวิธีการใช้ 
ด้านข้อมูลการจูงใจให้รับชมระบบดิจิตอลที่เปิดรับมากที่สุดคือ  ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยน 
อุปกรณ์ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่น การแจกคูปอง เป็นต้น ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลที่เปิดรับมากที่สุด คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และด้านข้อมูลการ
ยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกที่เปิดรับมากที่สุด คือ ข้อมูลช่องทางในการชมโทรทัศน์
ได้โดยไม่เดือดร้อนเมื่อยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแล้ว 

ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกินครึ่งในประเด็นที่ว่า ขณะนี้
ประชาชนสามารถรับชมช่อง 3,5,7,9,NBT และ ThaiPBS ผ่านการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้แล้ว และ
ประเด็นที่ว่าการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คือ ระบบการแพร่สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ซึ่ง
เหมือนกับระบบของฟรีทีวีในปัจจุบัน และประเด็นที่ว่าประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินด้วยการใช้กล่องดาวเทียมแทนกล่อง Set-top Box ได้ และส่วนที่ประชาชนยังมีความรู้น้อย คือ  
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ในประเด็นที่ว่า สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 5, 9, NBT และ TPBS จะมีการทยอยยุติการออกอากาศในระบบ     
แอนะล็อกภายในปี 2561 รองลงมาคือประเด็นที่ว่า หากประชาชนไม่เปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ “Set-top Box” ก่อนการยุติแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โทรทัศน์ที่บ้านก็จะไม่
สามารถรับชมรายการต่างๆ ได ้ 

ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า ความเห็นเรื่องข้อดีข้อเสียของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องภาพระดับความชัดสูง 
รองลงมา คือ เรื่องมีหลายช่องให้เลือกชมรายการได้หลากหลายกว่าเดิม และเรื่องมีระบบเสียงหลายภาษา 
ด้านความเหมาะสมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด  คือ 
เรื่องที่ทีวีดิจิตอลสามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงเหตุการณ์ข่าวสารที่มีอย่างมากมายในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว 
ชัดเจน รอบด้านตลอดเวลา รองลงมา คือ เรื่องที่ทีวีดิจิตอลมีรายการให้เลือกตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม
ผู้ชมมากข้ึน และเรื่องท่ีทีวีดิจิตอลจะท าให้คนหันมารับชมสื่อทีวีมากข้ึน  

ประเด็นความเห็นเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด
คือ ภาครัฐ (ส านักงาน กสทช.) น่าจะมีบริการติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ให้ด้วยเลย ท าเอง
ไม่สะดวก และไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องเหมาะสม รองลงมา คือ การติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box 
ไม่มีอะไรยุ่งยากในคู่มือแนะน าไว้ชัดเจนดี ถัดมาคือ วิธีการรับชมเมื่อติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top 
Box แล้วก็เหมือนกับทีวีระบบเดิม และระบบใหม่มีอะไรเยอะแยะใช้ยากโดยไม่จ าเป็น 

ประเด็นความเห็นในเรื่องโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้ทีวีดิจิตอลมากขึ้นส่วนใหญ่เห็นด้วยมากในเรื่อง  
ส านักงาน กสทช.ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองให้แก่ทุกครัวเรือนโดยไม่จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขของการเป็นเจ้า
บ้าน ถัดมาคือ เรื่องควรมีตัวอย่างให้ทดลองใช้ในห้างสรรพสินค้าหรืองานนิทรรศการ  

ด้านความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาพรวมมีความพึงพอใจมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็น 
ความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดพบว่า คือประเด็นภาพและเสียงของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล รองลงมาคือ ประเด็นการมีช่องรายการหลากหลายและตอบสนองความต้องการ ด้านความพึงพอใจ
ต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลพบว่า พึงพอใจมากในประเด็นการออกอากาศคู่ขนานของช่องแอนะล็อกกับ
ช่องดิจิตอล รองลงมาคือ ประเด็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกคูปองส่วนลดส าหรับแลกซื้อ Set-top 
Box และประเด็นการประชาสัมพันธ์ขอส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเห็นด้วย
กับนโยบายการเปลี่ยนผ่านว่า เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน การแจกคูปองว่าควรปรับเงื่อนไขใน
เรื่องการเป็นเจ้าบ้านและการใช้วิธีการ e-coupon เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องความทันสมัยของข้อมูลเกี่ยวกับ
ทะเบียนบ้านจากวิธีการแจกคูปองทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมูลค่าของคูปองว่าควร
มากกว่านี้ และควรแจกอุปกรณ์ เช่น สายอากาศรับสัญญาณเพ่ิมขึ้น ซึ่งในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนผ่านได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลต่อการ
สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
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ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ทุกกลุ่มเห็นด้วยว่า นโยบายการเปลี่ยนผ่านจากการรับชม
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชน  เพียงแต่ใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านนั้น ส านักงาน กสทช. ควรต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆ ของ
การเปลี่ยนผ่านเพ่ิมขึ้น และควรปรับวิธีการแจกคูปองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการได้รับแจกคูปอง รวมถึงการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ควรสอดคล้องกัน อาทิ การแจกคูปองกับ
ความพร้อมในการส่งสัญญาณของโครงข่าย เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านเห็นผลตามที่ควรจะเป็น 

 
แนวทางในการด าเนินงานเปลี่ยนผ่านการรับชมจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
1. ผลการศึกษาในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการประชุมเฉพาะกลุ่มพบว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านความจ าเป็นของการต้องเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบ                  
แอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน แต่เนื่องจากเป็นช่วงระยะเริ่มต้นส านักงาน กสทช. จึงควร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านให้มากขึ้นเกี่ยวกับความรู้เชิงเทคนิคของการติดตั้งและการจูงใจให้
ประชาชนหันมารับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินมากข้ึน 

2. ประเด็นทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชน กล่าวคือ หากประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจดีก็จะมีทัศนคติที่ดีตามไปด้วย ซึ่งในช่วงของการประชุมเฉพาะกลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องของ
กระบวนการแจกคูปอง และปัญหาในเรื่องความครอบคลุมในการขยายเสาสัญญาณ ท าให้ประชาชนยังขาด
ความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนผ่านฯ 

3. ด้านความตั้งใจในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินพบว่า ปัจจุบันประชาชนโดยทั่วไป
รับชมโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีอยู่แล้ว  ประกอบกับการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินของผู้ที่ใช้สายอากาศแบบหนวดกุ้งหรือแบบก้างปลาจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิม อาทิ สายอากาศ ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม และท าให้เกิดความลังเลใจในการติดตั้งกล่อง Set-top Box เพ่ือชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน ซึ่งมีข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่าส านักงาน กสทช. ควรปรับเงื่อนไขการแจกกล่องในเรื่องการเป็น
เจ้าบ้าน รวมทั้งควรแจกกล่องให้ครอบคลุมยังลักษณะที่อยู่อาศัยทุกประเภท เช่น แฟลต อพาร์ทเม้นท์ คอนโด 
เป็นต้น 

4. ความพึงพอใจต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินพบว่า ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน โดยมีความพึง
พอใจด้านความคมชัดของภาพและเสียง รวมทั้งความหลากหลายของเนื้อหารายการ อย่างไรก็ตามมี
ข้อเสนอแนะว่าส านักงาน กสทช. ควรมุ่งไปที่กลุ่มประชาชนที่จะได้รับผลกระทบเมื่อมีการยุติระบบแอนะล็อก 
คือ ผู้ที่รับชมระบบแอนะล็อกก่อน ซึ่งส านักงาน กสทช. อาจมีบริการติดตั้งกล่อง Set-top Box ให้ หรืออาจ
สนับสนุนในเรื่องเสารับสัญญาณดิจิตอล รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องช่องทางการติดต่อ กรณีที่การติดตั้ง
หรือมีปัญหาในการรับชมด้วย 
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จากข้อมูลสรุปทั้งในเชิงคุณภาพดังกล่าวอาจน ามาสรุปเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อกังวลและความ
ต้องการในการด าเนินนโยบายการปรับเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลและแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

1. ความกังวลใจในเรื่องการเป็นเจ้าของสื่อในช่องโทรทัศน์ดิจิตอลของกลุ่มทุนรายใหญ่ว่าจะสามารถ
หาวิธีการเข้าเป็นเจ้าของช่องสถานีโทรทัศน์หรือเข้ามาด าเนินการในฐานะผู้ประกอบการอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิด
การครอบง ากิจการด้านโทรทัศน์ได้อีกหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ส านักงาน กสทช. ได้มีพระราชบัญญัติประกาศต่างๆ ในการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการณ์ในเรื่องการครอบง าอยู่แล้ว ข้อกังวลใจในประเด็นนี้จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ส านักงาน กสทช. จะมีกลไกในการก ากับดูแลในเชิงกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในเชิงปฏิบัติอาจมี
การเฝ้าระวังและติดตามคู่ขนานกันไปด้วย 

2. ความกังวลใจในเรื่องคุณภาพของเนื้อหา เมื่อระบบโทรทัศน์ดิจิตอลมีช่องมากมายให้เลือกชม จึง
ท าให้ เกิดการแข่งขันระหว่างช่องมากขึ้น  ซึ่ งช่องอาจใช้กลยุทธ์ ในการน าเสนอเนื้ อหาที่ มีผลต่อ 
การจูงใจในการชม เช่น เนื้อหาเก่ียวกับเพศ ความรุนแรง และภาษาที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ มีหน่วยงานที่ส านักงาน กสทช. ใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบเนื้อหา 
เช่น การติดตามเนื้อหาในสื่อใหม่ (Media Monitor) หรือมีหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการในการแพร่กระจายในกิจการกระจายเสียงอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามอาจปรับวิธีการในการติดตาม
เนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเนื้อหามากกว่าการใช้บุคคลในการตรวจสอบการชมเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมทั้งควรด าเนินการในเรื่องการควบคุมกันเอง ในส่วนของจริยธรรมสื่อ
ให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 

3. ความกังวลใจในเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณ (Mux) ซึ่งหากโครงข่ายยังด าเนินการไม่ได้ตาม
แผนหรือมีคุณภาพสัญญาณไม่ครอบคลุม จะมีผลต่อการรับชมท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่ใช้
อุปกรณ์การเปลี่ยนสัญญาณในการรับชม 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ปัจจุบันส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ไปแล้ว โดยได้
ก ากับดูแลด าเนินการตามแผนการส่งสัญญาณของโครงข่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วมากกว่าร้อย
ละ 80 และจะท าให้เสร็จสิ้นมีครบสมบูรณ์ไปถึงระดับร้อยละ 95 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการส่งสัญญาณ
ของโครงข่ายที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถท าได้  

4. ความกังวลในส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้พิการที่อาจไม่มีสิทธิในการรับแจกคูปองหรือการรับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ส านักงาน กสทช. ได้มีประกาศในเรื่องที่ให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะต้อง
มีการให้บริการในการกระจายเสียงที่ท าให้คนพิการสามารถชมโทรทัศน์ได้ เช่น ค าบรรยายแทนเสียง (Closed 
Caption- CC) เสียงบรรยายภาพ (Audio Description- AD) การใช้ภาษาสัญลักษณ์ (Sign Language) ซึ่ง
เป็นกฎหมายบังคับให้ทุกช่องต้องด าเนินการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ส่วนในเรื่องการแจกคูปองให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการพิจารณาการสนับสนุนให้ครอบคลุมกลุ่มนี้ด้วย 
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5. ความกังวลในเรื่องการติดตั้งกล่องรับสัญญาณเป็นดิจิตอล (Set-top Box) ว่าประชาชนยังมีปัญหา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งอยู่  ซึ่งจะท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ
ประชาชน  

ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ เนื่องจากในช่วงการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่ง
เป็นช่วงที่ทุกกลุ่มก าลังเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วพบว่า ปัญหาในเชิงเทคนิคมี
น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย นอกจากนี้ในช่วงแรกที่มีปัญหาในเรื่องการติดตั้งส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการ
กับพันธมิตรกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ในการเข้าไปช่วยติดตั้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
รวมถึงกองทัพบกในการไปติดตั้งชุดสาธิตตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ปัญหานี้จะ
คลี่คลายแล้ว แต่ส านักงาน กสทช. ควรเฝ้าระวังมาตรฐานด้านเทคนิคไว้ตลอดเวลา เพ่ือให้การรับชมโทรทัศน์
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ความต้องการในเรื่องการขยายไปสู่การเป็นโทรทัศน์ชุมชนมีกลุ่มนักวิชาการได้เสนอแนะให้ 
ต่อยอดการใช้โทรทัศน์ดิจิตอลไปสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์เพ่ือชุมชนในการน าเสนออัตลักษณ์และการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนด้วย  

อย่างไรก็ตามเมื่อประมวลข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
คณะที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ไว้ดังนี้ 
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 จากภาพที ่8.6 แนวทางในการด าเนินงานด้านการสื่อสารสามารถอธิบายตามกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
1. กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 

หน่วยงานภายในของส านักงาน กสทช. โดยเฉพาะการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคสามารถเป็นช่องทางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การ
บริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน 

2. กลยุทธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สื่อมวลชน โดยเฉพาะกรณีเม่ือมี ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นลบต่อการเปลี่ยนผ่านฯ และส านักงาน กสทช. การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์จะช่วยให้ ส านักงาน 
กสทช. มีช่องทางในการตรวจสอบข่าวและท าความเข้าใจกับสื่อมวลชนได้ก่อนที่ สื่อจะลงข่าวที่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของส านักงาน กสทช.  

3. กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ประกอบการโทรทัศน์ และ 
ผู้ประกอบการอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้งความร่วมมือในเรื่องการแพร่สัญญาณให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่และ
ความร่วมมือเรื่องการติดตั้งสัญญาณเพ่ือรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และรวมทั้งการพัฒนาเครื่องอุปกรณ์ใน
การรับสัญญาณดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยเรื่องความครอบคลุมของ
สัญญาณหรือความไม่เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลของประชาชนค่อนข้างมาก ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้มากขึ้น  

4. กลยุทธ์เครือข่ายผู้น าชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้ส านักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงประชาชน ทั้งใน
มิติการแจกการแลกคูปองและเพ่ือรับทราบปัญหาจากประชาชน ซึ่งผู้น าทางความคิดจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในการสร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนผ่านที่
ถูกต้องแก่ประชาชนได้ ซึ่งผู้น าชุมชนในที่นี้ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. หรือหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ 
ที่มีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เลขที่บ้าน
ของลูกบ้าน 
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8.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดในการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล 
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิ จ ก าร โท รทั ศน์  แ ล ะกิ จก าร โท รคมน าคมแห่ งช าติ  เรี ย ก โดยย่ อ ว่ า  กสท ช . จ าน วน  11 คน                             
ซึ่ งคณะกรรมการ กสทช . ได้ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า  และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
และมาตรา 35 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะหนึ่งเรียกย่อว่า 
กสท. โดยมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ แทน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การจัดท า
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้ในกิจการโทรทัศน์ ทั้งในส่วนการจัดสรร การพิจารณาอนุญาต การก ากับ
ดูแล และการใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งใน
กิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นระบบก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ลงทุน โดย
ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ กสทช. จะต้องก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอัน
เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์ ติดตาม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา
แนะน า ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิ
ข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง 
โดยบุคคลอ่ืนใด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้
มาตรฐานทางจริยธรรม และมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล งบประมาณการเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นของส านักงาน กสทช.  

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสทช. จะต้องมีหน่วยงานย่อยอาทิ หน่วยงาน กสท. หน่วยงาน 
กทค. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ด าเนินการเชิงปฏิบัติแทน กสทช. อาทิ หน่วยงาน กสท. 
จะท าหน้าที่ในการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการก าหนด มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์ 
ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ก าหนดลักษณะการควบ
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รวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบง ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง
สื่อมวลชนด้วยกันเองหรือกับบุคคลอื่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ได้รับใบอนุญาตจากผู้ให้ประกอบกิจการและ
ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและประกอบโทรทัศน์ เป็นต้น 

ต่อมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (กสท.) ได้ก าหนดแนวนโยบายการ 
ก าหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 15/2555) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ใช้แนวนโยบายนี้มาพิจารณาก าหนด
มาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังนี้ 

หลักการพื้นฐาน 
1. การก าหนดมาตรฐาน ควรเป็นกรณีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 
2. หลักเกณฑ์นี้ใช้ส าหรับการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน (Digital Terrestrial Television: DTT) ซึ่งเป็นระบบใช้คลื่นความถี่และการให้บริการใน
ลักษณะที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก (Free-to-Air) 

3. มาตรฐานที่ก าหนดความเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
(Digital Terrestrial Television: DTT) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้งานในกิจการโทรทัศน์
ประเภทอ่ืน เช่น กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีหรือกิจการโทรทัศน์แบบเคลื่อนที่ 

จากนโยบายดังกล่าว ส านักงาน กสทช. ได้ก าหนดกรอบพัฒนามาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดังนี้ 

1. ความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีและความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์  เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาของเทคโนโลยีอ่ืนอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน 

2. การใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
(Spectrum Efficiency) 

3. จ านวนช่องระบบโทรทัศน์ควรมีมากเพียงพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาในกิจการ
โทรทัศน์ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

4. จ านวนช่องรายการโทรทัศน์มีมากเพียงพอที่จะจัดระบบให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมี
ช่องทางในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันและโอกาสในการรับรู้ข้อมูลที่มาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

5. ความสามารถในการรองรับบริการได้หลากหลายบริการที่มีระดับความคมชัดมาตรฐาน (Standard 
Definition: SD) และระดับความคมชัดสูง (High Definition : HD) 

6. มีการใช้งานเพียงพอที่จะน าไปสู่การผลิตจ านวนมาก (Economies of scale) ที่ส่งผลต่อการรับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set-Top-Box: STB) และเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท าให้มีราคาที่
เหมาะสมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลภายใต้การก ากับดูแลและ 
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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(กสทช.) และส านักงาน กสทช. เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง ซึ่งในการด าเนินงานตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านฯ จาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนั้นมีสถานการณ์และวาระที่ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับ
สัญญาณดิจิตอลดังนี้ 

1. สถานการณ์เชิงเทคนิคของการเกิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการ
โทรทัศน์ ใช้ระยะเวลาในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการชุดนี้ถึง 3 ปี ท าให้สถานการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารอันได้แก่ โทรทัศน์ระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวีก้าวหน้าไปไกล และครอบคลุมพ้ืนที่
ต่างๆ ไปเกือบทั่วประเทศ  

จากการเติบโตของสื่อโทรทัศน์ ดาวเทียม และเคเบิลทีวีดังกล่าว ส่งผลต่อการด าเนินงานนโยบายการ
เปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์แอนะล็อกเป็นดิจิตอล คือ ประชาชนที่เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนจากการรับชม
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปมาก  โดยพบว่า สัดส่วนของผู้รับชมโทรทัศน์ 
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีกับผู้ที่รับชมแอนะล็อกอย่างเดียวห่างกันถึงร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 ดังนั้นผลความ
ล่าช้าของการเกิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ท าให้กลุ่มเป้าหมายหลัก (คือ ผู้ที่ยังรับชมในระบบแอนะล็อก) มีจ านวนน้อยลงอันจะท าให้การเปลี่ยน
ผ่านสามารถด าเนินการได้เร็วมากขึ้นกล่าวคือ ในการด าเนินการนโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินของ กสทช. อาจเน้นไปที่ประชาชนจ านวนร้อยละ 30 ที่ต้องท าให้กลุ่มนี้เปลี่ยนไปรับระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินให้ทัน เริ่มด าเนินการภายในปี พ .ศ. 2558 ด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินปี  พ .ศ. 2561 เมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้อง
ยุติระบบแอนะล็อก เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ ภายหลังจากที่มีการยุติระบบแอนะล็อกแล้ว 
ต่อจากนั้นจึงค่อยประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจให้กลุ่มที่ใช้โทรทัศน์ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีหันกลับมา รับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินต่อไป 

2. ช่องว่างระหว่างการมีแผนการประชาสัมพันธ์นโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับ
การลงมือปฏิบัติตามนโยบาย (Implementation) ท าให้การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
การเปลี่ยนผ่านไม่เป็นไปตามทิศทางและบังเกิดผลตามท่ีต้องการ 

จากมติการประชุมครั้งที่ 13/2555 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบให้แผนการเปลี่ยนระบบ
การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามข้อ 8.5 ของแผนแม่บทการเปลี่ยนคลื่นความถี่ และข้อ 5-6 
ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ซึ่งแผนการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะก าหนดนโยบายและระยะเวลาส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเปลี่ยน
ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลจะมี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกนโยบาย
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี  
ด้านการวางแผนคลื่นความถี่ ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการกระจายภาพ และด้านการยุติการส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 
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ส่วนที่สองกรอบเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลต้องวางหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกันใน 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในปี  พ.ศ.2558 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทและ 
กสทช. ต้องก าหนดกรอบเวลาในการออกใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และโครงข่ายร่วมกันใน
การประกอบ กิจการกระจายเสียง และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริการสาธารณะในปี  พ.ศ. 2555 
ใบอนุญาตให้บริการกิจการระหว่างผู้ประกอบและผู้ผลิตภายใน  พ .ศ.2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิตอลอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ส่วนที่สามแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมีการ
ติดตามประเมินผลปรับปรุงแผนให้ทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

การด าเนินการใน 3 ส่วนดังกล่าวจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอลซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่จะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบสัมพันธ์กัน ซ่ึงในการด าเนินการ
พบว่า ภายหลังจากท่ี กสทช. ได้ประกาศนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปแล้วแต่ยังไม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่สาธารณะและรองรับนโยบายดังกล่าวเลย 
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่าส านักงาน กสทช. ได้เห็นความส าคัญของการเร่งให้เกิดการประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ได้โดยเชิงนโยบายเช่นกัน โดยมีการด าเนินโครงการจัดจ้างผู้ผลิต และจัดการ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 63.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างใช้เวลาใน
การด าเนินการ จึงท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการแจกคูปอง ท าให้ความรู้ความเข้าใจ
ต่อนโยบายการเปลี่ยนผ่านของประชาชนยังค่อนข้างน้อย 

อย่างไรก็ตามส านักงาน กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ท าการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ หรือใช้สื่อ
ที่มีอยู่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน เช่น การใช้เว็บไซต์และนิทรรศการ เป็นต้น และปัจจุบัน 
ซึ่งคาดว่าในการด าเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมระบบดิจิตอลในช่วงถัดไปจะสามารถ
สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ส าหรับแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2559 ในการเปลี่ยนระบบการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็
อกเป็นระบบดิจิตอล มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร คือ สร้างการรับรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมจ านวน
ผู้ชมดิจิตอลทีวีทั่วประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน กสทช. ในการด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และในการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ใช้สื่อและช่องทางต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ดังนี้ สื่อทีวี ใช้สปอต มิวสิควิดีโอและสารคดี 
ในการเผยแพร่ สื่อวิทยุใช้สปอตเพลงและสารคดี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ใช้
บิลบอร์ดและป้าย LED. ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ ตามจังหวัด
ต่างๆ 8 จังหวัด และใช้สื่อใหม่ เช่น เว็ปแบนเนอร์และเฟซบุ๊ก 
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3. ความพร้อมของผู้ประกอบการในการด าเนินการนโยบายเพ่ือการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น การให้บริการด้านโครงข่ายถือเป็นหัวใจส าคัญในการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล เนื่องจากการให้บริการโครงข่าย ท าให้รับสัญญาณภาพและเสียงได้คมชัดและรับสัญญาณใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ส าหรับผู้ประกอบการโครงข่ายของประเทศไทยได้แก่ ผู้ประกอบการช่อง 9 (อส
มท.) ช่อง 5 (กองทัพบก) NBT (กรมประชาสัมพันธ์) และ Thai PBS ซึ่งในทุกโครงข่ายสามารถส่งสัญญาณได้
ตามก าหนด แม้ว่าโครงข่ายกรมประชาสัมพันธ์อาจมีความล่าช้าในการด าเนินการไปบ้าง  แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของการขยายโครงข่ายตามแผนฯ 

 
8.3 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

กระบวนการสื่อสารนวัตกรรม (Communication of Innovation Process) เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเป็นสิ่งหรือปรากฏการณ์ใหม่
ในสังคม และนวัตกรรมนี้มีการแพร่กระจาย (Diffusion) ให้เป็นที่รับรู้ในสังคมโดยผ่านกระบวนการสื่อสาร
(Communication Process) ในช่องทาง เนื้อหาและรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง (Over 
time) ในการที่จะท าให้คนในสังคมรับรู้เข้าใจและเกิดการยอมรับ  (หรือปฏิเสธ) ตามมา ทั้งนี้การสื่อสาร
นวัตกรรมจะด าเนินไปโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ล าดับขั้น (The Five Stages of the 
Innovation-Decision Process) 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของส านักงาน กสทช. ตาม
นโยบายการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของประเทศตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559)  โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบถึงวิธีการที่เก่ียวข้อง และประโยชน์ที่จะได้รับจึงกล่าวได้ว่า  เป็นกระบวนการสื่อสารนวัตกรรมโดยตัว
นวัตกรรมในที่นี้ก็คือ โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล  โดยการด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
นวัตกรรม กล่าวได้ว่า เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีกระบวนการตัดสินใจยอมรับโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล นั่นเอง 

ทั้งนี้ การสื่อสารนวัตกรรมของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลสามารถแสดงให้เห็นตามแบบจ าลอง
กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ล าดับขั้น ดังแผนภาพที่ 8.7 ต่อไปนี้ 
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ภาพที ่8.7 แบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ล าดับขั้น 
 

จะเห็นได้ว่า ในแบบจ าลองฯ จะมีลักษณะที่เคลื่อนไหวไปตามช่วงเวลาจากจุดเริ่มต้น โดยมีลักษณะ
เป็นล าดับขั้น (stage) ซึ่งอธิบายโดยสรุปในเชิงแนวความคิด จากข้ันที ่1 - 5 ได้ดังนี ้

1. ขั้นความรู้ (Knowledge) บุคคลจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion) เมื่อบุคคลได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมก็จะเกิดความคิดเห็น

หรือทัศนคติต่อนวัตกรรมนั้น ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision) บุคคลจะใช้ข้อมูลข่าวสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติมา

ตัดสินใจว่าจะรับ (Adopt) หรือปฏิเสธ (Reject) นวัตกรรมนั้น ๆ 
4. ขั้นการปฏิบัติ (Implementation) บุคคลจะมีการใช้ (Use) นวัตกรรมที่ตนยอมรับ 
5. ขั้นการยืนยัน (Confirmation) บุคคลจะแสวงหาการเสริมย้ าเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ตนได้ตัดสินใจรับ 

หรือปฏิเสธแล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ถ้าได้รับข่าวสารหรือประสบการณ์ที่ขัดแย้งกับที่
เคยตัดสินใจมาก่อน 

นอกจากนี ้ยังมีตัวแปรอื่น ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทั้ง 5 ล าดับขั้น ได้แก่ 
- เงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน (Prior Conditions) เช่น สิ่งที่เป็นหรือปฏิบัติอยู่ก่อนการเผยแพร่นวัตกรรม 

ความรู้สึกถึงปัญหาที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม เป็นต้น 
- คุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น ลักษณะทางเศรษฐสังคม และพฤติกรรมการ

สื่อสาร 
- ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) คือ สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่

นวัตกรรม  
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- คุณลักษณะที่รับรู้ของนวัตกรรม 5 ประการ ได้แก่ ประโยชน์เชิงเทียบกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (Relatives 
Advantages ) ความเข้ากันได้กับวิถีชีวิต (Compatibility) ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) การสามารถ
ทดลองใช้ (Trial ability) และ การสังเกตผลในการใช้ (Observability) ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 
แล้ว 

ดังนั้น จึงขออภิปรายผลการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลตามแบบจ าลอง  
5 ล าดับขั้นของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลผลการวิจัยเป็นหลัก  ทั้งนี้จะแสดงให้เห็น 
แง่มุมที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบในภาพรวมหรือระดับสังคม ซึ่งจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการวางแผนการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินกระบวนการเปลี่ยนผ่านฯ ต่อไป ดังนี้ 

1. ปัจจัยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ก่อนในเรื่องการชมโทรทัศน์ก็คือ 
ส่วนใหญ่มีการชมโทรทัศน์ในระบบดาวเทียม (ซึ่งแพร่หลายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550) อยู่แล้วคิด
เป็นอัตราส่วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 โดยยังไม่นับผู้ที่ใช้ระบบเคเบิลอีกไม่เกินอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5 นอกนั้น
เป็นระบบแอนะล็อกที่ ยั งคงใช้อยู่ ในช่วงเวลาของการออกอากาศคู่ ขนาน  ดั งนั้ นอาจกล่ าวได้ว่ า   
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จึงไม่มีความรู้สึกถึงปัญหาในการชมโทรทัศน์ว่าอาจจะไม่สามารถรับชมได้  เพราะมี
ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ประจ าอยู่แล้ว ทั้งนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับรู้ว่า จะมีการยุติ 
การออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในไม่ปี พ.ศ. 2561 2563 2566 ตามล าดับ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อ
ต่อไป 

2. คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจรับนวัตกรรมในงานวิจัยนี้มีอยู่  2 ตัวแปรคือ ลักษณะทาง
เศรษฐสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกกับ
กระบวนการตัดสินใจในขั้นความรู้และการจูงใจอย่างค่อนข้างชัดเจน  เช่น ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีอาชีพที่
มั่นคงและมีรายได้สูง จะมีความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านมาก 
และเป็นเชิงบวก เป็นต้น  ส่วนอีกตัวแปรคือ พฤติกรรมการสื่อสารได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการชมโทรทัศน์ใน
แต่ละวัน  ส าหรับผลการวิจัยในกรณีนี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเหมือนลักษณะทางเศรษฐสังคม ซึ่งอาจเป็น
เพราะเป็นการวัดในเชิงปริมาณ ซึ่งไม่ได้ศึกษาลงลึกถึงระดับเนื้อหาของรายการที่ชอบและการติดตามชม 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนทั้ง  2 ปัจจัยไม่เอ้ือต่อการ
ตัดสินใจยอมรับการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการพัฒนาที่เกิดจากนวัตกรรมนั้น ควรเป็นนวัตกรรมที่ทางสมาชิกในสังคม
เห็นความจ าเป็นอันส าคัญที่ขาดไม่ได้  แต่ในกรณีนี้ความจ าเป็นนั้นได้ถูกทดแทนไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเข้ามาแก้ปัญหาของระบบแอนะล็อกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ในขณะที่ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินเพิ่งจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 

3. ช่องทางการสื่อสาร คือ การเปิดรับการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนสื่อสารเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมคือ โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ได้แก่ 

3.1 ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงส ารวจ (ปริมาณ) ได้แก่ 
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แหล่งข่าวสารที่ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลและการ
เปลี่ยนผ่านฯ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากส านักงาน กสทช. หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจในระดับน้อยถึงปานกลาง ส่วนสื่อที่ใช้ในการรับข่าวสารฯ เป็นส่วนใหญ่ คือ โทรทัศน์ ในระดับปาน
กลางถึงมากส าหรับสื่อของส านักงาน กสทช. นั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับตัวมาสคอตหรือ
น้องดูดีที่น าเสนอทางโทรทัศน์ในระดับน้อยถึงปานกลางและการใช้นักแสดงโฆษณาการเปิดช่องทีวีดิจิตอลใน
ระดับน้อย ส่วนเนื้อหาสื่อของส านักงาน กสทช. นั้นพบว่า ส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
และวิธีการใช้ในระดับน้อย การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ โดยการแจกคูปองแลกกล่องและประโยชน์หรือ
ข้อดีฯ ของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในระดับปานกลาง ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของการเปลี่ยนผ่านในระดับปาน
กลาง ช่องทางในการชมโทรทัศน์ เมื่อยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในระดับน้อย 

3.2 ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ได้แก่ ปี พ.ศ. 
2556 เน้นการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และมาสคอต "น้องดูดี" ภายใต้แนวคิด "ดิจิตอลทีวี ดูดีทุก
บ้าน" เพ่ือสร้างการรับรู้ในเรื่องโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลภาคพ้ืนดินได้ ปี พ.ศ. 2557 เน้นเนื้อหา
ที่ลงลึกเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชม พ้ืนที่ให้บริการ เนื้อหารายการ สาธิตการรับชมฯ และการแจกคูปอง 
และปี พ.ศ. 2558 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแจกคูปองและการใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงและนักแสดงในการโน้มน้าว
ให้ชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 

3.3 ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ลึกใน 11 พ้ืนที่โดยสรุป ดังนี้ 
ช่องทางที่ ได้รับความรู้/เข้าใจส่วนใหญ่ เป็นทางโทรทัศน์ เป็นหลัก  รองลงไปจะเป็น  

หนังสือพิมพ์ และเพ่ือนบ้าน เพ่ือนที่ท างาน ในด้านของเนื้อหาข่าวสารมีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการท า
ความเข้าใจระบบ เช่น คิดว่าระบบดาวเทียมยังคงต้องมีอยู่เพราะระบบดิจิตอลต้องใช้ดาวเทียมหรือรับทราบ
เรื่องการแจกคูปองเพ่ือเอาไปแลกกล่อง คนส่วนใหญ่รับข่าวสารแบบผ่านๆ ไม่ได้สนใจจริงจัง เพราะรับชมช่อง
ฟรีทีวีผ่านระบบดาวเทียมเป็นประจ าอยู่แล้ว มีความเห็นว่าควรจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในเรื่องการ
ติดตั้งการปรับจูนให้ชมได้ชัดเจน ด้านข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์ควรเร่งท าประชาสัมพันธ์ในประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ ปัญหาความครอบคลุมสัญญาณจากโครงข่าย การติดตั้ง
ระบบในลักษณะการสาธิต และการยุติแอนะล็อก โดยควรให้เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล 

3.4 ข้อมูลจากผลการสนทนากลุ่ม ใน 4 พ้ืนที่ โดยสรุป มีดังนี ้
ด้านที่เป็นปัญหา ได้แก่ ประชาชนขาดการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วในเรื่องการติดตั้ง

กล่อง ความครอบคลุมของสัญญาณจากโครงข่าย ความแตกต่างในคุณสมบัติเฉพาะของระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน ระบบดาวเทียมและระบบแอนะล็อกท่ีประชาชนส่วนใหญ่ใช้อยู่ 

ข้อเสนอแนะควรมีการประชาสัมพันธ์ในปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเป็น
ระยะตามความคืบหน้าของการด าเนินการแก้ปัญหา โดยประสานกับผู้น าท้องถิ่นหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัยข้างต้นเห็นโดยสรุปได้ว่า สื่อในการประชาสัมพันธ์ควรจะ
เข้าถึงประชาชนในวงกว้างและลดเนื้อหาการแจกคูปองลง ผลสะท้อนจากสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
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4. ขั้นความรู้เป็นล าดับขั้นแรกของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเป็นขั้นตอนที่บุคคลจะได้รับ
ข่าวสารจากในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในคุณลักษณะของนวัตกรรม 
ส าหรับในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความรู้ที่จากการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ
ดิจิตอลของส านักงาน กสทช. ที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว 

4.1 ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงส ารวจ (ปริมาณ) โดยสรุปได้แก่ 
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สามารถรับชมฟรีทีวี ช่อง 3 

5 7 9 11 และ ไทยพีบีเอส ได้ทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ในทางตรงข้ามประเด็นที่ไม่มีความรู้ 
หรือไม่ทราบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ช่องฟรีทีวี จะต้องทยอยยุติการแพร่ภาพออกอากาศในระบบแอนะล็อก 
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558-2566 และรองลงไปคือ สามารถชมรายการทางโทรทัศน์ระบบดิจิตอลด้วยการใช้
กล่องดาวเทียมแทนกล่อง Set - top box ของส านักงาน กสทช. 

4.2 ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ลึกใน 11 พ้ืนที่ โดยสรุปได้แก่ 
ในประเด็นความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนผ่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล มีความคมชัดของภาพและเสียงสูง มีหลายช่องหลายรายการให้เลือกชม สามารถรับชมได้โดยใช้
กล่องรับสัญญาณที่ใช้คูปองแลก นอกจากนี้ยังมีความไม่เข้าใจที่แตกต่างออกไปในหลายประเด็น อาทิ เป็น
ระบบที่มีขึ้นเพ่ือต้องการให้ประชาชนรับข่าวสารจากภาครัฐได้โดยตรงรวดเร็ว เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีตัวรับ
สัญญาณดิจิตอลในตัวคิดว่า "ภาคพ้ืนดิน" หมายถึง ระบบที่สามารถรับชมแอนะล็อกได้ในแบบความคมชัดสูง
(HD) เป็นต้น และในประเด็นเรื่องการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบ
อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ แต่คิดว่าถ้ามีการยุติจริงก็จะไม่มีผลกระทบเพราะเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากการได้รับ
คูปองแล้วหรือมีระบบดาวเทียมท่ีใช้อยู่แล้ว 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัยดังกล่าวเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า มีความสอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ยังเขา้ถึงประชาชนได้น้อย และการเน้นประเด็นเนื้อหาไปที่
เรื่องคูปองดิจิตอลทีวีและการแลกกล่องที่มีระดับการเปิดรับประเด็นดังกล่าวค่อนข้างน้อยอีกด้วย ขาดความรู้
ความเข้าใจระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในประเด็นที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในล าดับต้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

5. ขั้นการจูงใจเป็นล าดับที่สองของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเป็นขั้นตอนที่บุคคลเกิด
ทัศนคติต่อนวัตกรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผลของการวิจัยในส่วนนี้มีดังนี้ 

5.1 ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงส ารวจ (ปริมาณ) ซึ่งเป็นการวัดทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นวัตกรรมหรือระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ 5 ประการโดยสรุปคือ 

- ประโยชน์เชิงเทียบกับสิ่งที่มีอยู่เดิม หมายถึง ทัศนคติความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
เปรียบเทียบระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ กับระบบแอนะล็อกหรืออาจรวมถึงระบบดาวเทียมที่ใช้อยู่ด้วย พบว่า 
ระบบใหม่นี้มีข้อดีมากกว่าในเรื่องความคมชัดของภาพและเสียง มีหลายช่องรายการให้เลือกชมมากกว่า และมี
การออกอากาศหลายภาษา เป็นต้น 
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- ความเข้ากันได้กับวิถีชีวิต หมายถึง ความเหมาะสมของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ กับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความชอบที่ระบบใหม่มีรายการเฉพาะกลุ่มให้เลือกชม และสามารถให้
ผู้ชมสามารถเข้าถึงข่าวสารเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้รอบด้านและรวดเร็ว 

- ความยุ่งยากซับซ้อน หมายถึง ระดับความยากง่ายในการใช้ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นในประเด็นนี้เป็นสองด้าน คือ ในการติดตั้งระบบเห็นว่าไม่มีความยุ่งยากมากนัก แต่การใช้
งานมีความยุ่งยากโดยไม่จ าเป็น 

- การสามารถทดลองใช้ หมายถึง ระดับการมีโอกาสในการได้ทดลองใช้นวัตกรรมหรือ
โทรทัศน์ดิจิตอล  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีการแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือนโดยไม่ต้องใช้ระบบ
ความเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎร์และต้องการให้มีตัวอย่างให้สาธิตทดลองใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

- การสังเกตผลในการใช้ หมายถึง ระดับผลของนวัตกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ในที่นี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นที่ย้ าถึงประโยชน์เชิงเทียบในประเด็นความคมชัดของภาพและเสียง การมีช่อง
รายการให้เลือกชมหลากหลาย   

5.2 ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ลึกใน 11 พ้ืนที่  
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นในเชิงบวกต่อคุณลักษณะของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ ในเรื่อง

คุณภาพการรับชมที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง มีรายการหลากหลายให้เลือก โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใน
การรับชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรับชมฟรีทีวีในระบบความคมชัดสูงได้  ส่วนความเห็นในเชิงลบ ได้แก่ 
สัญญาณภาพและเสียงยังไม่เสถียร มีการขาดหายในบางครั้ง การเรียงช่องที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้สับสนค้นหา
ช่องรายการยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายอากาศแบบก้างปลาเพ่ิมเติมเพ่ือให้รับชมได้ชัดเจน  
เห็นว่าน่าจะมีการแจกสายอากาศพร้อมกล่องด้วย เพราะถ้าไม่มีสายอากาศที่เหมาะสมประกอบกับระบบการ
ส่งสัญญาณยังไม่ครอบคลุม ท าให้น่าเบื่อและอาจมีการเปลี่ยนกลับไปดูระบบจานดาวเทียมที่มีอยู่เดิม 

5.3 ข้อมูลจากผลการสนทนากลุ่มใน 4 พ้ืนที่ 
ความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการเปลี่ยนผ่านฯ ในด้านที่เกี่ยวกับผู้ชมเห็น

ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการติดตั้งระบบโดยเฉพาะสายอากาศ ส่วนในด้านผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่อง
สถานี จะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณที่เพ่ิมสูงในการท ารายการแข่งขันกับระบบแอนะล็อก ส่วนผลกระทบใน
เชิงสังคมในเชิงลบเห็นว่า ในเรื่องเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ในการสร้างสรรค์เชิงคุณภาพยังไม่
ชัดเจน เพราะปัญหาจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น และควรระวังผลกระทบระยะยาวในเรื่อง 
การพนัน และรายการที่มีเนื้อหามอมเมาเยาวชน ส่วนในเชิงบวกเห็นว่ารายการเฉพาะอย่างเช่น การถ่ายทอด
กีฬา ซึ่งไม่มีโฆษณาให้โอกาสผู้ชมเข้าถึงได้มากข้ึน  

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ชัดว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในคุณลักษณะของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในเชิงบวกที่เด่นชัด คือ คุณภาพในด้านความ
คมชัดของภาพและเสียง ความหลากหลายของช่องรายการ ในขณะที่มีความเห็นเชิงลบในเรื่องความครอบคลุม
ของระบบการถ่ายทอดสัญญาณ ซึ่งส่งผลต่อความคงที่ในการรับชมและกระทบไปถึงการต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งสายอากาศ เพ่ือความคมชัดในการใช้กล่องรับชมอีกด้วย 
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6. ขั้นการตัดสินใจเป็นล าดับขั้นที่สามในกระบวนตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเป็นขั้นตอนที่บุคคล จะใช้
ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติตามผลการวิจัยที่กล่าวไปแล้ว มาตัดสินใจยอมรับหรือ
ปฏิเสธระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ ซึ่งอธิบายได้จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงส ารวจ (ปริมาณ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจยอมรับระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอล (ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 23 โดยที่กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ใช้กล่องของส านักงาน กสทช. ในการรับชมเฉลี่ยประมาณ
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป  

6.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลึกใน 11 พ้ืนที่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับขั้น 
การตัดสินใจยอมรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับแจกคูปองและการน าไปแลกกล่อง  
ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า การรับคูปองและการแลกกล่องไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  

6.3 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใน 4 พ้ืนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับแจกคูปองเช่นเดียวกันกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การใช้เกณฑ์การเป็นเจ้าบ้านท าให้เกิดปัญหาไม่ได้รับคูปองเพราะเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว
ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนเจ้าบ้านหรือผู้เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่บ้านและการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการติดตั้งระบบท าให้
ตัดสินใจไม่แลกกล่อง 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากข้อมูลผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า กระบวนการแจกคูปอง
และแลกกล่องมีส่วนสนับสนุนความเห็นเชิงลบในขั้นตอนการจูงใจเกี่ยวกับความครอบคลุมและความเสถียร
ของสัญญาณ ตลอดจนการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการติดตั้งสายอากาศ เพ่ือให้การรับสัญญาณสมบูรณ์มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ท าให้จ านวนผู้ใช้ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล มีจ านวนเพียง
ประมาณหนึ่งในสามของระบบการชมโทรทัศน์ทั้งหมด 

7. ขั้นการปฏิบัติเป็นล าดับขั้นที่สี่ของกระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่บุคคลที่ตนยอมรับในที่นี้ก็คือ การติดตั้งระบบโทรทัศน์ดิจิตอลด้วยกล่องรับสัญญาณที่ใช้คูปองแลก
มาแล้ว ซึ่งอธิบายได้จากผลการวิจัยดังนี้ 

7.1 ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงส ารวจ (ปริมาณ) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการรับชมระบบ
โทรทัศน์ดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับนวัตกรรมนี้  คือ ได้รับคูปอง แลกกล่อง ติดตั้งระบบ และรับชม  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการรับชม ได้แก่ ภาพขาดหาย ภาพค้างและเสียงขาดหายเป็น
ส่วนใหญ่ รองลงมาคือ จอภาพด าและภาพเป็นโมเสก ส่วนการติดตั้งระบุว่าง่ายเป็นส่วนใหญ่ 

7.2 ข้อมูลผลการสัมภาษณ์ลึก ใน 11 พ้ืนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการติดตั้งและ
รับชม สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงส ารวจ กล่าวคือ การติดตั้งระบบสามารถท าเองได้ไม่ยากโดยดูค าแนะน า
ที่มาพร้อมกล่อง ส่วนการรับชมมีปัญหาในท านองเดียวกัน คือ ภาพและเสียงขาดหายในระหว่างชมโดยเฉพาะ
ในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก บางรายระบุว่า เมื่อแลกกล่องมาใช้กับสายอากาศแบบก้างปลา       
แอนะล็อกที่มีอยู่เดิมในระยะแรกใช้รับชมได้พอผ่านไประยะหนึ่งกลับไม่ชัดเจนเลยเปลี่ยนไปชมระบบ
ดาวเทียมท่ีมีอยู่โดยเก็บกล่องไว้ไม่ใช้ 
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7.3 ข้อมูลผลการสนทนากลุ่มใน 4 พ้ืนที่ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องการขั้นการปฏิบัติหรือการชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลของผู้เข้าร่วมสนทนา ได้แก่ ความเห็นในเรื่องการเร่งด าเนินการพัฒนา
โครงข่ายการส่งสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ไม่มีจุดบอดหรืออับสัญญาณ เพ่ือแก้ปัญหาการรับชมที่เป็นอยู่ให้
สามารถรับชมระบบโทรทัศน์ดิจิตอลฯ ได้อย่างสมบูรณ์ 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากข้อมูลผลการวิจัย กล่าวได้ว่า ผู้ตัดสินใจยอมรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
เมื่อมีการใช้ในการรับชมจะประสบปัญหาในการรับชมดังกล่าวที่ยังไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหมายว่าจะเป็นและ
ควรจะเป็น ซึ่งสามารถน าไปสู่ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการยอมรับที่อาจเกิดขึ้นในล าดับขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจ คือ ล าดับขั้นการยืนยัน 

8. ขั้นการยืนยันเป็นล าดับขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจในกระบวนการสื่อสารนวัตกรรม  
ซึ่งในข้ันตอนนี้กล่าวได้ว่า อยู่นอกเหนือการอภิปรายด้วยผลการวิจัยที่มีอยู่ในโครงการนี้ เนื่องจากกระบวนการ
สื่อสารนวัตกรรมของกระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ผ่านช่วงเวลาเริ่มต้นมาไม่นาน
พอที่จะมีข้อมูลอันเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลที่จะต้องด าเนินไปในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
ต่อจากนี้จึงจะปรากฏผลการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมในขั้นยืนยันของผู้ชมโทรทัศน์ได้  ซึ่งผลในขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการยอมรับอาจขึ้นอยู่กับสิ่งจะด าเนินต่อไปจากโครงการศึกษานี้ 

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจะเห็นได้ว่า ข้อมูลจากผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วสะท้อนให้เห็นการ
ด าเนินการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยใช้แบบจ าลองกระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ล าดับขั้นเป็นกรอบในการอธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการ คือ การ
สื่อสารเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนคนไทย ซึ่งมีปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นอยู่ก่อนที่ไม่เอ้ือต่อการยอมรับระบบโทรทัศน์
ดิจิตอลฯ ได้แก่ การใช้ระบบจานดาวเทียมจนคุ้นเคยอยู่แล้ว จนไม่รู้สึกถึงปัญหาของระบบแอนะล็อกที่เคยมี
มาก่อนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2532 กล่าวได้ว่า ได้ยอมรับระบบเคเบิลและดาวเทียมไปเรียบร้อยแล้วประกอบ
กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม จึงยังไม่อาจท าให้เกิดความรู้สึกต้องการที่
จ าเป็นในการชมโทรทัศน์เหมือนเมื่อครั้งระบบแอนะล็อกมีปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่เห็น
ประโยชน์ที่แตกต่างของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในเรื่องจุดเด่นที่ความคมชัดของภาพและเสียง การมีความ
หลากหลายของรายการให้เลือกและการไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อโอกาสในการชมรายการที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่เมื่อต้อง
ประสบกับปัญหาในการรับชมที่สัญญาณยังไม่ครอบคลุม และยังไม่เสถียร รวมถึงการติดตั้งและการปรับจูนใน
การรับสัญญาณจึงมีผลต่อการตัดสินใจยอมรับ นอกจากนี้ยังอาจเป็นการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาของระบบดังกล่าว
ในชุมชนแบบปากต่อปากแพร่กระจายออกไป จึงอาจสรุปได้ว่า การยอมรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งถือเป็น
สิ่งใหม่ของระบบโทรทัศน์ในสังคมไทย จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร หากมองในภาพรวมของกลุ่มผู้ชม
โทรทัศน์ผ่านทุกระบบ แต่ในกรณีที่พิจารณาเฉพาะส่วนของผู้ชมผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ซึ่งเป็น
นโยบายหลักของการเปลี่ยนผ่านของส านักงาน กสทช. ที่ต้องการให้ผู้ชมกลุ่มที่ใช้ระบบแอนะล็อกเปลี่ยนไปใช้
ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน จะเห็นได้ว่า ผู้ชมกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกไปใช้ระบบดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินถึงเกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 70 โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 2 ปี (จากเริ่มออกอากาศ พ.ศ. 2557 จนถึง
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สิ้นสุดการเก็บข้อมูลการวิจัยเดือน มกราคม พ.ศ. 2559) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เปลี่ยนผ่านแล้วใน
ยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส (ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนผ่านที่เร็ว) เปลี่ยนผ่านได้เพียงร้อยละ 64 และอังกฤษที่เปลี่ยนผ่าน
ได้เพียงร้อยละ 45 ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การด าเนินการให้เกิดการยอมรับนวัตกรรม 
โดยมีการเปลี่ยนผ่านของผู้ใช้ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินค่อนข้างประสบผลส าเร็จ แม้จะมี
ปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างตามที่ปรากฏในผลการวิจัยข้างต้น    

ทั้งนี้ควรเร่งด าเนินการแก้ไขด้วยกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมระบบโทรทัศน์ดิจิตอลโดยใช้หลัก 
"การปฏิบัติการคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด" (Action is the best PR) ดังนี้ 

1. ด าเนินการพัฒนาโครงข่าย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ด้วยวิธีการด้านวิศวกรรมให้เหมาะสมกับสภาพ
แต่ละพ้ืนที่ให้ปราศจากจุดบอดในการรับชมอย่างสมบูรณ์ 

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดล าดับขั้นการ
ยืนยัน อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือเป้าหมายของกระบวนการในลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู้ที่ยอมรับระบบฯ 
แล้วยังคงใช้ต่อไป ในขณะที่ผู้ปฏิเสธระบบฯ จะเปลี่ยนกลับมายอมรับ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ควรด าเนินการ
โดยเน้นให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นหลักก่อนตัวองค์กร (People - oriented) ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ในที่นี้ คือ น าเอาจุดเด่นของระบบเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชน
ในทุกพ้ืนที่ด้วยช่องทางที่เหมาะสมควบคู่ไปกับชี้แจงความคืบหน้าในการด าเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายให้
ประชาชนทราบเป็นระยะพร้อมการทดสอบระบบให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ติดตามประเมินผลการด าเนินการในข้อ 1 และ 2 เป็นระยะ โดยก าหนดเป้าหมายสุดท้ายให้ชัดเจน
และสามารถวัดได ้

  
8.3.1 การอภิปรายผลการศึกษาในเรื่องผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
จากผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลนั้น มีผลกระทบในผู้ที่

เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ผลิต อันได้แก่ ผู้ประกอบการช่องหรือสถานีโทรทัศน์ที่ท าให้มีทรัพยากรใน
เรื่องพ้ืนที่หรือช่องในการออกอากาศเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถหาประโยชน์ได้จากการผลิตเนื้อหารายการที่
ช่องมีความสามารถและมีความถนัดมากขึ้น อาทิ ช่องที่เน้นผลิตเนื้อหาประเภทข่าวหรือประเภทบันเทิง
โดยเฉพาะ เป็นต้น 

ประเด็นนี้อาจอภิปรายได้ว่า สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด 
(Technology Determinism) ที่กล่าวถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากการขยายช่อง
ทางการสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้ส่งสารสามารถเพ่ิมช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารยังผู้รับสารได้
หลากหลายและท าให้ผู้ส่งจ าเป็นต้องพัฒนาและสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือท าให้การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และเมื่อมีช่องเพ่ิมมากขึ้นการแข่งขันระหว่างผู้ที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ก็เพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย ท าให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ต้องใช้กลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งขันมากขึ้น เรตติ้งหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความนิยมของผู้ชมจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่สถานีน ามาตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
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สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสื่อมวลชนที่อธิบายถึงการบริหารธุรกิจสื่อว่า ในการ
แข่งขันองค์กรสื่อจะมีการใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญในการแข่งขัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีให้เหนือกว่าหรือการ
พัฒนาด้านเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจหรือดึงดูดใจมากกว่า เพ่ือให้ชนะคู่แข่งขัน ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนผ่านการชม
โทรทัศน์ไปสู่การชมในระบบดิจิตอลที่ทุกช่องจ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้อยู่ในจุดเดียวกัน  ดังนั้น กลยุทธ์
การแข่งขันในเชิงเนื้อหาจึงเป็นส่วนส าคัญยิ่ง และท าให้สถานีโทรทัศน์หรือช่องต่างๆ ต้องผลิตเนื้อหาที่สามารถ
ดึงความสนใจของผู้ชมให้ได้ ซึ่งในการเรียนรู้ของสื่อมักคุ้นเคยกับการน าเสนอเนื้อหาบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศและความรุนแรง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงสังคมตามมา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพการณ์เติบโตของสื่อโทรทัศน์มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น พฤติกรรมการ
รับชมโทรทัศน์ของผู้ชมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากผลการวิจัยเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ใน
ปี พ.ศ. 2559 (กสทช, 2559) สรุปถึงส่วนแบ่งผู้ชมโทรทัศน์ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านการชมโทรทัศน์ไปเป็น
ระบบดิจิตอลนั้น สัดส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ช่องเดิมยังคงมีสัดส่วนสูงกว่าช่องดิจิตอล แต่การชมจากช่องใหม่จะ
มีสัดส่วนการรับชมที่ค่อยๆ เพ่ิมมากขึ้น และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วใน 1 ปี โดยสัดส่วนผู้ชมช่องเก่าและช่อง
ใหม่เป็น 62% ต่อ 38% หลังจากเริ่มมีการออกอากาศ และพบว่าในการแข่งขันนั้น แต่ละช่องจะมีการปรับผัง
รายการของช่องเดิม นอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การแข่งขันของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล นอกจากจะ
แข่งขันกันเองและช่องเดิมแล้วยังต้องแข่งขันกับเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ซึ่งประชาชนได้เปิดรับไปก่อนหน้าที่จะ
มีการเปลี่ยนผ่านแล้ว 

ส่วนในประเด็นที่พบว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลจะท าให้ต้นทุนการด าเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในอนาคตลดลง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการเผยแพร่จะเติบโตมากขึ้นนั้น  ถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นและเป็นไปตามทฤษฎีระบบ (System Theory) ที่อธิบายว่า สังคมหนึ่งถือเป็นระบบ
ใหญ่ของสังคมที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ ซึ่งทุกระบบต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน และเมื่อระบบใด
ระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผลกระทบต่อระบบย่อยอ่ืน ๆ ตามไปด้วย ในปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทยนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตและการเผยแพร่สัญญาณและ
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญที่ท าให้มีผลกระทบกับระบบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์  และอุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อหา อุตสาหกรรมโฆษณา รวมทั้งการขยายและพัฒนาโครงข่ายต่างๆ ในการส่งสัญญาณด้วย ซึ่ง
ผลการวิจัยทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล
ในประเทศไทยพบว่า ยอดจ าหน่ายของโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่ประมาณ 4.4 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 
80,462 บาท ส าหรับมูลค่าการโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี พ.ศ. 2558 พบมูลค่าการโฆษณาช่อง
ดิจิตอลใหม่ที่เติบโตจากปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 144% คือ จากยอด 8,584 บาทในปี พ.ศ. 2557 เป็น 20,930 
บาทในป ีพ.ศ. 2558 

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษายังมีข้อถกเถียงกันในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจว่า  ยังมีปัญหาอยู่
หลายประการทั้งในเรื่องคุณภาพการรับชมและกระบวนการด าเนินการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งในประเด็นนี้อาจอธิบาย
ได้ว่า เนื่องจากนโยบายการเปลี่ยนผ่านเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่  (Macro 
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Level) ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งส่วนที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้าน
ผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าการด าเนิน
นโยบายระดับเล็กที่มีความซับซ้อนน้อย และเมื่อเปรียบเทียบการใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลของประเทศกับต่างประเทศบางประเทศแล้วพบว่า การใช้เวลาในประเทศไทยน้อยกว่า ดังผลการวิจัย
ของส านักงาน กสทช. เรื่องทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2559 ได้กล่าวถึงความครอบคลุมพ้ืนที่ใน
การเปลี่ยนผ่านในระยะเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านฯ ในช่วงที่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ 50% นั้น ประเทศฝรั่งเศสใช้
เวลา 6 ปีในการเพ่ิมพ้ืนที่ครอบคลุมเป็น 94% ส่วนประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านโดยด าเนินการพ้ืนที่
ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ภายใน 4 ปี เพ่ิมเป็น 95% และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ชม
ระหว่างช่องเดิมและช่องดิจิตอลใหม่และช่องอ่ืนๆ พบว่า ประเทศฝรั่งเศสเริ่มใช้ดิจิตอลทีวีในปี พ.ศ. 2557 
เป็น 25% ส่วนประเทศไทยเริ่มปี พ.ศ. 2557 ใช้เวลาเพียง 1 ปี 8 เดอืน สามารถเพ่ิมข้ึนถึง 26% 

ส่วนการลงทุนของผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านไปชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น  พบว่า ประชาชน
ผู้บริโภคมีการลงทุนเพ่ิมเติมในแง่การซื้อกล่องรับสัญญาณเป็นดิจิตอล (Set-top Box) หรือการซื้อโทรทัศน์ที่มี
อุปกรณ์ดิจิตอลภายในเครื่อง (Digital Turner) รวมทั้งอาจต้องซื้อเสาสัญญาณเพ่ิมในการรับสัญญาณด้วย ซึ่ง
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทยผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้ค่อนข้างมาก 
เนื่องจากโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ โดยการแจกคูปองเพื่อน าไปแลกกล่อง Set-top Box มูลค่า 690 
บาท ของส านักงาน กสทช. ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ประชาชนยังมีความต้องการให้เพ่ิมมูลค่าการสนับสนุนเป็น 
1,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายการเปลี่ยนผ่านฯ  ทั้งในเรื่อง
คุณภาพจ านวนช่องที่สามารถรับชมได้มากขึ้นและสนองตอบความต้องการได้ดีขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบการ
ลงทุนในการชมโทรทัศน์ช่องเดิม 6 ช่องกับการเพ่ิมจานวนช่องนั้น ถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง 

ดังนั้น ผลกระทบในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลในแง่เศรษฐกิจนั้นจึงพบว่า มีผลกระทบ
ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เนื่องจากระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงท าให้ผลกระทบในเชิง
บวก ยังเกิดขึ้นไม่เต็มที่และต้องรอระยะเวลาในการปรับตัวของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินด้วยระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในอนาคต 

 
8.3.2 การอภิปรายผลการศึกษาในเรื่องผลกระทบเชิงสังคมของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 
ตามแนวคิดเทคโนโลยี เป็นตัวก าหนด  (Technology Determinism) กล่ าวว่า  เมื่ อ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางเทคโนโลยีเกิดข้ึน จะมีผลท าให้สังคมและวัฒนธรรมอันได้แก่ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ความเชื่อและประเพณีต่างๆ ที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับชม
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า ผู้ชมได้สะท้อนถึงผลกระทบทางสังคมในหลายด้านซึ่งบางด้านอาจท าให้เกิดทั้ง
ผลเชิงบวกและมีบางด้านที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ไม่ถึงประสงค์เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านการชมโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผลทางบวก ได้แก่ การมีช่องโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้นจะช่วยท าให้คน
กลุ่มน้อยในสังคมมีโอกาสเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ของคนหรือกลุ่มคนให้แก่สังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจ
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กันระหว่างกลุ่มมากขึ้น ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น แต่ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
คือ เมื่อมีการเผยแพร่ความเชื่อใหม่ๆ มากขึ้นในสังคม จะท าให้สิ่งที่เคยยึดถือมายาวนานอ่อนแอลง ดังงาน
วิชาการที่เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Forecasting) เกี่ยวกับการสื่อสารในยุคที่เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าว่า ความเชื่อเก่าหรือศาสนาจะถูกสั่นคลอนด้วยความเชื่อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและขยายออกไปอย่าง
รวดเร็ว การเคลื่อนย้ายหรือการถ่ายเททางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนวัฒนธรรมหรือวิถีการด าเนิน
ชีวิตแบบเดิมจะถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆ จากสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากกว่าจนกลายเป็นการ
ครอบง าทางวัฒนธรรมได ้

ในอีกลักษณะหนึ่งคือ วัฒนธรรมอาจกลายเป็นสินค้าที่ส าคัญหลังจากที่อัตลักษณ์ของแต่ละสังคมถูก
กลืนเข้าหากันจนแทบจะไม่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลงเหลืออยู่  ซึ่งภาวะดังกล่าวจะท าให้ผู้คนเกิดการโหยหาที่
จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่มีตัวตนชัดเจนที่ถูกน าเสนอผ่านช่องทางโทรทัศน์จนท าให้บางสังคมที่ยังคงมีวัฒนธรรม
ที่ชัดเจนอยู่กลายเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปหรือที่หลายคนมองว่าจะท าให้เกิดอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural Industries) ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาดในการขยายงานด้านศิลปวัฒนธรรมมาก
ขึ้น 

ในอีกประเด็นหนึ่งที่ผลจากงานศึกษาได้สรุปออกมา คือ ความห่วงใยในเรื่องการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเพศ ความรุนแรง และภาษาที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีช่องรายการโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันกัน
ระหว่างช่องจะเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรง และแต่ละช่องจะหาวิธีหรือกลยุทธ์ในการเรียกความนิยมในการชม 
(Rating) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ช่องสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าหน่วยงานก ากับดูแลจะไม่
สามารถควบคุมดูแลและน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานในการ
ติดตามตรวจสอบเนื้อหาสื่อโดยเฉพาะก็ตาม แต่ก าลังในการติดตามอาจไม่เพียงพอ ดังตัวอย่างในการควบคุม
วิทยุชุมชนที่เผยแพร่เนื้อหาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ กสทช. เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่ง ผลจากการศึกษาได้สรุปว่า แม้จะมีผลเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น แต่ผลในเชิง
บวกที่จะเป็นประโยชน์จากการเพ่ิมช่องก็ยังมีหลายประการทั้งในแง่การพัฒนาด้านการศึกษาให้กว้างขวางมาก
ขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมในการมีโอกาสด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลในเชิงประโยชน์
สาธารณะอ่ืนๆ อาทิ ด้านสุขอนามัย ด้านความมั่นคง การเตือนภัย เป็นต้น การมีช่องจ านวนมากที่มีการ
น าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายท าให้การเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาทางสังคมอีกหลายประการเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะบังเกิดผลในเชิงบวกได้ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ด าเนินการนโยบาย
สาธารณะจะต้องมีการวิเคราะห์นโยบายและมีการวางแผนด าเนินการตามนโยบายสาธารณะอย่างรอบคอบ 
โดยคณะที่ปรึกษาจะได้เสนอแนะสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในภาคส่วนต่างๆ ควรตระหนักมีรายละเอียด 
ข้อเสนอแนะในล าดับต่อไป 
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8.4 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาในส่วนต่างๆ ทางคณะที่ปรึกษาได้น ามาประมวลวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางใน
การด าเนินการให้แก่ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

 
8.4.1 ข้อเสนอแนะภาพรวม 
นโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นนโยบายสาธารณะที่มีความ

เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมหลายภาคส่วน ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างการรับรู้ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดที่ไม่มีใครต้องปรับตัว ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องรู้และเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและเตรียมพร้อมในการรับมือ ดังนี้ 

บทบาทรัฐบาล  
1) รัฐบาลควรยกให้นโยบายการเปลี่ยนผ่านระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นวาระชาติที่ทุกภาค

ส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐต้องการให้สนับสนุนและร่วมมือกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านฯ 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง 

2) รัฐควรน านโยบายการเปลี่ยนผ่านในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอลเป็นเป้าหมายหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ที่ก าหนดให้มีโครงข่ายดิจิตอลทีวีให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในหนึ่งปี  และมีระบบ
วิทยุดิจิตอลให้บริการภายใน 3 ปี ซึ่งเป็นการท าให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ ที่ท าให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รองรับการเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศได ้

บทบาทของ กสทช. ในฐานะของผู้ก ากับดูแล 
1) ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น

กรอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน กสทช. 
2) ท าหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี และท าให้เกิดแนวโน้มในการสนับสนุน

นโยบายสาธารณะนั้นๆ ในการด าเนินนโยบายแบบ 360 องศา ทั้งบน ล่าง และรอบด้าน โดยต้องค านึงถึง
ผลกระทบจากการก าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างพันธมิตร เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

3) ต้องให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์รับรู้และตอบสนองต่อท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินนโยบาย และน าข้อเสนอความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ มาพัฒนาแก้ไขปัญหา
ในแต่ละจุดด้วยความจริงใจ 

4) ต้องมองว่าการก าหนดและการด าเนินการนโยบายสาธารณะเป็นระบบใหญ่  ที่ต้องให้ความส าคัญ
กับระบบย่อย อันได้แก ่กลุ่มต่างๆ ที่มีผลต่อมีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงและต้องวิเคราะห์สถานการณ์
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ในขณะนี้ ว่าอยู่ ในภาวะคงที่  (Steady Stage) ก าลังเปลี่ยนแปลง (Change Stage) หรือก าลังพัฒนา 
(Development State) เพ่ือจะน ามาใช้ในการตัดสินใจในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนผ่านได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการพิจารณาปฏิกิริยาตอบกลับทั้งในเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) ที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง เช่น มีบางส่วนที่เริ่มมีการยอมรับและมีความรู้สึกดี สนับสนุนนโยบาย
การเปลี่ยนผ่าน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ควรจะต้องให้ความส าคัญกับคนกลุ่มนี้ให้มาก และน ามาใช้เป็น
ตัวอย่างของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ (Negative Feedback) 
เช่น การต่อต้านหรือไม่ให้การสนับสนุนต่อนโยบาย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ กสทช. ควรต้องวิเคราะห์
เพ่ือแก้ไขว่าเกิดความเข้าใจผิดในจุดใดในกลุ่มไหน ซึ่งจะต้องท าการแก้ไขให้ตรงจุดและทันเวลา รวมทั้งจะต้อง
คอยเฝ้าระวังปฏิกิริยาเชิงลบที่เกิดขึ้นและตอบสนองอย่างทันเวลาอีกด้วย 

5) ต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ผนวกระหว่างแนวคิดการประชาสัมพันธ์  (Public Relations) และ
แนวคิดเชิงการสื่อสารพัฒนา (Development Communication) เข้าด้วยกัน เนื่องจากลักษณะประเด็นของ
การประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายรัฐนั้นมีองค์ประกอบทั้งในด้านการสร้างความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่ง
เป็นเรื่องการสื่อสารพัฒนาและมีการใช้กลยุทธ์การสร้างความสนใจ  การจูงใจ ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงการ
ประชาสัมพันธ์ที่ส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินการใน 2 ส่วนแบบคู่ขนาน 

6) ควรสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการด าเนินการตามนโยบายการเปลี่ยน
ผ่านว่า ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนผ่าน อันได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เช่น ความแตกต่างในวิถีชีวิตของคนแต่ละพ้ืนที่ ปัจจัยในเรื่องความเข้าใจยากในการติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งการ
มองเห็นถึงประโยชน์ของระบบดิจิตอลที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยในเรื่องบุคลิกภาพของบุคคลในสังคมว่าเป็น
บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มพวกท่ียอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็วเพียงใด เป็นต้น 

7) ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการเป็นระยะๆ ในการด าเนินงานเปลี่ยนผ่าน เพ่ือที่การ
เปลี่ยนผ่านฯ จะได้วางแผนจัดการลดหรือขจัดความเสี่ยงต่างๆ ทั้งความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอก 

7.1) ความเสี่ยงภายใน อาทิ ความเสี่ยงด้านเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการเปลี่ยน  
ผ่านฯ ความสามารถในการควบคุมให้เป็นไปตามแผนได้ตรงเวลาหรือไม่  ความสอดคล้องของเวลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการด าเนินการของแผนประชาสัมพันธ์  ความเสี่ยงด้านบุคลากรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพว่ามีเพียงพอหรือไม่ในการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลให้งานสามารถด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

7.2) ความเสี่ยงภายนอก อาทิ นโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดท าให้เกิดความไม่แน่นอนหรือความไม่
ชัดเจนในการดาเนินโครงการต่างๆ ของส านักงาน กสทช. ท าให้แผนที่ก าหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลง 

- ปัจจัยด้านจิตวิทยาของประชาชนเป็นความเสี่ยงในเรื่องการรับรู้  ความเชื่อมั่น และ
พฤติกรรมการสนองตอบต่อโครงการของประชาชนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น
ควรมีการติดตามกระบวนการรับรู้  ความรู้สึก และการตอบสนองของประชาชนต่อกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพิจารณาแก้ไขให้ทันการ 
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- ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิต กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการและผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่น 
 

8.4.2 ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์  
 
1) ส านักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  เพ่ือการแก้ไขตามสถานการณ์ ในงาน

ประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ นอกจากมีแผนภาพรวมแล้วยังควรมีแผนเชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 
2) แผนกลยุทธ์ควรมีการวางแผน เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย โดยเน้นกลยุทธ์ในการสื่อสาร อันได้แก ่

2.1) กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร ควรมีการก าหนดตัวผู้ส่งสารที่จะมี Impact ต่อการรับรู้ของคนในสังคม
จ านวนมาก 

2.2) กลยุทธ์ด้านเนื้อหา ส านักงาน กสทช. ควรเน้นเรื่องการให้เนื้อหาที่มีความเด่นชัด และความ
แตกต่าง เน้นการให้สารที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง หรือการให้เนื้อหาแบบซ้ าๆ และชัดเจน 

2.3) กลยุทธ์ด้านสื่อ ควรพิจารณาการใช้สื่อตามบทบาทหน้าที่ และ Impact ของสื่อโดยพิจารณา
การใช้สื่อมวลชน (Mass Media) ในการสร้างการรับรู้ ความรู้ ความสนใจ และภาพลักษณ์ในระดับกว้าง สื่อ
บุคคล (Person Media) ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลึกและพฤติกรรม การใช้ระบบเครือข่าย (Network) 
ในชุมชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคย และการมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในชุมชน (Opinion Leader) มาเป็น
กุญแจหลักในการเผยแพร่ การสร้างความรู้และทัศนคติของคนในแต่ละพ้ืนที่ให้บังเกิดผล 

2.4) กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร ส านักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนสื่อและข่าวสารที่มีความเหมาะสม
ตามกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มหรือที่ ส านักงาน กสทช. เรียกว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) อันได้แก่ กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มภาคประชาชน และกลุ่มอ่ืน ๆ อาทิ กลุ่มนักวิชาการ เป็นต้น โดยแต่
ละกลุ่มอย่างน้อยต้องมีการออกแบบสื่อและข้อมูลข่าวสารด้วยน้ าหนักที่แตกต่างกันดังนี้ 
 

ตารางที่ 8.1 ตารางแสดงความเข้มข้มของการใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร 

 
หมายเหตุ : ก าหนดให้น้ าหนักหรือความเข้มข้นของการใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร แบ่งออกเป็น 5 

ระดับ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา สื่อ 
ความรู ้ ชักจูง บันเทิง บุคคลท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน ์ นสพ. กิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไป 4 5 5 2 5 5 4 1 
ผู้ประกอบการ 5 5 2 3 3 3 4 4 
ภาคประชาชน 5 4 2 3 3 3 5 4 

อื่น / ผู้น าความคดิ 
นักวิชาการ 

5 3 2 3 3 3 5 3 
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5 = เข้มข้นมากที่สุด 4 = เข้มข้นมาก 3 = เข้มข้นปานกลาง 2= เข้มข้นน้อย 1 = 
เข้มข้นน้อยที่สุด 

จากตารางแสดงความเข้มข้นของการใช้ประเภทสื่อ (บุคคลท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
กิจกรรม) และข้อมูลข่าวสาร (การให้ข้อมูลประเภทความรู้ การชักจูงโน้มน้าวใจ และการใช้ความบันเทิง) พบ
ดังนี้ 

กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการให้ความรู้แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ควรเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร
แบบการชักจูงใจและให้ความบันเทิง เพ่ือให้เกิดความสนใจในการรับรู้ได้มากขึ้น ควรใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ใน
การสร้างการรับรู้ และใช้สื่อบุคคลในท้องถิ่น เพ่ือการจูงใจให้เกิดการปฏิบัติ ส่วนสื่อกิจกรรม เช่น นิทรรศการ
อาจให้ความส าคัญน้อย เนื่องจากสื่อดังกล่าวไม่เกิด Impact โดยตรง 

กลุ่มผู้ประกอบการ ควรเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายให้มาก โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
กับการด าเนินกิจกรรม ควรใช้สื่อมวลชน เพ่ือเน้นย้ าความเข้าใจต่อนโยบายภาพรวมเช่นเดียวกับประชาชน 
ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับความบันเทิงจะมีผลต่อกลุ่มนี้น้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เน้นการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนผ่าน จึงควรใช้สื่อเฉพาะกิจ เช่น การประชุม การจัดนิทรรศการ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสื่อมวลชนที่ควรจะใช้สื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งข่าวและบทความ เพ่ือให้ข้อมูล
ความรู้และจูงใจได ้

กลุ่มภาคประชาชน ควรเน้นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนการหรือขั้นตอนใน
การเปลี่ยนผ่าน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลในแง่มุมของ
การตอบค าถามในการตรวจสอบและจูงใจ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านนี้  เนื้อหาความ
บันเทิงอาจเน้นน้อยและไม่จ าเป็นมากนัก ส่วนการใช้สื่อควรเน้นการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
กิจกรรม อาท ิการประชุม สัมมนา เป็นหลัก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 

กลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้น าความคิดหรือนักวิชาการ ควรเน้นการให้ข้อมูลเชิงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้น าข้อมูลไปใช้ในการจูงใจคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งจะมีผลต่อการท าให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมนั้น ส่วนสื่อที่ควรใช้
คือ สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอข้อมูลเชิงลึกได้ 

3. ควรด าเนินงานเชิงการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเข้มแข็งนับตั้งแต่การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์เ พ่ือ
หาสื่อหรือช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินการประชาสัมพันธ์ต้องใช้ยุทธวิธีการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ประกอบกับการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ที่เป็น  Master Plan ที่
จะต้องสร้างความตระหนัก (Awareness) สร้างความสนใจ (Interest) สร้างโอกาสในการทดลองใช้ (Trail) ซึ่ง
จะน าไปสู่การยอมรับ (Adaption) ในโครงการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล 

4) ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร หน่วยงาน กสทช. ซึ่งในปัจจุบันจะมี
ภาพลักษณ์โอนเอียงในทางที่ไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อ
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ภาพองค์กรทั้งในส่วนของผู้บริหาร ระบบการท างาน และการแก้ไขปัญหา ฯลฯ ต้องท าอย่างมีหลักเกณฑ์ที่แน่
ชัด มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความเป็นมืออาชีพในการเป็นหน่วยงานก ากับดูแล 

5) การสร้าง Key Message ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) และมาสคอต ต้องสามารถดึงดูดความสนใจและมี
ความเหมาะสมต่อการน าเสนอในสื่อแต่ละประเภท  อาทิ โปสเตอร์ ควรเน้นภาพและข้อความที่ไม่มี
รายละเอียดมาก ลดความเป็นทางการ (Formal Format) ในการสื่อสารลง โดยเฉพาะเมื่อท าการสื่อสารกับ
ประชาชนทั่วไป 

6) การใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสาร จะได้ผลต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหว การโต้ตอบ และมีการ
วางระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงหรือค้นหาข้อมูลได้ง่าย และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติใน
วิถีชีวิตประจ าวันได้ 
 

8.4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 

1) เป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและเน้นเป็นรูปธรรมมากที่สุด เนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบาย จะต้องมีการลงทุนและจะได้รับผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐใน
ที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีวิธีการในการพยากรณ์สภาพการณ์ในเชิงการลงทุนที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
ร่วมกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน 

2) ต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องน าเสนอปฏิกิริยา
ตอบกลับต่างๆ ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจและเป็นมิตร ที่จะร่วมกันน าพานโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่
เป้าหมายได้อย่างส าเร็จ 

3) สื่อจ าเป็นต้องท าบทบาทหน้าที่ท้ังการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่วนหนึ่งต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือความอยู่รอด ดังนั้น การน าเสนอเนื้อหารายการที่มีคุณภาพยังคงเป็นจริยธรรมที่
สื่อจ าเป็นต้องยึดถือ ในส่วนการบริหารเพ่ือความอยู่รอดอาจจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบก่อนแข่งขัน  ซึ่ง
เป็นการใช้วิธีการร่วมมือในรูปแบบการสร้างพันธมิตรกับช่องหรือสถานีอ่ืนๆ ในการสร้างเนื้อหารายการที่แต่ละ
ช่องมีความถนัดก่อน เมื่อเข้มแข็งแล้วจึงค่อยแยกการผลิตเนื้อหาที่ตนช านาญและเข้มแข็งต่อไป เพ่ือให้
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
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8.4.4 ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดกระบวนการในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน (คูปองดิจิตอลทีวี) 
 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการด าเนินการ

เพ่ือการเปลี่ยนจึงควรมีกรอบในการวัดความส าเร็จของการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ดังภาพที ่8.8 ต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 8.8 กรอบในการวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแจกคูปอง 

- ความทั่วถึงครอบคลุม 

- การเข้าถึงง่าย 

- ความเสมอภาค 

- ความโปร่งใส 

กระบวนการแลกคูปอง 

- ความสะดวก 

- ความง่าย 

- ความเป็นธรรม 

กระบวนการติดต้ัง 

- รู้และเข้าใจท าได ้

- แก้ปัญหาได ้

กระบวนการรับชม 
ประสิทธิภาพในการรับชม 

- ความคมชัด (ภาพและเสียง) 

- เนื้อหาหลากหลาย 

- ดูได้ทุกช่อง 

- ไม่มีอุปสรรคต่อการชม 

ประสิทธิผลในการรับชม 

- ความพึงพอใจจากการ
รับชม 

- ความครอบคลุม 

- อัตราการเปลี่ยนมาชม 

- ชมอย่างมีวิจารณญาณ 
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8.4.5 กระบวนการแจกคูปองดิจิตอลทีวี 
 

เนื่องจากสาระของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.2553 ให้มีการด าเนินการจัดสรรคลื่น
วิทยุกระจายเสียงและคลื่นโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ดังนั้น ในกระบวนการแจกจึงต้องตั้งตัวชี้วัด
ไว้เพ่ือให้บรรลุตามสาระของ พ.ร.บ. ดังนี้ 

1) ความทั่วถึงครอบคลุม หมายถึง การแจกคูปองจะต้องส่งไปถึงครอบครัวทุกครัวเรือน  โดย
ปราศจากเงื่อนไข ไม่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ดังนั้น ในการท าให้เกิดความท่ัวถึง ส านักงาน กสทช. 
จะต้องค้นหาวิธีที่จะสามารถแจกจ่ายคูปองไปถึงผู้มีสิทธิ์ได้ ต้องหามาตรการในการติดตามและประเมินการ
แจกคูปองไดว้่าไปถึงผู้มีสิทธิ์หรือไม่ 

2) การเข้าถึงง่าย หมายถึง ในการได้รับสิทธิการแจกคูปอง ผู้รับแจกไม่ควรต้องใช้ความพยายาม 
(Effort) มากเกินความจ าเป็น ทั้งในแง่ของเงินหรือการเดินทาง หรือการใช้เงื่อนไขอ่ืนใดที่ท าให้บุคคลนั้นๆ 
อาจเสียสิทธิ์ในการรับแจกคูปอง ต้องหามาตรการและกลไกในการแจกที่ประชาชนเข้าถึงง่าย ไม่ยากล าบากใน
การรับสิทธิ์ หรือไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว 

3) ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในการได้รับสิทธิ์ในการรับแจกคูปอง โดยบุคคลที่รับ
แจกต้องไม่ติดขัดในเงื่อนไขใดๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่องความเป็นประชาชนคนไทย 

4) ความโปร่งใส หมายถึง กระบวนการแจกคูปองและการได้รับสิทธิในการแจกคูปอง จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และปราศจากข้อร้องเรียนในเรื่อง ความไม่ซื่อตรง หรือการไม่
สามารถตรวจสอบในกระบวนการแจก จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการแจกคูปองของ
ผู้รับผิดชอบ 

 
8.4.6 กระบวนการแลกคูปองดิจิตอลทีวี 
 
เป็นกระบวนการที่ประชาชนจะต้องด าเนินการน าคูปองไปแลกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนเป็นสัญญาณ

ดิจิตอล หรือน าไปแลกรับโทรทัศน์ที่มีตัวปรับสัญญาณดิจิตอลอยู่ในเครื่องรับอยู่แล้ว และเป็นกระบวนการที่
ประชาชนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งหากในขั้นตอนที่ประชาชน
เกิดความรู้สึกยุ่งยากซับซ้อน ก็จะท าให้มีผลต่อการน าอุปกรณ์ไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1) ความสะดวกในการแลก หมายถึง สถานที่ที่น าคูปองไปแลกจะต้องไม่ไกลจนเกินไป จนต้องใช้
ความพยายามมากเกินไปในการเดินทางไปรับ 

- จ านวนสถานที่/ห้างร้าน/ที่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่น าคูปองไปแลกได้สะดวก 
- มีจ านวนยี่ห้อของอุปกรณ์ท่ีน าไปแลกให้สามารถเลือกได้อย่างน้อย 2 ยี่ห้อข้ึนไป 

2) ความง่าย หมายถึง การแจกต้องไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน จนเกินไปจนท าให้ประชาชนเกิด
ความเบื่อหน่ายที่จะแลกและน าไปติดตั้ง 
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- จ านวนขั้นตอนในการน าคูปองไปแลก 
- ความเข้าใจในการแลก 

3) ความเป็นธรรม หมายถึง ในการแลกคูปอง ผู้น าคูปองไปแลกอุปกรณ์จะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยในการรับแลกคูปอง ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้ต้องแลกยี่ห้อใดหรือ
ต้องเพ่ิมเงินเพ่ือให้ได้ยี่ห้อหนึ่งที่ดีกว่า หรือมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามมาในการแลกคูปอง 

 
8.4.7 กระบวนการติดตั้ง 

 
เป็นกระบวนการที่ประชาชนน าอุปกรณ์ไปติดตั้งซึ่งอาจน าไปติดตั้งเองหรือต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง

ในการติดตั้งจะท าได้หรือไม่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ ง การจูนคลื่น และการ
ติดตั้งสายอากาศให้ถูกต้อง ฯลฯ หากการติดตั้งประสบผลส าเร็จ ก็ย่อมจะน ามาซึ่งการยอมรับเทคโนโลยี
ดังกล่าว อันประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสามารถท าให้สามารถรับ
สัญญาณดิจิตอลได้ชัดเจน 

2) ความสามารถในการติดตั้ง ได้แก่ 
- จ านวนครัวเรือนที่สามารถติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ได้เอง 
- จ านวนครัวเรือนที่สามารถชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ชัดเจนและได้ครบทุกช่อง 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ หมายถึง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการรับชม ต้องสามารถหาสาเหตุ
ของการรับชมไม่ได้หรือรับชมได้ไม่ดี 

 
8.4.8 กระบวนการรับชม 

 
เป็นกระบวนการสุดท้ายของการที่ประชาชนจะยอมรับเทคโนโลยีดิจิตอลภาคพ้ืนดิน  ซึ่งหาก

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับชม ก็จะท าให้การยอมรับเทคโนโลยีเป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพในการชม 

1.1) ความคมชัด (ภาพและเสียง) 
1.2) เนื้อหาหลากหลาย 
1.3) ดูได้ทุกช่อง 
1.4) ไม่มีอุปสรรคต่อการชม 

2) ประสิทธิผลการชม 
2.1) ความพึงพอใจจากการรับชม 

- ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของภาพ (ความคมชัด) 
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของเสียง 
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- ความพึงพอใจในเนื้อหาที่หลากหลาย 
- ความพึงพอใจกับเนื้อหาที่สนองตอบความต้องการได้ 

2.2) ความครอบคลุม 
2.3) อัตราการเปลี่ยนมาชม 
2.4) ไม่มีอุปสรรค ปัญหา ด้านเทคนิคในการชม 
2.5) ชมอย่างมีวิจารณญาณ 
2.6) มีความรู้ ความเข้าใจในการชมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้เป็นอย่างดี 
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แบบสอบถาม 
การวิจัยเรื่อง 

โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(The Users Survey of DTTB)  

 
 

ค าอธิบาย 
1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ ปัญหา และ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับชมวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่าน
จากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล 

2. แบบสอบถามประกอบด้วยชุดค าถาม 7 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
ส่วนที่ 2  การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจาก 
  ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากระบบ    

แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจตอล 
ส่วนที่ 6 ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วยการติดตั้ง  
  Set-top Box 
ส่วนที่ 7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ 
  ดิจิตอล 

3. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความรู้สึกหรือประสบการณ์
ของท่านเองตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพ่ือความสมบูรณ์ของผลการศึกษา และขอรับรองว่าค าตอบ
ทั้งหมดของท่านถือเป็นความลับ และขอขอบท่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี ้
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แบบสอบถามชุดที่  
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม  ที่มี

ค าตอบตรงกับตัวท่านมากที่สุด โปรดกรอกให้ครบทุกข้อ 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 

 
2. อายุ....................... ปี  

 
3. เขต/อ าเภอ.......................จังหวัด ................................................. 

 
4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว ………………………………………… คน 

 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อายุเท่ากับหรือมากกว่า 18 ปี……………………….คน 

 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกว่า 18 ปี……………….………………….คน 

 
7. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี   
 อ่ืนๆ โประระบุ………………………………   
 

8. อาชีพ 
 นักเรียน/ นักศึกษา   ค้าขาย 
 ลูกจ้างเอกชน/ พนักงานบริษัท  ธุรกิจส่วนตัว 
 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   เกษียณอายุ 
 รับจ้าง     เกษตรกร  
 วิศวกร IT หรืออาชีพที่เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์      
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................  
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9. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000 – 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท 

 40,001 – 50,0000 บาท   50,001 บาทขึ้นไป 
 ไม่ตอบ ............................................................ 

 
10. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 บ้านเดี่ยว (ตอบข้อ 11 และข้ามไปข้อ15 เป็นต้นไป)  
 บ้านแฝด  (ตอบข้อ 11 และข้ามไปข้อ15 เป็นต้นไป) 
 ทาวน์เฮ้าส์  (ตอบข้อ 11 และข้ามไปข้อ15 เป็นต้นไป) 
 อาคารชุด/คอนโดมีเนียม (ตอบข้อ 11 เป็นต้นไป) 
 อาคารพาณิชย์ (ตอบข้อ 11 และข้ามไปข้อ15 เป็นต้นไป) 
 แฟลต/อพาร์ทเม้นท ์(ตอบข้อ 11 เป็นต้นไป) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 

  
11. ลักษณะการเป็นเจ้าของที่พักอาศัย  

 เป็นเจ้าของสมบูรณ์   เป็นเจ้าของร่วม 
 มีภาระจ านอง    สัญญาเช่า 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 
 

(หากลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นอาคารชุด/คอนโดมีเนียม แฟลต/อพาร์ทเม้นท์  
ให้ตอบข้อ 12-14 ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไปข้อ 15) 
 

12. อาคารที่พักอาศัยของท่านมีทั้งสิ้นกี่ชั้น 
 1 - 10 ชั้น 
 11 - 20 ชั้น 
 21 - 30 ชั้น 
 31 ชั้นขึ้นไป 
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13. ท่านอาศัยอยู่ชั้นไหน 
  ชั้นล่าง 

 ชั้นที่ 2 - 5 
  ชั้นที่5 - 10 
 ชั้นที่ 11 ขึ้นไป 
 

14. ท่านอาศัยอยู่ที่อาคารชุด/คอนโดมีเนียม แฟลต/อพาร์ทเม้นท์ประมาณก่ีปี  
 น้อยกว่า 1 ปี 
 1 - 4 ปี 
 5 - 9 ปี 
 10 - 14 ปี  
 15 - 19 ปี 
 20 - 24 ปี  
 25 ปีขึ้นไป 
 

15. จ านวนโทรทัศน์ในครัวเรือนที่ใช้งานเป็นประจ า……………………….เครื่อง แบ่งเป็น 
จ านวนโทรทัศน์ที่ไม่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Tuner) ภายใน........................เครื่อง 
จ านวนโทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Tuner) ภายใน.............................เครื่อง 
 

16. โทรทัศน์ที่ใช้รับชมระบบดิจิตอล เป็นโทรทัศน์ประเภทใด (เลือกตอบย่ีห้อที่ใช้ดูเป็นประจ าเพียง
ข้อเดียว) 

 CRT TV (โทรทัศน์ทรงอ้วนทั้งแบบจอแบนและจอโค้ง)   
 LCD TV    LED TV  
 SMART TV   PLASMA TV 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 
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17. โทรทัศน์ที่ใช้รับชมระบบดิจิตอล  
มีขนาดจอภาพ ......................... นิว้ยี่ห้อ ..........................................   รุ่น................................... 
 

18. อายุของเครื่องโทรทัศน์ที่ใช้รับชมระบบดิจิตอล 
  น้อยกว่า 3 เดือน 

  มากกว่า 3  เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี 
   1 - 3 ปี 
   มากกว่า 3 ปี 

  ไม่ทราบ 
 

19. ท่านมีการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมากน้อยเพียงไร (เฉลี่ยต่อวัน) 
  น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 

   1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน 
   3 - 6 ชั่วโมงต่อวัน 

  มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
 

20. ครัวเรือนของท่านมีการรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 ระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ (ข้ามไปตอบข้อ 21) 
 แอนะล็อก  

 ดิจิตอล 

 ระบบเคเบิลทีวี (ตอบข้อ 20.1 20.2 และ20.3) 
 ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (ข้ามไปตอบข้อ 20.4 20.5 และ20.6) 
 แบบมีค่าบริการรายเดือน 
 แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน 

 
(หากท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี ให้ตอบค าถามในข้อ 20.1 20.2 และ 20.3 ถ้า
ไม่ใช่ให้ข้ามไป ข้อ 21) 
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 20.1 ท่านเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวีที่มีค่าบริการของบริษัทอะไร  
 ทรูวิชั่นส ์(True Vision) 
 ซีทีเอช (CTH) 
 เคเบิล ท้องถิ่นโปรดระบุชื่อ ………………………. 

20.2 ท่านเคยรับชมช่อง High Definition (HD) จากเคเบิลทีวีที่ท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ 
 เคย 
 ไม่เคย 
 เคเบิลทีวีที่ใช้บริการไม่มีช่อง High Definition 

20.3 ท่านรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลมากน้อยเพียงไร (เฉลี่ยต่อวัน) 
 น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน  

   1 - 3 ชั่วโมงต่อวัน 
   3 - 6 ชั่วโมงต่อวัน 

  มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
 

(หากท่านมีการใช้โทรทัศน์ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ให้ตอบค าถามในข้อ 20.4 
20.5 และ 20.6 ถ้าไม่มี  ให้ข้ามไป ข้อ 21) 

 
 20.4 ท่านใช้จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมของบริษัทอะไร 

 DTV (จานเหลือง)   IPM (จานส้ม) 
  True Vision (จานแดง)   SAMART DTH (จานฟ้า) 

 PSI (จานด า)    อ่ืนๆ โปรดระบุ …………….. 
 
20.5 ท่านใช้กล่องรับส่งสัญญาณดาวเทียมของบริษัทอะไร 

 DTV     IPM  
  True Vision    IDEASAT 

 PSI     GMM Z 
 SUNBOX    DYNASAT 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 
 
 

ส าหรับผู้ที่ตอบ
ระบบเคเบิลทีวี

เท่านั้น 

ส าหรับผู้ที่ตอบ
ระบบดาวเทียม

เท่านั้น 
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20.6 ท่านเคยรับชมช่อง High Definition (HD) จากโทรทัศน์ระบบรับส่งสัญญาณผ่าน
 ดาวเทียมท่ีท่านใช้บริการอยู่หรือไม่ 

 เคย 
 ไม่เคย 
 โทรทัศน์ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมท่ีใช้บริการไม่มีช่อง  
 High Definition 
 

21. ครัวเรือนของท่านมีการรับชมโทรทัศน์ในระบบใดมากท่ีสุด 
 ระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ (แอนะล็อก) 
  ระบบรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินผ่านสายอากาศ (ดิจิตอล)  
 ระบบเคเบิลทีวี 
 ระบบรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 
 

22. ท่านมีเสารับสัญญาณภาคพ้ืนดิน (สายอากาศแบบหนวดกุ้ง/สายอากาศแบบก้างปลา) ที่ยังใช้งาน
ได้อยู่หรือไม่ 

 มี (ตอบข้อ 23)    ไม่มี (ข้ามไปส่วนที่ 2) 
 

(หากท่านมีเสารับสัญญาณภาคพื้นดิน ให้ตอบค าถามในข้อ 23-24 ถ้าไม่มีให้ข้ามไป  
ส่วนที ่2) 

 
23. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีการใช้เสารับสัญญาณภาคพ้ืนดินหรือไม่ 

 ใช้เป็นประจ า    ใช้ค่อนข้างบ่อย 
 ใช้ปานกลาง    ไม่ค่อยได้ใช้ 
 ไม่ใช้เลย 
 

24. ท่านมีการติดตั้งเสารับสัญญาณภาคพ้ืนดินไว้บริเวณใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 ใกล้กับโทรทัศน์     
 ริมหน้าต่าง 
 บนหลังคา 
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ส่วนที ่2 การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงบนช่องที่ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์ดิจิตอล

ภาคพ้ืนดิน   
 
1. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 

ประเภทสื่อที่รับรู้ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

เปิดรับข้อมูลโทรทัศน์ดิจิตอลจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
1. รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ  

      

2. ส านักงาน กสทช.       
3. เพ่ือนบ้าน/เพ่ือนร่วมงาน       
4. นายจ้าง       
5. ครู/อาจารย์       
6. อ่ืนๆ โปรดระบุ .....................................       
เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลจากสื่อใดบ้าง 
7. วิทยุกระจายเสียง 

      

8. โทรทัศน์       
9. หนังสือพิมพ์       
10. นิตยสาร       
11. อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์       
12. แผ่นโปสเตอร์       
13.  แผ่นพับ/ใบปลิว       
14.  บอร์ดประชาสัมพันธ์       
15.  การประชุม/การสัมมนา/ดูงาน       
16.  อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................       
เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลจากสื่อที่จัดท า
โดยส านักงาน กสทช. ประเภทใดบ้าง 
17. โฆษณาน้องดูดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 

      

18. โฆษณาน้องดูดีผ่านทางสื่อวิทยุ       
19. โฆษณาน้องดูดีผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์       
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ประเภทสื่อที่รับรู้ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

20. เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ 
ส านักงาน กสทช. 

      

21. กิจกรรม (Event) ที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช.       
22. แผ่นพับที่จัดท าโดยส านักงาน กสทช.       
23. ใช้นักแสดงโฆษณาการเปิดช่องทีวีดิจิตอล       
24. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................       

 
2. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ 

ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

หมวดความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
1. การเกิดหรือที่มาของระบบการท างาน 

      

2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์และวิธีการใช้       
3. สถานที่ติดต่อ สอบถามข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบ       
หมวดการจูงใจ  
1. ประโยชน์ ข้อดีหรือข้อเสียของโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอล 

      

2. ค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่ต้องลงทุน ความคุ้มค่าในการใช้
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล  

      

3. ความจ าเป็นของการต้องมี ต้องใช้โทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล  

      

4. การสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ในโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล เช่น การแจกคูปอง เป็นต้น 

      

หมวดข้อมูลข่าวสาร  
1. ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการใช้โทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอล 

      

2. ข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย 
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ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย 

3. ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์กรที่เป็น
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  

      

4. ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์หรือช่อง
ระบบดิจิตอลใหม่ๆ 

      

หมวดการยุติหรือการหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
แอนะล็อก  
1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก าหนดการยุติการส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในพ้ืนที่ต่างๆ 
เช่น เชียงใหม่หรือสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

      

2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมตัวกรณีการยุติ
การหยุดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 

      

3. ข้อมูลช่องทางในการชมโทรทัศน์ได้โดยไม่
เดือดร้อน เมื่อยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
แอนะล็อกแล้ว 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาคพื้นดิน เฉพาะผู้ที่ใชส้ายอากาศแบบ
หนวดกุ้งหรือแบบก้างปลา และการใช้งานคูปองแลกซื้อ Set top box ของ ส านักงาน กสทช.  
ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม  ที่มี

ค าตอบตรงกับตัวท่านมากที่สุดโปรดกรอกให้ครบทุกข้อ 
 
1. ท่านเคยรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมาก่อนหรือไม่ 
 เคย     ไม่เคย (ข้ามไปท าในข้อ 7 ) 
 

2. ท่านเริ่มรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมาแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่ 
 น้อยกว่า 3 เดือน     3 - 6 เดือน 
 6 - 9 เดือน    มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป 
 

3. ที่ผ่านมาท่านรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านอุปกรณ์ใด 
 โทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Tuner) ที่ซื้อเอง  
 โทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Tuner) ที่ซื้อโดยใช้คูปองส่วนลดของส านักงาน 
กสทช.  
 Set-top Box ที่ซื้อเอง 
 Set-top Box ที่ซื้อโดยใช้คูปองส่วนลดของส านักงาน กสทช. 
 

4. ที่ผ่านมาท่านใช้เสาสัญญาณประเภทใดในการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 สายอากาศแบบหนวดกุ้ง    สายอากาศแบบก้างปลา 
 เสารับสัญญาณภายในอาคาร (Active Antenna) 
 

5. กรณีใช้ Set-top Box ในการรับสัญญาณ ที่ผ่านมาท่านใช้กล่อง Set-top Box ยี่ห้ออะไร 
ยี่ห้อ...................................................................................................................  
 

6. ที่ผ่านมาท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลได้ครบถ้วนหรือไม่ 
 รับชมได้ครบทั้ง 28 ช่อง   รับชมได้ 19 - 27 ช่อง 
 รับชมได้ 10 - 18 ช่อง   รับชมได้ 1 – 9 ช่อง 
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7. ท่านได้รับคูปองส่วนลดแลกซื้อ Set-top Box จากส านักงาน กสทช. หรือไม ่
 ได้รับ     
 ไม่ได้รับ เพราะ 
 ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน 
 ไม่อยู่ในลักษณะที่อยู่อาศัยที่จะได้รับคูปอง (ไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่อยู่ในพ้ืนที่แจก

คูปอง) 

 อ่ืนๆ (ระบุ...............................................................................................)  

 
(หากท่านได้รับคูปองส่วนลดแลกซื้อ Set-top Box จากส านักงาน กสทช. ให้ตอบค าถามใน
ข้อ 8 9 และ 10)  
 

8. ท่านได้น าคูปองส่วนลดไปแลกซื้อ Set-top Box หรือไม ่เพราะอะไร 
 แลกซื้อ     
 ไม่แลกซื้อ 
   มี Set-top Box อยู่แล้ว 
   ไม่ทราบรายละเอียดการใช้งานคูปอง 
   ไม่สะดวก/ไม่มีเวลาไปแลกซ้ือ 
   ไม่สนใจ/ไม่ต้องการแลกซื้อ 
   อ่ืนๆ (ระบุ........................................................................................... ) 
 

9. ท่านประสบปัญหาในการใช้งานคูปองส่วนลดแลกซ้ือหรือไม่ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ไม่ประสบปัญหาการใช้งาน 
 มูลค่าส่วนลดคูปองน้อยเกินไป 
 ได้รับคูปองล่าช้า 
 รายละเอียดการใช้งานคูปองไม่ชัดเจนหรือเข้าใจยาก 
 คูปองหมดอายุการใช้งาน 
 คูปองไม่สามารถน าไปใช้แลกซ้ือได้ เนื่องจาก.............................................................. 
 อ่ืนๆ ..................................................................................................... ...................... 
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10. ความพอใจการใช้งานคูปอง 
10.1 ท่านพอใจการใช้งานคูปองส่วนลดแลกซื้อ Set-top Box ในระดับใด 
   น้อยที่สุด    น้อย 
   ปานกลาง    มาก 
   มากที่สุด 
 
10.2  ท่านพอใจการใช้งานคูปองส่วนลดแลกซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในระดับใด 
   น้อยที่สุด    น้อย 
   ปานกลาง    มาก 
   มากที่สุด 
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ส่วนที ่4  ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ค าชี้แจง แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ ในด้านความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ 

ดิจิตอล กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงบนช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน 
ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ทราบ 
1. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคือระบบการแพร่สัญญาณคลื่น

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเหมือนกับระบบของฟรีทีวีในปัจจุบันแต่เปลี่ยน
วิธีการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อก 

   

2. ขณะนี้ท่านสามารถรับชมช่อง 3, 5, 7, 9, 11, และ ThaiPBS ผ่าน
การส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอลได้แล้ว 

   

3. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถรับชมได้ด้วยการติดตั้ง
อุปกรณ์แปลงสัญญาณหรือ Set-top Box เฉพาะกรณีโทรทัศน์ที่
เป็นระบบแอนะล็อก (โทรทัศน์รุ่นเดิมโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆเหมือน
ตู้ปลา)  

   

4. โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆเช่นทีวีจอแบนSMART-TV LCD-TV LED-TV 
เป็นต้น สามารถรับชมการแพร่ภาพด้วยระบบดิจิตอลได้ทันทีโดยที่
ไม่ต้องมีกล่อง Set-top Box  

   

5. สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และ ThaiPBS จะต้อง
ทยอยยุติการแพร่ภาพออกอากาศในระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปลายปี 
2558-2566 

   

6. หากไม่เปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องใหม่หรือติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
“Set-top Box” ก่อนการยุติแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
โทรทัศน์ที่บ้านท่านจะไม่สามารถรับชมรายการต่างๆได้กล่าวคือ
โทรทัศน์จะกลายเป็นจอด าในทันที 

   

7. การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถรับชมรายการประเภท
ต่างๆได้มากถึง 48 ช่อง โดยมีทั้งหมวดช่องรายการความคมชัด
ปกติและหมวดช่องรายการที่มีความคมชัดสูง (HD) 

   

8. ท่านสามารถรับชมรายการทางโทรทัศน์ระบบดิจิตอลด้วยการใช้
กล่องดาวเทียมแทนกล่อง Set-top Box ได ้

   

9. การเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะท าให้ทุกช่องออกอากาศ
แบบ HD (High Definition) ได้ทั้งหมด 
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ส่วนที ่5 ทัศนคติเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านจากระบบ 
แอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงบนช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน 
 

คุณลักษณะการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ข้อดีข้อเสียของทีวีดิจิตอลเมื่อเทียบทีวีระบบเดิม 
(แอนะล็อก) 
1. มีภาพระดับความคมชัดสูง (HDTV)  

     

2. มีระบบเสียงหลายภาษา (Multi-language)       
3. จะต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ส าหรับประกอบ

กล่องรับสัญญาณ Set-top box เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การรับชมสมบูรณ์ 

     

4. มีหลายช่องให้เลือกชมรายการได้หลากหลาย
กว่าเดิม 

     

5. เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น      
6. มีปัญหาในการรับสัญญาณไม่แตกต่างจากระบบ

เดิมเลย 
     

7. มีระบบเตือนภัยพิบัติ (Disaster Warning 
System) เช่น เวลามีเหตุการณ์น้ าท่วม จะมี
สัญลักษณ์หรือตัววิ่งขึ้นเตือนภัยบนหน้าจอทันที 

     

8. มีการให้ข้อมูลข่าวสารแบบโต้ตอบได้ 
(Interactive) เช่น ในรายการที่มีการตอบ
ค าถาม ผู้ชมอาจร่วมสนุกด้วยการตอบค าถาม
ผ่านทางทีวีได้ด้วย เป็นต้น 

     

9. ระบบเสียงหลายภาษาไม่ใช่เรื่องจ าเป็น      
10. มีระบบแสดงผังรายการล่วงหน้า (EPG) และตั้ง

อัดรายการล่วงหน้าได้ 
     

11. มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)       
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คุณลักษณะการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความเหมาะสมของทีวีดิจิตอลกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
12. เดี๋ยวนี้เป็นยุคดิจิตอล ถ้าไม่ใช้ทีวีดิจิตอลก็ไม่

ทันสมัย 

     

13. การมีทีวีดิจิตอลจะท าให้เสียเวลาอยู่กับหน้าจอ
โทรทัศน์มากข้ึน 

     

14. ทีวีดิจิตอลมีรายการให้เลือกตามความต้องการ
เฉพาะกลุ่มผู้ชมมากข้ึน  

     

15. การมีรายการทางเลือกท่ีมากขึ้น ท าให้ แบ่งแยก
คนในครอบครัวออกจากกัน ในกรณีท่ีมี
เครื่องรับหลายเครื่องในบ้าน  

     

16. ทีวีดิจิตอลสามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึง เหตุการณ์
ข่าวสารที่มีอย่างมากมายในชีวิตประจ าวัน ได้
อย่างรวดเร็ว ชัดเจน รอบด้านตลอดเวลา  

     

17. ทีวีดิจิตอลจะท าให้คนหันมารับชมสื่อทีวีมากขึ้น      
การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับชมทีวีดิจิตอล 
18. การติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box 

ไม่มีอะไรยุ่งยาก ในคู่มือแนะน าไว้ชัดเจน ดี  

     

19. ภาครัฐ (ส านักงาน กสทช.) น่าจะมีบริการติดตั้ง
ระบบกล่องรับสัญญาณ Set-top Box ให้ด้วย
เลย ท าเองไม่สะดวก ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง
เหมาะสม 

     

20. วิธีการรับชมเม่ือติดตั้งระบบกล่องรับสัญญาณ  
Set-top Box แล้วก็เหมือนกับทีวีระบบเดิม  

     

21. ระบบใหม่มีอะไรเยอะแยะ ใช้ยากโดยไม่จ าเป็น      
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คุณลักษณะการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

โอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้ทีวีดิจิตอลมากขึ้น 
22. ส านักงาน กสทช. ควรสนับสนุนโดยการแจก

คูปองให้แก่ทุกครัวเรือน โดยไม่จ าเป็นต้องมี
เงื่อนไขของการเป็นเจ้าบ้าน 

     

23. ควรมีตัวอย่างให้ทดลองใช้ในห้างสรรพสินค้า
หรืองานนิทรรศการ 

     

ข้อดีของทีวีดิจิตอลที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 
24. จากการชมเห็นชัดเจนว่าภาพคมชัดมากจริง 

     

25. น่าจะมีช่องแบบคมชัดสูง (HD) ให้หมดทุกช่อง       
26. เห็นชัดว่ามีช่องรายการให้เลือกได้มากจริง      
27. ช่องรายการที่ให้เลือกชมยังไม่ครบเท่าเทียมกัน

ทุกประเภทรายการ เช่น ยังขาดรายการส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น  

     

28. มีระบบเสียงที่หลากหลาย มีภาษาให้เลือกได้
จริง 

     

29. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

     

30. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Commerce) ไม่น่าจะจ าเป็นส าหรับ

สังคมไทย 

     

 
กรุณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากค าตอบข้างต้น 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ส่วนที ่6 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
(เฉพาะสายอากาศแบบหนวดกุ้งหรือก้างปลา) ถ้าผู้ที่ใช้ดาวเทียมหรือเคเบิลให้ข้ามไปท าส่วนที่ 7 
ค าชี้แจง แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงบนช่องที่
  ตรงกับความรู้สึกของท่าน 
 
1. ท่านรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ใด 

 โทรทัศน์ที่ตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital Tuner) ภายใน 
 โทรทัศน์ที่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณหรือ Set-top Box 
 

2. ท่านใช้สายอากาศประเภทใด 
 สายอากาศแบบหนวดกุ้ง 
 สายอากาศแบบก้างปลา 
       ไม่มี 

 
3. โทรทัศน์ที่ท่านใช้รับชมระบบดิจิตอล เคยมีปัญหาในการรับสัญญาณดิจิตอล (จอด า) หรือไม ่ 

   ไม่เคย 
 เคย แต่นานๆ ครั้ง  
 บางครั้ง 
 บ่อย 
 

4. โทรทัศน์ที่ท่านใช้รับชมระบบดิจิตอล เคยมีปัญหาในการรับชมเกิดภาพค้างหรือไม่  
 ไม่เคย 
 เคย แต่นานๆ ครั้ง 
 บางครั้ง 
 บ่อย 
 

5. โทรทัศน์ที่ท่านใช้รับชมระบบดิจิตอล เคยมีปัญหาในเรื่องภาพขาดๆ หายๆ หรือไม่ 
 เคย 
 ไม่เคย 
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6. โทรทัศน์ที่ท่านใช้รับชมระบบดิจิตอล เคยมีปัญหาในเรื่องภาพเป็นโมเสกหรือไม่ 
 เคย 

  ไม่เคย 
 

7. โทรทัศน์ที่ท่านใช้รับชมระบบดิจิตอล เคยมีปัญหาในเรื่องเสียงขาดๆ หายๆ หรือไม่ 
 เคย 
 ไม่เคย 
 

(กรณีที่ท่านรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลด้วยการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ Set-top Box กรุณา
ตอบค าถามข้อที ่ 8 ถึง 10 หากรับชมผ่านโทรทัศน์ที่มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล : Digital Tuner 
ภายใน ให้ข้ามไปท าส่วนที่ 7) 

 
8. ใครเป็นผู้ติดตั้งกล่อง Set-top Box ให้ท่าน 

  ตนเอง 
  คนในครอบครัว 
  เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง 
  ช่างเทคนิค (ไม่รวมการติดตั้งสายอากาศแบบก้างปลาภายนอกอาคาร) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
 

9. ยี่ห้อกล่อง Set-top Box ของท่าน …………………………………………………………. 
 

10. ความยากง่ายในการติดตั้งกล่อง Set-Top Box 
  ง่ายมาก  
  ง่าย 
  ยาก 
  ยากมาก 

 
(หากท่านตอบว่า ยาก และยากมาก กรุณาตอบค าถามในข้อ 10.1 ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามไปท าส่วนที ่7) 
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10.1 เหตุผลที่การติดตั้งกล่อง Set-Top Box ค่อนข้างยาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค/ยุ่งยาก/ไม่เข้าใจการติดตั้ง 
  คู่มือการติดตั้งเข้าใจยาก  
  มีอุปกรณ์ในการติดตั้งหลายชิ้นเกินไป 
  ยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  
  ใช้เวลานานในการติดตั้ง  

  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………..    
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ส่วนที ่7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโทรทัศน์นระบบดิจิตอลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
ค าชี้แจง แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 11 ข้อ กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงบนช่องที่ตรงกับความ

พึงพอใจของท่าน 
 

ประเด็น 
พอใจ
ที่สุด 

พอใจ เฉยๆ 
ไม่

พอใจ 

ไม่
พอใจ
ที่สุด 

ความพึงพอใจที่มีต่อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
1. ภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล       
2. เสียงของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล      
3. การรับส่งสัญญาณ      
4. ช่องรายการหลากหลายและตอบสนองความ

ต้องการของท่าน 
     

5. การติดตั้ง Set-top Box ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      
6. การให้ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล 
     

7. ความชัดเจน ความเข้าใจง่ายของข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล 

     

8. ยินดี/พอใจหากต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น 
จ าเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อกล่อง Set-top 
Box ส าหรับการดูโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

     

ความพึงพอใจที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล 
9. การประชาสัมพันธ์ของส านักงาน กสทช. 

เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
     

10. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจกคูปอง
ส่วนลดส าหรับแลกซ้ือ Set-top Box 

     

11. การออกอากาศคู่ขนานของช่องแอนะล็อกกับ
ช่องดิจิตอล 

     

 


