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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง
พอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ เก็บ
ข้อ มู ล จ านวน 400 คน การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิจ ัย เชิง ส ารวจกระท าโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS ใช้สถิติ t-test, One Way – Anova ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมรายการทีวดี ิจทิ ลั ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอ ายุ ต่ ากว่า 25 ปี มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1) ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรด้าน รายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับชมรายการทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติ
ส่ว นผู้ชมที่ม ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับชมทีว ีดิจทิ ลั ไม่
แตกต่างกัน
2) ผู้ชมที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่วนผูช้ มทีม่ ี เพศ รายได้ต่างกัน มีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
3) ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนผูช้ มทีม่ ี เพศ รายได้ ต่างกัน มีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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This research aims to study the behavior of media exposure, needs and
satisfaction towards digital television of audiences in Bangkok metropolitan area. Data
were collected through quantitative method. Questionnaire were distributed to 400
respondents. Data were analyzed by using SPSS program. The research results found
that most audiences are local resident who is females with ages below 25 years. The
occupation is student, the educational background is Bachelor degree and the average
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2) There were statistically significant differences in digital television needs
between different age, educational background and occupation of audiences. And there
were no significant differences between gender and income of audiences.
3) There were statistically significant differences in digital television satisfaction
between different age, educational background and occupation of audiences. And there
were no significant differences between gender and income of audiences.
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1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
กิจการโทรทัศ น์ ของประเทศไทยเริม่ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2498 ในระบบขาวดาและได้
ปรับเปลีย่ นเป็นระบบโทรทัศน์สใี นปี พ.ศ. 2510 และขยายโครงข่ายครอบคลุมทัวทั
่ ง้ ประเทศใน
เวลาต่อมา กิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะภาคพื้นดิน ถือว่าเป็ นบริการที่มคี วามหลากหลายและ
ประชาชนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558ค)
ระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยเดิมใช้ระบบอนาล็อก ซึง่ เป็ นระบบที่
ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วทิ ยุซ่งึ เป็ นสาธารณะสมบัตทิ ่มี อี ยู่อย่างจากัด สามารถใช้หมดไปได้
ั ญาหาในการส่ ง สัญ ญาณ เพราะหากมีค ลื่น รบกวนก็ จ ะท าให้
และไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีป ญ
สัญญาณภาพไม่ชดั ด้วย การส่งสัญญาณหนึ่ง ช่องต้องใช้ช่วงคลื่นที่กว้าง นัน่ ทาให้โทรทัศน์ใน
ประเทศไทยมีเพียง 6 ช่องทีเ่ รียกว่าฟรีทวี ี (ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7 ,ช่อง 11,ช่อง NBT และ ช่อง
ไทยพีบีเอส) ซึ่งถู กใช้มานานหลายสิบปี ด้วยข้อ จากัดของทีวรี ะบบอนาล็อกนัน้ ไม่ส ามารถ
ประยุกต์ไปใช้งานร่วมกับสื่ออื่นๆ ได้ จึงต้องได้มกี ารคิดค้นสัญญาณแบบดิจ ิทลั เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์มากขึน้ (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2557)
การพัฒนาระบบจากระบบอนาล็อกมาเป็ นแบบดิจทิ ลั มีปจั จัย 4 ประการ (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ
2557) คือ 1) ใช้ช่องความกว้างของสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรช่องสัญญาณ
ความถี่ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จากเดิมใช้ช่องสัญญาณหนึ่งต่อหนึ่งรายการและวางช่องคลื่น
ความถี่ตดิ กัน หรือสถานีส่งฯใกล้เคียง 2) สัญญาณมีคุณภาพทีด่ ไี ม่รบกวนกัน ระบบอนาล็อกมี
การผสมคลื่น แบบต่ อ เนื่ อ ง สภาวะแวดล้อ มมีผ ลกระทบท าให้เ กิด การรบกวนและลดทอน
สัญญาณลง สัญญาณภาพจะถูกรบกวนและถูกซึมซาบไปมาก ทาให้มสี ญ
ั ญาณแปลกปลอม
สอดแทรกเข้ามารบกวนได้ง่าย การรับชมภาพจึงไม่ชดั เจน แต่ระบบดิจทิ ลั มีการผสมคลื่นแบบ
เ ข้ า ร หั ส ถ อ ด ร หั ส แ ล ะ มี ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม เ พื่ อ ช ด เ ช ย สั ญ ญ า ณ ไ ด้ ด้ ว ย จึ ง ท า ใ ห้
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สัญ ญาณไม่ถู ก รบกวนได้ สัญ ญาณภาพมีค วามต่ อ เนื่ อ ง ภาพที่ไ ด้ร บั มีค วามคมชัด มาก 3)
รูปแบบสัญญาณเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ระบบอนาล็อกเดิมมีสญ
ั ญาณหลายมาตรฐาน คือ PAL,
NTSC, SECAM ทาให้เกิดการควบคุมคุณภาพ การตัดต่อภาพและตกแต่งภาพระหว่าง
มาตรฐานที่แ ตกต่ างกันทาได้ย าก และยังทาให้คุ ณภาพด้อ ยลงเมื่อ ผ่ า นกระบวนการตัดต่ อ
หลายๆ ครัง้ ระบบดิจทิ ลั ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสพียงระบบเดียว คือ MPEG-2 ซึง่ คุณสมบัติ
ของภาพที่ห ลากหลาย มีก ระบวนการสร้า งภาพที่ซ ับ ซ้อ นกว่ า แต่ ไ ด้คุ ณ ภาพที่ดีม ากกว่ า
สามารถนาไปใช้ในสื่อผสมอื่นๆ ทีห่ ลากหลาย 4) ขนาดของการมองภาพที่ให้มุมมองภาพดีขน้ึ
ระบบอนาล็อกมีขนาดของการมองภาพที่ และภาพมีความละเอียดต่า การแสดงผลทีห่ น้าจอไม่ม ี
ความชัดเจน แต่ระบบดิจทิ ลั สามารถเลือกการเข้ารหัสสัญญาณภาพได้หลายขนาด ให้ความ
ละเอียดสูง ทาให้การแสดงผลที่หน้าจอภาพมีความคมชัดสูง ภาพทีไ่ ด้จงึ ดู สมจริงและมองเห็น
ภาพได้กว้างมากขึน้
ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ช่องธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้มกี ารประมูลสัมปทานเสร็จสิน้
ไป และผู้ท่ชี นะประมูลได้ทาการออกอากาศรายการในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเดิมรัฐ
ประกาศให้อ อกอากาศในเดือ นเมษายน พ.ศ. 2557 (ธาม เชื้อ สถาปนศิร ิ, 2557) โดย
สถานีโทรทัศ น์ ทงั ้ 48 ช่อ งนี้ ออกอากาศในระบบดิจทิ ลั แบ่งออกเป็ นช่อ งธุรกิจเชิงพาณิชย์
จานวน 24 ช่อง บริการสาธารณะ จานวน 12 ช่อง และบริการชุมชน จานวน 12 ช่อง โดยผูช้ ม
สามารถเลือกรายการทีช่ ่นื ชอบได้ตามหมวดทีจ่ ดั ไว้
ทางคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้จดั ระเบียบเรียงช่องใหม่ในระบบทีวดี จิ ทิ ลั (สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558ก) ดังนี้
ช่องสาธารณะ, ช่องธุรกิจ, และช่องบริการชุมชน โดยแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ตามรายการและ
ความคมชัดแบบ SD และ HD
แต่ดว้ ยข้อจากัดของทีวรี ะบบดิจทิ ลั จาเป็ นจะต้องเปลีย่ นอุปกรณ์ทงั ้ ภาคส่งและรับ ซึ่ง
จะต้องใช้เวลาและงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เพราะทีวรี ุ่ นเก่าไม่สามารถรับสัญญาณดิจทิ ลั ได้
ทางออกที่ทุกประเทศใช้แก้ปญั หาคือแพร่ภาพทัง้ สองระบบ (อนาล็อกและดิจทิ ลั ) ควบคู่กนั ไป
เป็นระยะเวลาหนึ่ง (มีตงั ้ แต่ 5-15 ปีแล้วแต่ประเทศ) และประกาศล่วงหน้านานๆ ว่าจะหยุดการ
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แพร่ภาพระบบอนาล็อกเมื่อใด เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในอีกทาง
หนึ่งภาครัฐมาสนับสนุนให้ประชาชนซือ้ กล่องแปลงสัญญาณดิจทิ ลั ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
เพื่อเร่งให้คนพร้อมใช้ระบบดิจทิ ลั มากขึน้ (มาร์ค Blognone, 2556) ซึง่ ในประเทศไทยทางรัฐ
ได้แจกคูปองส่วนลดสาหรับซือ้ อุปกรณ์รบั สัญญาณดิจทิ ลั (Set Top Box) และทีวดี จิ ทิ ลั มูลค่า
690 บาท
ซึ่งในตอนนี้ทาง ส านัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทาการส่งสัญญาณไปยังสถานีห ลักในการให้บริการ
โครงข่ายแล้ว 39 เขตบริการ (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558ข)
และจะขยายสัญญาณไปยังพืน้ ที่ให้บริการ ทัง้ 77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 2 ปี และ
ขยายสัญญาณให้ครอบคลุม 95 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนทัง้ ประเทศภายในระยะเวลา 4 ปี โดย
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะทีห่ นึ่งจานวนครัวเรือน 50 เปอร์เซ็นต์ 2) ระยะทีส่ องจานวน
ครัว เรือ น 80 เปอร์เ ซ็น ต์ 3) ระยะที่ส ามจ านวนครัว เรือ น 90 เปอร์เ ซ็น ต์ 4) 39 โครงข่า ย
ครอบคลุม 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในตอนนี้ดาเนินการไปถึงระยะที่สอง จึงทาให้ในหลายๆ จังหวัด
ในขณะนี้ ยังไม่สามารถรับชมสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั ได้ และบางพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาณก็ยงั ไม่ค รอบคลุม
จากข้อจากัดของพืน้ ทีใ่ นการส่งสัญญาณ และ ประโยชน์จากการเปลีย่ นระบบจากระบบอนาล็อก
มาเป็ นระบบดิจทิ ลั นัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการ และ
ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อที่จะศึกษาผู้ชม
ทีวดี จิ ทิ ลั มีพฤติกรรมการรับชมเช่นไร ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ในระดับใด
เพื่อ นาผลวิจยั ข้างต้นไปประยุก ต์ปรับปรุงรูป แบบรายการ ให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ชม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรับชม เพื่อพัฒนาสื่อทีวดี จิ ทิ ลั ทัง้ ทางด้าน การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทัง้ ในส่วนผูส้ ่งสารและผูช้ ม การพัฒนา ความรู้ ความคิดเห็น การกระทา
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีม่ คี วามหลากหลาย ส่งผลให้ประชาชนเกิดการ
พัฒนาความคิด ความเป็นอยู่ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จากข้อจากัดของพืน้ ทีใ่ นการส่งสัญญาณ และ ประโยชน์จากการเปลีย่ นระบบจากระบบ
อนาล็อกมาเป็นระบบดิจทิ ลั นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ
และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อที่จะศึกษา
ผู้ชมทีวดี จิ ทิ ลั มีพฤติกรรมการรับชมเช่ นไร ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ใน
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ระดับใด เพื่อนาผลวิจยั ข้างต้นไปประยุกต์ปรับปรุงรูปแบบรายการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของผูช้ ม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรับชม เพื่อพัฒนาสื่อทีวดี จิ ทิ ลั ทัง้ ทางด้าน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าทัง้ ในส่วนผู้ส่งสารและผู้ชม การพัฒนา ความรู้ ความคิดเห็น การ
กระทา ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีม่ คี วามหลากหลาย ส่งผลให้ประชาชน
เกิดการพัฒนาความคิด ความเป็นอยู่ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

1.2 คำถำมนำวิ จยั
1.2.1. ผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
อย่างไร
1.2.2. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความต้องการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
อย่างไร
1.2.3. ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความพึงพอใจในการรับชมทีว ี
ดิจทิ ลั อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.3.2 เพื่อศึกษาความความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.3.3 เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
ผลจากการวิจยั ในครัง้ นี้จะทาให้ได้ความรูค้ วามเข้าใจในพฤติกรรมการเปิดรับชมความ
ต้องการ และความพึงพอใจในการชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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1.4.1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับลักษณะผู้รบั สาร
พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการและความพึงพอใจของผูช้ มทีวดี จิ ทิ ลั
1.4.2. ประโยชน์เชิงประยุกต์ ผลการวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางให้แก่ ผู้บริหารและ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับทีวดี จิ ทิ ลั ในการนาข้อค้นพบทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ไปใช้ใน
การดาเนินการ พัฒนาหรือปรับปรุงรายการต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการความพึง
พอใจของผูช้ มทีวดี จิ ทิ ลั และใช้เป็นแนวทางแก่ผทู้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เกีย่ วกับทีวดี จิ ทิ ลั

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง
พอใจต่อรายการทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอบเขตดังนี้
1.4.1 การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสารวจ
1.4.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพราะเนื่องจากระบบสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั ยังไม่ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ ประเทศในเวลานี้
1.4.3 ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการและความพึงพอใจ ต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4.4 ระยะเวลาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ทาการเก็บ ข้อมูลเพื่อศึกษาระหว่ างเดือนใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการและความพึงพอใจต่อ
ทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจาก เอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และเว็บไซต์ตามแนวคิดทฤษฎีทก่ี าหนดไว้ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิดรับสื่อ
2.2 แนวคิดและความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับทีวดี จิ ทิ ลั
2.3 แนวความคิดเกีย่ วกับรายการโทรทัศน์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.6 ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
โดยปกติแล้วมนุ ษ ย์มกั จะมีนิสยั ชอบเลือก เลือกที่จะคิด เลือกที่จะทา เลือกที่จะเชื่อ
ตามทีใ่ จเราปารถนา เราเลือกของทีส่ วย, ของทีด่ ,ี ของทีเ่ ราชอบ, ของทีเ่ ราต้องการ นิสยั ในการ
ชอบเลือ กนี้ เ กิด จากการเรีย นรู้แ ละประสบประสบการณ์ ใ นชีว ิต ของเรา ในการสื่อ สารก็
เช่นเดียวกัน ในการสื่อสารแต่ละสถานะการณ์ เราจะทาการเลือกว่าเราควรจะทาการสื่อสาร
อย่างไรตามความรูส้ กึ และตามความต้องการของตนเอง ในการสื่อสารนัน้ การเลือกของเรามี 4
ลักษณะ ซึง่ แต่ละลักษณะ มีความเกีย่ วข้องกันเป็นขัน้ ตอน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ดังนี้
1) การเลือกรับหรือการเลือกใช้ (Selectivity in Communication) ในชีวติ ประจาวัน
ของผู้รบั สารนัน้ มีโอกาสที่จะรับสารจากแหล่งหรือผู้ ส่งสาร (Sources) ต่างๆ จานวนมากมาย
แต่ผู้รบั สารมีเวลาและความสามารถที่จากัดในการจะรับสารจากแหล่งต่างๆ หรือมีความพอใจ
หรือไม่พอใจต่อแหล่งหรือผูส้ ่งสารต่างๆ แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ผูร้ บั สารจึงมักจะเลือกรับหรือ
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เลือกใช้สารจากผู้ส่งสารทีพ่ อใจเท่านัน้ เช่น นายอชิระชอบเล่นกีฬาและทางานเกี่ยวกับกีฬา ก็
จะเลือ กชมช่อ งหรือ รายการที่มกี ีฬ าเป็ นส่ ว นใหญ่ เป็ นต้น โดยปกติแล้ว เราจะเลือ กรับหรือ
เลือกใช้สารจากแหล่งทีเ่ สนอความคิด และทัศนคติทส่ี อดคล้องกับความคิดและทัศนคติเรา ทัง้ นี้
เพราะว่าธรรมชาติแล้วคนเรามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปกป้อง (Protect) รักษา (Maintain)
และส่งเสริม (Enhance) ความเป็นตัวเองของตน (Self - Concept)
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective - Attention) นอกจากการเลือกผูส้ ่งสารแล้ว ขัน้
ต่ อ มาก็ค ือ การเลือ กให้ค วามสนใจต่ อ สารที่จ ะได้ร ับ นั ก ทฤษฎีด้า นข่ า วสาร (Information
Theorists) กล่าวว่าสายตาคนสามารถทีจ่ ะรับข้อมูลได้ 5 ล้านส่วนใน 1 วินาที แต่สมองของคน
สามารถทีจ่ ะรับข้อมูลได้เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาที ดังนัน้ ผูร้ บั สารจึงต้องเลือกทีจ่ ะให้ความ
สนใจต่อสารเท่าทีส่ มองของตนจะรับสารนัน้ ได้ ดังนัน้ ในการดูทวี ดี จิ ทิ ลั หรือสถานการณ์ทม่ี กี าร
สื่อสารมากกว่า 1 อย่าง เช่น ขณะดูทวี ี ก็มเี สียงพูดแทรกด้วย ผูร้ บั สารจึงเลือกรับสารใดสาร
หนึ่ง และโดยปกติผูร้ บั สารมักจะเลือกรับสารทีน่ ่ าสนใจหรือทีผ่ ู้รบั สารมีความสนใจ ทีวดี จิ ทิ ลั มี
หลายช่อง ผู้รบั สารจะเลือกดูช่องที่ช่นื ชอบ เลือกรายการที่ชอบ หรือขณะที่ผู้รบั สารกาลังชม
รายการทีวที ่สี นใจ แต่เมื่อมีเสียงพูดแทรกขึน้ มาก็อาจจะไม่สนใจกับเสียงนัน้ แต่ถ้ารายการที่ดู
แล้วไม่น่าสนใจ และเรื่องที่พูดแทรกมานัน้ สาคัญกว่า ผู้รบั สารก็อาจเลิกดูทีวแี ล้วไปให้ความ
สนใจกับคาพูดนัน้ นอกจากผู้รบั สารเลือกสารโดยอาศัยความสนใจที่มตี ่อสารแล้ว ผู้รบั สารยัง
เลือกรับสารที่สอดคล้องกับทัศ นคติดงั ้ เดิมของตนเอง และหลีกเลี่ยงที่จะรับสารที่ขดั แย้งกับ
ทัศนคติและความเชื่อของตนเองด้วย
3) การเลือกรับรู้ และการเลือกตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
หลังจากทีผ่ รู้ บั สารเลือกรับสาร หรือเลือกใช้สารของผูส้ ่งสารรายใดรายหนึ่ง เลือกให้ ความสนใจ
ต่อสารใดสารหนึ่งแล้ว ผู้รบั สารยังเลือกรับรูแ้ ละเลือกตีความสารที่ตนเองได้รบั ด้วย ผู้รบั สาร
เลือ กรับรู้แ ละเลือ กตีค วามหมายของสารตามประสบการณ์ ของตนเอง เนื่องจากแต่ ล ะคนมี
ประสบการณ์ ท่ีแ ตกต่ างกัน ดังนัน้ การรับ รู้ และการตีค วามหมาย ของต่ อ สิ่ง เดียวกั น จึง ไม่
เหมือนกัน โดยปกติเมื่อรับสารมาแล้ว ผูร้ บั สารจะเลือกรับรู้ และเลือกตีความหมายสาร ในการ
เลือกรับรู้ และเลือกตีความหมายสารนี้ ผูร้ บั สารมักจะบิดเบือนสารเพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติ
และความเชื่อของตนเอง เช่น คนที่ไม่ชอบดูกีฬา เมื่อมีการถ่ายทอดสดแทนรายการโปรดที่ดู
ประจา ก็จะตีความว่ารายการกีฬาไม่มปี ระโยชน์ เป็นต้น
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4) การเลือ กจดจา (Selective Retention) นอกจากการเลือ กรับรู้ และเลือ ก
ตีความหมายสารแล้ว เรายังจะเลือกจดจาเนื้ อหาของสารเข้าไว้เป็ นประสบการณ์ของเราเพื่อจะ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไปด้วย ผลของการวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าคนเรามักจดจาเรื่องที่สอดคล้อง
กับหรือสนับสนุ นความคิดเห็นของตนเองได้ดกี ว่าเรื่องที่ขดั แย้งหรือต่อต้านความคิดเห็นของ
ตนเอง
สาหรับแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็นพืน้ ฐานเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเปิดรับชม
รายการทางทีวดี จิ ทิ ลั โดยศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและปจั จัยการเปิ ดรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไร

2.2 แนวคิ ดและความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับทีวีดิจิทลั
“ทีวดี จิ ทิ ลั ” หรือ “โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ” (Digital Television) คือการส่งสัญญาณภาพและเสียง
และข้อ มูล สารสนเทศในระบบการบีบอัดสัญญาณแบบดิจทิ ลั เป็ นการส่ งสัญ ญาณแบบผสม
ร่วมกัน (Multicasting) ทัง้ ภาพและเสียง ซึง่ แตกต่างจากการออกอากาศในระบบอนาล็อกทีต่ ้อง
แยกสัญญาณภาพออกจากกัน (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2557)
ทีวดี จิ ทิ ลั จะใช้การแปลงสัญญาณคลื่นเป็ นรหัสดิจทิ ลั แล้วใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ บีบ
อัดสัญญาณภาพและเสียงนัน้ ให้มขี นาดเล็กลง จากนัน้ จึงส่งสัญญาณออกไปผ่านระบบแพร่ภาพ
ดาวเทียม หรือเคเบิลไปยังเครือ่ งรับปลายทาง ซึง่ จะมีตวั ถอดรหัสแปลงสัญญาณนัน้ ออกมาเป็ น
ภาพและเสียงออกสู่หน้าจอ (Monitor) ซึง่ ก็คอื เครือ่ งรับสัญญาณภาพโทรทัศน์
การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบระบบอนาล็อก แต่เดิมใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ
ซึง่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ เสมือนภูเขา แร่น้ า เป็ นทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจากัด แต่ละประเทศ
จะได้สดั ส่ วนของคลื่นวิทยุไ ฟฟ้ าตามแต่ท่ภี ูมปิ ะเทศและขอบเขตพื้นที่ เราเรียกคลื่นที่ใช้ส่ ง
สัญญาณโทรทัศน์โดยเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่าคลื่นแฮรตเซียน ซึง่ มีอย่างจากัด สิน้ เปลืองไม่ม ี
ประสิทธิภาพ ไม่พอต่อความต้องการใช้ของหน่ วยงานอื่นๆ เช่น ประชาชน ภาคประชาสังคม
โดยการออกอากาศในระบบดิจทิ ลั จึงเป็ นการช่วยเพิม่ มูลค่าความคุ้มค่าของคลื่นแบบเดิมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึน้
ระบบดิจทิ ลั ทีว ี ทาให้สามารถรับชมโทรทัศน์ ด้วยคุ ณภาพเสียงที่ดขี ้นึ ในระบบความ
คมชัดสูง (High Definition) และไม่มสี ญ
ั ญาณรบกวน สามารถรับชมโทรทัศน์ดว้ ยอัตราส่วน

9
ภาพแบบ Widescreen 16:9 ซึง่ เหมาะกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED, LCD และ Plasma
พร้อมเสียงในระบบรอบคิดทาง และการมีช่องรายการที่เพิม่ ขึ้นทาให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การรับชม ทาให้มสี ่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ นามาซึ่งการยอมรับ
ของต่างชาติและการน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ทีวดี จิ ทิ ลั ยังสามารถรับส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิ กส์อ่นื ๆ ได้ เช่น
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค โทรศัพท์มอื ถือ และเครื่องรับสัญญาณในรถยนต์ได้อย่างคมชัด และมิใช่
ภาพและเสียงเท่านัน้ ทีส่ ามารถส่งสัญญาณไปได้ แต่ยงั เพิม่ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอื่นๆ ใส่เข้า
ไปในรายการโทรทัศ น์ ไ ด้ด้ว ย เช่น ข่าวตัว หนังสือ ข้อ ความเสีย ง หรือ การโฆษณาซื้อ ขาย
ออนไลน์ กระทังการใส่
่
รหัสล็อคปลายทางป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้ปกครอง
สามารถตัง้ ค่าความปลอดภัยได้ (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2557)
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อลมีประโยชน์หลายประการ เช่น
1) ทาให้ใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณได้มากขึน้
2) ให้บริการเสริมได้ (หากกฎหมายอนุญาต)
3) สามารถรับชมขณะอยูใ่ นพาหนะเคลื่อนทีไ่ ด้ เช่น บนรถยนต์ได้ชดั เจนในบางความถี่
4) สามารถให้บริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้
5) ค่าใช้จา่ ยในการออกอากาศต่อ 1 รายการลดลง เพราะ 1 เครือ่ ง ส่งได้หลายรายการ
6) พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ได้ เพื่อรับกับวิวฒ
ั นาของการส่งและรับโทรทัศน์ใน
อนาคต เช่นโทรทัศน์จอกว้าง โทรทัศน์ความคมชัดสูง
7) ประหยัดพลังงานในการส่งโทรทัศน์ เนื่องจากเครือ่ งใช้กาลังออกอากาศลดลง
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัตทิ ส่ี มบัตทิ แ่ี ตกต่างกันของทีวที งั ้ 2 ระบบ
ข้อเปรียบเทียบ
ความคมชัดของภาพ

ระบบอนาล็อค
ความคมชัดปกติ (SD)

การรับสัญญาณ

- สัญญาณไม่ดี ถ้าอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี
มีตกึ สูง หรือภูเขาบังการรับ
สัญญาณโทรทัศน์

ระบบดิจทิ ลั
ความคมชัดปกติ (SD) และ
ความคมชัดสูง (HD)
- ไม่ม ีปญั หาเรื่องสัญญาณ แม้
อยู่ใ นพื้นที่ท่มี ีตึกสูง หรือภูเขา
บังสัญญาณโทรทัศน์
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ข้อเปรียบเทียบ
ความคมชัดของภาพ

ระบบอนาล็อค
ความคมชัดปกติ (SD)

การรับสัญญาณ

- เกิดภาพซ้อน หากมี
สัญญาณอื่นมารบกวน
- เกิดสัญญาณรบกวน
(Noise) ได้ เมือ่ สัญญาณถูก
ขยาย
- ภาพไม่คมชัด หากอยู่ใกล้
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม่เหล็ก

การส่งสัญญาณ

-ส่งจากเสาอากาศ ดังนัน้
เครือ่ งโทรทัศน์สามารถรับ
สัญญาณได้เลย
-ส่งสัญญาณข้อมูลได้ชา้ และ
น้อยกว่า

การบีบอัดสัญญาณ

บีบอัดสัญญาณไม่ได้จงึ ต้อง
ใช้ความถีม่ ากในการส่ง ทา
ให้มสี ถานีน้อย เช่น 1 ช่อง
ก็ใช้ได้ 1 รายการเท่านัน้

จานวนช่องสัญญาณ
การรับชมขณะเคลื่อนที่
ความประหยัด

มีน้อย บีบอัดสัญญาณไม่ได้
ไม่สามารถรับชมได้
เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบ
ดิจทิ ลั

ระบบดิจทิ ลั
ความคมชัดปกติ (SD) และ
ความคมชัดสูง (HD)
- ไม่มปี ญั หาเรื่อ งสัญญาณ แม้อยู่
ในพื้ น ที่ ท่ี ม ี ตึ ก สู ง หรื อ ภู เ ขาบัง
สัญญาณโทรทัศน์
- ไม่ เ กิด ภาพซ้ อ น แม้ม ีส ญ
ั ญาณ
อื่นมารบกวน
- สั ญ ญาณรบกวนน้ อ ย เพราะ
ระบบจะไม่ ข ยายสัญ ญาณ แต่ จ ะ
ทบทวนสัญ ญาณใหม่ ใ ห้ ก ลับ มา
เหมือนเดิม
ั ญหาเรื่อ งความคมชัด
- ไม่ ม ีป ญ
หากอยู่ ใ กล้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หรื อ
แม่เหล็ก
- ส่งจากดาวเทียม เครื่องโทรทัศน์
ไม่สามารถรับสัญญาณได้โดยตรง
ต้องมีจานหรือกล่องแปลงสัญญาณ
เข้าทีวกี ่อนจึงรับชมได้
- ส่ ง สั ญ ญาณข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว
มากกว่า
มีร ะบบการบีบอัดสัญญาณ ทาให้
สามารถส่งรายการได้มากขึ้น เช่น
1 ช่อง สามารถส่งภาคพืน้ ดินได้ถงึ
4-6 รายการ และผ่านดาวเทียมได้
ถึง 8-10 รายการ
มีได้มาก เพราะบีบอัดสัญญาณได้
รับชมขณะพาหนะเคลื่อนทีไ่ ด้
ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายกว่า
ระบบอนาล็อก เพราะเครื่อ งส่ง 1
เครือ่ ง ส่งได้หลายรายการ

11
ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ข้อเปรียบเทียบ
ความคมชัดของภาพ
จานวนช่องทีอ่ อกรายการ
ระบบเสียง
ขนาดภาพ
การพัฒนาในอนาคต

ระบบอนาล็อค
ความคมชัดปกติ (SD)

ระบบดิจทิ ลั
ความคมชัดปกติ (SD) และ
ความคมชัดสูง (HD)
ฟรีทวี ี 6 ช่อง (3, 5, 7, 9,
ฟรีทวี ี 48 ช่อง (6 ช่องเดิมจาก
NBT, Thaipbs)
อนาล็อก+42 ช่องใหม่)
Stereo
Surround 5.1
4:3
16:9
ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ สามารถพัฒ นาประสิท ธิภ าพ
ให้เพิม่ ขึน้ ได้ จึงไม่เพียงพอ
เพิม่ ขึน้ ได้ เพื่อรองรับโทรทัศน์
การใช้งานทีม่ กี ารเติบโตขึน้
ในอนาคต เช่ น โทรทัศ น์ จ อ
เรือ่ ยๆ
กว้าง, HDTV

โดยทัวไป
่ มาตรฐานของระบบการออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั ทัวโลกนั
่
น้ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 ระบบ (สัญญาณ) คือ 1) Advanced Television System Committee (ATSC) 2) Digital
Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) 3) Terrestrial Integrated Services Digital
Broadcasting (ISDB-T) 4) Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting (DTMB)
ทัง้ นี้ กสทช. ได้กาหนดให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็ นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ Digital
ภาคพืน้ ดินของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558ข)

ภาพที่ 2.1 แสดงการเลือกใช้มาตรฐานระบบโทรทัศน์ของแต่ละประเทศในภูมภิ าคต่างๆ
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DVB-T2 เป็ นมาตรฐานการส่งโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบดิจทิ ลั ที่ก้าวหน้าและทันสมัย
ทีส่ ุด ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดในขณะนี้สญ
ั ญาณมีความคงทน และมีความหยืดหยุ่นในการ
ใช้งาน ในการเลือกมาตรฐาน DVB-T2 ในประเทศไทยนัน้ มีการพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ดัง้ นี้
1) ประสิทธิภาพเชิงเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพราะมาตรฐาน DVB-T2
ได้ร ับ การพัฒ นาจากกลุ่ ม ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นวิศ วกรรมจากทวีป ยุ โ รป เป็ น ที่ย อมรับ ในด้า น
ประสิทธิภาพและการใช้งานในอนาคตอีกยาวนาน รองรับจานวนผูป้ ระกอบการได้มากขึน้
2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ ในการเปลีย่ นการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ
อนาล็อกมาเป็ นระบบดิจทิ ลั นัน้ ผู้ชมจะต้องรับภาระในการจัดหาอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ เช่น
กล่องรับสัญญาณ,เสาอากาศ เป็ นต้น มาตราฐาน DVB-T2 เป็ นมาตรฐานประชากรส่วนใหญ่ทวั ่
โลกเลือกใช้ จึงส่งผลให้การผลิตอุปกรณ์จานวนมากเกิดความประหยัดเชิงขนาด (Economy of
Scale) และทาให้อุปกรณ์มาตรฐานนัน้ ๆ มีราคาลดลง
3) ความสอดคล้องกับประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน มาตราฐาน DVB-T2 เป็น
มาตรฐานทีภ่ ูมภิ าคอาเซียนตกลงร่วมกันใช้มาตรฐานนี้ เพื่อการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทาง
เศรษฐศาสตร์
และได้จดั ระเบียบเรียงช่องใหม่ในระบบทีวดี จิ ทิ ลั ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558ก)
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ตารางที่ 2.2 มาตรา 11 พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (2551)
1.บริการสาธารณะ

2.บริการธุรกิจ

(1) ช่องบริการ
สาธารณะ
ความคมชัดระดับ
ปกติ (SD) และ
ความคมชัดสูง
(HD)
มี 12 ช่อง คือ

(2) ช่องเด็ก
เยาวชนและ
ครอบครัว
ความคมชัด
ระดับปกติ
(SD)
มี 3 ช่อง

ช่อง1 –ช่อง5
กองทัพบก
ช่อง 2 – ช่อง NBT
ช่อง 3 – ไทยพีบเี อส
(ข่าว)
ช่อง 4 – ไทยพีบเี อส
(เด็กและเยาวชน)
ช่อง 5 – การศึกษา
และความรู้
ช่อง 6 – ศาสนา
ศิลป วัฒนธรรม
ช่อง 7 – สุขภาพ
กีฬา คุณภาพชีวติ
ช่อง 8 – ความ
มันคงของรั
่
ฐ
ช่อง 9 – ความ
ปลอดภัยสาธารณะ

ช่อง 13 –
BEC(ช่อง3)
ช่อง 14 MCOT
ช่อง 15 –
TV Pool

3.บริการ
ชุมชน
(3) ช่อง
(4) ช่อง
(5) ช่อง
(6) ช่อง
ข่าวสารและ วาไรตี้
วาไรตี้
ชุมชน
สาธารณะ
ความคมชัด ความคมชัด ความคมชัด
ความคมชัด ระดับปกติ สูง
ระดับปกติ
ระดับปกติ
(SD)
ความคมชัด (SD)
(SD)
มี 7 ช่อง
ระดับสูง
มี 12 ช่อง
มี 7 ช่อง
(HD)
มี 7 ช่อง
ช่อง 16 –
ช่อง 23 – ช่อง 30 – ช่อง 37 ถึง
TNN
Workpoint MCOT
48 ยังไม่
ช่อง 17 –
ช่อง 24 – ช่อง 31 – จัดสรร
TVpool
True
GMM
ช่อง 18 –
ช่อง 25 – ช่อง 32 –
Daily-news Gmm
ไทยรัฐ
ช่อง 19 –
ช่อง 27 - ช่อง 35 –
SpringNews RS
ช่อง7
ช่อง 20 –
ช่อง 28 – ช่อง 36 –
Bright TV BEC
PPTV
ช่อง 21 –
ช่อง 29 –
Voice TV
MONO
ช่อง 22 –
Nation
Channel
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
1.บริการสาธารณะ

2.บริการธุรกิจ

3.บริการ
ชุมชน
(1) ช่องบริการ
(2) ช่องเด็ก (3) ช่อง
(4) ช่อง
(5) ช่อง
(6) ช่อง
สาธารณะ
เยาวชนและ ข่าวสารและ วาไรตี้
วาไรตี้
ชุมชน
ความคมชัดระดับ ครอบครัว
สาธารณะ
ความคมชัด ความคมชัด ความคมชัด
ปกติ (SD) และ
ความคมชัด ความคมชัด ระดับปกติ สูง
ระดับปกติ
ความคมชัดสูง (HD) ระดับปกติ ระดับปกติ (SD)
ความคมชัด (SD)
มี 12 ช่อง คือ
(SD)
(SD)
มี 7 ช่อง
ระดับสูง
มี 12 ช่อง
มี 3 ช่อง
มี 7 ช่อง
(HD)
มี 7 ช่อง
ช่อง 10 – ความ
เข้าใจระหว่าง
รัฐบาล รัฐสภากับ
ประชาชน
ช่อง 11 – ส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ช่อง 12 – เด็กและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส

สาหรับแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็ นพืน้ ฐานเพื่อศึกษาลักษณะของผูช้ มทีวดี จิ ทิ ลั
โดยวิเคราะห์สาเหตุปจั จัยพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการและความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไร
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2.3 แนวความคิ ดเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
การจาแนกประเภทของสื่อโทรทัศน์มกั ไม่นิยมจาแนกประเภทของสถานีแบบ Format
Station เช่น การจาแนกประเภทของรายการสถานีวทิ ยุ เนื่องจากสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมัก
ต้องให้บริการเนื้อหาสาระทีห่ ลากหลายแก่ผชู้ มหลายกลุ่ม (กิตมิ า สุรสนธิ, 2552) การจาแนก
ประเภทของรายการจึงเน้นทีป่ ระเภทของเนื้อหาสาระ (Genre) ดังนี้
1) รายการประเภทสารคดี หรือรายการจากข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ (News
and Reality Programme หรือ Non-fiction) ได้แก่
(1) รายการข่าวและวิเคราะห์ขา่ ว (News and Current Affairs)
(2) รายการสารคดี (Feature and Documentary)
(3) รายการการศึกษา (Education)
(4) รายการสนทนา (Talk)
(5) รายการบรรยายนอกสถานทีใ่ นการถ่ายทอดต่าง ๆ (Commentary on Public
Events)
2) รายการแนวจินตคดีหรือบันเทิง (Imaginative Fiction Programme or
Entertainment Programme) ได้แก่
(1) รายการละครโทรทัศน์ (Television Drama or Soap Opera)
(2) รายการตลก (Situation Comedy)
(3) รายการภาพยนตร์ (Movies)
(4) รายการการ์ตูน (Cartoon)
(5) รายการเกมส์และแข่งขันตอบปญั หา (Game and Quiz Show)
(6) รายการปกิณกะบันเทิง (Light Entertainment)
(7) รายการดนตรีและเพลง (Music)
(8) รายการกีฬา (Sports)
3) รายการแนวการมีส่วนร่วมของผูช้ มและวิทยากร (Audience Oriented Programme)
ได้แก่
(1) รายการเปิดสายจากผูฟ้ งั (Phone-In)
(2) รายการอภิปราย (Discussion)
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4) รายการโฆษณา (Commercial Programme) ได้แก่
(1) รายการโฆษณาสินค้า หรือ Home Shopping
(2) รายการประกาศบริการ
การจ าแนกประเภทของตามเนื้อ หาสาระ (Genre) ทาให้ส ะดวกสาหรับผู้ผ ลิต ผู้จ ดั
รายการและผู้ชม เข้าใจง่ายว่ารายการแต่ละประเภทมีลกั ษณะอย่างไร มีความยาวเท่าไหร่ มี
แนวการผลิตแบบไหน เป็ นต้น เช่น รายการ Dramedy เป็ นรายการแนวผสมละครกับแนวตลก
หรือเรียกว่า Comedy Drama รายการ Docudrama เป็นรายการสารคดีผสมละคร เป็ นต้น
2.3.1 ความหมายและความสาคัญของข่าวโทรทัศน์
ข่าวโทรทัศน์ (Televesion News) เป็ นประเภท Journalistic Program ซึง่ ประกอบด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญ คือ ต้องเป็ นเรื่องจริง มีองค์ประกอบของข่าว อันได้แก่ ความรวดเร็ว ทัน
ต่อ เหตุ ก ารณ์ มีค วามใกล้ชิด มีค วามสาคัญ หรือ ความเด่น และมีผ ลกระทบต่ อ คนส่ ว นใหญ่
ปจั จุบนั ข่าวโทรทัศน์ นับว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็ นการนาเสนอทัง้ ภาพและเสียง ทาให้
ผู้ชมรายการรู้สกึ ร่วมกับเหตุการณ์ท่เี ป็ นข่าว ถ้ามีการนาเสนอข่าวที่ดี ให้ขอ้ เท็จจริง มีความ
รวดเร็ว ผู้ช มรายการมีค วามเชื่อ ถือ ในข่ า ว ก็จ ะน ามาซึ่ง รายได้จ ากโฆษณาต่ อ ทางสถานี
(กุลทิพย์ ศาสตระรุจ,ิ 2556)
นอกจากนี้ข่าวโทรทัศ น์ ยงั มีบทบาทสาคัญ ในฐานะเป็ นช่อ งทางในการแพร่กระจ่า ย
ข่าวสารที่มศี กั ยภาพสูงปจั จุบนั ประชาชนแทบทุกครัวเรือนมีเครื่องรับโทรทัศน์ แม้ในชนบทที่
ห่างไกล ทาให้ขา่ วโทรทัศน์สามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้ มได้ในจานวนมากในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว ข่าว
ทีน่ าเสนอทางโทรทัศน์นัน้ สร้างความกระจ่างชัดแก่ผชู้ มเพราะภาพข่าวช่วยทาให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดี
2.3.2 ประเภทรายการข่าวโทรทัศน์
ประเภทของรายการข่าวมีการเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับความนิยมของผูช้ มรายการ
และขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละสถานี อย่างไรก็ดี การแบ่งประเภทของข่าวก็เช่นเดียวกับข่าว
หนังสือพิมพ์ ทีแ่ บ่งประเภทตามเนื้อหาสาระของข่าว (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ,ิ 2556) ดังนี้
2.3.2.1 ข่าวหนัก (Hard New) หมายถึง ข่าวทีอ่ าจทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
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ในชีว ิต ความเป็ นอยู่ข องคนในสัง คมเนื้ อ ของข่าวมุ่ง ให้ค วามรู้แ ละประโยชน์ ต่ อ ผู้ชมในการ
ตัดสินใจต่อไป ข่าวทีส่ ่งผลกระทบในทางบวกและลบต่อผูช้ มการนาเสนอข่าวส่งผลกระทบต่อคน
ในวงกว้าง อาทิ การขึน้ ราคาน้ ามัน การเลือกตัง้ การลดอัตราภาษี ข่าวประเภทนี้ ได้แก่ ข่าว
การเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวภัยพิบตั ิ
2.3.2.2 ข่าวเบา (Soft News) หมายถึง เป็นข่าวทีเ่ น้นให้ผชู้ มมีอารมณ์รว่ มใน
การนาเสนอทาให้ผู้ชมเกิดความรูส้ กึ รัก เกลียดชังกับเรื่อง หรือบุคคลที่ตกเป็ นข่าว แต่เนื้อหา
ข่าวไม่มผี ลต่อการดาเนินชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนแต่อย่างใด การนาเสนอข่าวประเภทนี้
ก็เพื่อสนองความอยากรูอ้ ยากเห็นของมนุ ษย์ และอาจจะเป็ นเหตุผลทางธุรกิจขององค์กรสื่อ
เช่น ข่าวดาราแยกทางเดิน ข่าวเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ คนแต่งงานกับงู การทานาย
หมอดู เป็นต้น ซึง่ ข่าวประเภทนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคนบางคนและเพียงบางกลุ่มแต่ไม่ส่งผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงในระดับมหภาค
2.3.2.3 ข่าวภูมภิ าคหรือข่าวท้องถิน่ หมายถึง ข่าวภายในประเทศทีไ่ ม่ได้
เกิดขึน้ ในเมืองหลวงหรือปริมณฑล และเป็ นข่าวที่มคี วามสาคัญหรือ ผลกระทบต่อประชาชนใน
ภูมภิ าคหนึ่งเป็ นส่วนใหญ่ รวมทัง้ บุคคลที่เป็ นข่าว เนื้อหาของข่าวเกี่ยวข้องกับความเป็ นไปใน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ
2.3.2.4 ข่าวต่างประเทศ หมายถึง ข่าวรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายนอกประเทศ โดยได้รบั สัญญานข่าวดาวเทียมและทางเครื่องโทรพิมพ์ เจ้าหน้ าที่
แปลข่าวเป็นภาษาไทย และคัดเลือกข่าวทีเ่ ป็นทีส่ นใจต่อผูช้ มนามาออกอากาศ ซึง่ รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ขา่ วต่างประเทศด้วย
2.3.3 รูปแบบรายการข่าวโทรทัศน์
รูปแบบการเสนอรายงานข่าวโทรทัศน์เป็ นลักษณะรูปแบบรายการที่กระตุ้นและดึงดูด
ความน่าสนใจของผูร้ บั ข่าวสารเป็นอย่างดี ลักษณะการนาเสนอข่าวโทรทัศน์สามารถสร้างความ
ประทับใจ สนองความอยากรูแ้ ละมีผลกระทบต่อผูช้ ม รูปแบบของรายการข่าวโทรทัศน์ทส่ี าคัญ
(กุลทิพย์ ศาสตระรุจ,ิ 2556) ได้แก่
2.3.3.1 รายการข่าว (News Program) เป็นการรายงานเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
แต่ละวัน ได้แก่ ข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา เป็ นต้น รายการข่าวถือเป็ นรายการ
หลักของสถานีทม่ี กี ารนาเสนอทัง้ ในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็น รายการข่าวของทางสถานีใน
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ช่วงเวลาไพร์มไทม์นัน้ หากสร้างความน่ าเชื่อต่อผู้ชมให้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องได้จะทา
รายได้ให้แก่สถานีอย่างมาก ทัง้ นี้ต้องมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ คือ วิธกี ารนาเสนอและช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับกลุ่ ม เป้า หมาย ในรายการข่า วนั น้ ตัว ผู้ประกาศข่ าว คือ ผู้ส ร้างจุด สนใจให้แ ก่
รายการข่าว
2.3.3.2 รายการวิเคราะห์ขา่ ว (News Analysis) เป็นการเสนอข่าวเรือ่ งใดเรือ่ ง
ั หาที่เ กิด ขึ้น ความเป็ น มาของป ญ
ั หาและ
หนึ่ ง อย่ า งละเอีย ด โดยเสนอเบื้อ งหลัง ของป ญ
เหตุการณ์ต่างๆ โดยวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน้ เป็ นต้น รายการ
ประเภทนี้เน้นการนาเสนอความคิดเห็น การวิเคราะห์เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นข่าวเพื่อผู้ชมได้รบั ทราบ
ทัศ นะมุมมองที่ห ลากหลายนอกเหนือ ไปจากข้อเท็จจริงที่เ ป็ นข่าว การทารายการวิเ คราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์โดยไม่มคี วามเป็นกลาง หรือขาดข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงก็อาจจะกระทบต่อบุคคล
หรือองค์กรให้เกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ดรี ายการวิเคราะห์ข่าวเป็ นเพียงการนาเสนอความ
คิดเห็นบางส่วนเท่านัน้ ไม่ใช้ขอ้ เท็จจริงทัง้ หมด และเป็ นการใช้ทศั นะทีแ่ ตกต่ าง หากผูด้ าเนิน
รายการมีทกั ษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจก็อาจจะชี้นาประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะได้
ส่วนใหญ่แล้วรายการวิเคราะห์ขา่ วจะจัดเป็นรายการสด ทัง้ ระลึกว่ารายการวิเคราะห์ข่าวจะไม่ได้
ให้ข้อ สรุป หรือ ข้อ สรุป ที่ช ัด เจนนัก แต่ เ ป็ น การน าเสนอข้อ มูล ข้อ คิด เห็น ที่ ถือ เป็ น การให้
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อ ขยายความได้ชดั เจนในประเด็นที่เ ป็ นข่าวมากขึ้น ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับ
วิจารณญานของผูช้ มทีจ่ ะตัดสินเป็ นการให้ขอ้ มูลผูช้ มได้เปรียบเทียบข้อมูลความเห็น (มุมมอง)
จากกลุ่มบุคคลต่างสาขาอาชีพ
2.3.3.3 รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) รายการประเภทนี้เป็น
รายการทีน่ าข้อเท็จจริงทีเ่ กิดจากรายการข่าวทีเ่ กิดขึน้ ในเหตุการณ์ปจั จุบนั มานาเสนอในเชิงลึก
อย่างละเอียด เป็ นรายการที่นาเสนอเบื้อ งหลังข่าวตามข้อ เท็จจริง ความเป็ นมาของสาเหตุ
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ รายการสารคดีเชิงข่าวมุ่งตอบคาถามในใจผูช้ มว่าใคร อะไร ทีไ่ หน
เมือ่ ใด ทาไม อย่างไร โดยมุง่ เสนอข่าวให้สมดุลทัง้ สองด้าน
การผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวจาเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลและประเด็นการศึกษา
ที่ให้มติ ใิ นเชิงลึกเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างที่เป็ น
ประเด็นสาธารณะ มีลกั ษณะการนาเสนอเหมือนหนังสือพิมพ์ เป็ นการรายงานการวิจยั ของ
เรื่อ งราวเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นประเด็นทางสังคม การเมือ งเศรษฐกิจ เนื่อ งจาก
รายการข่าวถู ก จากัด ด้ว ยเวลาในการน าเสนอแต่ ล ะวันเพียง 2-3 นาทีต่ อ ชิ้น ข่าว ท าให้ไ ม่
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สามารถนาเสนอข้อ มูลได้ครบทุกด้าน รายการสารคดีเชิงข่าวจึงเป็ นรายการที่มาตอบสนอง
เนื้อหาข่าวเชิงลึกเพื่อให้รายละเอียดของข่าวทีเ่ กิดขึน้ ให้ขอ้ เท็จจริงครบทุกด้าน ตัวอย่างรายการ
สารคดีเชิงข่าวในสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ได้แก่ รายการเรื่องจริงผ่านจอ รายการเปิ ดปม รายการ
ย้อนรอย เป็นต้น
2.3.3.4 รายการวิจารณ์ขา่ ว (News Commentary) เป็นการรายการข่าวแบบ
เสนอความคิดเห็นประกอบ เพื่อเป็ นการให้ความคิดเห็น เป็ นการตีความของเรื่องทีเ่ ป็ นข่าวอยู่
ในขณะนัน้ รายการประเภทนี้สามารถชักจูงให้ผฟู้ งั เกิดความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของ
ผูว้ จิ ารณ์ขา่ วได้
สาหรับประเภทของรูปแบบรายการข่าวโทรทัศ น์ ได้มกี ารปรับเปลี่ยนในช่ว ง
ระยะ 10 ปีท่ผี ่านมา ทัง้ รูปแบบวิธกี ารนาเสนอ โดยผู้ประกาศข่าวไม่ได้ทาหน้าทีอ่ ่านข่าวแต่
เพียงอย่างเดียว แต่มลี ลี าและลักษณะการนาเสนอแบบเล่าข่าว มีการนาเสนอรายงานพิเศษ
ประกอบข่าว รวมทัง้ มีก ารสัม ภาษณ์ ส ดผู้ท่ตี กเป็ นข่าว หรือ ผู้ใ กล้ชิดเหตุ การณ์ ท่ีเ ป็ น ข่า ว
เพื่อให้ขา่ วมีความสมจริง ใกล้ชดิ ทันเหตุการณ์และเป็นกันเองกับผูช้ มให้ได้มากทีส่ ุด
2.3.4 การนาเสนอรายการข่าวโทรทัศน์
การนาเสนอข่าวโทรทัศน์ประกอบไปด้วย ผู้ประกาศ รูปแบบของการรายงานข่าว และ
ภาพประกอบข่าว การนาเสนอข่าวโทรทัศน์ จ ะต้องถูกต้องเป็ นกลางและมีความสมดุลในการ
นาเสนอข่าว การแบ่งประเภทตามลักษณะการนาเสนอข่าวโทรทัศ น์ ท่ปี รากฏอยู่ใ นปจั จุบนั
สามารถแบ่งได้ 3 วิธ ี (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ,ิ 2556) ดังนี้
2.3.4.1 การนาเสนอรายการจากทางสถานี (Straight Newscast) เป็นวิธกี าร
นาเสนอรายการข่าวตามปกติของการนาเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ทวไปจะต้
ั่
องมีผปู้ ระกาศข่าว
อ่านข่าวโดยตรงจากทางสถานี อาจจะเป็ นผูป้ ระกาศข่าวคนเดียว หรือ แบบผูป้ ระกาศข่าวร่วม
ผูป้ ระกาศข่าวหลักและผูป้ ระกาศข่าวร่วมมีหน้าทีป่ ระกาศและเชื่อมโยงชิน้ ข่าวต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามบทโทรทัศน์ ของการรายงานข่าว เพื่อทาให้ข่าวชิ้นนัน้ นาเสนออย่างราบรื่น บางสถานีมที มี
ผู้ประกาศข่าว ที่นอกจากจะมีผู้ประกาศข่าวร่วมแล้ว ก็จะมีผู้ประกาศข่าวกีฬา และผู้ประกาศ
ข่าวต่างประเทศประกอบการนาเสนอข่าวแบบนี้ ผู้ประกาศข่าวนอกจากจะอ่านข่าวจากหน้ า
กล้องโทรทัศน์ (On Camera) หรืออ่านข่าวหลังกล้องประกอบภาพ (Off Camera) แล้วก็จะต้อง
นาเสนอโดยการอ่านข่าวประกอบภาพ (Illutrated Newscast) ด้วย
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ปจั จุบนั การรายงานข่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมผู้ประกาศข่าวออกมาอ่าน
ข่าวด้วยภาพและลีลาทีเ่ รียบง่าย แต่ในการนเสนอข่าวยุคปจั จุบนั ผูป้ ระกาศข่าวมีลกั ษณะคล้าย
กับผู้มาเล่าข่าว โดยเริม่ จากการเกริน่ นาแล้วนาเสนอด้ว ยลีลาที่เป็ นกันเองกับผู้ชมทางบ้าน
บางครัง้ มีการหยอกล้อรับส่งกับผู้ประกาศข่าวด้วยกัน และมีการดึงบุคคลผูม้ ชี ่อื เสียงเป็ นที่รจู้ กั
กันดีมาเป็ นผูป้ ระกาศข่าว ทาให้รายการข่าวปจั จุบนั ไม่แตกต่างจากรายการบันเทิงทีม่ ผี ปู้ ระกาศ
ข่าว คือ ดาราและเป็ นผูส้ ร้างความนิยมต่อรายการ ซึง่ บางทัศนะทาให้ข่าวทีน่ าเสนอขาดความ
น่าเชื่อถือได้
2.3.4.2 การนาเสนอรายการข่าวถ่ายทอดสด (Live Progam) เป็นวิธกี ารนา
เสนอรายการข่าวทีอ่ อกอากาศสด หรือการถ่ายทอดเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในขณะนัน้ เช่น การ
ถ่ายทอดสดข่าวพระราชพิธสี าคัญ การถ่ายทอดสดข่าวกีฬา การถ่ายทอดสอดการอภิป รายใน
สภาผู้แทนราษฎร การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ ภยั พิบตั ติ ่างๆ โดย
ผู้บรรยายถ่ ายทอดเรื่อ งราวตลอดรายการ และมีการพู ดเชื่อ มโยมเหตุ การณ์ กับผู้เ กี่ยวข้อ ง
ตลอดจนการนาเสนอความเป็ นมาของเรื่องประกอบกับการนาเสนอภาพ การนาเสนอข่าวด้วย
การถ่ายทอดสด ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความรูค้ วามสามารถสูง มีปฏิภาณไหวพริบและการตัดสินใจ
ทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนการแก้ปญั หาเฉพาะหน้ ามากกว่าการนาเสนอข่าวโดยตรงจากทาง
สถานี
การนาเสนอข่าวถ่ายทอดสดนัน้ มุ่งให้ผฟู้ งั มองเห็นภาพเหตุการณ์เสมือนได้เข้า
ไปอยู่ในเหตุการณ์นัน้ จริงๆ ความยากของวิธกี ารนาเสนอรายการประเภทนี้ นอกจากเทคนิค
การถ่ายทอดทีต่ ้องประสานขัน้ ตอนกับฝ่ายเทคนิคและช่างภาพแล้ว การบรรยายเหตุการณ์จาก
สถานีทเ่ี กิดข่าวจึงมีส่วนสาคัญเพราะจะช่วยสร้างให้ผู้ฟงั เกิดความเข้าใจและจินตนาการตามได้
ดังนัน้ ผู้ส่อื ข่าวที่ทาหน้าที่รายงานสดต้องกาหนดจุดที่เห็นเหตุการณ์ได้ชดั เจนเพื่อง่ายในการ
บรรยาย มีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมอย่างเพียงพอ มีเทคนิคการบรรยาย การใช้ภาษาให้ผู้ฟงั
เข้าใจง่าย รายการถ่ายทอดสดมักเป็ นรายการในโอกาสพิเศษ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การ
ถ่ายทอดพิธสี าคัญๆ การเลือกตัง้ หรือในเหตุการณ์วกิ ฤต เช่น การชิงตัวประกัน การก่อการร้าย
การปฏิวตั ิ การเกิดภัยพิบตั ิ ไฟไหม้ การเกิดระเบิด
2.3.4.3 การแถลงการณ์หรือข่าวด่วน (Bulletin/News Flash) ข่าวสาคัญที่
ออกอากาศคันรายการที
่
่กาลังแพร่ภาพตามปกติ เช่น การเกิดอุบตั เิ หตุ เครื่องบินตก ข่าวการ
ปฏิวตั ิ ข่าวเกีย่ วกับการเสียชีวติ ของบุคคลสาธารณะทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของผูช้ ม
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2.3.5 การรายงานข่าวโทรทัศน์
ศาสตร์ของการรายงานข่าวโทรทัศน์ คือ การรายงานเรื่องสาคัญทีเ่ ป็ นข่าวและเป็ นการ
นาเสนอข่าวความจริงต่อผูช้ ม ผูร้ ายงานข่าวจะต้องนาเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงมานาเสนอและนา
เรื่องราวที่เป็ นขาวนัน้ จะต้องเชื่อมโยงความสนใจของผู้ชมรายการได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
ผูร้ ายงานข่าวสามารถสร้างจุดเด่นของข่าวให้มคี วามน่ าสนใจ มีเอกลักษณ์ในการนาเสนอข่าว
เพื่อให้ผชู้ มสนใจ จดจาและติดตามรายการ การรายงานข่าวโทรทัศน์ถอื เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายเมื่อ
ได้มกี ารวางแผนและรวบรวม เรียบเรียงข่าวลักษณะการรายงานข่าวโทรทัศน์โดยทัวไปแบ่
่
งเป็ น
3 ประเภท (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ,ิ 2556) ดังนี้
1) การรายงานสดในสตูดโิ อ/ห้องส่ง (Live Program in Studio) การนาเสนอรายการ
สดถือเป็ นรายการข่าวที่ผู้ประกาศข่าวนาเสนอสดในห้องส่ง และออกอากาศพร้อมกันไปทันที
ทัง้ นี้มผี ู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าวจะต้อ งมีการซ้อ มการออกอากาศล่วงหน้ า และ มีก ารนัด
หมายกันระหว่างผู้ผลิต ผู้กากับรายการ และช่างกล้อง เพื่อทราบลาดับในการนาเสนอ ซึ่งใน
การรายงานข่าวโทรทัศน์จะมีการตัดต่อภาพไปยังเทปข่าว รวมทัง้ การนาเสนอรายงานข่าวจาก
พืน้ ทีใ่ นระหว่างการออกอากาศ
2) การรายงานสดจากสถานทีเ่ ป็นข่าว เป็นรายการทีน่ าเสนอด้านข่าวจากสถานทีเ่ กิด
เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นการถ่ายทอดจากพืน้ ที่ โดยเฉพาะข่าวอุบตั เิ หตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบตั ิ
ต่างๆ ทีผ่ สู้ ่อื ข่าวจะต้องนาเสนอภาพและเสียงในเหตุการณ์เพื่อให้ผชู้ มเกิดความใกล้ชดิ กับเรื่อง
ที่เป็ นข่าว การรายงานสดเป็ นรูปแบบการรายงานข่าวที่นาเสนอในเหตุการณ์จริง บันทึกเวลา
จริงในการออกอากาศสดจากสถานที่เกิดเหตุ ถือเป็ นจุดแข็งของรายการข่าวโทรทัศน์ ทักษะ
ของการรายงานสดความส าคัญ อยู่ท่ี ตัว นั ก ข่ า ว กล่ า วคือ นั ก ข่ า วที่ร ายงานสดจะต้ อ งมี
ความสามารถในการายงานสดด้วยสมุดบันทึกเล็กๆ มีความมันใจและมี
่
ความสามารถในการจัด
เรียบเรียงข้อ มูลในสถานการณ์คบั ขันได้เป็ นอย่างดี โดยไม่มกี ารเรียบเรียงล่ว งหน้ า นักข่าว
โทรทัศน์ทด่ี าเนินรายการถ่ายทอดสดจะต้องมีประสบการณ์ในงานข่าว ทราบว่าจุดเด่นของเรื่อง
ทีเ่ ป็นข่าวนัน้ อยูท่ ใ่ี ด ก็จะสามารถทีจ่ ะเรียบเรียงข่าวเพื่อออกอากาศในเวลากระชัน้ ชิดได้
การนาเสนอรายงานสดทางโทรทัศน์ นักข่าวยังต้องทาโครงร่างบทโทรทัศน์เพื่อเตรียม
สาหรับการออกอากาศบทในส่วนของการตัดภาพไปถ่ายทอดสด โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาจาก
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ห้องส่งจากทางสถานี กระบวนการรายงานสดจะประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ ิ
, 2556) ดังนี้
1)
2)
3)
4)

การนาเสนอรายงานข่าวจากสถานีทเ่ี กิดเหตุการณ์จริง
การส่งคาถามและคาตอบทีผ่ สู้ ่อื ข่าวสัมภาษณ์สดในเหตุการณ์ให้กบั ผูป้ ระกาศข่าว
การดาเนินการสัมภาษณ์บุคคลทีจ่ ะนาเสนอบนจอโทรทัศน์
การรายงานข่าวแบบบันทึกล่วงหน้า (Video Tape Recording) หรือรายการข่าว

แห้ง
เป็นรายการข่าวทีไ่ ด้จดั ทาไว้ล่วงหน้าโดยบันทึกรายการลงในเทปโทรทัศน์ แล้วนาเทป
ข่าวโทรทัศน์ทบ่ี นั ทึกรายการลงไว้แล้วมาแพร่ภาพออกอากาศจริงๆ อีกทีหนึ่ง รายการข่าวแบบ
นี้นบั ว่าเป็นรายการทีท่ มี ข่าวผลิตได้ตรงตามแนวคิดของเรื่องได้ถูกต้อง สามารถแทรกภาพและ
เสียงได้ตรงตามบทโทรทัศน์ ทีมข่าวสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดว้ ยการบันทึกและตัดต่อเทป
2.3.6 ความหมายและความสาคัญของรายการปกิ ณกะบันเทิ ง
1) ความหมายของรายการปกิณกะบันเทิงรายการปกิณกะบันเทิง หรือในภาษาอังกฤษ
จะใช้คาว่า “ไลท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” (Light entertainment) และอินโฟเทนเมนท์” (Infotainment)
ถือเป็นความพยายามในการจัดประเภทรายการทีอ่ ยูร่ ะหว่างรายการสาระ เช่น ข่าว สารคดี และ
รายการบันเทิง เช่น ละคร และกีฬา โดยถือ เป็ นรายการที่มที งั ้ สาระและบันเทิงประปนกันไป
หรือ รายการที่อยู่ระหว่างสาระและบันเทิงโดยใช้สาระความจริงมานาเสนอเพื่อความบันเทิง
Crisell (2006 อ้างถึงใน กาจร หลุยยะพงศ์, 2556) เฉกเช่น รายการเกมโชว์ (Game Show)
รายการสนทนา (Talk Show) รายการเรียลลิต้ที วี ี (Reality TV) รายการวิถชี วี ติ (Lifestyle
Programme) เป็ นต้น ดังนัน้ ผูผ้ ลิตรายการจึงต้องผสมสัดส่วนระหว่างสาระกับบันเทิงเพื่อทีจ่ ะ
ได้ทาให้ผชู้ มได้รบั ทัง้ ความรูค้ ่กู บั ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน
นัยของการจัดแบ่งรายการเป็ น รายการปกิณกะบันเทิงได้รบั คาวิจารณ์จากนักวิชาการ
ด้านโทรทัศน์ศกึ ษาหลากหลายด้าน (กาจร หลุยยะพงศ์, 2556) ดังนี้
ประการแรก นักวิชาการกลุ่มแรกมองว่า การนิยามรายการปกิณกะบันเทิงอาจแฝงด้วย
อคติแห่งการมองรายการที่มุ่งเน้ นความบันเทิงในแง่ลบ เนื่องด้วย คาดังกล่าวมักจะเป็ นการ
จัดแบ่งรายการตามสถานีโทรทัศน์สาธารณะในแถบยุโรปทีม่ เี ป้าหมายเพื่อสาธารณะมากกว่าผล
กาไรและการทาเพื่อผูบ้ ริโภค
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ประการที่ส อง รายการปกิณ กะบันเทิง ยังได้ร บั ค าวิจ ารณ์ ใ นหมู่นัก วิช าสายสื่อ สาร
การเมือง (Political Commucation) ในอดีตว่า วาทกรรมเชิงอารมณ์ของมนุ ษย์คอื ความบันเทิง
กาลังเอาชนะสาระและสาธารณะ เพราะรายการดังกล่าวมั กจะนาเสนอประเด็นส่ ว นตัว ของ
ปจั เจกบุคคล เช่น ความฝนั ของดาราและผูค้ นทัวไป
่ ชีวติ แม่บา้ น การแข่งขัน การแอบมองชีวติ
ผูค้ น
2) ความสาคัญของรายการปกิณกะบันเทิง ขณะทีใ่ นอีกด้านหนึ่งรายการปกิณกะ
บันเทิงถูกวิจารณ์ในแง่ลบว่า เป็ นรายการที่ไม่ต่างจากรายการบันเทิง คือมุง้ เน้ นความบันเทิง
และรายการดังกล่าวมักจะตอบรับกับรสนิยมต่ าต้อยของมนุ ษย์ ดังเช่น การซุบซิบ การนินทา
การแอบมอง การแข่ง ขัน และเป็ น รายการที่ไ ม่ค่ อ ยใช้ศิ ล ปะในการสร้า งสรรค์เ ท่ า ไหร่นั ก
Tunstall (1993 อ้างถึงใน กาจร หลุยยะพงศ์, 2556) เพราะมักจะผลิตซ้าไปซ้ามาและมีรปู แบบ
คงที่
รายการปกิณกะบันเทิงเป็ นรายการทีต่ ้องศึกษาด้วยเหตุผล (กาจร หลุยยะพงศ์, 2556)
ดังนี้
1) รายการปกิณกะบันเทิงเป็นหนึ่งในตระกูลหรือประเภทรายการ (Genre)
(1) แนวทางการผลิต
(2) เมือ่ เข้าใจลักษณะดังกล่าวแล้วก็จะนาไปสู่การพัฒนารายการ
(3) แนวคิดทีแ่ ฝงอยูใ่ นรายการ
2) รายการปกิณกะบันเทิงยืนยงคงอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ของโทรทัศน์จวบ
จนกระทังป
่ จั จุบนั
3) รายการปกิณกะบันเทิงตอบรับกับความต้องการของกลุ่มผูช้ ม
4) รายการปกิณกะบันเทิงยังเป็นหนึ่งในรายการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนด้าน
โฆษณา
5) การผสมผสานระหว่างสาระและความบันเทิง
2.3.7 ประเภทของละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์จดั เป็นตระกูล (Genre) ชนิดหนึ่งของรายการโทรทัศน์ แต่มกี ารแบ่งซอย
เป็ นตระกูลย่อย (Subgenre) ในความเป็ นตัวละครอีกหลายประเภท และตระกูลย่อยๆ (สมสุข
หินวิมาน, 2557) โดยสรุปได้ดงั นี้
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1) การจาแนกประเภทตัวละครด้วยเกณฑ์ “รูปแบบการนาเสนอ” สามารถจาแนก
ประเภทของละครโทรทัศน์ได้เป็น 7 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้
(1) ละครประเภทจบในหนึ่งตอน (Single Play หรือ Teleplay) เป็นละคร
โทรทัศน์ ประเภทที่มมี านานตัง้ แต่ยุคยังไม่มเี ทคนิคการบันทึกเทป การตัดต่อ และการถ่ายทา
นอกสถานที่ เนื่อหาจะนาเสนอเป็ นประเด็นๆ ไปในแต่ละครัง้ (Topical Issues) และบ่อยครัง้ ที่
เนื้อเรือ่ งก็มกั จะนามาจากละครเวทีคลาสสิคต่างๆ และนามาแสดงสดในห้องส่งเพื่อแพร่ภาพให้
จบในตอน
(2) ละครสัน้ จบเป็นตอนๆ หรือซีรสี ์ (TV Series) ละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะ
เป็ นละครสัน้ ๆ ที่ออกอากาศเป็ นประจาในลักษณะเป็ นตอนๆ (Episodes) และแพร่ภาพแต่ละ
ครัง้ ก็จะจบภายในระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที เนื้อหาในแต่ละตอนจะเป็ นแนวเดียวกัน และ
ใช้ผแู้ สดงชุดเดียวกัน เพียงเรือ่ งราวในแต่ละตอนก็จะเปลีย่ นไป
(3) ละครเรือ่ งยาวทีเ่ ล่นหลายตอนจบ (TV Serials) เป็นละครทีแ่ บ่งซอยเนื้อหา
เป็นหลายๆ ตอน อาจจะประมาณ 12-14 ตอนจบ จนถึง 20-30 ตอน หรือในบางครัง้ อาจมีความ
ยาวมากกว่านัน้
(4) ละครสัน้ 2-3 ตอนจบ หรือมินิซรี สี ์ (Miniseries) เป็นละครทีอ่ อกอากาศ
ขนาดสัน้ 2-3 ตอน ผู้แสดงเป็ นชุดเดียวกันจนจบเรื่อง และเนื้อเรื่องหลังจบชุดแต่ละครัง้ จะไม่
เกีย่ วข้องกับละครเรือ่ งต่อไป
(5) ละครวาระพิเศษ (Drama Special) ได้แก่ ละครประเภททีอ่ อกอากาศใน
วาระโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันแม่ วันทีร่ ะลึกหน่วยราชการต่างๆ หรือละครแนวกุศล ละครแนว
นี้มกั จะเป็นละครสัน้ จบในตอนเดียว มักใช้เวลา 1-2 ชัวโมง
่
(6) ละครตลกสถานการณ์ หรือซิทคอม (Situation Comedy หรือ Sitcom) เป็น
ละครทีผ่ ูกเรื่องในลักษณะล้อเลียนสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจาวัน เป็ นละครจบในแต่
ละตอน และใช้นกั แสดงชุดเดียวกันเพื่อเล่นบทบาทเดิมในตอนถัดไป
(7) รายการกึง่ ละครกึง่ สารคดี (Drama Documentary) เป็นการผสมของ
รายการระหว่างสารคดีกบั เรื่องแต่งหรือละคร ที่ถูกจาลองเหตุการณ์เพื่อนาผู้ชมเข้าไปสารวจ
เรือ่ งจริงดังกล่าว เช่น เรือ่ งจริงผ่านจอ นาทีฉุกเฉิน เป็นต้น
2) จาแนกประเภทของละครโทรทัศน์ดว้ ยเกณฑ์ “เนื้อหาทีน่ าเสนอ” การจาแนกละคร
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โทรทัศน์ตามเกณฑ์ของเนื้อหา อาจจาแนกประเภทย่อยๆ เอาเป็ นหลายกลุ่มซึ่งประเภทเด่นๆ
(สมสุข หินวิมาน, 2557) มีดงั ต่อไปนี้
(1) ละครโรมานซ์/รักโรแมนติก (Romance) เป็นละครแนวทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาจาก
วรรณกรรมโรมานซ์ในยุคคลาสสิค เป็ นการนาเสนอความสาพันธ์ของชายหญิง ผิดหวังบ้าง สุข
บ้าง โศกบ้าง แต่กจ็ ะพยายามรักษาโครงหลักของ ความรักอันเป็ นนิรนั ดร์ หรือพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ
(2) ละครแนวตลก (Comedy) เป็นละครทีไ่ ด้รบั ความนิยมค่อนข้างสูงในหมู่
ผูช้ มทัง้ นี้ละครแนวนี้มกั จะเป็ นคาถามกับบรรทัดฐานต่างๆของสังคม รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้
พูดหรือสื่อสารในสิง่ ทีส่ งั คมไม่ให้พดู หรือสื่อสารได้
(3) ละครแนวย้อนยุค (Costume Darma) ละครแนวนี้โดยหลักๆ มักเป็นละครที่
สร้ า งขึ้น จากนวนิ ย ายที่ย้ อ นยุ ค ของบรรดานั ก ประพัน ธ์ ท่ีม ีช่ือ เสีย งต่ า งๆ และละครอิ ง
ประวัตศิ าสตร์ เช่น ทวิภพ เรือนมยุรา เป็นต้น
(4) ละครแนวตะวันตก (The Western) เนื้อหาของละครเกีย่ วพันกับคาวบอย
ตะวันตก การขีม่ า้ โรงเหล้า และการดวลปืนต่อสูก้ นั
(5) ละครแนวบู๊หรือละครแนวต่อสู้ (Action) ละครแนวนี้จะเน้นการต่อสู้
มากกว่าเน้ นที่ตวั ละคร ตัวอย่างเช่น ละครที่ผลิตโดยค่ายยูม่า หรือ ค่ายของ ฉลองภักดีวจิ ติ ร
อาทิ เรือ่ ง ทอง อังกอร์ เป็นต้น
(6) ละครแนวตารวจสืบสวนสอบสวน (The Police Serise) เนื้อหาของละครจะ
เป็ นแนวทีเ่ กี่ยวกับตารวจและนักสืบ และเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรม ซึ่งมักมีบทสรุปของ
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ์กฎหมายและการจัดระเบียบควบคุมทางสังคม
(7) ละครชีวติ ในโรงพยาบาล (Hospital Drama) เป็นละครทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้อง
กับปญั หาในวงการแพทย์และการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล โดยเน้นไปที่ชวี ติ การทางานแบบ
วิชาชีพของตัวละครหมอและพยาบาล
(8) ละครแนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction หรือ Sci-Fi) เป็นละครทีถ่ ูกผูกเรือ่ ง
กับสิง่ มีชวี ติ จากต่างดาว และถ่ายทาโดยใช้เทคนิคพิเศษทางด้านภาพและเสียงเป็นพืน้ ฐาน
(9) ละครซีรสี ว์ ยั รุน่ (Teen Serise) ละครแนวนี้จะผูกเนื้อหาให้เกีย่ วกับการใช้
ชีวติ ของวัยรุน่ ตัวอย่าง ซีรสี ฮ์ อโมน วัยว้าวุ่น
(10) ละครแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern Drama) เป็นละครทีม่ กี ารผกเรือ่ งเล่าที่
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ต่างไปจากขนบเดิมๆ ของละครโทรทัศน์ทวไป
ั ่ และอาจมีการลบเส้นแบ่งของการนาเสนอให้ม ี
ลักษณะกึ่งจริงกึ่งลวง เช่น ละครที่เกี่ยวกับการมีพลังในการต่อสู้ ละครที่ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ
เป็นต้น
2.3.8 ลักษณะและประเภทของรายการกีฬาทางโทรทัศน์
รายการกีฬาทางโทรทัศน์ มีลกั ษณะทีค่ ลุมเครือไม่ต่างจากรายการเกมโชว์ และมักอยู่
ในขอบข่ายของการถกเถียงในทางนิเทศศาตร์อยู่เสมอว่า รายการกีฬาเป็ นรายการลักษณะใด
กันแน่ ระหว่าง 3 ชุดขนบ (Conventions) ทางนิเทศศาสตร์ (กิตมิ า สุรสนธิ, ณัฐสุพงศ์ สุขโต
และทิฆมั พร เอื่ยมเรไร, 2557) ทีป่ ระกอบไปด้วย
1) รายการบันเทิงประเภทเบา (Light Entertainment)
2) ประเภทข่าวสาร (Journalism)
3) ประเภทละครเล่าเรือ่ ง (Drama)
Light Entertainment

Variety Show

Quizzes

Sit-Com

Infotainment

Soap
Opera

Topical Magazines
Crima Series
Current Affairs
Single Plays

Journalism
ภาพที่ 2.2 ลักษณะและประเภทของรายการ

SPORT

Drama-Doc

Drama
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ในประเด็นนี้ Gary Whannel (1992 อ้างถึงใน กิตมิ า สุรสนธิ และคณะ, 2557) ได้
วิเคราะห์ตารางสามเหลี่ยมข้างต้นพบว่า รายการกีฬานัน้ มีความหลากหลาย และอยู่ตรงกลาง
ระหว่างคุณลักษณะของทัง้ 3 ประเภททีก่ ล่าวมา เพราะเป็นรายการทีม่ คี ุณลักษณะคาบเกี่ยวกับ
ทัง้ 3 ประเภท กล่าวคือ
มีรูปแบบที่เ ป็ นข้อ มูล ข่า วสาร (Journalism) ที่เ น้ นการรายงานสถานการณ์ ผลการ
แข่งขัน เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จริง รายงานตรงไปตรงมา เช่นในช่วงข่ าวกีฬา ของข่าวภาคปกติ
ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพราะเป็ นการนาเสนอเรื่องราวที่เกิดขึน้ จริง มีผแู้ ข่งขันจริง และ
แสดงความสามารถได้จริงจากสนามแข่งขัน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ แต่อย่างใด
ส่วนในลักษณะของมิติท่ใี ห้ความบันเทิงเบาๆ (Light Entertainment) อยู่ในรูปแบบ
รายการต่างๆ เช่น แฟนซ่ากีฬามันส์ ทางช่อง 7 ทีเ่ น้นความมีสสี นั ต์ ตื่นเต้น เร้าใจ ทัง้ ทีเ่ กิด
จากเนื้อหาทีน่ ่ าสนใจอยู่แล้ว หรือเกิดจากสรสัน ของนักกีฬา รวมถึงการวิพากษ์วจิ ารณ์เกมการ
แข่งขันเมือ่ มีการกล่าวพาดพิงยัวล้
่ อกันอย่างสนุ กสนานออกรสผ่านรายการต่างๆ โดยผูป้ ระกาศ
ข่าว
อาจเสนอในรูปแบบละคร (Drama) หรือการแสดง เช่น มวยปล้า รวมทัง้ เรื่องเล่าได้ดว้ ย
เช่นกัน เช่น การเล่าถึงเกมการแข่งขันบางคู่ทเ่ี ร้าใจ มีตวั ละคร โครงเรื่อง มีเหตุการณ์ ทน่ี ่ าสนใจ
มีจดุ ขัดแย้งของเกมรวมถึงจุดคลีค่ ลายก่อนจะทราบผลการแข่งขัน
จากกรอบการวงต าแหน่ ง รายการกีฬ าโทรทัศ น์ ข้า งต้น สามารถน ามาจัด แบ่ ง เป็ น
ประเภทของรายการกีฬาโทรทัศน์ทป่ี รากฏในผังรายการกีฬาในประเทศไทยได้เป็ น 5 ประเภท
(กิตมิ า สุรสนธิ และคณะ, 2557) ได้แก่
1) รายการข่าว เป็นการนาเสนอข่าว และเรือ่ งราวในวงการกีฬาทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ในรูปแบบเดียวกับรายการข่าวทัวไปเพี
่
ยงแต่ข่าวกีฬาจะมีคุณค่าข่าวในแบบของ
ตัวเอง
2) รายการถ่ายทอดสด รายการถ่ายทอดกีฬาสามารถแยกได้เป็นรายการถ่ายทอดสด
(Live) และรายการที่นาเทปบันทึกการแข่งขัน (Recorded) มานาเสนอ แต่ส่วนใหญ่กีฬา
สาคัญๆ มักจะมีการถ่ายทอดสด มีทงั ้ การถ่ายทอดสดในประเทศไทย เช่น การถ่ายทอดฟุตบอล
ซูซกู คิ พั ทีแ่ ข่งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
เป็ นต้น โดยรายการสดเป็ นจุดเด่นของรายการประเภทนี้ เพราะมีความตื่นเต้นโดยไม่ทราบว่า
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ผลจะเป็ นเช่นไร เพราะการแข่งขันกีฬ าเปรียบได้ดงรายการที
ั่
่ไร้ส คริปต์ ที่ส ามารถเล่ นกับ
อารมณ์ของผูช้ มได้ตลอดเวลา
3) รายการให้ความรู้ รายการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกีฬาในประเทศไทยนัน้ เพิง่ ได้รบั ความ
นิยมในช่วงทศวรรษหลัง โดยรายการทีพ่ บเห็นเป็นประจาก็คอื รายการสอนเทคนิคพิเศษในการ
เล่นกอล์ฟ ซึง่ เป็ นรายการสัน้ ๆ ให้เทคนิคสาคัญๆ หรือในช่วงทีจ่ ะมีการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ เช่น
โอลิมปิกเกมส์ ฟุตบอลโลก ก็จะมีรายการพิเศษในช่วงนัน้ ๆ มาให้ความรูเ้ พิม่ เติมกับประชาชน
4) รายการวาไรตี้ รายการกีฬาทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปแบบวาไรตีน้ นั ้ ก็ในรายการจะมี
เนื้อ หา และรูปแบบที่ห ลากหลาย รายการประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอัดแน่ นไว้ด้วยข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา และสารคดีท่นี ่ าสนใจ รายการส่วนใหญ่ผลิตเทปที่ผลิตไว้แล้ว
ก่อนหน้า หรืออาจเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดรายการสดโดยมีพธิ กี รทาหน้าทีเ่ สนอช่วงต่างๆ ของ
รายการ และอาจจะให้ขอ้ มูลข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึน้ ในวันนัน้ เช่น รายชื่อผู้เล่น รายการผลการ
แข่งขันล่ าสุ ด นอกจากนี้ยงั รวมเอารูปแบบการสนทนากีฬาเข้ามาบรรจุไว้เ ป็ นช่ว งหนึ่งของ
รายการกีฬาด้วย เช่นการสัมภาษณ์บุคลากรวงการกีฬาคนสาคัญๆ ในรายการ แฟนซ่ากีฬา
มันส์ ทางช่อง 7 รวมไปถึงการวิพากษ์วจิ ารณ์เกมการแข่งขันกีฬาด้วย
5) รายการผสมรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบการผสมผสานจากหลายประเภทรายการเข้า
ด้ว ยกัน เช่น ละคร เกมส์โชว์ มิว สิค วีดีโอ เป็ นต้น เช่นรายการมวยไทยทางทีว ีดิจทิ ลั และ
รายการเรียลลิตท้ี วี ที างไทยรัฐทีว ี ทีม่ กี ารนาเสนอนักกีฬาฟุตบอลไทย
สาหรับแนวเกีย่ วการบริหารงานโทรทัศน์ ผูว้ จิ ยั นามาเป็นพืน้ ฐานเพื่อศึกษาลักษณะของ
ผู้ชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไร

2.4 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ และได้รบั ความพึงพอใจ
ผู้รบั สารมีค วามส าคัญ โดยเป็ นผู้เ ลือ กใช้ส่อื ประเภทต่ างๆ และเลือ กรับเนื้อ หาของ
ข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตนเอง โดย Katz, E, et al. (1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ,
2546, น. 634-635) ได้ให้คาอธิบายในแบบแผนในเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจาก
สื่อมวลชนของบุคคลผูร้ บั สาร ว่าเป็นแนวทางศึกษาการใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจ
คือการศึกษาผู้รบั สารเกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่งก่อให้เกิด (2) ความต้องการ
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จาเป็ นของบุคคล และเกิดมี (3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือข่าวสารอื่นๆ แล้วนาไปสู่ (4)
การเปิ ด รับสื่อ มวลชนในรูป แบบต่ างๆ กัน อันก่ อ ให้เ กิดผล (5) การได้รบั ความพึงพอใจที่
ต้อ งการ และ (6) ผลอื่น ๆ ที่ต ามมาซึ่ง อาจจะไม่ใ ช่ ผ ลตามที่ต ัง้ ไว้ โดยแสดงให้เ ห็น ในรูป
แบบจาลองได้ดงั นี้

สภาวะทาง
จิตใจและ
สังคม

ความต้องการ
จาเป็ นของ
บุคคล

(ซึง่ ก่อให้เกิด)

(และเกิดมี)

ความคาดหวัง
จากสื่อมวลชน
หรือข่าวสาร
อื่นๆ (แล้ว
นาไปสู่)

การเปิดรับ
สื่อมวลชนใน
รูปแบบ
ต่างๆกัน
(อันก่อให้เกิด
ผล)

การได้รบั
ความพึง
พอใจที่
ต้องการ
ผลอื่นๆ ที่
ตามมา (ที่
ไม่ได้มงุ่ หวัง
ไว้)

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของการใช้ประโยชน์ของการได้รบั ความพึงพอใจ
จากแบบจาลองอาจอธิบายให้เข้าใจได้โดยยกตัวอย่างเช่น บุคคล ๆ ต้องการทีเ่ ป็ นคน
รอบรูท้ นั สมัย เพื่อเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนโดยเลือกดู
รายการข่าวโทรทัศน์ให้เขาได้รบั ความพึงพอใจตามที่เขาต้องการได้ คือเป็ นคนรอบรู้ทนั สมัย
ขณะเดีย วกัน ผลจากการบริโ ภคข่า วสารจากสื่อ มวลชนทุ ก ๆ วัน ก็อ าจมีผ ลอื่น ๆ ตามมา
นอกเหนือ จากการเป็ น ผู้รอบรู้ทนั สมัย เช่น ทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงทัศ นคติหรือ เปลี่ย น
ลักษณะนิสยั พฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกัน การบริโภคสื่อมวลชนนัน้ ขึ้นอยู่กบั ความต้องการ
หรือแรงจูงใจของผูร้ บั สารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์มคี วามตัง้ ใจ ซึง่ มีความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่างๆ กัน
นอกจากแบบจาลองดังกล่ าวแล้ว ยัง มีแบบจาลองการใช้ประโยชน์ และผลของการ
สื่อสารซึง่ Windahl (1979 อ้างถึงใน สวนิต ยมาภัย และรวีวรรณ ประกอบผล, 2528, น. 159164) ซึง่ แบบจาลองนี้ให้ความสาคัญกับ การใช้ประโยชน์ เป็ นหัวใจของแบบจาลองความรูว้ ่า
ด้ว ยการใช้ส่อื และต้นก าเนิ ดของการใช้ การใช้ป ระโยชน์ จ ากสื่อ มวลชน อาจมีค วามหมาย
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เช่นเดียวกับ การเปิ ดรับสารหรือการรับรู้ และอาจหมายถึงขบวนการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน
บุคคลบริโภคข่าวสาร ภายใต้สภาพเงื่อนไข เป็ นกระบวนการที่ผูกพันกับความคาดหวังบาง
ประการในอันที่จะได้รบั ความพึงพอใจ ซึ่งแบบจาลองให้ความสาคัญกับประเด็นมากกว่าการ
เปิ ดรับ ข่า วสาร ซึ่งครอบคลุ ม ถึง ปริม าณของเนื้อ หาที่ใ ช้ป ระเภทของเนื้ อ หาที่ใ ช้ประโยชน์
ความสัมพันธ์ก ับสื่อ ที่ใ ช้ และวิธ ีการใช้ส่อื นัน้ โดยสรุป เป็ นความคิดรวบยอดการใช้ส่อื แล ะ
กาหนดต่าง ๆ ดังนี้
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ส่อื เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ Wenner (1982
อ้างถึงใน ตวงพร ชูพนั ธ์, 2551, น. 33) ได้สรุปแบบความพึงพอใจจากการใช้ส่อื ออกเป็ นกลุ่ม
ได้ดงั นี้
1) การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientational Gratification) เพื่อให้
อ้างอิงและเป็ นแรงเสริมย้าในความสัมพันธ์ระหว่างปจั เจกบุคคลกับ สังคม รูปแบบของความ
ต้องการทีแ่ สดงออกมาได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveilance) การได้มาซึง่ ข้อมูลเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ (Decisional Utility)
2) การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (Social Gratification) ซึง่
รับรู้จากข่ าวสาร เข้า กับเครือ ข่ ายส่ ว นบุ ค คลของปจั เจกชน เช่ น การน าข้อ มูล ไปใช้ใ นการ
สนทนากับผูอ้ ่นื เพื่อการชักจูงใจ เป็นต้น
3) กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ (Para- Orientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เช่น เป็ นการใช้เวลาให้หมดไป
เพื่อความเพลิดเพลิน สนุ กสนาน ความบันเทิง เพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากสิง่ ที่ไม่พงึ พอใจอย่างอื่น
เป็นต้น
4) กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดารงเอกลักษณ์ของบุคคล (Para-Social
Gratification) เพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ การ
ยึดถือหรือความชื่นชมผูอ้ ่านข่าวเป็นแบบอย่างในทางพฤติกรรม
ทฤษฎีดงั กล่าวผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาศึกษา ความพึงพอใจจากการเปิ ดรับชม
รายการต่างๆ ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั โดยจะตัง้ เป็นคาถามการวิจยั เชิงสารวจ
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2.5 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ซึง่ ผลของการแตกต่างกันออกไปนี้ เป็ น
ผลสืบเนื่องมาจากบุคคลมีพนั ธุกรรมและสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน บุคคลจึงมีความแตกต่างกัน
ตัง้ แต่เล็กน้อยไปจนกระทังแตกต่
่
างกันมาก การทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจะ
ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดขี น้ึ เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, สุชญ
ั ญา
รัตนสัญญา, โรจน์รวี พจน์พฒ
ั นพล และพีรพล เทพประสิทธิ ์, 2549, น. 49-50) โดยสามารถ
จาแนกใหญ่ได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ
1) ความแตกต่างด้านร่างกาย บุคคลแต่ละบุคคลมีลกั ษณะรูปร่างภายนอกไม่เหมือน
กัน บางคนสูง บางคนเตี้ย ความแตกต่างดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นชัดได้ในลักษณะบุคลิคภาพ
ภายนอกซึง่ รวมไปถึงทางทางในการเดิน น้าเสียง การหัวเราะ ลักษณะใบหน้า การแต่งกายเป็ น
ต้น
2) ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ คนแต่ละคนจะมีลกั ษณะนิสยั หรืออารมณ์แตกต่าง
กัน แม้ว่าคนแต่ละชาติแต่ ละภาษาจะมีการแสดงออกของอารมณ์ในแบบเดียวกันก็ตาม เช่น
เวลาเสีย ใจ อาจแสดงสีห น้ าที่มลี กั ษณะเศร้า หรือ ร้อ งไห้ ซึ่งทุกชาติทุกภาษาจะเหมือ นกัน
อย่า งไรก็ต าม แต่ ล ะคนมัก จะมีรูป แบบของอารมณ์ ท่ีส ัง เกตเห็น ได้ใ นบุ ค ลิก เช่ น บางคน
หงุดหงิดง่าย ใจร้อน ใจเย็น มีการควบคุมอารมณ์ได้ดหี รือไม่ดแี ตกต่างกัน ซึ่งส่วนหนึ่งของ
อารมณ์เป็นผลมาจากการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวัน และอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่ามีตดิ ตัวบุคคลมาตัง้ แต่
เกิด
3) ความแตกต่างทางด้านสังคม บุคคลแต่ละคนมีสงิ่ แวดล้อมทีไ่ ม่เหมือนกัน ซึง่ มีผล
มาจากปจั จัยอื่นๆ เข้ามาเกีย่ วข้อง เป็นต้นว่า ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมมี
ลักษณะสังคม ตัวอย่างเช่น โรงเรียน เพื่อนบ้าน ตลอดจนอาชีพการงาน และเพื่อ นร่วมงานที่
แตกต่างกันลักษณะเหล่านี้ยอ่ มเป็นตัวกาหนดสังคมของบุคคลให้มคี วามแตกต่างกันออกไป
4) ความแตกต่างด้านสติปญั ญา บุคคลแต่ละคนมีระดับสติปญั ญาแตกต่างกัน บางคน
โง่ บางคนฉลาด ซึง่ ลักษณะดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับตัวและแก้ปญั หาทีไ่ ม่เหมือนกัน
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) อธิบายหลักการ
สื่อ สารไว้ว่าผู้รบั สารที่มคี ุ ณ ลัก ษณะแตกต่ างกัน จะมีความสนใจต่ อข่าวสารแตกต่ างกัน ซึ่ง
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Defleur (1966 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2552, น. 35) ได้เสนอหลักเกณฑ์พน้ื ฐานทฤษฎีน้ี
ได้ดงั นี้
1) บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพทางจิตวิทยา
2) ความแตกต่างกันดังกล่าวนี้ เป็ นเพราะบุคคลมีการเรียนรูจ้ ากสังคมที่แตกต่างกัน
บุคคลทีอ่ ยูต่ ่างสภาพแวดล้อมกัน จะได้รบั การเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
3) การเรียนรูจ้ ากสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันทาให้บุคคลมีทศั นคติ ค่านิยม ความเชื่อ
และบุคลิกภาพแตกต่างกัน
4) สภาพเงื่อนไขเป็ นตัวกาหนดบุค ลิกภาพของบุคคล ข่าวสารต่ าง ๆ ในสังคม
เปรียบเสมือนสิง่ เร้าที่ทาให้ผู้รบั สารแต่ละคนมีการตอบสนองต่างกันรวมทัง้ สร้างลักษณะความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอีกด้วย
ทฤษฎีน้ีได้รบั การพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิง่ เร้าและการตอบสนอง (StimulusResponse) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) และนามาประยุกต์ใช้ อธิบายว่า บุคคล มีความ
แตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปญั ญา และความสนใจ เป็ นต้น และ
ความแตกต่างนี้ยงั ขึน้ อยู่กบั สภาพทาง สังคมและวัฒนธรรมทาให้มพี ฤติกรรมการสื่อสารและ
การเลือกเปิดรับสารทีแ่ ตกต่างกัน
การรับรูข้ องบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน และไม่ตรงกับความเป็ นจริง เสมอไป ขึน้ อยู่
กับการตีความ อันเป็ นผลมาจาก ความรู้ ความเข้าใจ หรือความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากประสบการณ์ใน
อดีต ระดับสติปญั ญา การสังเกต พิจารณา ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การคาดหวัง สภาวะ
จิตใจของบุคคล ตลอดจนชนิดและธรรมชาติของสิง่ เร้าทีเ่ ข้ามากระตุ้นอวัยวะสัมผัสในขณะนัน้ มี
ปจั จัย 3 ประการ (ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร, 2548, น. 36-37) ได้แก่
1) ธรรมชาติของชนิดและสิง่ เร้า คือสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเร้า หรือกระตุน้ อวัยวะสัมผัส
แบ่งออกเป็ น (1) สิง่ เร้าภายใน คือความต้องการทางร่างกาย ความคิด ความจา ประสบการณ์
ความเชื่อ ทัศ นะคติ เป็ น ต้น เช่ น ความหิว กระตุ้น ให้เ กิดการรับ รู้ก ลิ่น อาหารได้ไ วกว่า ปกติ
ความสุขกระตุ้นให้เกิดการมองโลก หรือรับรู้โลกในแง่ดี เป็ นต้น (2) สิ่งเร้าภายนอก เป็ นสิ่ง
ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ได้แก่ วัตถุ บุคคล และสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นและส่งผลต่อการรับรู้ของ
บุ ค คล เช่ น รู้ ส ึก ตื่ น เต้ น สนุ ก จนไม่ ส นใจสิ่ง อื่ น เมื่อ ดู ร ายการฟุ ต บอลนั ด ส าคัญ จา กการ
ถ่ายทอดสด
2) ลักษณะของผูส้ ่อื สาร คือลักษณะของผูส้ ่งสาร และผูร้ บั สาร ทีจ่ าแนกได้เป็น ระดับ
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สติปญั ญา สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ (1) ระดับสติปญั ญา คือความสามารถในการคิดและ
ปญั หา ในการแก้ปญั หานัน้ ขึน้ อยู่กบั อิทธิพลของพันธุกรรม และสิง่ แวดล้อม (2) สภาพร่างกาย
การรับรูจ้ ะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าสภาพร่างกายของผูร้ บั สาร และผูร้ บั สารพร้อม ในการรับรู้
(3) สภาพจิตใจ นอกจากสภาพร่างกายแล้ว สภาพจิตใจขณะทาการสื่อสารก็มผี ลต่อการรับรู้
โดยตรง ผูส้ ่อื สารทีม่ คี วามตัง้ ใจ ความสนใจ และมีความคาดหวังต่อผลทีจ่ ะเกิดการสื่อสารย่อมมี
การรับรูท้ ด่ี กี ว่าผูท้ ไ่ี ม่ตงั ้ ใจ รวมถึงสภาวะอารมณ์ขณะทาการสื่อสารอีกด้วย
3) การตีความของผูส้ ่อื สาร การตีความทีแ่ ตกต่างกันของผูร้ บั สาร ส่งผลให้การรับรู้
แตกต่ า งกัน สิ่ง ส าคัญ ที่ม ีผ ลต่ อ การตีค วามได้แ ก่ ป จั จัย ทางด้ า นสัง คม อาทิ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศษฐกิจและสังคม) วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ล้วนแต่หล่ อหลอมทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิยม และวิถีทางในการ
ดาเนินชีวติ ของบุคคล
นอกจากนี้ การตีความยังขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์เดิมของผูร้ บั สารเป็ นสาคัญ เช่น บุคคล
ทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต เวลาชมช่องทีวดี จิ ทิ ลั ทีเ่ กี่ยวกับนวัตกรรม ก็จะให้
ความสนใจ ชื่นชอบ และเข้าใจเนื้อหาได้งา่ ย
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว ผู้วจิ ยั ได้นามาศึกษาตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ทีส่ ่งผลต่อการเปิดรับชมรายการต่างๆ ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั

2.6 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พีร ะสิท ธิ ์ สุ ว รรณเลิศ (2553) ได้ศึก ษาระดับ ความพึงพอใจที่ม ีต่ อ รายการข่าวและ
รายการบันเทิง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของการรับชมรายการและแนวทางในการปรับปรุง
รายการทีแ่ พร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ผลการศึกษาพบว่า
1) ระดับความพึงพอใจทีม่ ตี ่อรายการข่าวและรายการบันเทิง ในภาพรวม มีค่าในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจสูงในด้านความหลากหลายของรูปแบบรายการบันเทิง ความถูกต้อง
และรวดเร็วของรายการข่าว ส่วนรายการโฆษณาสินค้าและบริการมีระดับความพึงพอใจน้อย
2) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อระดับความพึงพอใจของรายการข่าวและรายการบันเทิง ได้แก่
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ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ช่วงเวลาการรับชม และ
ปจั จัยด้านเทคนิค ประกอบด้ว ยชนิ ดของแผงรับสัญญาณ อุ ปกรณ์ ด ึงสัญ ญาณ ชนิ ดของเสา
อากาศขนาดและยีห่ ้อโทรทัศน์ ตาแหน่ งและสภาพพืน้ ทีท่ ่รี บั ชม มีค่าแตกต่างกันที่ระดับสาคัญ
0.05
3) แนวทางในการปรับปรุงรายการ สาหรับรายการข่าว ควรเพิม่ ช่วงเวลาข่าวทัง้ ใน
ด้านความยาวของรายการและช่วงเวลาที่ออกอากาศ ในด้านเนื้อหาของข่าวสาหรับเด็กและ
เยาวชนเพิม่ มากขึน้ สาหรับข่าวบันเทิงควรให้เด็กมีส่วนร่วมในรายการมากขึน้ ไม่ควรนาละครที่
เคยออกอากาศแล้วมาออกอากาศใหม่ ในด้านเนื้อหาสาระควรเพิม่ สาระที่เป็ นประโยชน์ และ
ควรมีรายการที่ให้ความช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส แนวทางการปรับปรุงเทคนิคการส่ง
สัญญาณสาหรับบางพื้นที่ซ่งึ อยู่ในเขตอับสัญญาณเนื่องจากถูกภูเขาบัง ควรมีการปรับปรุงให้
สามารถรับชมได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นจังหวัดเลย
สิทธิกร จันทสาร (2556) ได้ศกึ ษาการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ จากรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดของพุทธศาสนิกชนไทยผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
1) พุทธศาสนิกชนที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับชมรายการสถานีโทรทัศ น์ เ สียงธรรมบ้านตาดแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญสาคัญทางสถิติ
2) พุทธศาสนิกชนที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
ถิน่ อาศัย แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการรับชมรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3) พุทธศาสนิกชนที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
ถิน่ อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการรับชมรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4) พุทธศาสนิกชนที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
ถิน่ อาศัยแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้าน
ตาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ศศิวฒ
ั น์ รัตพันธุ์ (2554) ได้ศกึ ษาการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของ
ผูช้ มรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ่งมีจานวน 232 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มอี ายุ 25-34 ปี ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
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เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน ตัง้ แต่ 10,001-20,000 บาท มีการเปิดรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น
คนข่าวเช้า” ในระดับชมบ่อย (3-4 วันต่อสัปดาห์) มีการรับชมช่วงเล่าข่าวและรายงานข่าวมาก
ทีส่ ุด และมีพฤติกรรมรับชมรายการในลักษณะตัง้ ใจดูเฉพาะช่วงข่าวทีส่ นใจ (เช่น กีฬา บันเทิง)
มากทีส่ ุด
ในด้านความพึง พอใจการการรับชมรายการ “เช้าข่า วข้น คนข่า วเช้า ” พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการมากทีส่ ุด
การใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า”พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี
การใช้ประโยชน์ จากการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ในด้านการรับรูข้ ่าวสารมาก
ทีส่ ุด
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการ “เช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า ”
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจด้านองค์ประกอบ
ของรายการข่าว และมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากการรับชมในทุกด้าน
อโนรชา เพิ่มวิก รานต์ (2549) ได้ศึกษาการสารวจทัศ นคติของผู้ชมที่มตี ่ อ รายการ
โทรทัศ น์ ป ระเภทสารคดี กรณีศึก ษา: รายการหลุ มด า ผลการศึกษาพบว่ าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูช้ มรายการ “หลุมดา” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี ระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,000 –
10,000 บาท มีพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ “หลุมดา” น้อยกว่า 4 เดือน โดยชมรายการ
แบบชมบ้าง (2-3 สัปดาห์ต่อเดือน) ใช้ระยะเวลาในการชม 1 ชัวโมงเต็
่
ม และมีลกั ษณะการชม
รายการแบบเปลีย่ นช่องเมือ่ ไม่ชอบเนื้อหาในตอนนัน้ ๆ
ผูช้ มรายการ “หลุมดา” ส่วนใหญ่มที ศั นคติต่อผูด้ าเนินรายการว่ามีความน่ าเชื่อถือและมี
ความเข้าใจในเรื่องราวที่นาเสนอสูงสุด สาหรับทัศนะคติของผู้ชมที่มตี ่อเนื้อหารายการ พบว่า
ผู้ชมรายการ “หลุมดา” ส่วนใหญ่ มที ศั นคติต่อเนื้อหารายการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมและ
ครอบครัว และผู้ชมรายการ “หลุ มดา” มีทศั นคติต่ อ การนาเสนอรายการว่า วิธ ีการนาเสนอ
รายการมีความน่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์สงู สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมรายการ “หลุม
ดา” ที่ต่างกันทาให้มที ศั นคติต่อผู้ดาเนินรายการ เนื้อหารายการ และนาเสนอรายการต่างกัน
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รวมถึงพฤติกรรมเปิดรับของผูช้ มรายการ “หลุมดา” ทีต่ ่างกันทาให้มที ศั นคติต่อผูด้ าเนินรายการ
เนื้อหารายการ และการนาเสนอรายการต่างกัน
ศศิวมิ ล ขันแข็ง (2549) ได้ศกึ ษาการเปิดรับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ รายการ
“คนค้นฅน” ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูช้ มรายการ “คนค้นคน”
กลุ่ มตัว อย่า งในเขตกรุง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ ติดตามชมรายการนี้ มา 1 ปี โดยชมพร้อ ม
สมาชิกในครอบครัว ชมในช่วงดาเนินเรื่องของบุคคลทีป่ รากฏในรายการมากที่สุด และใช้เวลา
รับชม 31-45 นาที (2) ผูช้ มรายการมีความพึงพอใจ ด้านเนื้อหารายการมากทีส่ ุด เพราะเนื้อหา
ทีน่ าเสนอให้แง่คดิ ทีเ่ ป็ นอุทาหรณ์สอนใจ (3) ผูช้ มรายการมีการใช้ประโยชน์จากรายการ ได้แก่
ได้รบั ความรูท้ างศีลธรรมและค่านิยมไปใช้ในการดาเนินชีวติ มากที่สุด (4) การเปิดรับรายการมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ความพึง พอใจต่ อ รายการ “คนค้ น ฅน”และ (5) การเปิ ด รับ รายการมี
ความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์จากรายการ “คนค้นฅน”
ฐิรฐั ฐา ชวาเขต (2551) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผู้ชมที่ม ี
ต่ อ รายการสถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ พ ลเรื อ น ต ารวจ ทหาร
(ททบ.ศปชส.พตท. หรือ ททบ.5/1) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า (1)
กลุ่ มตัว อย่า งเปิ ดรับและความพึง พอใจของผู้ช มที่มตี ่ อ รายการสถานีโ ทรทัศ น์ กองทั พบกฯ
(ททบ.ศปชส.พตท. หรือ ททบ.5/1) เวลา 04.00-04.30 น. รายการที่เ ปิ ดรับชมมากที่สุ ดคือ
รายการเปิ ดฟ้าแดนใต้ โดยเปิ ดรับชม 5-6 วัน/สัปดาห์ และเหตุผลทีเ่ ปิ ดรับชมรายการคือ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ (2) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเนื้อหาและรู ปแบบการนาเสนออยู่ใน
ระดับมาก (3) เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับในทุก
ด้าน ได้แก่ สถานีทเ่ี ปิดรับ ช่วงเวลาทีเ่ ปิดรับ รายการทีเ่ ปิดรับ ความถี่ในการเปิดรับ เหตุผลที่
เปิ ด รับ (4) อายุ อาชีพ และรายได้ท่ีแ ตกต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจรายการสถานี โ ทรทัศ น์
กองทัพบกฯ (ททบ.5/1) แตกต่ างกัน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา และศาสนาที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกฯ (ททบ.5/1) ไม่แตกต่างกัน
เนตรชนก ไชยาคา (2553) ได้ศกึ ษาการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความต้องการจาก
รายการข่าวท้องถิน่ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด ขอนแก่น ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ เปิ ดรับชม
รายการข่าวท้องถิน่ 1-2 วัน/สัปดาห์ เฉลีย่ ครัง้ ละ 10-19 นาที โดยชมเฉพาะช่วงที่ตนเองสนใจ
(2) ความคิดเห็นต่อรายการข่าวท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) ส่วนใหญ่ ต้องการให้
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รายการข่าวท้องถิน่ มีรปู แบบผูป้ ระกาศอ่านข่าวจากห้องส่ง นาเสนอข่าวเหตุการณ์ปจั จุบนั ของ
ท้อ งถิ่น และผู้ประกาศข่าวมีค วามเป็ นกลางมากที่สุ ด (4) การใช้ประโยชน์ จากรายการข่าว
ท้องถิน่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีการนาไปใช้ประโยชน์จากรายการข่าวในการได้รบั ข่าวและ
เหตุ ก ารณ์ ค วามเคลื่อ นไหวในพื้น ที่ม ากที่สุ ด (5) เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรายการข่าวท้องถิน่ แตกต่างกัน แต่
เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข่าวท้องถิน่ ไม่แตกต่างกัน
ณัฐ ธนวดี ไชยดิษ ฐ์ (2548) ได้ ศึก ษาทัศ นคติแ ละพฤติก รรมของนั ก ศึก ษาในเขต
กรุง เทพมหานคร ต่ อ การเปิ ด ชมรายการโทรทัศ น์ ป ระเภทเรีย ลลิต้ีโ ชว์ ที่อ อกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ทัศนคติในส่วนของรูปแบบรายการ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยอย่างยิง่ กับรูปแบบรายการที่มคี วามแบบใหม่ ส่ว นทัศนคติในส่ว นของการมีส่ว นร่วมใน
รายการ กลุ่ มตัว อย่างเห็นด้ว ยอย่างยิง่ กับการเปิ ดโอกาสในการให้ผู้ชมเข้ามามีส่ ว นร่ว มใน
รายการกับการตัดสินผู้เ ข้าแข่งขัน (2) พฤติกรรมการชม กลุ่มตัว อย่างเคยชมรายการ UBC
Aademy Fantasia ผ่านทางช่อง ITV และ The Star (ค้นฟ้าคว้าดาว) ผ่านทางช่อง 9 มากทีส่ ุด
และรายการทีม่ กี ลุ่มตัวอย่างเปิดชมมากทีส่ ุดคือ รายการ UBC Aademy Fantasia กลุ่มตัวอย่าง
มีความตัง้ ใจติดตามรอชมรายการทุกครัง้ และมีความตัง้ ใจเปิ ดชมจนจบรายการมากที่สุด ส่วน
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างคือการเอาใจช่วยผูเ้ ข้าแข่งขันอย่างเต็มทีม่ ากทีส่ ุด ส่วนพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมกับรายการนัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยคิดสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการมากทีส่ ุด
เนื่องจากต้อ งการเป็ นแค่เ พียงผู้ชมรายการเท่านัน้ ในส่ วนที่เคยสมัครนัน้ เนื่อ งจากอยากใช้
ความสามารถทีม่ อี ยู่ของตนเองมากทีส่ ุด สาหรับการมีส่วนร่วมกับรายการโดยการส่ง SMS นัน้
กลุ่ มตัว อย่างเคยส่ ง เพื่อ เอาใจช่ว ยผู้เ ข้าแข่งขัน อย่า งเต็มที่มากที่สุ ด ในส่ ว นที่ไม่เ คยส่ งนัน้
เนื่องจากสิ้นเปลืองเงินมากที่สุด (3) กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศแตกต่างกันจะมีทศั นคติต่อรายการ
เรียลลิต้โี ชว์แตกต่างกัน (4) เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์
ประเภทเรียลลิตโ้ี ชว์ทอ่ี อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
จากงานวิจยั สรุปได้ว่า ผูช้ มที่มลี กั ษณะทางประชากร ด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ แตกต่างกัน จะมีความต้องการและความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
รายการข่าวและรายทีวที ม่ี ลี กั ษณะแปลกใหม่ผชู้ มจะให้ความสนใจ ผูช้ มมีความต้องการและพึง
พอใจต่อรูปแบบรายการ โดยส่วนใหญ่จะคานึงถึงประโยชน์ในการรับชมรายการ

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” นี้เป็ นลักษณะเชิงสารวจ โดยใช้ระเบียบ
วิธวี จิ ยั จากกลุ่มประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้
ทางผูว้ จิ ยั มีการลาดับการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.4 นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.6 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
3.8 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
3.9 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.10 เกณฑ์การอธิบายตัวแปร
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3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
พฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
- ความถีใ่ นการรับชม
- ช่วงเวลาในการรับชม
- ระยะเวลาในการรับชม
- ช่องทางการรับชม
ประเภทรายการทีร่ ับชม

-

ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ความต้องการของผูช้ มที่มีต่อทีวดี ิจิทลั
-

ด้านรายการ
ด้านนวัตกรรม
ด้านสัญญาณ
ด้านประโยชน์

ความพึงพอใจของผูช้ มที่มีต่อทีวดี ิจิทลั
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ด้านรายการ
ด้านนวัตกรรม
ด้านสัญญาณ
ด้านประโยชน์

40

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มุ่งเน้นที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามโดยตัวแปรทีท่ างผูว้ จิ ยั เลือกในการทาวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ปจั จัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ,
รายได้
3.2.2 ตัวแปรตาม พฤติกรรมการเปิ ดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชม, ความต้องการในการ
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม, ความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม

3.3 สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ผู้ชมที่ม ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีความต้องการ
ต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้ชมที่ม ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีค วามพึง
พอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน

3.4 นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
3.4.1 ผู้ชม หมายถึง ประชาชน ที่ทางานหรืออาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯและ
ปริมณฑล และรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
3.4.2 การเปิดรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับชมรายการต่างๆ
ผ่านทางทีวใี นระบบดิจทิ ลั ระยะเวลาการรับชมในแต่ละครัง้ ช่วงเวลาในการรับชมรายการ ช่อง
รายการที่รบั ชม และประเภทรายการทีร่ บั ชม โดยวัดจากแบบประเมินด้วยคาถามให้เลือกตอบ
รวมไปถึงช่องรายการทีร่ บั ชมเป็นประจา
3.4.3 ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั หมายถึง ความต้องการของผู้ชมในการชม
รายการต่างๆ ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั
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3.4.4 ความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ชมหลังจาก
รับชมรายการต่างๆ ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั
3.4.5 ทีวดี จิ ทิ ลั (Digital Television) หมายถึง ช่องทีวที ่มี รี ะบบการส่งผ่านสัญญาณ
ภาพวีดโี อและเสียงโดยระบบดิจทิ ลั มีความคมชัดของภาพและเสียง และการส่งข้อมูลสามารถ
ส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) เช่น ช่องไทยรัฐทีว,ี ช่อง 3 HD, ช่องเวริ ์คพ้อยทีว ี
ฯลฯ

3.5 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ิทลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ มีดงั ต่อไปนี้
3.5.1. กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ชมที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่ ประกอบไปด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุร ี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจานวนประชากรรวม จานวน
10,708,475 คน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2558)
ตารางที่ 3.1 สถิตขิ อ้ มูลทะเบียนราษฎร์จานวนประชากรชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุร ี
นครปฐม
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

ชาย (คน)
2,695,051
559,119
431,996
519,952
613,778
263,436

หญิ ง(คน)
3,001,358
634,592
467,346
574,297
665,532
282,018
รวม

รวม(คน)
5,696,409
1,193,711
899,342
1,094,249
1,279,310
545,454
10,708,475
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3.5.2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ชมทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึง่ ได้หากลุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในความเชื่อมันที่ 95%
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ในการคานวณ ดังนี้
กาหนดให้ n = N
1+Nα²
N= ขนาดของประชากร
n = ขนาดของตัวอย่าง
α = ค่าความคลาดเคลื่อน
ดังนัน้
n=
10,708,475
1 + {(10,708,475)(0.05)²}
= 3.99.98 หรือประมาณ 400
ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา(n) คือจานวน 400 ชุด
3.5.3. วิ ธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่จ ะท าการศึ ก ษานี้ จ ะถู ก ก าหนดจากประชากรที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ แบ่งออกเป็น 6 จังหวัด โดยใช้วธิ กี ารสุ่ม แบบบังเอิญ ดังนี้
1) รวบรวมและแจกแจงจานวนประชากรทัง้ หมดตามแต่ละจังหวัด
2) คัดเลือกประชาชนทีอ่ าศัยในแต่ละจังหวัดด้วยวิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ คือ เมื่อผูว้ จิ ยั
เดินทางไปตามจังหวัดที่ค ดั เลือ กไว้จงึ เข้าไปการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม โดยแจกตาม
สถานทีร่ าชการ สถานศึกษา ในช่วงเวลาราชการ

3.6 เครื่องมือในการศึกษา
ในการศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีว ีดจิ ทิ ลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้
เครือ่ งมือแบบสอบถาม (Questionaire) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
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1) ข้อมูลส่วนบุคคล เก็บข้อมูลเกีย่ วกับ อายุเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้
2) ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมการชมรายการผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั ,
ความถี่ในการรับชม, ช่วงเวลาทีเ่ ปิดรับ, ระยะเวลาทีเ่ ปิดรับ และการรับชมผ่านทางช่องทางใด
รวมไปถึงประเภทของรายการทีว ี ช่องและรายการทีช่ อบ
3) ความต้องการในการรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั (1) ด้านรายการ (2) ด้านนวัตกรรม
(3) ด้านสัญญาณ (4) ด้านประโยชน์
4) ความพึงพอใจในการรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั (1) ด้านรายการ (2) ด้านนวัตกรรม
(3) ด้านสัญญาณ (4) ด้านประโยชน์
จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ประมวลผล โดย ใช้โปรแกรมบนโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาเครือ่ งมือการวิจยั คือแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและได้ทดสอบ
กับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และคานวณด้วยสูตรครอนบาค อัลฟาร์ (Cronbach
Alpha) แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามด้วยสูตรครอนบาค อัลฟาร์
(Cronbach-Alpha) ปรากฏผลดังนี้
ตอนทีข่ องแบบสอบถาม
ค่าความน่าเชื่อถือ
พฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
.918
ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
.901
ความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
.945

3.8 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
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ทางผู้ว ิจยั ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล จานวน 400
ตัวอย่าง จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็ นเป้าหมายในการแจก
แบบสอบถาม ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

3.9 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ลักษณะข้อมูลที่ได้จะเป็ นเชิงสารวจ โดยเก็บ
ข้อ มูล จากกลุ่ มประชากรที่อ าศัยอยู่ใ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เ ครื่อ งมือ เป็ น
แบบสอบถาม (Questionare) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษา
งานวิจยั ครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยการแจกแจงความถี่เป็ นตารางค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการ
นาเสนอข้อมูล และนาเสนอด้วยสถิตปิ ระมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โปรแกรม
สถิตทิ างสังคมศาสตร์ จากนัน้ นามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ t-test และ Anova เพื่อวิเคราะห์
สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่ออ้างอิงสู่ประชากรกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ิทลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

3.10 เกณฑ์การอธิ บายตัวแปร
เกณฑ์ในการให้คะแนนตัวแปร ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ดังต่อไปนี้
รับชมบ่อยครัง้ ทีส่ ุด (ทุกวัน/สัปดาห์) ให้ 5 คะแนน
รับชมบ่อยครัง้ (5-6 วัน/สัปดาห์)
ให้ 4 คะแนน
รับชมปานกลาง (3-4 วัน/สัปดาห์)
ให้ 3 คะแนน
รับชมน้อย (1-2 วัน/สัปดาห์)
ให้ 2 คะแนน
รับชมน้อย (1 วันหรือน้อยกว่า/สัปดาห์) ให้ 1 คะแนน
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เกณฑ์ในการแปลค่าการรับรูด้ งั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่าเฉลีย่ เป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80
หมายถึง น้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60
หมายถึง น้อย
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20
หมายถึง บ่อย
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00
หมายถึง บ่อยทีส่ ุด
เกณฑ์ในการแปลค่าความต้องการดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่าเฉลีย่ เป็นการแปลค่า คือ
ต้องการและพึงพอใจมากทีส่ ุด
ให้ 5 คะแนน
ต้องการและพึงพอใจมาก
ให้ 4 คะแนน
ต้องการและพึงพอใจปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ต้องการและพึงพอใจน้อย
ให้ 2 คะแนน
ต้องการและพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะใช้ค่าเฉลีย่ เป็นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80
หมายถึง น้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60
หมายถึง น้อย
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40
หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20
หมายถึง มาก
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00
หมายถึง มากทีส่ ุด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงสารวจ
ผลการวิจยั เชิงสารวจ แบ่งออกดังนี้
4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากร
4.2 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
4.3 ตอนที่ 3 ระดับความต้องการในการชมทีวดี จิ ทิ ลั
4.4 ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
4.5
5
4.6
6
ผลการวิจยั เชิงสารวจ

4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากร
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละเพศของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
155
245
400

ร้อยละ
38.8
61.2
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็ นร้อยละ
61.2 ในขณะทีเ่ พศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.8
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
มากกว่า 56 ปี
รวม

จานวน
212
104
52
23
9
400

ร้อยละ
53.0
26.0
13.0
5.8
2.2
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุต่ากว่า 25 ปี มากทีส่ ุด (ร้อยละ 53.0)
รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 26.0) และช่วงอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ
13.0) มีอายุมากกว่า 56 ปี จานวนน้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 2.2)
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
32
69
278
21
400

ร้อยละ
8.0
17.2
69.5
5.2
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 69.5)
รองลงมาเป็นผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 17.2) และระดับประถมศึกษา (ร้อยละ
8.0) มีระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 5.2)
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานบริษทั เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัวไป
่
นักศึกษา
รวม

จานวน
38
110
15
41
59
137
400

ร้อยละ
9.5
27.5
3.8
10.2
14.8
34.2
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 34.2) รองลงมาเป็น
เป็นพนักงานบริษทั เอกชน (ร้อยละ 27.5) และ รับจ้างทัวไป
่ (ร้อยละ 14.8) มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ
น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 3.8)
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,001 บาท
รวม

จานวน
93
71
158
53
13
12
400

ร้อยละ
23.2
17.8
39.5
13.2
3.2
3.0
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ
39.5) รองลงมาเป็นผูม้ รี ายได้ ต่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 23.2) และรายได้ 5,000-10,000
บาท (ร้อยละ 17.8) มีรายได้มากกว่า 40,001 บาท น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 3.0)
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4.2 ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการเปิ ดรับชมทีวีดิจิทลั
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละด้านการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทวี ดี จิ ทิ ลั ภายใน 1 สัปดาห์
ของกลุ่มตัวอย่าง
การเปิ ดรับชม
รับชมทุกวัน
5-6 วัน/สัปดาห์
3-4 วัน/สัปดาห์
1-2 วัน/สัปดาห์
1 วัน หรือน้อยกว่า / สัปดาห์
รวม

จานวน
213
39
70
43
35
400

ร้อยละ
53.2
9.8
17.5
10.8
8.8
100.0

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมทุกวันมากทีส่ ุด (ร้อยละ 53.2)
รองลงมารับชม 3-4 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 17.5) และ รับชม 1-2 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 10.8)
ตามลาดับ มีการรับชม 1 วัน หรือน้อยกว่า / สัปดาห์ น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 8.8)
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของระยะเวลาในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในแต่ละครัง้ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ระยะเวลาในการชม
1 ชัวโมงหรื
่
อน้อยกว่านัน้
2 – 3 ชัวโมง
่
มากกว่า 3 ชัวโมง
่
มากกว่า 6 ชัวโมง
่
รวม

จานวน
76
183
107
34
400

ร้อยละ
19.0
45.8
26.8
8.5
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชม 2 – 3 ชัวโมง
่ มากทีส่ ุด (ร้อยละ
45.8) รองลงมากกว่า 3 ชัวโมง
่ (ร้อยละ 26.8) และ 1 ชัวโมงหรื
่
อน้อยกว่านัน้ (ร้อยละ 19.0) มี
เวลามากกว่า 6 ชัวโมงน้
่
อยทีส่ ุด (ร้อยละ 8.5)
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ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละด้านช่วงเวลาในการรับชมรายการของกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงเวลา
00.00-02.00
02.00-04.00
04.00-06.00
06.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-00.00
รวม

จานวน
24
16
17
58
54
42
38
44
66
119
210
105
793

ร้อยละ
3.0
2.0
2.1
7.3
6.8
5.3
4.8
5.5
8.3
15.0
26.5
13.2
100.0

จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมรายการในช่วงเวลา 20.00-22.00 น.
(ร้อยละ 26.5) รองลงมาเลือกรับชมในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. (ร้อยละ 15.0) และเลือกรับชม
ในช่วงเวลา 22.00-00.00 น. (ร้อยละ 13.2) มีช่วงเวลา 02.00-04.00 น. น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 2.0)
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละช่องทางการรับชมของกลุ่มตัวอย่าง
ช่องทาง
โทรศัพท์มอื ถือ
โทรทัศน์ดจิ ติ อล
คอมพิวเตอร์
กล่องสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั
กล่องสัญญาณในรถยนต์
เคเบิล้ ท้องถิน่
รวม

จานวน
87
202
68
199
11
48
400

ร้อยละ
14.1
32.8
11.1
32.4
1.8
7.8
100.0
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จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั (ร้อยละ 82.0) รองลงมา
รับชมผ่านทางโทรทัศน์เคเบิล้ ท้องถิน่ (ร้อยละ 15.6) และ รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ
2.4) มีการรับชมผ่านกล่องสัญญาณในรถยนต์น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 1.8)
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละช่องทีวดี จิ ทิ ลั ทีช่ มของกลุ่มตัวอย่าง
ช่องรายการ
ช่อง 1 ททบ.5
ช่อง 2 สทท.11
ช่อง 3 ไทยพีบเี อส
ช่อง 4 ไทยพีบเี อส (เด็ก)
ช่อง 13 ช่อง 3 แฟมมิล่ี
ช่อง 14 อสมท.(เด็ก)
ช่อง 15 โลก้าทีวพี ลู (เด็ก)
ช่อง 16 ทีเอ็น
ช่อง 17 ทีเอชวี
ช่อง 18 นิวทีว ี
ช่อง 19 สปริงนิวส์
ช่อง 20 ไบรท์ทวี ี
ช่อง 21 วอยส์ทวี ี
ช่อง 22 เนชัน่
ช่อง 23 เวิรค์ พ้อยท์
ช่อง 24 ทรู 4 ยู
ช่อง 25 จี 25 (แกรมมี)่
ช่อง 26 นาวทีว ี
ช่อง 27 ช่อง 8 (อาร์เอส)
ช่อง 28 ช่อง 3 (SD)
ช่อง 29 โมโนทีว ี
ช่อง 30 อสมท
ช่อง 31 จีเอ็มเอ็มวัน
ช่อง 32 ไทยรัฐทีว ี

จานวน
191
43
124
34
230
116
26
69
21
78
36
16
64
71
281
77
51
7
155
127
108
51
227
63

ร้อยละ
7.0
1.6
4.6
1.2
8.5
4.3
1.0
2.5
0.8
2.9
1.3
0.6
2.4
2.6
10.3
2.8
1.9
0.3
5.7
4.7
4.0
1.9
8.3
2.3
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ช่องรายการ
ช่อง 33 ช่อง
ช่อง 34 อมรินทร์
ช่อง 35 ช่อง 7
ช่อง 36 พีพที วี ี
รวม

จานวน
183
18
227
26
2,720

ร้อยละ
6.7
0.7
8.3
1.0
100.0

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ช่องทีวดี จิ ทิ ลั ช่อง 23 (เวิรค์ พ้อยท์ทวี )ี
(ร้อยละ 10.3) รองลงมารับชมช่อง 31 (จีเอ็มเอ็มวัน) และช่อง 35 (ช่อง 7) (ร้อยละ 8.3) และ
รับชมช่อง13 (ช่อง 3 แฟมมิล)่ี (ร้อยละ 8.5) มีการรับชมช่อง 26 นาวทีว ี น้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 0.3)
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละด้านรายการทีก่ ลุ่มตัวอย่างรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั ภายใน 1
สัปดาห์
รายการ
บ่อย
ที่สดุ
(ทุก
วัน)

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย ปาน น้ อย
(5-6 กลาง (1-2
วัน) (3-4
วัน)
วัน)

128
74
125
57
(32.0) (18.5) (31.2) (14.2)

น้ อย
ที่สดุ
(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
16
(4.0)

รายการสาร 26
67
111
107
คดี
(48.4) (28.1) (27.8) (26.8)

89
(22.2)

รายการข่าว

ส่วน
การ
เบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
( X ) (S.D.)

3.60

1.19

บ่อย

2.58

1.20

บ่อย
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการ
บ่อย
ที่สดุ
(ทุก
วัน)

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย ปาน น้ อย
(5-6 กลาง (1-2
วัน) (3-4
วัน)
วัน)

รายการ
เกมส์โชว์
ซิตคอม
(situation
comedy)

62
122 127
52
(15.5) (30.5) (31.8) (13.0)
90
106
98
52
(22.5) (26.5) (24.5) (13.0)

น้ อย
ที่สดุ
(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
37
(9.2)
54
(13.5)

ภาพยนตร์

145 119
77
(36.2) (29.8) (19.2)

28
(7.0)

105
70
92
42
(26.2) (17.5) (23.0) (10.5)

การ์ตูน

3.30

1.16

ปานกลาง

3.32

1.32

ปานกลาง

31
(7.8)

3.80

1.22

บ่อย

91
(22.8)

3.14

1.50

ปานกลาง

99
76
(24.8) (19.0)

83
(20.8)

2.93

1.38

ปานกลาง

50
73
95
76
(12.5) (18.2) (23.8) (19.0)

106
(26.5)

2.71

1.36

ปานกลาง

14
(3.5)

194
48.5)

1.96

1.13

น้อย

ถ่ายทอดสด 71
(17.8)
กีฬา
รายการ
กีฬา
รายการสิน
ค้าขายตรง

ส่วน
การ
เบีย่ งเบน แปลผล
มาตรฐาน
( X ) (S.D.)

71
(7.8)

28
(7.0)

80
84
(20.0) (21.0)
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการ
บ่อย
ที่สดุ
(ทุก
วัน)

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย ปาน น้ อย
(5-6 กลาง (1-2
วัน) (3-4
วัน)
วัน)

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

การ
แปลผล

2.51

1.29

น้อย

รายการ
โฆษณา

35
(8.8)

น้ อย
ที่สดุ
(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
57
105
85
118
(14.2) (26.2) (21.2) (29.5)

รายการ
เกีย่ วกับ
ยานยนต์
รายการ
เกีย่ วกับการ
ดูดวง

30
(7.5)

60
105
81
124
(15.0) (26.2) (20.2) (31.0)

2.48

1.28

น้อย

17
(4.2)

39
(9.8)

90
87
167
(22.5) (21.8) (41.8)

2.13

1.18

น้อย

รายการหาคู่

20
(5.0)

33
(8.2)

74
71
202
(18.5) (17.8) (50.5)

1.99

1.21

น้อย

รายการ
อาหาร

52
86
131
59
72
(13.0) (21.5) (32.8) (14.8) (18.0)

2.97

1.27

ปานกลาง

รายการ
ภาษา
อังกฤษ

16
(4.0)

2.26

1.15

น้อย

39
(9.8)

117
88
140
(29.2) (22.0) (35.0)

(X )
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการ
บ่อย
ที่สดุ
(ทุก
วัน)

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย ปาน น้ อย
(5-6 กลาง (1-2
วัน) (3-4
วัน)
วัน)

35
(8.8)

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

การ
แปลผล

(X )

66
120
90
(16.5) (30.0) (22.5)

น้ อย
ที่สดุ
(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
89
(22.2)

2.67

1.23

ปานกลาง

25
45
98
95
(6.2) (11.2) (24.5) (23.8)
59
82
113
53
(14.8) (20.5) (28.2) (13.2)

137
(34.2)
93
(23.2)

2.31

1.22

น้อย

2.90

1.36

ปานกลาง

21
(5.2)

42
110
95
(10.5) (27.5) (23.8)

132
(33)

2.31

1.19

น้อย

รายการ
26
53
133
87
เกีย่ วกับ (6.5) (13.2) (33.2) (21.8)
เทคโนโลยี
รายการ
47
68
116
86
เกีย่ วกับ (11.8) (17.0) (29.0) (21.5)
สัตว์
รวม

101
(25.2)

2.54

1.19

น้อย

83
(20.8)

2.78

1.28

ปานกลาง

2.82

0.70

ปานกลาง

รายการ
สุขภาพ
รายการเด็ก
รายการ
เกีย่ วกับ
สิง่ ลีล้ บั
รายการ
ธรรมมะ

จากตารางที่ 11 พบว่า ภายใน 1 สัปดาห์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมรายการ
ภาพยนตร์ (ร้อยละ 3.80) รองลงมาเป็ นรายการข่าว (ร้อยละ 3.60) และรายการเพลง (ร้อยละ
3.45) มีการรับชมรายการสินค้าขายตรงน้อยทีส่ ุด (ร้อยละ 1.96)
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4.3 ตอนที่ 3 ระดับความต้องการในการรับชมทีวีดิจิทลั
ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละด้านความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความต้องการ
ในการรับชม
ทีวีดิจิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

ด้านรายการ
71
161 150
1.ได้รบั สาระและ (17.8) (40.2) (37.5)
ประโยชน์จาก
การรับชม
2.รายการมีความ 69
161 140
(17.2) (40.2) (35.0)
น่าสนใจและ
แปลกใหม่

16
(4.0)

2
(0.5)

3.17

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.82

27
(6.8)

3
(0.8)

3.67

0.87

มาก

3.รายการมีความ 72
153 143
(18.0) (38.2) (35.8)
หลากหลาย

25
(6.2)

7
(1.8)

3.64

0.90

มาก

4. เนื้อหา
48
162 163
รายการมีความ (12.0) (40.5) (40.8)
กระชับเข้าใจง่าย

22
(5.5)

5
(1.2)

3.57

0.82

มาก

5. รายการมี
ความตื่นเต้น
สนุกสนาน

21
(5.2)

3
(0.8)

3.75

0.89

มาก

31
(7.8)

8
(2.0)

3.43

0.87

มาก

(X )

91
146 139
(22.8) (36.5) (34.5)

6. ระยะเวลาของ 47
(11.8)
รายการนานขึน้
กว่าเดิม

123 191
(30.8 (47.8)

การ
แปลผล

มาก

57
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความต้องการใน
การรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

7. ผูด้ าเนินรายการ
51
135 177
มีคณ
ุ ภาพ/น่าเชือ่ ถือ (12.8) (33.8) (44.2)

35
(8.8)

2
(0.5)

8. ภาษาทีใ่ ช้สอ่ื สาร
เข้าใจได้งา่ ย

71
148 157
(17.8) (37.0) (39.2)

22
(5.5)

2
(0.5)

9.การได้มสี ว่ นร่วม
ในรายการ

30
(7.5)

การ
แปลผล

3.66 0.849

มาก

90
161
76
43 2.97
(22.5) (40.2) (19.0) (10.8)

รวมด้านรายการ
ด้านนวัตกรรม
1. มีการแบ่งช่อง
บริการทีเ่ ป็ น
หมวดหมูต่ าม
ลักษณะรายการ

ส่วน
เบี่ยง
เบน
( X ) มาตร
ฐาน
(S.D.)
3.49 0.84

56
135 182
(14.0) (33.8) (45.5)

มาก

1.07

ปานกลาง

3.54

0.58

มาก

24
(6.0)

3
(0.8)

3.54

0.83

มาก

2. มี จ านวนช่ อ งที่ 77
138 137
41
(19.2) (34.5) (34.2) (10.2)
เพิม่ ขึน้ จากเดิม

7
(1.8)

3.59

0.97

มาก

3. การแบ่ ง ช่ อ งที่ 62
144 147
40
เหมาะสมในแต่ ล ะ (15.5) (36.0) (36.8) (10.0)
วัย

7
(1.8)

3.54

0.93

มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความต้องการ
ในการรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

4.การแบ่งช่องตาม 86
142 134
(21.5) (35.5) (33.5)
ความคมชัดของ
ภาพ HD และSD

33
(8.2)

5
(1.2)

3.68

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.94

5. ทีวมี ขี นาดกว้าง
สามารถมองเห็น
ภาพได้มาก
กว่าเดิม

31
(7.8)

4
(1.0)

3.63

0.93

มาก

6.สามารถใส่รหัส
50
110 160
63
17
ล็อคปลายทางเพือ่ (12.5) (27.5) (40.0) (15.8) (4.2)
การเข้าถึงเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม
สาหรับผูป้ กครอง

3.28

1.01

ปานกลาง

7. รับชมทีวดี จิ ทิ ลั
โดยไม่เก็บค่า
บริการ

(X )

82
129 154
(20.5) (32.2) (38.5)

การ
แปลผล

มาก

126
99
133
(31.5) (24.8) (33.2)

31
(7.8)

11
(2.8)

3.74

1.07

มาก

8.รับชมสัญญาณ
94
120 148
อืน่ ๆได้นอกเหนือ (23.5) (30.0) (37.0)
จากสัญญาณวีดโี อ
ภาพ เสียงข้อความ
รูปภาพ

30
(7.5)

8
(2.0)

3.65

0.99

มาก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความ
ต้องการใน
การรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

9.ประหยัด
79
96
179
40
พลังงานไฟฟ้าทัง้ (19.8) (24.0) (44.8) (10.0)
ผูผ้ ลิตรายการและ
ผูช้ ม

6
(1.5)

10.อุปกรณ์
เสริมในการ
ต่อเชือ่ มสัญญาณ
ดิจติ อล ราคาไม่
แพงและมี
คุณภาพ
11.อุปกรณ์เสริม
ใช้งานง่ายไม่
ยุง่ ยาก

การ
แปลผล

มาก

83
102 172
(20.8) (25.5) (43.0)

37
(9.2)

6
(1.5)

3.55

0.97

มาก

94
125 138
(23.5) (31.2) (34.5)

37
(9.2)

6
(1.5)

3.66

0.99

มาก

3.54

0.58

มาก

รวมด้านรายการ
ด้านสัญญาณ
1.คลื่นสัญญาณ
ทีวดี จิ ทิ คั รอบ
คลุมทุกพืน้ ที่
2. ภาพมีความ
คมชัดแบบ
High-Definition

ส่วน
เบี่ยง
( X ) เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
3.51 0.97

102
(25.5)

112 132
41
(28.0) (33.0) (10.2)

13
(3.2)

3.62

1.07

มาก

106
(26.5)

131 116
(32.8) (29.0)

11
(2.8)

3.71

1.04

มาก

36
(9.0)

60
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความต้องการ
ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
ในการรับชมทีวี บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ดิ จิทลั
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

3.ระบบเสียงมี
105 132 119
40
คุณภาพและฟงั ชัด (26.2) (33.0) (29.8) (10.0)

4
(1.0)

รวมด้านสัญญาณ

การ
แปลผล

(X )

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)

3.89

0.94

มาก

3.69

0.90

มาก

ด้านประโยชน์
123 140 109
(30.8) (35.0) (27.2)
1.ได้รบั ความ
เพลิดเพลิน
2.ได้รบั ความรู้
99
151 128
และประโยชน์จาก (24.8) (37.8) (32.0)
ข่าวสาร

26
(6.5)

2
(0.5)

3.89

0.94

มาก

19
(4.8)

3
(0.8)

3.81

0.89

มาก

3.เพือ่ ผ่อนคลาย
อารมณ์

20
(5.0)

2
(0.5)

3.80

0.89

มาก

69
123 156
43
(17.2) (30.8) (39.0) (10.8)
5. เพือ่ นาข้อมูลที่
70
148 146
30
ชมไปพูดคุยกับ
(17.5) (37.0) (36.5) (7.5)

9
(2.2)
6
(1.5)

3.50

0.97

มาก

3.62

0.91

มาก

33
(8.2)

6
(1.5)

3.58

0.91

มาก

114 153 111
(28.5) (38.2) (27.8)

4.เพือ่ ฆ่าเวลา

ผูอ้ น่ื เพือ่ สร้าง
ปฏิสมั พันธ์
6.นาข้อมูลทีช่ ม
65
146 150
ไปใช้ประโยชน์ใน (16.2) (36.5) (37.5)
การประกอบ
อาชีพ

61
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
ความต้องการ
ในการรับชม
ทีวีดิจิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

(X )

ส่วนเบี่ยง การ
เบน
แปลผล
มาตร
ฐาน(S.D.)

7. นาข้อมูลทีช่ ม
68
144 139
41
8
(17.0) (36.0) (34.8) (10.2) (2.0)
ไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้าและบริการ

3.56

0.96

มาก

รวมด้านประโยชน์
รวมทัง้ หมด

3.69
3.62

0.66
0.60

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
ในด้านรายการ ได้แก่ ต้องการรายการมีความตื่นเต้นสนุ กสนานมากทีส่ ุด (ร้อยละ 3.75)
รองลงมาต้องการได้รบั สาระและประโยชน์จากการรับชม (ร้อยละ 3.71) และต้องการรายการมี
ความน่ าสนใจและแปลกใหม่ (ร้อยละ 3.67) ตามลาดับ
ด้านนวัตกรรม
ต้องการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยไม่เก็บค่าบริการ (ร้อยละ 3.74)
รองลงมาต้องการการแบ่งช่องตามความคมชัด HD และ SD (ร้อยละ 3.68) และต้องการ
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก (ร้อยละ 3.66) ตามลาดับ
ด้านสัญญาณ
ต้องการระบบเสียงมีคุณภาพและฟงั ชัด (ร้อยละ 3.74) ต้องการ
ภาพทีม่ คี วามคมชัดแบบ High-Definition (ร้อยละ 3.71) ต้องการคลื่นสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ (ร้อยละ 3.62) ตามลาดับ
ด้านประโยชน์
ต้องการได้รบั ความเพลิดเพลินและเพื่อผ่อนคลายอารมณ์มาก
ทีส่ ุด (ร้อยละ 3.89) รองลงมาต้องการได้รบั ความรูแ้ ละประโยชน์จากข่าวสาร (ร้อยละ 3.81)
และต้องการนาข้อมูลทีช่ มไปพูดคุยกับผูอ้ ่นื เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ (ร้อยละ 3.62) ตามลาดับ
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4.4 ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทลั
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละด้านความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ความพึง
พอใจในการ
รับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(X )

ส่วน
การ
เบี่ยง แปลผล
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.79
มาก

ด้านรายการ
65
146 176
1.ได้รบั สาระและ (16.2) (36.5) (44.0)
ประโยชน์จากการ
รับชม
2.รายการมีความ
57
153 161
(14.2) (38.2) (40.2)
น่าสนใจและ
แปลกใหม่

13
(3.2)

0
(0.0)

28
(7.0)

1 3.59
(0.2)

0.82

มาก

3.รายการมีความ
หลากหลาย

53
154 164
(13.2) (38.5) (41.0)

25
(6.2)

4
(1.0)

3.57

0.84

มาก

4. เนื้อหารายการ
มีความกระชับ
เข้าใจง่าย

46
138 185
(11.5) (34.5) (46.2)

25
(6.2)

6
(1.5)

3.48

0.84

มาก

5. รายการมีความ 72
150 147
ตื่นเต้นสนุกสนาน (18.0) (37.5) (36.8)

29
(7.2)

2
(0.5)

3.65

0.87

มาก

6. ระยะเวลาของ
รายการนานขึน้
กว่าทีวรี ะบบอนา
ล็อค

36
(9.0)

4
(1.0)

3.38

0.81

ปาน
กลาง

36
(9.0)

124 200
(31.0) (50.0)

3.66

63
ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
ในการรับชมทีวี บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ดิ จิทลั
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

7. ผูด้ าเนิน
42
123 191
43
รายการ มี
(10.5) (30.8) (47.8) (10.8)
คุณภาพ/น่าเชือ่ ถือ

1
(0.2)

3.40

ส่วน
การ
เบี่ยง แปลผล
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.83
มาก

8. ภาษาทีใ่ ช้
สือ่ สารเข้าใจได้
ง่าย

58
149 171
(14.5) (37.2) (42.8)

21
(5.2)

1
(0.2)

3.60

0.81

9.การได้มสี ว่ นร่วม
ในรายการ

35
(8.8)

92
164
71
(23.0) (41.0) (17.8)

38
(9.5)

3.04 1.07

ปาน
กลาง

3.49

0.57

มาก

(X )

รวมด้านรายการ

ด้านนวัตกรรม
48
129 185
1. มีการแบ่งช่อง
(12.0) (32.2) (46.2)
บริการทีเ่ ป็ น
หมวดหมูต่ าม
ลักษณะรายการ
2. มีจานวนช่องที่ 64
155 143
(16.0) (38.8) (35.8)
เพิม่ ขึน้ จากเดิม

มาก

34
(8.5)

4
(1.0)

3.46

0.85

มาก

32
(8.0)

6
(1.5)

3.60

0.90

มาก

3. การแบ่ ง ช่องที่ 48
135 172
41
เหมาะสมในแต่ละ (12.0) (33.8) (43.0) (10.2)
วัย

4
(1.0)

3.46

0.87

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความพึงพอใจใน
ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
การรับชมทีวี บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ดิ จิทลั
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

4.การแบ่งช่อง
ตามความคมชัด
ของภาพ HD และ
SD

78
126 155
(19.5) (31.5) (38.8)

36
(9.0)

5
(1.2)

3.59

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.94

5. ทีวมี ขี นาด
กว้างสามารถ
มองเห็นภาพได้
มากกว่าเดิม

70
136 160
(17.5) (34.0) (40.0)

32
(8.0)

2
(0.5)

3.60

0.89

6.สามารถใส่รหัส
ล็อคปลายทาง
เพือ่ การเข้าถึง
เนื้อหาทีไ่ ม่
เหมาะสมสาหรับ
ผูป้ กครอง

45
115 160
57
(11.2) (28.8) (40.0) (14.2)

23
(5.8)

3.26

1.02 ปานกลาง

7. รับชมทีวดี จิ ทิ ลั
โดยไม่เก็บค่า
บริการ

87
129 145
(21.8) (32.2) (36.2)

12
(3.0)

3.63

0.99

(X )

27
(6.8)

การ
แปลผล

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความพึงพอใจใน
การรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

8.รับชมสัญญาณ
76
123 155
35
11
(19.0) (30.8) (38.8) (8.8) (2.8)
อืน่ ๆได้นอกเหนือ
จากสัญญาณวีดโี อ
ได้ทงั ้ ภาพ, เสียง,
ข้อความ และรูปภาพ
9.ประหยัดพลังงาน
46
125 182
43
4
(11.5) (31.2) (45.5) (10.8) (1.0)
ไฟฟ้าทัง้ ผูผ้ ลิต
รายการและผูช้ ม

3.55

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.99

3.41

0.87

มาก

10.อุปกรณ์
เสริมในการต่อเชือ่ ม
สัญญาณดิจติ อล
ราคาไม่แพงและมี
คุณภาพ
11.อุปกรณ์เสริม
ใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก

55
122 176
40
7
(13.8) (30.5) (44.0) (10.0) (1.8)

3.44

0.91

มาก

70
121 169
(17.5) (30.2) (42.2)
รวมด้านรายการ

3.54

0.93

มาก

3.50

0.63

มาก

3.50

1.01

มาก

(X )

ด้านสัญญาณ

1. คลื่นสัญญาณทีวี
ดิจทิ ลั ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่

34
(8.5)

6
(1.5)

75
114 158
41
12
(18.8) (28.5) (39.5) (10.2) (3.0)

การ
แปล
ผล

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความพึงพอใจใน
การรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

2. ภาพมีความคมชัด 78
แบบ High-Definition (19.5)

131
140
45
6
(32.8) (35.0) (11.2) (1.5)

3.58

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.98

3 . ร ะ บ บ เ สี ย ง มี 76
(19.0)
คุณภาพและฟงั ชัด

131
153
(32.8) (38.2)

3.60

0.93

มาก

3.56

0.84

มาก

(X )

36
(9.0)

4
(1.0)

รวมด้านสัญญาณ
ด้านประโยชน์
1.ได้รบั ความ
เพลิดเพลิน
2.ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประโยชน์จาก
ข่าวสาร

109 127
(27.2) (31.8)

142
(35.5)

การ
แปล
ผล

มาก

20
(5.0)

2
(0.5)

3.80

0.91

มาก

90
130
151 25
(22.5) (32.5) (37.8) (6.2)

4
(1.0)

3.69

0.92

มาก

3.เพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์

109
123
139
(27.2) (30.8) (34.8)

24
(6.0)

5
(1.2)

3.77

0.96

มาก

4.เพื่อฆ่าเวลา

71
117
162
(17.8) (29.2) (40.5)

37
(9.2)

13
(3.2)

3.49

0.99

มาก
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
ความพึงพอใจ
ในการรับชมทีวี
ดิ จิทลั

ความบ่อยครัง้ ในการรับชม
บ่อย บ่อย ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

17
(4.2)

6
(1.5)

3.61

ส่วน
เบี่ยง
เบน
มาตร
ฐาน
(S.D.)
0.86

29
(7.2)

8
(2.0)

3.49

0.88

มาก

7. น าข้อ มูล ที่ช ม 55
131 156
44
14
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร (13.8) (32.8) (39.0) (11.0) (3.5)
ตัดสินใจเลือ กซื้อ
สินค้าและบริการ

3.42

0.98

มาก

รวมด้านประโยชน์
รวมทัง้ หมด

3.61
3.54

0.66
0.58

มาก
มาก

(X )

5. เพื่อนาข้อมูลที่ 65
143 169
ชมไปพูดคุยกับ (16.2) (35.8) (42.2)
ผูอ้ ่นื เพื่อสร้าง
ปฏิสมั พันธ์
6.น าข้ อ มู ล ที่ ช ม 52
138 173
ไปใช้ประโยชน์ใน (13.0) (34.5) (43.2)
การประกอบ
อาชีพ

การ
แปลผล

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
ในด้านรายการ ได้แก่ พึงพอใจจากสาระและประโยชน์จากการรับชมมากทีส่ ุด (ร้อยละ
3.66) รองลงมาพึงพอใจรายการมีความน่ าสนใจและแปลกใหม่ (ร้อยละ 3.59) และพึงพอใจ
รายการมีความหลากหลาย (ร้อยละ 3.57) ตามลาดับ
ด้านนวัตกรรม
พึงพอใจการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยไม่เก็บค่าบริการมากทีส่ ุด (ร้อย
ละ 3.63) รองลงมาพึงพอใจจานวนช่องทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมและทีวมี ขี นาดกว้างสามารถมองเห็น
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ภาพได้มากกว่าเดิม (ร้อยละ 3.60) และพึงพอใจการแบ่งช่องตามความคมชัด HD และ SD
(ร้อยละ 3.59) ตามลาดับ
ด้านสัญญาณ
พึงพอใจระบบเสียงมีคุณภาพและฟงั ชัด (ร้อยละ 3.60) พึงพอใจ
ภาพที่มคี วามคมชัดแบบ High-Definition (ร้อ ยละ 3.58) พึงพอใจคลื่นสัญ ญาณทีว ีดจิ ทิ ลั
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ (ร้อยละ 3.50) ตามลาดับ
ด้านประโยชน์
พึงพอใจการได้รบั ความเพลิดเพลินมากที่สุด (ร้อยละ 3.80)
รองลงมาพึงพอใจการชมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ (ร้อยละ 3.77) และได้รบั ความรูแ้ ละประโยชน์
จากข่าวสาร (ร้อยละ 3.69) ตามลาดับ

4.5 ตอนที่ 5 ผลการพิ สจู น์ สมมติ ฐานการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ตงั ้ สมมุติฐานการวิจยั ไว้ 3 ข้อ ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปรากฏดังนี้
4.5 สมมติ ฐานที่ 1 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
4.5.1.1 สมมติฐานที่ 1.1 ผูช้ มทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิด
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ที่
มีลกั ษณะเพศแตกต่างกัน
เพศ
ชาย

ค่าเฉลี่ย
101.613

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หญิง

101.853

23.784

ค่า t

ค่า p

.101

.920

22.167

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ ลี กั ษณะเพศต่างกัน
พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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4.5.1.2 สมมติฐาน 1.2 ผูช้ มทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับชม
ทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิ ดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ี
ลักษณะอายุแตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี

ค่าเฉลี่ย
102.986

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

26-35 ปี

98.221

24.596

36-45 ปี

104.404

23.086

46 ขึน้ ไป

100.843

20.928

ค่า F

ค่า p

1.255

.290

22.682

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
อายุแตกต่างกัน พบว่ามีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
4.5.1.3 สมมติฐาน 1.3 ผูช้ มทีม่ กี ารศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิด
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ี
ลักษณะการศึกษาแตกต่างกัน
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ค่าเฉลี่ย
98.063
102.884
101.367
108.852

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่า F

ค่า p

21.754
20.310
24.196
18.852

1.021

.383

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ ลี กั ษณะการศึกษา
ต่างกัน พบว่ามีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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4.5.1.4 สมมติฐาน 1.4 ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ี
ลักษณะอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ
รับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัวไป
่
นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย
100.584

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

100.509
100.888
97.136
105.474

26.686
20.842
23.632
21.640

ค่า F

ค่า p

1.611

.171

19.176

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
อาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
4.5.1.5 สมมติฐาน 1.5 ผูช้ มทีม่ รี ายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิด
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ี
ลักษณะรายได้แตกต่างกัน
รายได้
ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่า 5,000 บาท 106.494
5,001-10,000 บาท
104.127
10,001-20,000 บาท
98.285
มากกว่า 20,000 บาท 101.000
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

21.729
23.856
22.838
23.912

ค่า F

ค่า p

2.799*

.040

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
รายได้แตกต่างกัน พบว่ามีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ การเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะรายได้แตกต่างกัน
รายได้

ต่ากว่า
5,001 ค่า
เฉลี่ย 5,000 บ. 10,000 บ.
ต่ากว่า 5,000 บ. 106.494
2.372
5,001-10,000 บ. 104.127
10,001-20,000 บ. 98.285
มากกว่า 20,000 บ. 101.000
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

10,001 20,000 บ.
8.211
5.844
-

มากกว่า
20,000 บ.
5.505
3.133
2.720
-

จากการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
4.5.2 สมมติ ฐานที่ 2 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน
มีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
4.5.2.1 สมมติฐานที่ 2.1 ผูช้ มทีม่ ี เพศแตกต่างกัน มีความต้องการต่อทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะเพศแตกต่างกัน
เพศ
ชาย

ค่าเฉลี่ย
107.754

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หญิง

108.175

17.676

ค่า t

ค่า p

.392

.695

15.994

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ เี พศ
ต่างกัน พบว่ามีความความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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4.5.2.2 สมมติฐาน 2.2 ผูช้ มทีล่ กั ษณะมีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการต่อ
ทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูท้ ่ี
ลักษณะอายุแตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี

ค่าเฉลี่ย
107.985

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

26-35 ปี

103.884

16.098

36-45 ปี

112.884

16.367

มากกว่า 45 ปี

115.718

15.554

ค่า F

ค่า p

5.834*

.001

17.269

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ อี ายุ
แตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอายุแตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ย ตา่ กว่า 25 ปี 26-35 ปี
107.985
4.104

36-45 ปี
4.901

มากกว่า 45 ปี
7.735

26-35 ปี

103.884

-

-

9.004*

11.831*

36-45 ปี

112.884

-

-

-

2.830

มากกว่า 45 ปี

115.718

-

-

-

-

อายุ
ต่ากว่า 25 ปี

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ย ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มลี กั ษณะอายุแตกต่ างกัน พบว่าผู้ชมที่มอี ายุ 26-35 ปี มี
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ต้ อ งการในการรับ ชมทีว ีดิจ ิท ัล แตกต่ า งจากผู้ช มที่ม ีอ ายุ 36-45, มากกว่ า 45 ปี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยผูช้ มทีม่ อี ายุ 26-35 ปี มีค่าเฉลีย่ ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั น้อย
กว่า
4.5.2.3 สมมติฐาน 2.3 ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ ี
ลักษณะการศึกษาแตกต่างกัน
การศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

115.187
108.246

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.238
18.851

ปริญญาตรี

106.902

16.836

สูงกว่าปริญญาตรี

114.095

12.328

ค่า F

ค่า p

3.226*

.023

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ย ต้อ งการต่ อ ทีว ีดิจ ิทลั ของผู้ช มที่มลี ักษณะ
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะการศึกษาแตกต่างกัน
อายุ

ค่าเฉลี่ย

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริ ญญาตรี

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

115.187
108.246

-

6.942
-

8.284
1.342

สูงกว่า
ปริ ญญาตรี
1.094
5.840

ปริญญาตรี

106.902

-

-

-

7.195

-

-

-

-

สูงกว่า
114.095
ปริญญาตรี
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

จากการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
4.5.2.4 สมมติฐาน 2.4 ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน มีความ
ต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม
ทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่าเฉลี่ย

รับราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน

108.718

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.041

107.057

18.478

ธุรกิจส่วนตัว

109.018

16.168

รับจ้างทัวไป
่

115.416

17.735

นักศึกษา

105.478

16.094

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ค่า F

ค่า p

3.789*

.005
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
อาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน
อายุ

ค่าเฉลี่ย

รับราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัวไป
่

115.416

นักศึกษา

105.478

รับราชการ
และ
รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจ
ส่วนตัว

รับจ้าง
ทัวไป
่

นักศึกษา

108.718

พนักงาน
บริษทั
เอกชน
1.653

.307

6.706

3.235

107.057

-

1.960

8.366

1.581

109.018

-

-

6.399

3.542
9.941*

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน พบว่าผูช้ มทีม่ อี าชีพรับจ้างทัวไป
่
มีตอ้ งการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างจากผูช้ มทีม่ อี าชีพนักศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยผูช้ มทีม่ อี าชีพนักศึกษา มีค่าเฉลีย่ ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั น้อยกว่า
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4.5.2.5 สมมติฐาน 2.5 ผูช้ มทีม่ รี ายได้แตกต่างกัน มีความต้องการต่อการ
ชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม
ทีม่ ลี กั ษณะรายได้แตกต่างกัน
รายได้

ค่าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000 บาท

106.488

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
17.120

5,001-10,000 บาท

107.845

16.454

10,001-20,000 บาท

110.158

17.242

20,001 บาทขึน้ ไป

106.461

16.888

ค่า F

ค่า p

1.3291

.277

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
รายได้แตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
4.5.3 สมมติ ฐานที่ 3 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
4.5.3.1 สมมติฐานที่ 3.1 ผูช้ มทีม่ ี เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะเพศแตกต่างกันแตกต่างกัน
เพศ

ค่าเฉลี่ย

ชาย

104.767

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.647

หญิง

106.538

16.667

ค่า t

ค่า p

1.037

.300

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ เี พศ
ต่างกัน พบว่ามีความความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
4.5.3.2 สมมติฐาน 3.2 ผูช้ มทีล่ กั ษณะมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม
ที่ ลักษณะอายุแตกต่างกัน
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี

ค่าเฉลี่ย
106.066

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
16.384

26-35 ปี

101.875

15.258

36-45 ปี

109.865

18.414

46 ปีขน้ึ ไป

110.875

17.735

ค่า F

ค่า p

4.045*

.007

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่มอี ายุ
แตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05
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ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่าเฉลี่ย ตา่ กว่า 25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

46 ปี ขึ้นไป

ต่ากว่า 25 ปี

106.066

-

4.191

3.808

4.808*

26-35 ปี

101.875

-

-

7.990*

9.004

36-45 ปี

109.865

-

-

-

3.704

46 ปีขน้ึ ไป

110.875

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบรายคู่ค่ าเฉลี่ยความต้อ งการในการรับ ชมทีว ีดิจทิ ลั ที่ม ี
ลักษณะอายุแตกต่างกัน พบว่าผูช้ มทีม่ อี ายุ ต่ากว่า 25 ปี มีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
แตกต่างจากผูช้ มทีม่ อี ายุ 46 ปีขน้ึ ไป และผูช้ มทีม่ อี ายุ 26-35 ปี มีความต้องการในการรับชมทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างจากผูช้ มทีม่ อี ายุ 36-45 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผูช้ มทีม่ อี ายุ ต่ากว่า 25
ปี และ 26-35 ปี มีค่าเฉลีย่ ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั น้อยกว่า
4.5.3.3 สมมติฐาน 3.3 ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ ี
ลักษณะการศึกษาแตกต่างกัน
การศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

108.968
105.871

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20.187
17.432

ปริญญาตรี

104.834

16.113

สูงกว่าปริญญาตรี

114.517

13.404

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ค่า F

ค่า p

2.641*

.049
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่มลี กั ษณะ
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะการศึกษาแตกต่างกัน
อายุ

ค่าเฉลี่ย ตา่ กว่า 25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

46 ปี ขึ้นไป

ต่ากว่า 25 ปี

108.968

-

3.099

4.130

5.555

26-35 ปี

105.871

-

-

1.031

8.654

36-45 ปี

104.834

-

-

-

9.685

46 ปีขน้ึ ไป

114.517

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
4.5.3.4 สมมติฐาน 3.4 ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม
ทีม่ าลักษณะอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่าเฉลี่ย

รับราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน

108.377

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
16.365

103.136

16.926

ธุรกิจส่วนตัว

106.926

15.154

รับจ้างทัวไป
่

110.762

19.963

นักศึกษา

104.627

15.021

ค่า F

ค่า p

2.579*

.037

การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่มลี กั ษณะ
อาชีพแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของ
ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะอาชีพแตกต่างกัน
อายุ

ธุรกิจ รับจ้าง นักศึกษา
ค่าเฉลี่ย รับราชการ และ พนักงานบริษทั
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ส่วนตัว ทัวไป
่
รับราชการ และ 108.377
5.240
1.450 2.385
3.749
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั 103.136
เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว 106.926
รับจ้างทัวไป
่

110.762

นักศึกษา

104.627

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

-

3.790

7.626

1.491

-

-

3.835

2.299
6.134

-

-

-

-
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จากการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธขี อง Scheffe ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
4.5.3.5 สมมติฐาน 3.5 ผูช้ มทีม่ รี ายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ ม
ทีม่ ลี กั ษณะรายได้แตกต่างกัน
รายได้

ค่าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000 บาท

105.849

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.875

5,001-10,000 บาท

106.056

15.141

10,001-20,000 บาท

107.487

18.753

20,001 บาทขึน้ ไป

102.371

15.280

ค่า F

ค่า p

1.650

.177

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ี
ลักษณะรายได้แตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
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4.6 ตอนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐานของการวิ จยั
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทัง้ หมด 3 ข้อ ดังทีไ่ ด้นาเสนอมาทัง้ หมด สามารถ
สรุปผลของตัวแปรทีม่ ตี ่อตัวแปรตามได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานผลของเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ความต้องการและ ความพึงพอใจในการ
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั
ตัวแปร
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

พฤติ กรรมการเปิ ด
รับชมทีวีดิจิทลั

t = .101,
p = .920

F =1.255,
p = .290

F = 1.021,
p = .383

F = 1.611,
p = .171

F = 2.799*,
p = .040
หมายเหตุ , * หมายถึง

ความต้องการในการ
รับชมทีวีดิจิทลั

t = .392,
p = .695

F = 5.834*,
p = .001

F = 3.226*,
p = .023

F = 3.789*,
p = .005

F = 1.291,
p = .277

ความพึงพอใจในการ
รับชมทีวีดิจิทลั

t = 1.037,
p = .300

F = 4.045*,
p = .007

F = 2.641*,
p = .049

F = 2.579*,
p = .037

F = 1.650,
p = .177

มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05

โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ได้แก่ รายได้
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีว ี
ดิจทิ ลั ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จะเป็ นลักษณะเชิงสารวจ โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่ ม ประชากรที่อ าศัย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล ใช้ เ ครื่อ งมือ เป็ น
แบบสอบถาม (Questionare) จานวน 400 ชุด ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล,
ข้อ มูล เชิงพฤติก รรม ความต้อ งการในการรับชมทีว ีดิจทิ ัล และความพึงพอใจในการรับ ชม
รายการที ว ีดิจ ิท ัล จากนั ้น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ป ระมวลผล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป SPSS
ผลการวิจยั โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ จานวนร้อยละ และสถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test, Anova,
Scheffe ในการสรุปผลการวิจยั และทดสอบสมมติฐาน

5.1 สรุป
ผลการสารวจผูช้ ม ในด้านข้อมูลประชากร และพฤติกรรมการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ความ
ต้ อ งการและความพึง พอใจในการรับ ชมทีว ีดิจ ิท ัล ของผู้ ช มในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 มีจานวนทัง้ สิน้ 400 คน ปรากฏดังนี้
5.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ต่ ากว่า 25 ปี (ร้อยละ
53.0) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 69.5) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษา สาหรับรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ายได้ 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ
39.5)
5.1.2 การเปิ ดรับชมภายใน 1 สัปดาห์ของผูช้ ม
จากการศึกษาพบว่า ผูช้ มรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ทุกวันมากทีส่ ุด รองลงมารับชม 3-4 วัน/
สัปดาห์ และ รับชม 1-2 วัน/สัปดาห์ โดยมีการรับชม 1 วัน หรือน้อยกว่า / สัปดาห์ น้อยทีส่ ุด
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5.1.3 ระยะเวลาในการรับชมทีวีดิจิทลั ในแต่ ละครัง้ ของกลุ่มผูช้ ม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั ในแต่ละวันโดยใช้
เวลา 2-3 ชัวโมงในการรั
่
บชมมากทีส่ ุด รองลงมากกว่า 3 ชัวโมง
่ และ 1 ชัวโมงหรื
่
อน้อยกว่านัน้
โดยมีการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั มากกว่า 6 ชัวโมงน้
่
อยทีส่ ุด
5.1.4 ด้านช่วงเวลาในการรับชมรายการ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่รบั ชมรายการในช่ว งเวลา 20.0022.00 น. รองลงมาเลือกรับชมในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. และเลือกรับชมในช่วงเวลา 22.0000.00 โดยมีช่วงเวลา 02.00-04.00 น. มีการรับชมน้อยทีส่ ุด
5.1.5 ช่องทางการรับชมของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ รบั รายการต่ างๆ โดยชมผ่ านทีว ี
ดิจทิ ัล รองลงมารับชมผ่ า นทางโทรทัศ น์ เ คเบิ้ล ท้อ งถิ่น ในลัก ษณะสายเคเบิ้ล และแบบจาน
ดาวเทียม และ รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการรับชมผ่านกล่องสัญญาณในรถยนต์น้อย
ทีส่ ุด
5.1.6 ช่องทีวีดิจิทลั ที่รบั ชม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมช่องทีวดี ิจทิ ลั ช่อง 23 (เวิร์ค
พ้อยท์ทวี )ี รองลงมามี 2 ช่องรายการมีค่าร้อยละเท่ากันคือรับชมทางช่อง 31 (จีเอ็มเอ็มวัน) และ
ช่อง 35 (ช่อง 7) รองลงมารับชมช่อง 13 (ช่อง 3 แฟมมิล)่ี โดยมีการรับชมช่อง 26 นาวทีว ี น้อย
ทีส่ ุด
5.1.7 ด้านรายการที่กลุ่มตัวอย่างรับชมทีวีดิจิทลั ภายใน 1 สัปดาห์
จากการศึก ษาพบว่ า ภายใน 1 สัป ดาห์ก ลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ร บั ชมรายการ
ภาพยนตร์ รองลงมาเป็นรายการละครทีวแี ละรายการข่าวมีการรับชมรายการสินค้าขายตรงน้อย
ทีส่ ุด
5.1.8 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับชมทีวีดิจิทลั
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
รายการ ผูช้ มต้องการรายการมีความตื่นเต้นสนุ กสนานมากทีส่ ุด รองลงมาต้องการได้รบั สาระ
และประโยชน์จากการรับชม และต้องการรายการมีความน่าสนใจและแปลกใหม่ ตามลาดับ
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
นวัตกรรมของทีวดี จิ ทิ ลั ที่เพิม่ ขึน้ มาจากทีวรี ะบบเดิม ผู้ชมต้องการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยไม่เก็บ
ค่าบริก าร รองลงมาต้องการการแบ่งช่องตามความคมชัด HD และ SD และต้องการ
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
สัญญาณ ภาพ เสียงและการส่งสัญญาณของทีวดี จิ ทิ ลั ผูช้ มต้องการระบบเสียงมีคุณภาพและฟงั
ชัดรองลงมาต้องการภาพที่มคี วามคมชัดแบบ High-Definition และต้องการคลื่นสัญญาณทีว ี
ดิจทิ ลั ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
ประโยชน์จากการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ผูช้ มต้องการได้รบั ความเพลิดเพลินและเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
มากทีส่ ุด รองลงมาต้องการได้รบั ความรูแ้ ละประโยชน์จากข่าวสาร และต้องการนาข้อมูลทีช่ มไป
พูดคุยกับผูอ้ ่นื เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ ตามลาดับ
5.1.9 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทลั
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
รายการ ผูช้ มพึงพอใจจากสาระและประโยชน์จากการรับชมมากทีส่ ุด รองลงมาพึงพอใจรายการ
มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ และพึงพอใจรายการมีความหลากหลาย ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
นวัตกรรมของทีวดี จิ ทิ ลั ที่เพิม่ ขึน้ มาจากทีวรี ะบบเดิม ผู้ชมพึงพอใจการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยไม่
เก็บค่าบริการมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจจานวนช่องที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและทีวมี ขี นาดกว้า ง
สามารถมองเห็นภาพได้มากกว่าเดิม และพึงพอใจการแบ่งช่องตามความคมชัด HD และ SD
ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
สัญญาณ ภาพ เสียงและการส่งสัญญาณของทีวดี จิ ทิ ลั ผูช้ มพึงพอใจระบบเสียงมีคุณภาพและฟงั
ชัด รองลงมาพึงพอใจภาพทีม่ คี วามคมชัดแบบ High-Definition พึงพอใจคลื่นสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้าน
ประโยชน์ จากการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ผู้ชมพึงพอใจการได้รบั ความเพลิดเพลินมากที่สุด รองลงมา
พึงพอใจการชมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ และได้รบั ความรูแ้ ละประโยชน์จากข่าวสาร ตามลาดับ
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5.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
การวิจยั นี้ได้ตงั ้ สมมติฐานการวิจยั ไว้ 3 ข้อ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้
5.2.1 สมมติ ฐานที่ 1 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีพฤติกรรมการเปิด
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมที่มลี กั ษณะทางประชากรด้าน รายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ด
รับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพบว่า
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ยการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะ
รายได้แตกต่างกัน พบว่ามีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ แต่ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่าง
ส่วนผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่าง
กัน
5.2.2 สมมติ ฐานที่ 2 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีความ
ต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่าง
กัน มีความต้องการในการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตโิ ดยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ าเฉลี่ยความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่มอี ายุ
แตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ (ตารางที่ 4.22) โดยสรุปได้ว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่
ค่าเฉลี่ยความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มลี กั ษณะ
อายุแตกต่างกัน พบว่าผูช้ มทีม่ อี ายุ 26-35 ปี มีต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างจากผูช้ ม
ทีม่ อี ายุ 36-45, มากกว่า 45 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้ชมที่มอี ายุ 26-35 ปี มีค่าเฉลี่ย
ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั น้อยกว่า
ผลการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนค่ า เฉลี่ย ความต้ อ งการต่ อ ทีว ีดิจ ิท ัล ของผู้ ช มที่ม ี
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (ตารางที่ 4.24) ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่มอี าชีพ
แตกต่างกัน พบว่ามีความต้องการต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (ตารางที่ 4.26) พบว่าผูช้ มทีม่ อี าชีพรับจ้างทัวไป
่ มีต้องการ
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ในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างจากผูช้ มทีม่ อี าชีพนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผูช้ ม
ทีม่ อี าชีพนักศึกษา มีค่าเฉลีย่ ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั น้อยกว่า
ส่วนผูช้ มทีม่ ี เพศ รายได้ ต่างกัน มีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
5.2.3 สมมติ ฐานที่ 3 ผูช้ มทีม่ ี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีความพึงพอใจต่อ
ทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่ า ผู้ช มที่ม ีล กั ษณะทางประชากรด้า น อายุ การศึกษา อาชีพ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเปิ ดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่ม ี
อายุแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (ตารางที่ 4.30) พบว่าผูช้ มทีม่ อี ายุ ต่ากว่า 25 ปี มีความ
ต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างจากผูช้ มที่มอี ายุ 46 ปี ขน้ึ ไป และผูช้ มทีม่ อี ายุ 26-35 ปี
มีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างจากผู้ชมที่มอี ายุ 36-45 ปี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยผูช้ มทีม่ อี ายุ ต่ากว่า 25 ปี และ 26-35 ปี มีค่าเฉลีย่ ความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั
น้อยกว่า
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่ม ี
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (ตารางที่ 4.32) ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั ของผู้ชมที่ม ี
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจต่อทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 จึงทาการทดสอบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (ตารางที่ 4.34) ไม่พบว่ามีค่ใู ดแตกต่างกัน
ส่วนผูช้ มทีม่ ี เพศ รายได้ แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน

5.3 อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมที่ม ี รายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้อ งกับทฤษฎีความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล (De Fleur, 1966 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2552) ทีเ่ สนอว่าบุคคลมีความ
แตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพทางจิตวิทยาเป็ นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้ จากสังคม
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทาให้บุคคลมีทศั นคติ ค่านิยม ความเชื่อ และบุคลิกภาพแตกต่าง
กัน

88
สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร (2548) การ
ตีความของผู้ส่อื สาร การตีค วามที่แตกต่างกันของผู้รบั สาร ส่งผลให้การรับรู้แตกต่างกัน สิ่ง
สาคัญทีม่ ผี ลต่อการตีความได้แก่ ปจั จัยทางด้านสังคม อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เช่น
สถานภาพทางเศษฐกิจและสังคม) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ล้วนแต่หล่อหลอม
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และวิถที างในการดาเนินชีวติ ของบุคคล
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อ ง การเปิ ดรับจากรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด
ของพุ ทธศาสนิก ชนไทยในงานวิจยั ของ สิทธิกร จันทสาร (2556) ที่พบว่า ประสบการณ์
ความสามารถในการรับสาร อารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น จะทาให้การเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั ทุกวันมากที่สุด รองลงมารับชม
3-4 วัน/สัปดาห์ และ รับชม 1-2 วัน/สัปดาห์ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และได้รบั ความพึงพอใจ โดย Katz, E, et al. (1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546)
บุคคล ๆ ต้องการทีเ่ ป็ นคนรอบรูท้ นั สมัย เพื่อเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลอื่น และมีความคาดหวัง
จากสื่อมวลชนโดยเลือกดูรายการข่าวโทรทัศน์ให้เขาได้รบั ความพึงพอใจตามที่เขาต้องการได้
คือเป็นคนรอบรูท้ นั สมัย ขณะเดียวกันผลจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกๆ วัน ก็อาจมี
ผลอื่นๆ ตามมานอกเหนือจากการเป็ นผูร้ อบรูท้ นั สมัย เช่น ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
หรือเปลีย่ นลักษณะนิสยั พฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกัน การบริโภคสื่อมวลชนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความ
ต้องการหรือแรงจูงใจของผูร้ บั สารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์มคี วามตัง้ ใจ ซึง่ มีความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่างๆ
กัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มมีการเปิ ดรับชมรายการข่าวในระดับบ่อย สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ กุลทิพย์ ศาสตระรุจ ิ (2556) รูปแบบการเสนอรายงานข่าวโทรทัศน์
เป็ นลัก ษณะรูป แบบรายการที่ก ระตุ้น และดึง ดูด ความน่ า สนใจของผู้ร บั ข่า วสารเป็ น อย่า งดี
ลัก ษณะการน าเสนอข่ า วโทรทัศ น์ ส ามารถสร้า งความประทับ ใจ สนองความอยากรู้แ ละมี
ผลกระทบต่อผูช้ ม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนตรชนก ไชยาคา (2553) ศึกษาการเปิดรับ
การใช้ประโยชน์และความต้องการจากรายการข่าวท้องถิน่ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จัง หวัด ขอนแก่ น ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่ น พบว่ า การใช้
ประโยชน์ จากรายการข่า วท้อ งถิ่นในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก มีการนาไปใช้ประโยชน์ จาก
รายการข่าวในการได้รบั ข่าวและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ุด
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มมีการเปิ ดรับ ชมรายการสินค้าขายตรง และรายการโฆษณา ใน
ระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีระสิทธิ ์ สุวรรณเลิศ (2553) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่
มีต่อรายการข่าวและรายการบันเทิง ปจั จัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของการรับชมรายการและ
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แนวทางในการปรับปรุงรายการที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 พบว่าผูช้ มมี
ความพึงพอใจต่อรายการโฆษณาสินค้าและบริการในระดับน้อย
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มมีความต้องการในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยผลรวมทัง้ หมดในระดับ
มาก (ร้อยละ 3.62)
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มทีม่ ี อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีความต้องการจากทีว ี
ดิจทิ ลั แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และการ
ได้รบั ความพึงพอใจ Katz, et al. (1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2546 ) บุคคล ๆ หนึ่งมีความ
ต้อ งการที่เ ป็ น คนรอบรู้ท ัน สมัย เพื่อ เป็ น ที่ย อมรับ ของบุ ค คลอื่น และมีค วามคาดหวัง จาก
สื่อมวลชนโดยเลือกดูรายการข่าวโทรทัศน์ให้เขาได้รบั ความพึงพอใจตามที่เขาต้องการได้ คือ
เป็นคนรอบรูท้ นั สมัย ขณะเดียวกันผลจากการบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกๆ วัน ก็อาจมีผล
อื่นๆ ตามมานอกเหนือจากการเป็ นผูร้ อบรูท้ นั สมัย เช่น ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติหรือ
เปลี่ยนลัก ษณะนิสยั พฤติก รรมบางอย่างได้เช่นกัน การบริโภคสื่อ มวลชนนัน้ ขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการหรือแรงจูงใจของผูร้ บั สารเอง บุคคลแต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์มคี วามตัง้ ใจ ซึง่ มีความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่างๆ
กัน
ผลการวิจยั พบว่าผูช้ มมีความต้องการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้านรายการ คือผูช้ มต้องการ
รายการมีความตื่นเต้นสนุ กสนานมากทีส่ ุด รองลงมาต้องการได้รบั สาระและประโยชน์จากการ
รับชม และต้องการรายการมีความน่ าสนใจและแปลกใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
การใช้ส่อื เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ้างถึงใน ตวงพร ชูพนั ธ์, 2551)
กระบวนการใช้ขา่ วสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ (ParaOrientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เช่น การชมภาพยนตร์ หรือรายการต่างๆ จาก
ทีว ีดิจทิ ลั เพื่อ ความตื่นเต้น สนุ ก สนาน ซึ่งแต่ ล ะรายการมีค วามแปลกใหม่ เป็ น ต้น การใช้
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientational Gratification) เพื่อให้อ้างอิงและเป็ นแรง
เสริม ย้าในความสัมพัน ธ์ระหว่ า งปจั เจกบุค คลกับ สังคม รูปแบบของความต้อ งการที่แสดง
ออกมาได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveilance) การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
(Decisional Utility) เช่นการติดตามข่าวสารการจราจรตามรายการข่าวทางทีว ีดจิ ทิ ลั เพื่อ
หลีกเลีย่ งเส้นทางทีร่ ถติดในแต่ละวัน
ผลการวิจยั พบว่าผู้ชมมีความต้องการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ด้านสัญญาณภาพ เสียง และการ
ส่งสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั ผูช้ มต้องการระบบเสียงมีคุณภาพและฟงั ชัด ต้องการภาพทีม่ คี วามคมชัด
แบบ High-Definition ต้องการคลื่นสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึง่ มีความต้องการใน
ระดับมาก ซึ่งทีวรี ะบบเดิม มีการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบระบบอนาล็อก มีขอ้ จากัด และ
สิน้ เปลืองไม่มปี ระสิทธิภาพ มีคุณสมบัตขิ องภาพคมชัดแบบปกติ (SD) สัญญาณไม่ดี ถ้าอยู่ใน
พืน้ ทีท่ ม่ี ตี กึ สูง หรือภูเขาบังการรับสัญญาณโทรทัศน์ มีภาพซ้อนหากมีสญ
ั ญาณอื่นมารบกวน มี
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สัญญาณรบกวน (Noise) ได้เมื่อสัญ ญาณถูกขยาย และภาพจะไม่ค มชัดหากอยู่ใ กล้อุ ปกรณ์
ไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก แต่ทวี รี ะบบดิจทิ ลั นัน้ มีคุณสมบัติดงั ความต้องการของผู้ชม คือมี เสียงที่ม ี
คุณภาพและฟงั ชัด มีภาพที่มคี วามคมชัดแบบ High-Definition และคลื่นสัญญาณยังสามารถ
ส่งผ่านในพืน้ ทีท่ จ่ี ากัดได้ดกี ว่าระบบเดิม
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมมีความต้องการในการมีส่วนร่วมในรายการ ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 2.97) เป็ นระดับความต้องการที่น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐธนวดี ไชย
ดิษฐ์ (2548) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการเปิดชม
รายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตโ้ี ชว์ ทีอ่ อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ไ ม่เ คยคิดสมัค รเข้าร่ว มแข่งขันในรายการมากที่สุ ดเนื่อ งจากต้อ งการเป็ นแค่ เ พียงผู้ชม
รายการเท่านัน้
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมในด้านรายการของทีวดี จิ ทิ ลั มีความต้องการผูด้ าเนินรายการมี
คุณภาพ น่ าเชื่อถือ และภาษาที่ใช้ส่อื สารเข้าใจง่าย ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อโนรชา เพิม่ วิกรานต์ (2549) ศึกษาการสารวจทัศนคติของผูช้ มทีม่ ตี ่อรายการโทรทัศน์ประเภท
สารคดี กรณีศกึ ษา: รายการหลุมดา พบว่า ผู้ชมรายการ “หลุมดา” ส่วนใหญ่มที ศั นคติต่อผู้
ดาเนินรายการว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความเข้าใจในเรือ่ งราวทีน่ าเสนอสูงสุด
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั โดยผลรวมทัง้ หมดใน
ระดับมาก (ร้อยละ 3.54)
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มทีม่ ี อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจจาก
ทีว ีดิจทิ ลั แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้อ งกับ
ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการใช้ส่อื เพื่อประโยชน์และ
ความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ้างถึงใน ตวงพร ชูพนั ธ์, 2551, น.33) คือการใช้ข่าวสาร
เพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientational Gratification) เพื่อให้อ้างอิงและเป็ นแรงเสริมย้าใน
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั เจกบุคคลกับ สังคม รูปแบบของความต้องการทีแ่ สดงออกมา การใช้
ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (Social Gratification) ซึ่งรับรูจ้ ากข่าวสาร
เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปจั เจกชน เช่น การนาข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผูอ้ ่นื เพื่อการ
ชักจูงใจ เป็ นต้น การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ (Para- Orientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เช่น การรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ให้หมด
ไปเพื่อให้เวลาหมดไป ชมเพื่อความเพลิดเพลิน สนุ กสนาน ความบันเทิง เพื่อหลีกเลีย่ งหนีจาก
สิง่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจอย่างอื่น เป็ นต้น การใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดารงเอกลักษณ์ของบุคคล
(Para-Social Gratification) เพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏใน
เนื้อหาของสื่อ การยึดถือหรือความชื่นชมผูอ้ ่านข่าวเป็นแบบอย่างในทางพฤติกรรม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิรฐั ฐา ชวาเขต (2551) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและ
ความพึงพอใจของผู้ชมที่มตี ่อรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ศูนย์ประชาสัมพันธ์พลเรือน
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ตารวจ ทหาร (ททบ.ศปชส.พตท. หรือ ททบ.5/1) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า
อายุ อาชีพ ที่แ ตกต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจรายการสถานีโ ทรทัศ น์ กองทัพบกฯ (ททบ.5/1)
แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีระสิทธิ ์ สุวรรณเลิศ (2553) ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ทีม่ ตี ่อรายการข่าวและรายการบันเทิง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของการรับชมรายการและ
แนวทางในการปรับปรุงรายการทีแ่ พร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 พบว่าปจั จัยที่
มีผลต่อระดับความพึงพอใจของรายการข่าวและรายการบันเทิง ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
ผลการวิจยั พบว่าผูช้ มมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ในด้านรายการ ได้แก่ พึง
พอใจจากสาระและประโยชน์จากการรับชมมากทีส่ ุด รองลงมาพึงพอใจรายการมีความน่ าสนใจ
และแปลกใหม่ และพึงพอใจรายการมีความหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
การใช้ส่อื เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ้างถึงใน ตวงพร ชูพนั ธ์, 2551)
1) การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientational Gratification) เพื่อให้
อ้างอิงและเป็ นแรงเสริมย้าในความสัมพันธ์ระหว่างปจั เจกบุคคลกับ สังคม รูปแบบของความ
ต้องการทีแ่ สดงออกมาได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveilance) การได้มาซึง่ ข้อมูลเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ (Decisional Utility) เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน เช่น ดูรายการโฆษณา
ทางทีวดี จิ ทิ ลั เพื่อตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อซื้อมาก็จะมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีต่ รงกับความต้องการ
2) การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับสังคม (Social Gratification) ซึง่
รับรูจ้ ากข่าวสาร เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปจั เจกชน เช่น การนาข้อมูลทีไ่ ด้ดูจากข่าวสาร
ในรายการผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั แล้วนาไปใช้ในการสนทนากับผู้อ่นื เพื่อการชักจูงใจหรือเข้าสังคม
เป็นต้น
3) กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ใ นการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ (Para- Orientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เช่น การชมรายการทีม่ คี วาม
แปลกใหม่ น่ าสนใจ ก็จะเป็ นการใช้เวลาให้หมดไปเพื่อ ความเพลิดเพลิน สนุ กสนาน ความ
บันเทิง เพื่อหลีกเลีย่ งหนีจากสิง่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจอย่างอื่น เป็นต้น
4) กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อดารงเอกลักษณ์ของบุคคล (Para-Social
Gratification) เพื่อการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ การ
ยึดถือหรือความชื่นชมผูอ้ ่านข่าวเป็ นแบบอย่างในทางพฤติกรรม เช่น การยึดการทาหน้าที่ การ
ยืน การแต่งกาย หรือลักษณะการพูดของบุคคลในทีวดี จิ ทิ ลั มายึดเป็นแบบอย่าง
ผลวิจยั พบว่าผูช้ มมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ด้านประโยชน์
พึงพอใจ
การได้รบั ความเพลิดเพลินมากทีส่ ุด รองลงมาพึงพอใจการชมเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ และได้รบั
ความรูแ้ ละประโยชน์จากข่าวสาร สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ส่อื เพื่อประโยชน์

92
และความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ้างถึงใน ตวงพร ชูพนั ธ์, 2551) กระบวนการใช้ข่าวสาร
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการลดหรือ ผ่ อ นคลายความตึ ง เครีย ดทางอารมณ์ (Para-Orientation
Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เช่น การรับชมรายการภาพยนตร์ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั เพื่อให้
ได้รบั ความเพลิดเพลิน และเป็ นการผ่อ นคลายอารมณ์ แล้ว ยังได้รบั ความรู้ท่สี อดแทรกจาก
รายการภาพยนต์ เป็นต้น
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมที่ม ี เพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจทีวดี จิ ทิ ลั ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิรฐั ฐา ชวาเขต (2551) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึง
พอใจของผู้ชมที่มตี ่อรายการสถานีโทรทัศ น์ กองทัพบก ศูนย์ประชาสัมพันธ์พลเรือน ตารวจ
ทหาร (ททบ.ศปชส.พตท. หรือ ททบ.5/1) ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่าผูช้ มที่ม ี
เพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกฯ (ททบ.5/1) ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ชมมีความพึงพอใจในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั จากสาระและประโยชน์
จากการรับชมมากที่สุด (ร้อยละ 3.66) ซึ่งอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิวมิ ล
ขันแข็ง (2549) ศึกษาการเปิดรับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ รายการ “คนค้นฅน” ของ
ผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูช้ มรายการมีความพึงพอใจ ด้านเนื้อหารายการมากทีส่ ุด
เพราะเนื้อ หาที่นาเสนอให้แ ง่ค ิดที่เป็ นอุ ทาหรณ์ส อนใจ ผู้ชมรายการมีการใช้ประโยชน์ จาก
รายการ ได้แก่ ได้รบั ความรูท้ างศีลธรรมและค่านิยมไปใช้ในการดาเนินชีวติ มากทีส่ ุด
ผลการวิจยั พบว่าในด้านรายการผู้ชมมีความพึงพอใจการได้รบั สาระและประโยชน์จาก
การรับชม รายการมีค วามหลากหลาย และรายการมีค วามตื่น เต้น สนุ กสนานในระดับมาก
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ พีระสิทธิ ์ สุ ว รรณเลิศ (2553) ศึก ษาระดับ ความพึงพอใจที่ม ีต่ อ
รายการข่ า วและรายการบัน เทิง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของการรับ ชมรายการและ
แนวทางในการปรับปรุงรายการที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อรายการข่าวและรายการบันเทิง ในภาพรวม มีค่าในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจสูงในด้านความหลากหลายของรูปแบบรายการบันเทิง

5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะหน่ วยงาน
1) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั และรายได้มผี ลต่อพฤติกรรม
การเปิ ดรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ดังนัน้ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณจากอนาล็อคมาเป็ น
ระบบดิจทิ ลั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรควบคุมราคาของทีวใี ห้มรี าคาทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มผูช้ ม
2) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่ตอ้ งการรายการทีม่ คี วามตื่นเต้นสนุกสนาน
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และได้รบั สาระและประโยชน์ จาการรับชม และต้องการรายการที่มคี วามแปลกใหม่ โดยหาก
รายการทางทีวดี จิ ทิ ลั ต้องการเพิม่ กลุ่มผู้ชมหรือให้รายการมีเ รตติ้งที่ดคี วรจะมีทงั ้ 3 อย่างนี้ใน
รูปแบบรายการ
3) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่มคี วามต้องการและความพึงพอใจรับชมทีว ี
ดิจทิ ลั โดยไม่เก็บค่าบริการในการรับชม และต้องการอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ดังนัน้
ทัง้ ด้านผู้ผ ลิต รายการและผู้ท่มี สี ่ ว นเกี่ยวข้อ งควรมีนโยบายในด้านไม่เ ก็บค่ าบริการนี้ต่ อ ไป
รวมถึงการหาอุปกรณ์ทม่ี รี าคาไม่แพงและใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยากให้กบั ผูช้ มได้ใช้
4) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่รบั ชมรายการภาพยนตร์ผ่านทางทีวดี จิ ทิ ลั
มากที่สุด ดังนัน้ เจ้าหน้าที่คดั เลือกภาพยนตร์และหน่ วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
หรือ เลือ กภาพยนตร์ จึงควรคัดเลือ กภาพยนตร์ท่เี ป็ นประโยชน์ หรือ เนื้ อ หาไม่รุนแรงและ
สอดแทรกสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในระหว่างชมภาพยนต์ให้มากขึน้
5) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่รบั ชมทีวดี จิ ทิ ลั ทุกวัน และช่วงเวลาทีช่ มมาก
ที่สุ ด คือ 20.00-22.00 น. จึงควรมีร ายการที่มคี วามน่ าสนใจ อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ช ม และ
หลีกเลีย่ งรายการทีม่ เี นื้อหารุนแรงทีไ่ ม่เหมาะสม สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย
6) จากการวิจยั พบว่า ผู้ชมมีค วามพึงพอใจของการได้มสี ่ ว นร่ว มในรายการใน
ระดับปานกลางซึ่งเมื่อเทียบกับความพึง พอใจด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ทาง
สถานีโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ควรจัดการให้ผชู้ มได้มสี ่วนร่วมในรายการให้มากขึน้
7) จากการวิจยั พบว่า ผู้ชมที่ม ี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมี
พฤติก รรมการเปิ ดรับชมทีว ีดิจทิ ลั ไม่แตกต่ างกัน ดังนัน้ ทางรายการทีว ีดิจทิ ลั ควรมีรูปแบบ
รายการทีส่ ามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย การศึกษาและทุกอาชีพ
8) จาการวิจยั พบว่า ผู้ชมรับชมส่วนใหญ่รบั ชมทีว ีดจิ ทิ ลั ผ่ านกล่ องสัญ ญาณใน
รถยนต์น้อ ยที่สุ ด เพราะอาจยังไม่ได้รบั ความนิยม หรือ รับชมแล้ว สัญญาณยังไม่ค รอบคลุ ม
ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรปรับปรุงเรือ่ งสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ หรือพัฒนาระบบใน
รถยนต์ให้มคี วามเสถียรและราคาไม่แพง
9) จากการวิจยั พบว่า ผูช้ มส่วนใหญ่มคี วามมีความต้องการและความพึงพอใจใน
การใส่รหัสล็อคเพื่อเข้าถึงเนื้อหาทีไ่ ม่เหมาะสมของเด็กได้ในระดับปานกลาง ถือว่ าน้อยทีส่ ุดใน
การทาวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ หน่ วยการที่เกี่ยวข้องและดูแลในเรื่องนี้ควรมีการให้ขอ้ มูลหรือทาคู่มอื
วิธกี ารใส่รหัสสาหรับผูป้ กครองประกอบมาในทีวดี จิ ทิ ลั หรือกล่องรับสัญญาณด้วย
5.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ในการวิจยั ครัง้ นี้ศึกษาเฉพาะผู้ชมทีว ีดจิ ทิ ลั ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนัน้ จึงน่ าจะศึก ษากลุ่ มตัว อย่างที่หลากหลาย ซึ่งเป็ น ผู้ชมจากทัวประเทศไทย
่
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พร้อมทัง้ เพิม่ ตัวแปรถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นตัวแปรต้นด้วย เพื่อจะให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีน่ ่ าเชื่อถือ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ และคุณค่าต่อการพัฒนารายการทางทีวดี จิ ทิ ลั ต่อไป
2) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพในด้านเนื้อหาของแต่ละรายการ เนื่องจากแต่ละ
รายการจะมีเนื้อหาความรูใ้ นปริมาณ และประเด็นที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุงรายการให้มกี ารนาเสนอสาระความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ มากยิง่ ขึน้
3) ควรศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องการใช้ประโยชน์ จากการชมทีวดี จิ ทิ ลั เพื่อสามารถ
ยืนยันการได้รบั ประโยชน์จากการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ด้วย และควรมีคาถามปลายเปิด หรือใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์ในเรื่องที่ผู้ชมต้องการให้รายการปรับปรุงว่ามีอะไรบ้างพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั ผูผ้ ลิตนาไปใช้ในการนาเสนอรายการต่างๆ ทางทีวดี จิ ทิ ลั
4) ในการวิจ ยั ครัง้ ต่ อ ไปควรมีการสารวจร่ว มกับการวิจยั คุ ณภาพด้ว ยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก การวิจยั (Focus Group) ในประเด็นการใช้ประโยชน์จากการชมทีวดี จิ ทิ ลั
จากนัน้ นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั คุณภาพมาสร้างแบบสอบถามของการวิจยั สารวจ ซึง่ จะทาให้
นักวิจยั สามารถสร้างแบบสอบถามเชิงสารวจได้มปี ระสิทธิภาพ
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แบบสอบถามที่ ใช้ในงานวิ จยั
การวิ จยั เรื่องพฤติ กรรมการเปิ ดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวีดิจิทลั
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งในการจัดทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับชม ความ
ต้อ งการ และความพึง พอใจต่ อ ทีว ีดิจ ิท ัล ของผู้ช มในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใ นการปรับปรุงรายการทางทีวดี จิ ทิ ลั ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูช้ มและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ใคร่ขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะนาข้อมูลไปใช้ในการวิจยั เท่านัน้ และขอขอบพระคุณอย่างสูงใน
ความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถาม
นายอชิระ ดวงหอม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากร
1.เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
1. ต่ากว่า 25 ปี
2. 26 - 35 ปี
3. 36 - 45 ปี

4. 46 – 55 ปี

5. 55 ปี ขึน้ ไป
3. การศึกษา
1. ประถมศึกษา

2. มัธยมศึกษา

3. ปริญญาตรี

4. สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ
1. รับราชการ

2. พนักงานบริษทั เอกชน

3. รัฐวิสาหกิจ

4. ธุรกิจส่วนตัว

5. รับจ้างทัวไป
่

6. นักศึกษา
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5. รายได้
1. ต่ากว่า 5,000 บาท

2. 5,001 – 10,000 บาท

3. 10,001 – 20,000 บาท

4. 20,001 – 30,000 บาท

5. 30,001 – 40,000 บาท

6. มากกว่า 40 ,000 บาท

ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการเปิ ดรับชมทีวีดิจิทลั
6. การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทวี ดี จิ ทิ ลั ภายใน 1 สัปดาห์
1. รับชมทุกวัน

2. 5-6 วัน/สัปดาห์

4. 1-2 วัน/สัปดาห์

5. 1 วัน หรือน้อยกว่า / สัปดาห์

3. 3-4 วัน/สัปดาห์

7. ระยะเวลาในการรับชมในแต่ละครัง้
1. 1 ชัวโมงหรื
่
อน้อยกว่านัน้

2. 2 – 3 ชัวโมง
่

3. มากกว่า 3 ชัวโมง
่

4. มากกว่า 6 ชัวโมง
่

8. ท่านรับชมรายการจากทางสถานีฯ ช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. 00.00 – 02.00 น.

2. 02.00 – 04.00 น.

3. 04.00 – 06.00 น.

4. 06.00 – 08.00 น.

5. 08.00 – 10.00 น.

6. 10.00 – 12.00 น.

7. 12.00 – 14.00 น.

8. 14.00 – 16.00 น.

9. 16.00 – 18.00 น.

10.18.00 – 20.00 น.

11. 20.00 – 22.00 น.

12. 22.00 – 00.00น.

9. ท่านรับชมผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โทรศัพท์มอื ถือ

2. โทรทัศน์ดจิ ติ อล

3. คอมพิวเตอร์

4. กล่องสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั

5. กล่องสัญญาณในรถยนต์

6. เคเบิล้ ท้องถิน่

101
10. ท่านรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ช่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ช่องบริ การสาธารณะ (ช่อง1-12)
1. ช่อง 1 ททบ.5

2. ช่อง 2 สทท.11.

3. ช่อง 3 ไทยพีบเี อส

4. ช่อง 4 ไทยพีบเี อส (เด็ก)

ช่องเด็กเยาวชนและครอบครัว (ช่อง13-15)
5. ช่อง 13 ช่อง3แฟมมิล่ี

6. ช่อง 14 อสมท.(เด็ก )

7. ช่อง 15 โลก้าทีวพี ลู (เด็ก)
ช่องข่าวสารและสาธารณะ (ช่อง16-22)
8. ช่อง 16 ทีเอ็น

9. ช่อง 17 ทีเอชวี

10. ช่อง 18 นิวทีวี

11. ช่อง 19 สปริงนิวส์

12. ช่อง 20 ไบรท์ทวี ี

13. ช่อง 21 วอยส์ทวี ี

14. ช่อง 22 เนชัน่
ช่องวาไรตี้ (SD) (ช่อง23-29)
15. ช่อง 23 เวิรค์ พ้อยท์

16. ช่อง 24 ทรู4ยู

17. ช่อง 25 จี25(แกรมมี)่

18. ช่อง 26 นาวทีวี

19. ช่อง 27 ช่อง8(อาร์เอส)

20. ช่อง 28 ช่อง3(SD)

21. ช่อง 29 โมโนทีวี
ช่องวาไรตี้ (HD) (ช่อง30-36)
22. ช่อง 30 อสมท

23. ช่อง 31 จีเอ็มเอ็มวัน

24. ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี

25. ช่อง 33 ช่อง3

27. ช่อง 35 ช่อง7

28. ช่อง 36 พีพที วี ี

26. ช่อง 34 อมรินทร์
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11. ประเภทรายการ ทีท่ ่านรับชมผ่านทีวดี จิ ทิ ลั ต่อไปนี้บ่อยครัง้ เพียงใด ภายใน 1 สัปดาห์
ลา
บ่อย
ปาน
น้ อย น้ อย
ประเภทรายการ บ่อย
ดับ

1

รายการข่าว

2

รายการสารคดี

3

รายการเกมส์โชว์

4
5

เรียลลิต้ี เกมส์โชว์
(reality game show)
รายการวาไรตี้

6

รายการท่องเทีย่ ว

7

9

รายการสนทนา (Talk
Show)
รายการเกี่ยวกับดารา
(Goszip)
รายการเพลง

10

ถ่ายทอดสดคอนเสิรต์

11

ประกวดร้องเพลง

12

ละครทีว ี

13

ซีรสี ์ (Series)

14
15

ซิตคอม(situation
comedy)
ภาพยนตร์

16

การ์ตูน

8

ครัง้

ครัง้

กลาง

ที่สดุ

(5-6

(3-4 วัน)

(ทุกวัน)

วัน)

(1-2
วัน)

ที่สดุ
(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
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ลา

ประเภทรายการ

ดับ

17

ถ่ายทอดสดกีฬา

18

รายการกีฬา

19

รายการสินค้าขาย
ขายตรง
(TV Direct)
รายการโฆษณา

20
21

23

รายการ
เกีย่ วกับยานยนต์
รายการ
เกีย่ วกับการดูดวง
รายการหาคู่

24

รายการอาหาร

25

รายการภาษาอังกฤษ

26

รายการสุขภาพ

27

รายการเด็ก

28

รายการ
เกีย่ วกับสิง่ ลีล้ บั
รายการธรรมมะ

22

29
30
31

รายการ
เกีย่ วกับเทคโนโลยี
รายการเกี่ยวกับสัตว์

บ่อย

บ่อย

ปาน

น้ อย

น้ อย

ครัง้

ครัง้

กลาง

ที่สดุ

ที่สดุ

(5-6

(3-4 วัน)

(1-2
วัน)

(ทุกวัน)

วัน)

(1 วัน
หรือ
น้ อย
กว่า)
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ตอนที่ 3 ความต้องการและความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทลั ของผูช้ มในเขต
กรุงเทพฯและปริ มณฑล
ในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ท่านมีความต้องการในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด
และทีวดี จิ ทิ ลั สร้างความพึงพอใจ ในการรับชมทีวดี จิ ทิ ลั ของท่าน มากน้อยเพียงใด
ความต้องการและ
ความพึงพอใจใน
การรับชมทีวีดิจิทลั
ด้านรายการ
1.ได้รบั สาระและ
ประโยชน์จากการ
รับชม
2.รายการมีความ
น่าสนใจและแปลก
ใหม่
3.รายการมีความ
หลากหลาย
4. เนื้อหารายการมี
ความกระชับเข้าใจ
ง่าย
5. รายการมีความ
ตื่นเต้นสนุกสนาน
6. ระยะเวลาของ
รายการ นานขึน้
กว่าเดิม
7. ผูด้ าเนินรายการ
มีคุณภาพ/น่าเชือ่ ถือ
8. ภาษาทีใ่ ช้สอ่ื สาร
เข้าใจได้งา่ ย
9.การได้มสี ่วนร่วม
ในรายการ

ระดับความต้องการในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

105
ความต้องการและ
ความพึงพอใจใน
การรับชมทีวีดิจิทลั
ด้านนวัตกรรม
1. มีการแบ่งช่อง
บริการทีเ่ ป็น
หมวดหมูต่ าม
ลักษณะรายการ
2. มีจานวนช่องที่
เพิม่ ขึน้ จากเดิม
3. การแบ่งช่องที่
เหมาะสมในแต่ละวัย
4.การแบ่งช่องตาม
ความคมชัดของภาพ
HD และSD
5. ทีวมี ขี นาดกว้าง
สามารถมองเห็น
ภาพได้มากกว่าเดิม
6.สามารถใส่รหัส
ล็อคปลายทางเพือ่
การเข้าถึงเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมสาหรับ
ผูป้ กครอง
7. รับชมทีวดี จิ ทิ ลั
โดยไม่เก็บค่าบริการ
8.รับชมสัญญาณ
อื่นๆได้นอกเหนือ
จากสัญญาณวีดโี อ
ได้ทงั ้ ภาพ, เสียง,
ข้อความ และรูปภาพ

ระดับความต้องการในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ความต้องการและ
ความพึงพอใจของ
การรับชมรายการ
9.ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าทัง้ ผูผ้ ลิต
รายการและผูช้ ม
10.อุปกรณ์เสริมใน
การต่อเชือ่ ม
สัญญาณดิจติ อล
ราคาไม่แพงและมี
คุณภาพ
11.อุปกรณ์เสริมใช้
งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
ด้านสัญญาณ
1. คลืน่ สัญญาณทีว ี
ดิจทิ ลั ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่
2. ภาพมีความคมชัด
แบบ HighDefinition(HD)
3. ระบบเสียงมี
คุณภาพและฟงั ชัด
ด้านประโยชน์
1.ได้รบั ความ
เพลิดเพลิน
2.ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประโยชน์จาก
ข่าวสาร
3.เพือ่ ผ่อนคลาย
อารมณ์

4.เพื่อฆ่าเวลา

ระดับความต้องการในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ความต้องการและ
ความพึงพอใจของ
การรับชมรายการ
5. เพือ่ นาข้อมูลทีช่ ม
ไปพูดคุยกับผูอ้ น่ื เพือ่
สร้างปฏิสมั พันธ์
6.นาข้อมูลทีช่ มไปใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
7. นาข้อมูลทีช่ มไป
ใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการ

ระดับความต้องการในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจในการรับชม
รายการ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายอชิระ ดวงหอม

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีทส่ี าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556
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พ.ศ. 2556 – 2559
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