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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับชมและระดับความพึงพอใจของชาว กรุ งเทพมหานคร
ที่มีต่อโทรทัศน์ระบบดิจิทลั รวมทังทิ
้ ศทางการดําเนินงานของโทรทัศน์ระบบดิจิทลั โดย เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งเชิง
ปริ ม าณใช้ แ บบสอบถามเก็ บข้ อ มูลกับชาวกรุ งเทพมหานคร จํ า นวน 400 คน ส่ว นเชิ งคุณ ภาพใช้ การสัม ภาษณ์ เชิ งลึก
นักวิชาการสื่อสารมวลชนและนักวิชาชีพโทรทัศน์ จํานวน 5 คน
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เปิ ดรับจากโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในตัวเครื่ อง โดยดูทกุ วัน ในช่วงดึก
21.01 น. เป็ นต้ นไป วัตถุประสงค์คือเพื่อความบันเทิง ส่วนใหญ่เปิ ดรับรายการทัว่ ไป/วาไรตี ้ โดยไม่เจาะจงช่องรายการ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ระบบดิจิทลั อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64) โดยพึงพอใจ มากที่สดุ ใน
ด้ านการใช้ ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย= 3.73) และน้ อยที่สดุ ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.50)
ทัง้ นี ป้ ระเด็นสําคัญที่ นักวิชาการสื่อสารมวลชนและนักวิชาชี พโทรทัศน์ มองโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล ได้ แก่ เป็ น
นวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลให้ ผ้ ชู มมีช่องให้ เลือกชมเพิ่มมากขึ ้นและมีภาพและเสียงคมชัดขึ ้น, การประกอบธุรกิจมีการแข่งขัน
กันสูงมากแต่จํานวนเม็ดเงินโฆษณามีอยู่เท่าเดิม, กฎหมายและจริ ยธรรม ที่เกี่ยวข้ องยังมีปัญหามากมาย และทิศทางการ
ดําเนินงานในอนาคตจะยังไม่ดีขึ ้นไปอีกหลายปี และจะหายไปอย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ของสถานีที่ได้ รับใบอนุญาต
คําสําคัญ: โทรทัศน์ระบบดิจิทลั ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ชาวกรุงเทพมหานคร
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Abstract
This research aimed to study the behavior of the Bangkok metropolitan audience and
their satisfaction toward digital television and to study the direction of digital television
operation. The research applied a combined method of both quantitative and qualitative. The
quantitative research was conducted by collecting data from 400 residents of Bangkok. The
qualitative research was conducted by in-depth interviews with five academics, journalists
and television professionals.
The results showed that Digital TV audience behaviors include watching from a
television followed by watching via mobile devices. The audience watch it every day. Most
watched hours are 9:01pm onwards. Most watched entertainment programs are general/
variety programs.
The overall satisfaction towards digital TV was at the high level (mean = 3.64) with
the highest satisfaction on usefulness (mean = 3.73). followed by the mean of presentation at
high level (mean = 3.72) and the least satisfaction on social responsibility (mean = 3.50).
The hypothesis test led to an interesting point. The families in Bangkok with
relatively high monthly income, parents and children together, with above bachelor degree of
education, watch digital TV every day. They are satisfied with the digital television system
in terms of usefulness more than the other types of Bangkokians.
The major issues that academics, journalists and television professionals pay attention
at digital television are: It's an innovation that brings viewers more channels and greater
visual and sound quality. Business is very competitive, but the amount of advertising budget
in the market is still the same. Channels must produce the content are relevant content. The
related law and ethics are still problematic and future directions will not improve for many
years and digital TV channels will likely disappear at least half of the licensed stations.
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