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 เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ เศรษฐกิจ                 รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเร่ือง “คนไทยกับการเขาสู ยุคทีวดีิจิตอล”  
 

ประชาชน 73.8% คาดวาเน้ือหารายการในทีวีดิจิตอลนาจะมีคุณภาพดีข้ึนกวาระบบเดิม 
โดยอยากใหมีรายการประเภท ขาว สารคดี บันเทงิ มากที่สุด 

 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพ และปริมณฑล จํานวน 1,199 คน เรื่อง “คนไทยกับการเขาสู ยุคทีวีดิจิตอล” พบวา  
 การเตรียมตัวของประชาชน เพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล สวนใหญรอยละ 43.6 
ระบุวา ปจจุบันใชเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม อยูแลวทําใหสามารถดูทีวีระบบดิจิตอลไดเลย  รองลงมารอยละ 
10.2 ใชวิธีซ้ือกลองแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box) และรอยละ 5.2 ใชวิธีซ้ือทีวีใหมรุนที่รับสัญญาณระบบ
ดิจิตอลได ขณะที่ประชาชนรอยละ 41.0 ระบุวา ยังไมไดเตรียมตัวโดยจะดูระบบเดิมไปกอน 
 สวนการรับทราบวา กสทช. จะมีการแจกคูปองไปพรอมกับบิลคาไฟฟา เพื่อนําไปซื้อกลอง Set 
Top Box หรือใชเปนสวนลดซื้อทีวีดิจิตอลแกประชาชนนั้น สวนใหญ รอยละ 54.1 บอกวา ยังไมทราบ 
ขณะที่รอยละ 45.9 บอกวา ทราบแลว  
 เม่ือถามถึงคูปองมูลคา 1,000 บาท ที่คาดวาทาง กสทช.จะแจกใหแกประชาชนน้ันเหมาะสม
หรือไม สวนใหญรอยละ 59.1 เห็นวาเปนมูลคาที่เหมาะสมแลว ขณะที่ รอยละ 40.9 บอกวาไมเหมาะสม 
 ทั้งน้ีประชาชน รอยละ 40.9 มีความม่ันใจวา ประเทศไทยจะสามารถออกอากาศในรูปแบบ
ดิจิตอลไดครอบคลุมทั้งประเทศอยางเต็มรูปแบบภายในป 2560 ขณะที่รอยละ 31.8 ไมม่ันใจ ที่เหลือรอยละ 
27.3 ยังไมแนใจ  
 เม่ือถามวาเน้ือหารายการตางๆ โดยรวมของทีวีดิจิตอลที่มีจํานวนชองมากข้ึน คาดวาจะมี
คุณภาพเปนอยางไร เม่ือเทียบกับรายการทีวีแบบเดิมที่มีเพียง 6 ชอง ประชาชนสวนใหญรอยละ 73.8 คาด
วาคุณภาพนาจะดีข้ึน รองลงมารอยละ 19.1 คาดวาคุณภาพนาจะเหมือนเดิม และรอยละ 7.1 คาดวาคุณภาพนาจะ
ลดลง 
 สําหรับรายการที่ประชาชนอยากใหมีออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลมากที่สุดเปนอันดับแรก
คือ รายการประเภทขาว (รอยละ 21.1) รองลงมาคือ รายการประเภทสารคดี (รอยละ 16.5) และรายการประเภท
บันเทิง ละคร (รอยละ 16.1) 
 
 รายละเอียดดังนี้ 
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1. การเตรียมตัวของประชาชนเพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล 
 

- ใชเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียมอยูแลว สามารถดูทีวีดิจิตอลไดเลย รอยละ 43.6 
- ซ้ือกลองแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set Top Box) รอยละ 10.2 
- ซ้ือทีวีใหมรุนที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได รอยละ 5.2 
  

- ยังไมไดเตรียมตัว/ดูระบบเดิมไปกอน รอยละ 41.0 
 
2. การรับทราบวา กสทช. จะมีการแจกคูปองไปพรอมกับบิลคาไฟฟาเพื่อนําไปซื้อกลอง Set Top Box/
เปนสวนลดซื้อทีวีดิจิตอลแกประชาชน  

 
 

- ทราบ รอยละ 45.9
- ไมทราบ รอยละ 54.1

 
3. คูปองมูลคา 1,000 บาท ที่คาดวา กสทช.จะแจกใหแกประชาชนเปนจํานวนเงินที่เหมาะสมหรือไม 
 

- เหมาะสมแลว  รอยละ 59.1
- ไมเหมาะสม   รอยละ 40.9
( โดยระบุวา ควรจะใหมากกวานี้ รอยละ 37.5 และควรจะใหนอยกวานี้ รอยละ 3.4 )

 
4. ความม่ันใจวา ประเทศไทยจะสามารถออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ทั้งประเทศอยางเต็มรูปแบบได 
ภายในป 2560 

 
- ม่ันใจ รอยละ 40.9 

- ไมม่ันใจ รอยละ 31.8 

- ไมแนใจ / ไมออกความเห็น รอยละ 27.3 

   
5. เน้ือหารายการตางๆ โดยรวมของทีวีดิจิตอลท่ีมีจํานวนชองมากข้ึน คาดวาจะมีคุณภาพเปนอยางไร       
เม่ือเทียบกับรายการทีวีแบบเดิมที่มีเพียง 6 ชอง 

 
 

- คาดวาคุณภาพนาจะดีข้ึน รอยละ 73.8 

- คาดวาคุณภาพนาจะเหมือนเดิม รอยละ 19.1
- คาดวาคุณภาพนาจะลดลง รอยละ 7.1 
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6. ประเภทรายการที่ทานอยากรับชมมากที่สุด เม่ือมีการออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอล 
 

- รายการขาว   รอยละ 21.1 
- รายการสารคดี รอยละ 16.5 
- รายการบันเทิง /ละคร รอยละ 16.1 
- รายการภาพยนตรไทย/ตางประเทศ รอยละ 15.1 
- รายการกีฬา รอยละ 10.8 
- รายการเกมสโชว  รอยละ 7.5 
- รายการการตูน/รายการ เด็ก รอยละ 6.9 
- รายการเรียลลิตี้โชว  รอยละ 5.1 
- อ่ืนๆ เชน  การศึกษา ธรรมะ รับเรื่องรองทุกข ฯลฯ รอยละ 0.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก่ียวกับเรื่องการ
เตรียมตัวของประชาชนเพื่อรับชมการออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล ความเห็นตอการแจกคูปองเพื่อนําไปซ้ือ
กลองแปลงสัญญาณดิจิตอล รวมถึงความครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่ของการออกอากาศระบบดิจิตอลในประเทศ
ไทย และประเภทรายการที่อยากใหมีในระบบดิจิตอล ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให
สังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ  

 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดวยวิธีสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,199 คน เปน
เพศชายรอยละ 48.5 และเพศหญิงรอยละ 51.5 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบนัทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 1-6 พฤษภาคม 2557 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  9 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 5

 
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 581 48.5 
            หญิง 618 51.5 

รวม 1,199 100.0 
อายุ  
 18 – 25  ป 305 25.4 
 26 – 35 ป 310 25.9 
 36 – 45 ป 295 24.6 
 46 – 55   ป   289 24.1 

รวม 1,199 100.0 
การศึกษาปจจุบัน  
 ต่ํากวาปริญญาตรี 674 56.2 
 ปริญญาตรี  464 38.7 
 สูงกวาปริญญาตรี 61 5.1 

รวม 1,199 100.0 
อาชีพ  
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 125 10.4 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 339 28.3 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 275 22.9 
 เจาของกิจการ 73 6.1 
      รับจางทั่วไป 144 12.0 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 88 7.3 
  นักเรียน นักศึกษา 129 10.8 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 26 2.2 

รวม 1,199 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 


