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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์ก ารวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา จําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
กลุํมตัวอยํางคือประชาชนจากอําเภอตําง ๆ ของจังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวํา
1. ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในระดับต่ํา มีคะแนนเฉลี่ย
8.02 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
2. ผลการเปรียบเทียบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จําแนกตามปัจจัย
สํวนบุคคลและการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พบวํา
2.1 ประชาชนที่มีเพศและชํวงอายุตํางกัน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล ไมํแตกตํางกัน
2.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล แตกตํางกัน ที่ร ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 กลําวคือ ผู๎ที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ต่ํากวําผู๎ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและผู๎ที่สําเร็จการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
2.3 ประชาชนที่มีการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลตํางกัน มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล แตกตํางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 กลําวคือ ผู๎ที่
รั บ ทราบวํา มีก ารแพรํ ภ าพของโทรทั ศน์ ระบบดิ จิทั ล และรั บชมเป็ นประจํ า มีค วามรู๎ค วามเข๎ าใจ
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สูงกวํา ผู๎ที่รับทราบแตํไมํสามารถรับชมได๎ และผู๎ที่รับทราบและรับชม
เป็นบางครั้ง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
คาสาคัญ: ความรู๎ความเข๎าใจ, โทรทัศน์ระบบดิจิทัล, การแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
Abstract
This survey study was aimed at investigating 1)the knowledge and
understanding of digital TV of the people who were domiciled in SongkhlaProvince
and 2) comparing the knowledge and understanding of digital TV of the people who
are domiciled in Songkhla Provincevaried by personal factors and knowledge about
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digital TV broadcasting. The sample consisted of 400 people settled in different
districts in Songkhla Province.The research revealed the following:
1. The people had a low level of understanding of digital TV with the mean
at 8.02 from 20 points.
2. The comparison of the knowledge and understanding of digital TV varied
by personal factors revealed the following finding:
2.1 The people with different genders and range of ages had no different
knowledge and understanding of digital TV.
2.2 The people with different levels of education had different knowledge
and understanding ofdigital TV statistically significant at 0.01 that the people
graduated lower than a senior high school had lower levels of knowledge and
understanding of digital TV than who with a bachelor’s degree and a postgraduate
degreestatistically significant at 0.01.
2.3 The people with different perceptions of digital TV broadcasting had
different knowledge and understanding of digital TV statistically significant at 0.01
that the people who perceived that there was digital TV broadcasting and watched
regularly had higher levels of knowledge and understanding of digital TV than people
who perceived digital TV but could not watch and who perceived and watched
sometimes statistically significant at 0.01.
Keywords: Knowledge and understanding, Digital TV, Digital TV broadcasting
บทนา
ถึงแม๎วําในสังคมยุคปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอยํางมาก เป็นยุคที่การสื่อสารมีรูปแบบ
และชํองทางที่หลากหลาย ไมํวําจะเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือการสื่อสารแบบสองทางแตํ วิทยุโทรทัศน์ซึ่งถือ
วําเป็นสื่อหรือพาหนะนําขําวสารไปสูํสมาชิกในสังคมให๎ได๎ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกําแกํก็ยังได๎รับความ
นิยมจากผู๎ใช๎บริการเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งในขณะนั้นมีเครื่องรับทั่วประเทศเพียง 1,000 เครื่อง และรายได๎จากการโฆษณาสินค๎า
101,395 บาทในปีแรก (สินิทธ์ สิทธิรั กษ์ , 2532) ในขณะที่ปัจจุบันครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์มี
มากกวํา 22.6 ล๎านครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหํงชาติ , 2555 ) ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุวําการ
เปลี่ยนผํานเข๎าสูํยุคทีวีดิจิทัลในปี 2557 จะเป็นปัจจัยหลักผลักดันให๎ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยเติบโตและคึกคักมากขึ้น คาดวําตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ ปี 2557 จะมีมูลคําสูงถึง
32,690-33,260 ล๎านบาท เติบโตกวําร๎อยละ14-16 จากปี 2556 ที่คาดวําจะมีมูลคําอยูํที่28,780ล๎าน
บาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2557 อ๎างถึงใน http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3611)
สําหรับการให๎บริการสํงสัญญาณแพรํภาพโทรทัศน์ในประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบํง
ออกเป็นประเภทหลัก ๆ ตามรูปแบบธุรกิจของผู๎ให๎ บริการและเทคโนโลยีที่ใช๎ได๎ 3 ประเภท (ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ , 2552) คือ 1)โทรทัศน์แบบไมํเรียกเก็บคําบริการ
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(Free-to-air Television) เป็นการให๎บริการโทรทัศน์แบบพื้นฐานผํานการแพรํภาพออกอากาศทาง
ภาคพื้นดิน (Terrestrial Broadcasting) ผู๎รับบริการสามารถรับชมรายการโดยไมํต๎องชําระคําบริการ
2) โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (Subscription Television ) หรือโทรทัศน์แบบชําระคําบริการ
แบํงเป็น 2 ประเภทคือ โทรทัศน์ทางสายหรือเคเบิ ลทีวี และโทรทัศน์ผํานดาวเทียม 3)โทรทัศน์ผําน
สื่อใหมํ (New Media Television) ได๎แกํบริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (IPTV) เป็นการให๎บริการ
โทรทัศน์รูปแบบใหมํผํานอินเทอร์เน็ตหรือโครงขํายบรอดแบนด์ และบริการโทรศัพท์แบบพกพาหรือ
โทรทัศน์เคลื่อนที่ซึ่งให๎บริการโทรทัศน์ผํานโครงขํายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต๎น ซึ่งพบวํารูปแบบการ
ให๎บริการโทรทัศน์ที่มีผู๎เข๎าถึงมากที่สุด คือ โทรทัศน์แบบไมํ เรียกเก็บคําบริการ ซึ่งปัจจุบัน มีจํานวน
ทั้งสิ้น 6 สถานี คือ ชํอง 3 ชํอง 5 ชํอง 7 ชํองโมเดิร์นไนน์ ชํอง NBT และชํอง TPBS
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจแทบจะทุก
ประเภทซึ่งรวมถึงธุรกิจการแพรํภาพโทรทัศน์ โดยการปฏิวัติทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นนี้ได๎สํงผลให๎เกิดการ
พัฒนาบริการโทรทัศน์แบบใหมํ ๆ เชํนการแพรํภาพโทรทัศน์ด๎วยระบบความคมชัดสูง รวมถึงการ
พัฒนาบริการโทรทัศน์ผํานสื่อใหมํ เชํน อินเทอร์เน็ต เครือขํายบรอดแบนด์ หรือระบบโทรศัพท์มื อถือ
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการแพรํภาพโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับสํงสัญญาณ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสําหรับระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial
TV) ซึ่งจะทําให๎สามารถเพิ่มจํานวนชํองรายการจากเดิมอยํางน๎อย 4-8 เทํา การปรับเปลี่ยนดังกลําว
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะสํงเสริมให๎เกิดการแขํงขันภายในธุรกิจ โทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจใหมํ ๆ ที่
เกี่ยวข๎องทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบการแพรํภาพโทรทัศน์ให๎เป็นแบบดิจิทัล จึงนับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีผลกระทบถึงฝุายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องหลายฝุายโดยเฉพาะในภาคประชาชนซึ่ง
เป็นผู๎รับบริการโทรทัศน์จะต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะเปลี่ยนไปใช๎เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัล หรือ
ติดตั้ง set-top box เพิ่มเติมกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบอนาล็อกที่ใช๎อยูํเดิม ถึงแม๎ในชํวง 2-3ปี ที่ผําน
มา ผู๎ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยได๎ เริ่มที่จะปรับปรุงระบบผลิตรายการให๎เป็นระบบดิจิทัล
รวมถึงผู๎ให๎บริการเคเบิลทีวีและผู๎ให๎บริการโทรทัศน์ผํานดาวเทียม ก็ได๎เริ่มปรับปรุงระบบการถํายทอด
สัญญาณของตนเป็นระบบดิจิทัลบ๎างแล๎ว อยํางไรก็ ตามการแพรํภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในปัจจุบัน
ยังคงเป็นระบบอนาล็อกอยูํ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปสูํระบบดิจิทัลมีความซับซ๎อนทั้งในเชิงเทคนิค
และเชิงนโยบายมากกวําการถํายทอดสัญญาณในระบบอื่น ๆ
สําหรับขั้นตอนที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนการแพรํภาพโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบ
ดิจิทัล คือ การที่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น์ (กสทช.)ได๎เปิดให๎มีการประมูล
ระบบคลื่นความถี่เพื่อให๎บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติทั้งแบบ
ความคมชัดสูงและความคมชัดปกติ รวมจํานวน 24 ชํอง และกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ได๎มีมติรับรองผลการประมูลดังกลําวไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557(คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ, 2557 อ๎างถึงในhttp://www.nbtc.go.th )
ซึ่งตามกําหนดการภายในปีพ.ศ. 2557 ผู๎ให๎บริการจะต๎องแพรํภาพโทรทัศน์ผํานระบบดิ จิทัลใน 11
จั ง หวั ด ประกอบด๎ ว ย กรุ ง เทพมหานคร นครราชสี ม า เชี ย งใหมํ สงขลา อุ บ ลราชธานี
สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแกํน และอุดรธานี แตํพบวําผลการศึกษาของทีมขําว
ไทยรัฐออนไลน์ที่ได๎ลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ถึงการ
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รับรู๎ขําวสารการออกอากาศทีวีดิจิทัลที่จะมีขึ้นในไมํช๎านี้พบวํา คนสํวนใหญํแทบไมํทราบวําทีวีดิจิทัล
คืออะไร รั บ ชมได๎อยํ างไร และจะออกอากาศเมื่อใด ซึ่งสํ งผลให๎ ยอดขายอุปกรณ์เซ็ตท็อปบ็อกซ์ และ
เครื่ องรั บโทรทั ศน์ ที่ มี ระบบสั ญญาณในตั วอยูํ ในระดั บที่ ต่ํ ามาก (ไทยรั ฐออนไลน์ , 2557 อ๎ างถึ งใน
http://www.thairath.co.th/content/tech/405218)
จากการศึกษารวมรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจ
ที่จะทําการศึกษาถึงความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตจังหวัด
สงขลา ซึ่งผลการศึกษาสามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ทั้งในสํวนของผู๎ไ ด๎รับอนุญาตแพรํภาพโทรทัศน์
ผํานระบบดิจิทัล ผู๎ผลิตรายการ ผู๎ประกอบธุรกิจขายเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข๎อง
และประชาชนผู๎บริโภคทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตจังหวัด
สงขลา
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา
สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนในเขตจังหวัดสงขลาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํ
ภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ตํางกัน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล แตกตํางกัน
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย
ที่มาของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยเป็นระบบรับสํงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ ภ าคพื้น ดิน ภายในอาณาเขตประเทศไทยด๎ว ยระบบดิจิตอล โดยคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เป็นหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งมี
หน๎าที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้คาดวําจะเริ่มทดลองออกอากาศ ตั้งแตํชํวงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
โดยตามแผนของ กสทช.จะยุ ติการสํ งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อก ภายในปี พ.ศ.
2558
ตามแผนแมํบทการบริห ารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 กําหนดให๎เริ่มต๎นรับสํงสั ญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินด๎วยระบบดิจิทัล ภายในเวลา 4 ปี นับแตํวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ
แผนแมํบทฉบับดังกลําว และสืบเนื่องด๎วยแผนแมํบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่
1 (กรอบการดําเนินงานอยูํในชํวงระหวํางปี 2555-2559) มีการกําหนดยุทธศาสตร์ และระยะเวลาใน
การเปลี่ ยนผํานจากการสํงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินด๎วยระบบอนาล็อกไปสูํการใช๎ระบบดิจิทัล
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โดยให๎เริ่มรับสํง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ด๎วยระบบดิจิตอลภายใน 4
ปีให๎มีมาตรการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ภายใน 3 ปีให๎มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล สําหรับผู๎มีรายได๎น๎อย ภายใน 3 ปี และให๎มีจํานวนครัวเรือนในเมืองใหญํ ที่
สามารถรับสั ญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได๎ ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 ภายใน 5 ปี
จานวนและประเภทช่องโทรทัศน์
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแหํ งชาติ
(กสทช.) กําหนดจํานวนและรูปแบบ ชํองโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เบื้องต๎นไว๎ทั้งสิ้น 48 ชํอง
ได๎แกํ
1. กลุํมชํองประเภทบริการสาธารณะและชุมชน จํานวน 24 ชํอง โดยใช๎วิธีการคัดเลือก
คุณสมบัติ (Beauty Contest) เพื่อรับรองใบอนุญาตใช๎คลื่นความถี่ ได๎แกํ 1) ประเภทรายการบริการ
สาธารณะ จํานวน 12 ชํอง (ระดับชาติ) 2)ประเภทรายการบริการชุมชน จํานวน 12 ชํอง (จําแนก
เป็นแตํละเขตบริการ)
2. กลุํมชํองประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน 24 ชํอง โดยใช๎วิธีการประมูลคลื่น
ความถี่ (Auction) เพื่อรับรองใบอนุญาตใช๎คลื่นความถี่ ได๎แกํ 1) ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว จํานวน 3 ชํอง 2) ประเภทรายการขําวสาร และสาระ จํานวน 7 ชํอง 3) ประเภทรายการ
ทั่วไป ภาพคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) จํานวน 7 ชํอง 4) ประเภทรายการทั่วไป ภาพ
คมชัดสูง (High Definition : HD) จํานวน 7 ชํอง
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ความหมายของความรู้ความเข้าใจ
ความรู๎ความเข๎าใจ (Knowledge) เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากความรู๎ความจําได๎ มีผู๎ให๎
ความหมายของความรู๎ความเข๎าใจไว๎หลายทําน ซึ่งมีความหมายที่คล๎ายคลึงกัน เชํน
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร (2540) ได๎กลําวถึงการวัดความรู๎วํา การวัดความรู๎เป็นการวัด
ระดับความจํา ความสามารถในการคิดเข๎าใจกับข๎อเท็จจริงที่ได๎รับการศึกษา และประสบการณ์เดิมใน
อดีต โดยผําน การทดสอบคุณภาพแล๎ว จะแยกคนที่มีความรู๎ กับไมํมีความรู๎ออกจากกันได๎ระดับหนึ่ง
เกษม วัฒนชัย (2544) ได๎ให๎ความหมายของความรู๎วํา หมายถึง การรวบรวมความคิด
ของ มนุษย์ จัดให๎เป็นหมวดหมูํและประมวลสาระที่สอดคล๎องกัน โดยนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ดังนั้น
สิ่งที่เป็ น สาระที่ส อดคล๎ องกัน โดยนํามาใช๎ให๎ เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่ งที่เป็นสาระในระบบข๎อมูล
ขําวสาร
ชวาล แพรัตกุล (2546) ได๎กลําววํา ความเข๎าใจ คือ ความสามารถในการผสมและขยาย
ความรู๎ ความจําให๎ไกลออกไปจากเดิมอยํางสมเหตุสมผล ความเข๎าใจเป็นสมรรถภาพขั้นต๎นชนิดแรก
ของตัว ปั ญญา เป็ น ความพยายามของสมองที่จะดัดแปลงปรับ ปรุงหรือ เสริมแตํ งความรู๎ เดิมให๎ มี
รูปลักษณะใหมํเพื่อนําไปใช๎กับสถานการณ์อื่นที่แปลกใหมํออกไป แตํยังมี อะไรบางอยํางคล๎ายคลึง
ของเดิมอยูํบ๎าง
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) ได๎ให๎ความหมายของความรู๎วํา หมายถึง การระลึกถึง
เรื่องราว ตํางๆที่เคยมีประสบการณ์มาแล๎ว และรวมถึงการจําเนื้อเรื่องตํางๆทั้งที่ปรากฎอยูํในแตํละ
เนื้อหาวิชา และวิชา ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด๎วย
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2524) กลําววํา ความรู๎เป็นพฤติกรรมขั้นต๎น ซึ่งผู๎เรียนเพียงแตํจํา
เป็ น ได๎ อ าจจะโดยการมองเห็ น ได๎ ยิ น จํ า ได๎ ความรู๎ ขั้ น นี้ ได๎ แ กํ ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ คํ า จํ า กั ด ความ
ข๎อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร๎าง และวิธีการแก๎ปัญหา เป็นต๎น ความรู๎ความเข๎าใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
ประสบการณ์กับขําวสารหนึ่งๆ อาจจะโดยการได๎ฟัง ได๎อํานหรือเขียน เป็นที่คิดวําบุคคลนั้นจะทํา
ความเข๎าใจกับขําวสารนั้นๆ ความเข๎าใจนี้อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะหรือความสามารถตํอไปนี้
คือ 1) การแปล หมายถึง ความสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับขําวสารนั้นๆ โดยใช๎คําพูดของตนเองซึ่ง
อาจออกมาในรูปที่แตกตํางจากเดิม หรือออกมาในภาษาอื่นแตํความหมายยังเหมือนเดิม 2) การให๎
ความหมาย หมายถึง การให๎ความหมายตํอสิ่ งตํางๆหรือขําวสารตํางๆ ซึ่งอาจออกมาในรูปความ
คิดเห็นหรือสรุปตามที่บุคคลนั้นเข๎าใจ และ 3) การคาดคะเน หมายถึง ความสามารถในการตั้งความ
คาดหมาย หรือคาดหวังวําอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งความสามารถนี้จะเกิดจากความเข๎าใจสภาพการณ์ และ
แนวโน๎มที่อธิบายไว๎ในขําวสารนั้นๆ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
การรับรู้เกี่ยวกับการแพร่ภาพของ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
- ทราบและรับชมเป็นประจํา
- ทราบและรับชมเป็นบางครั้ง
- ทราบแตํไมํสามารถรับชมได๎
- ไมํทราบเลย
ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย

ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
คือ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดสงขลาและมีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป จํานวน1,004,520 คน
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(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา : จํานวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งปี 2557)
กลุํมตัวอยําง
กําหนดจํานวนกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของTaro Yamane (1967) ได๎จํานวนกลุํมตัวอยําง
จํานวน 400 คน แล๎ วทําการเลือกกลุํ มตัว อยํางด๎ว ยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi stage
Random Sampling) กลําวคือ
1.การสุํมอยํางงําย เพื่อเลือกเขตอําเภอ 4 เขต จากจํานวน 8 เขต (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา, 2557) จากการสุํมปรากฏวําได๎เขตอําเภอจากเขตเลือกตั้งที่ 2,4,5
และ 8
2. การสุํมอยํางงําย เพื่อเลือกอําเภอที่เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งทั้งสี่เขต เขตละ 1 อําเภอ
ผลการสุํมปรากฏวํา เขต 2 ได๎อําเภอ หาดใหญํ เขต 4 อําเภอสทิงพระ เขต 5 อําเภอรัตภูมิ และ
เขต 8 อําเภอจะนะ ตามลําดับ
3. กําหนดจํานวนกลุํมตัวอยํางในแตํละเขตพื้นที่ด๎วยวิธีกําหนดโควต๎าตามสัดสํวนของจํานวน
ประชากรแตํละเขตพื้นที่ แล๎วจึงทําการสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางแบบบังเอิญเพื่อให๎ได๎กลุํมตัวอยํางรวม
ทั้งหมด 400 ตัวอยําง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire )ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจาก
หลั ก การ แนวคิดและทฤษฎีที่ ศึกษาจากเอกสาร ผลงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข๎ อง โดยแบํงแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ
การศึกษาและการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นแบบทดสอบ
ชนิ ด สามตัว เลื อก คือ ใชํ ไมํใ ชํ และไมํ แ นํใ จ ถ๎า ตอบถู ก ได๎ 1 คะแนน ถ๎ าตอบผิ ด หรือ ไมํแ นํ ใ จ
ได๎ 0 คะแนน
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวัดจาก
คําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม(Index of consistency : IC )ที่
ประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทํานซึ่งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความชํานาญและมีความเข๎าใจเป็นอยํางดีใน
เนื้ อหาของสิ่ งที่ต๎องการจะเก็บ ข๎อมูล แล๎ว นําข๎อคําถามที่มีคํา ICมากกวําหรือเทํากับ 0.5มาสร๎าง
แบบสอบถาม( อรพินทร์ ชูชม . 2545) กํอนนําไปทดลองใช๎( Try Out )กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะ
คล๎ายคลึงกับกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน
2. นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดมาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎าง(Construct
Validity) และคําความเชื่อมั่น(Reliability) กลํ าวคือ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎าง
(Construct Validity) โดยการวิเคราะห์คํา Item-Total Correlation เลือกข๎อคําถามที่มีคํา ItemTotal Correlation มากกวําหรือเทํากับ 0.20 มาสร๎างแบบสอบถามสําหรับใช๎เก็บข๎อมูลกับกลุํม
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ตัวอยํางจริงตํอไป สํวนการตรวจสอบคําความเชื่อมั่น(Reliability) ผู๎วิจัยทําการวิเคราะห์หาคําความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็นแบบทดสอบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล ด๎วยคําสถิติ
ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน ( KR-20) ได๎เทํากับ 0.73
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ผู๎วิจัยได๎ทําการสร๎างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเรียบร๎อยแล๎วก็จะทําการเก็บ
ข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม กับกลุํมตัวอยําง 246 คน โดยวิธีเดินทางไปเก็บด๎วยตนเองและการเก็บด๎วย
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด๎วย ความถี่ (Frequency) คําร๎อย
ละ(Percentage) คําเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน คือ คําสถิติ t-test และ F-test และทําการเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของ
Scheffe ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง กลุํมตัวอยํางจํานวนทั้งหมด 400 คน สํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง ร๎อยละ 64.50 มีภูมิลําเนาจากสี่อําเภอ คือ อําเภอหาดใหญํ ร๎อยละ 31.00 อําเภอรัตภูมิ ร๎อย
ละ 36.25 อําเภอสทิงพระ ร๎อยละ 17.50 และอําเภอจะนะ ร๎อยละ 15.25 ตามลําดับ มีอายุระหวําง
26-35 ปี มากที่สุด ร๎อยละ 30.25 รองลงมา คือ 36-45 ปี ร๎อยละ 26.00 และ 18-25 ปี ร๎อยละ
25.50 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 49.75 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อนุปริญญา ร๎อยละ 22.50 กลุํมตัวอยํางประกอบอาชีพข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมาก
ที่สุด ร๎อยละ 25.25 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ๎างเอกชน ร๎อยละ 19.75 และ นักเรียนนักศึกษา ร๎อยละ 19.00 สํวนการการรับรู๎เกี่ยวกับการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พบวํา กลุํม
ตัวอยํางที่ทราบและรับชมเป็นบางครั้งมีมากที่สุด ร๎อยละ 52.63 รองลงมาคือ ทราบและรับชมเป็น
ประจํา ร๎อยละ 35.84 มีกลุํมตัวอยํางเพียง ร๎อยละ 3.01 ที่ไมํทราบเลย
2. ผลการทดสอบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกั บโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด๎วยคําถามปลายปิดชนิด
สามตัวเลือก จํานวน 20 ข๎อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน พบวําประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลอยูํในระดับต่ํา มีคะแนนเฉลี่ย 8.02 คะแนน ( S.D. = 4.812 ) ข๎อที่มีผู๎ตอบถูก
มากที่สุดสามลําดับ คือ การรับ ชมโทรทัศ น์ดิจิทัล ไมํต๎องจํายคําบริการรายเดือนเพิ่มเติม ร๎อยละ
57.75 รองลงมา คือ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล คือระบบสํงสัญญาณภาคพื้นดินแบบใหมํที่จะมาแทนที่
การสํงแบบอนาล็อกที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน (แบบเกํา) ร๎อยละ 57.25 และโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีคุณภาพ
สัญญาณภาพและเสียงที่ดีกวําระบบอนาล็อก มีผู๎ตอบถูก ร๎อยละ 55.00 ตามลําดับ สํวนข๎อที่มีผู๎ตอบ
ถูกน๎อยที่สุด คือ กสทช.กําหนดให๎ร๎านค๎ากลํองเซ็ทท๏อปบ็อกซ์ มีบริการหลังการขาย 3 ปี มีผู๎ตอบถูก
เพียง ร๎อยละ 22.75
3. ผลการเปรียบเทียบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จําแนกตามปัจจัย
สํวนบุคคล พบวํา
3.1 ประชาชนที่มีเพศและชํวงอายุตํางกันมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
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ดิจิทัลไมํแตกตํางกัน
3.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล แตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูํด๎วยคําสถิติ Scheffe
พบวํา ประชาชนที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลต่ํากวําประชาชนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษาสูงกวําระดับ
ปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
3.3 ประชาชนที่ มีการรับรู๎เ กี่ยวกั บการแพรํภ าพของโทรทั ศน์ระบบดิจิ ทัล ตํา งกัน มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแตกตํางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 เมื่อทําการ
เปรียบเทียบรายคูํด๎วยคําสถิติ Scheffe พบวํา ประชาชนที่รับทราบวํามีการแพรํภาพของโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลและรับชมเป็นประจํา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สูงกวําประชาชน
อีกสองกลุํ ม คื อ รั บ ทราบแตํไ มํส ามารถรับ ชมได๎ และ รับ ทราบและรับชมเป็น บางครั้ ง ที่ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .01
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจั ย พบวํา ประชาชนสํวนใหญํรับทราบวํามีการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล และรับชมเป็นบางครั้ง ร๎อยละ 52.63 รองลงมา คือ รับทราบและรับชมเป็นประจํา ร๎อยละ
35.84
มีกลุํมตัวอยํางเพียง ร๎อยละ 3.01 ที่ไมํทราบเลย ซึ่งจะเห็นวําประชาชนมีแนวโน๎มที่จะรับรู๎เกี่ยวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจในชํวงเวลาที่ผํานมา ดังเชํนผลการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง คนไทยกับการเข๎าถึ งระบบทีวีดิจิทัล ของศูนย์สํารวจความ
คิดเห็นนิด๎าโพล (ศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิด๎าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557) ที่ได๎ทํา
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,221 คน ระหวําง 28-29 เมษายน 2557
โดยกลุํมตัวอยํางได๎มาจากการสุํมแบบแบํงกลุํม โดยแบํงภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแตํละ
ภาคทําการสุํมตัวอยํางแบบมีระบบ เก็บข๎อมูลด๎วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกําหนดคําความ
เชื่อมั่นที่ ร๎อยละ 95.0 และมีคําความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ไมํเกิน 1.4 ผลการ
สํารวจ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ ร๎อยละ 46.76 ไมํทราบถึงวิธีการรับชมทีวีดิจิทัลเลย ร๎อยละ 19.33
ทราบในระดับน๎อย ร๎อยละ 27.44 ทราบในระดับดี ขณะที่ร๎อยละ 6.47 ทราบถึงวิธีการรับชมทีวี
ดิจิทัล ในระดับดีมาก ทั้งนี้ก็เพราะวําในชํวงระยะเวลาต๎นปี พ.ศ. 2557 โทรทัศน์ระบบดิจิทัลยังเป็น
ของใหมํสําหรับสังคมไทย เนื่องจากในชํวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) ได๎จัดให๎มีการประมูลคลื่น
ความถี่เพื่อให๎บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน 24 ชํอง
แบํงเป็น 4 หมวดหมูํ คือ หมวดหมูํทั่วไปแบบความคมชัดสูง จํานวน 7 ใบอนุญาต หมวดหมูํทั่วไป
แบบความคมชั ด ปกติ จํ า นวน 7 ใบอนุญ าต หมวดหมูํ ขํ าวสารและสาระ จํ า นวน 7 ใบอนุญ าต
หมวดหมูํเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 ใบอนุญาต และที่ประชุมกสท.ได๎เห็นชอบแผนการ
ดําเนินการติดตั้งและกําหนดการให๎บริการสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ใน
ระบบดิจิทัลในปีที่ 1 จํานวน 11 จังหวัด ดังนั้นในชํวงเดือนเมษายน 2557 จึงมีประชาชนถึงร๎อยละ
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46.76 ที่ระบุวําไมํทราบถึงวิธีการรับชมทีวีดิจิทัลเลย แตํผลการสํารวจในงานวิจัยชิ้นนี้ทีทําการเก็บ
ข๎อมูลในชํวงเดือน มกราคม 2558 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่ได๎มีการแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล๎ว ดังนั้นประชาชนที่รับทราบวํามีก ารแพรํภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทั้งที่ผําน
เครือ่ งรับที่รองรับโทรทัศน์ดิจิทัลและผํานกลํองเซ็ตท็อปบอกซ์ จึงเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
แตํจากผลการวิจัยนี้ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล อยูํในระดับต่ํา มีคะแนนเฉลี่ย 8.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สอดคล๎องกับ ผล
สํารวจของศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิด๎าโพลที่ศึกษาถึง ความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนเกี่ยวกับความ
แตกตํางระหวํางทีวีอนาลอก กับ ทีวีดิจิทัล พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ ร๎อยละ 46.27 ไมํมีความรู๎
ความเข๎าใจเลย ร๎อยละ 23.18 มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับน๎อย ร๎อยละ 26.62 มีความเข๎าใจใน
ระดับดี และมีเพียงร๎อยละ 3.93 เทํานั้น ที่ มีความรู๎ความเข๎าใจในระดับดีมาก สํวนการรับทราบถึง
วิธีการรับชมทีวีดิจิทัล พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ ร๎อยละ 46.76 ระบุวําไมํทราบถึงวิธีการรับชม
ทีวีดิทัลเลย ร๎อยละ 19.33 ทราบในระดับน๎อย ร๎อยละ 27.44 ทราบในระดับดี ขณะที่ ร๎อยละ 6.47
ทราบถึงวิธีการรับชมทีวีดิจิทัล ในระดับดีมาก ทั้งนี้สามารถอภิปรายได๎วําเนื่องจากการประชาสัมพันธ์
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติที่ประชาสัมพันธ์ผํานทางโทรทัศน์แบบไมํเรียกเก็บคํ าบริการหรือฟรีทีวี ซึ่งมีผู๎
รับชมมากที่สุดมีน๎อยเกินไปและสํวนใหญํจะได๎เวลาโฆษณานอกชํวงเวลาไพรม์ไทม์ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่มี
คนดูโทรทัศน์มากที่สุด ประกอบกับในปัจจุบันโทรทั ศน์ผํานระบบดาวเทียมทั้งแบบจํายคํารับชมเป็น
รายเดือนและแบบไมํต๎องจํายรายเดือนกําลังได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก ดังนั้นประชาชนสํวนใหญํ
จึงไมํให๎ความสําคัญกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเทําที่ควร อีกทั้งเกิดความลําช๎าในการแจกกลํองเซ็ตท็อป
บอกซ์ไปสูํประชาชนทั่วประเทศ ทั้งหมดที่กลําวมาสํงผลให๎ประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลในระดับต่ําทั้งสิ้น
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยทําให๎ทราบวําประชาชนยังมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล ใน
ระดับต่ําทั้งที่ได๎เริ่มมีการแพรํภาพไปเป็นชํวงเวลาหนึ่งแล๎ว ดังนั้นฝุายที่เกี่ยวข๎องจึงควรเพิ่มชํองทาง
และปริมาณการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข๎าถึงประชาชนได๎อยํางทั่วถึงให๎ม ากขึ้นกวําเดิม รวมถึงเรํง
แจกกลํองเซ็ตท็อปบอกซ์ให๎ถึงมือประชาชนอยํางทั่วถึง
2. สํ าหรั บ ในการทํ าวิจั ย ครั้งตํ อไปควรจะศึก ษาถึงความต๎อ งการหรือความคาดหวั ง ของ
ประชาชนตํอการให๎บริการของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในแงํมุมตํางๆ และควรทําการประเมินผลการ
ให๎บริการของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลโดยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
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