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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการรับชมดิจิทัลทีวีหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทีวี
ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ดิจิทัลทีวีของประชาชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 400 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสถิติ
เชิงอนุมานด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีต่อ ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล ด้านการแจกคูปองสาหรับตัว รับ สัญ ญาณ
ด้านการรับชมเนื้อหา และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ
อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ดิจิทัลทีวี โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study people’s satisfaction from watching digital
TV after the transition to digital TV in Roi Et Province, and 2) to compare the people’s satisfaction
based on their different factors; genders, ages, education levels, careers, and income. The samples
were people from 400 households in Roi-Et Province. The research instrument was a constructed
5 rating scale questionnaire. Data analysis employed descriptive statistics (frequency, mean, and
percentage) and inferential statistics (t-test and F-test). The results showed that, after the transition
from analogue TV to digital TV, the people’s satisfaction of public relations from government
agencies, distribution of set top box coupons, TV content watching, and benefits from watching
digital TV was rated at the “high” level, in average.
The result of the hypothesis testing showed that different personal factors (genders, ages,
careers, and income) did not cause differences in the people’s satisfaction of the transition to digital
TV. In contrast, different education levels made differences in the people’s satisfaction of the
transition to digital TV at a statistical significant level of 0.05.
Keywords : Satisfaction, Digital TV, Analog TV
บทนา
การสื่อ สารประเทศไทยในปัจ จุบัน ถือ ว่า เป็น ช่ว งของการเปลี่ย นผ่า นเข้า สู่ร ะบบดิจิทัล ทีวี ที่มีผ ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนมีทางเลือกในการรับสื่อได้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เช่น การมีจานวนช่องที่เพิ่มมากขึ้น รายการที่มีความหลากหลาย การรับชมรายการย้อนหลังได้ ซึ่งแตกต่าง
จากอดีต นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2498 จนกระทั่ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ เล็งเห็นถึงปัญหาในการส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก เช่น
สั ญ ญาณอื่ น มารบกวนจึ ง ทาให้ เ สี ย งและภาพไม่ ค มชั ด เพราะไม่ ส ามารถบี บ อั ด สั ญ ญาณได้ จึ ง เป็ น ผลทาให้ มี
สถานีโทรทัศน์น้อย เพราะช่องมีจานวนสัญญาณน้อย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2555 : 46) ได้มี
การประกาศและกาหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส) ส่งแผน
การยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จึงได้มีมติเห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก จานวน 6 ระยะซึ่งในระยะที่ 2
สถานีโทรทัศน์ไทยช่องไทยพีบีเอสจะทาการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศ น์ระบบแอนะล็อกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวีควบคู่ไปกับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 และได้มีการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
ที่ผ่านมา (สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์, 2559)
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ทั้งนี้ เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ (2559 : 66) ได้ศึกษาความพึงพอใจการรับชมดิจิทัลทีวีก่อนการยุติ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการได้รับกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในระดับมากที่สุดและความพึงพอใจเกี่ยวกับความสามารถของการรับสัญญาณ
ได้ดีทุกพื้นที่อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจทาการศึกษาประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดว่ามีความพึงพอใจในการ
รับชมดิจิทัลทีวีอย่างไรหลังจากที่มี การยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบแอนะล็อกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และเพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกอีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
ยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และสามารถนาผลของการศึกษาในครั้งนี้
นาไปใช้ในการวางแผนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทลั ทีวีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ทีวีของประชาชนในจังหวัด ร้อ ยเอ็ด
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
สมมติฐานงานวิจัย
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ติดตั้งการรับชมสัญญาณดิจิทัลทีวีแล้ว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2538 : 9) โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และกาหนดความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 5 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดร้อยเอ็ดจานวน 400 ครัวเรือน จากนั้นใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก (Lottery) ผู้วิจัย
ได้ทาฉลากโดยการเขียนชื่ออาเภอจานวน 20 อาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทาการสุ่มเลือกจานวน 10 อาเภอ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ คือ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอสุวรรณภูมิ อาเภอเสลภูมิ อาเภออาจสามารถ อาเภอโพนทอง
อาเภอโพธิ์ชัย อาเภอหนองพอก อาเภอหนองฮี และ อาเภอธวัชบุรี
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ตามโควตา
(Quota Sampling) โดยแบ่งโควตากลุ่มตัวอย่างในการเก็บเท่า ๆ กันในแต่ละอาเภอ
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ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ตามสะดวก
(Convenience Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละอาเภอและให้ครอบคลุมทุกตาบล
ทั้งนี้เนื่องด้วยถือเอาบ้านเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น
หนึ่งคนต่อหนึ่งครัวเรือน ซึ่งแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์/หอพัก/แมนชั่น และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมมากที่สุด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม โดยได้หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบดานความเที่ยงตรง (Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content)
ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) และความเหมาะสมในดานภาษา (Wording) จากนั้นหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้การหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สาหรับแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับชมดิจิทัลทีวี
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้หลักการของลิเคิร์ท (Likert, Rensis, 1967 : 90) ใช้เกณฑ์ในการแปรผล
ค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.50–5.00 พึงพอใจมากที่สุด 3.50–4.49 พึงพอใจมาก 2.50–3.49 พึงพอใจปานกลาง 1.50–2.49 พึงพอใจ
น้อยมาก 1.00–1.49 พึงพอใจน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่ติดตั้งการรับชมสัญญาณดิจิทัลทีวีแล้ว ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทาการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และสถิติเชิงอนุมาน ด้วย t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ นาเสนอเป็น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สรุปผล
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจการรับชมดิจิทัลทีวีหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 238 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35 มีการศึกษาระดับ อาชีวะศึกษา จานวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ระดับประถมศึกษา จานวน 113 คิดเป็นร้อยละ 28.3 ระดับมัธยมศึกษา จานวน 96 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระดับปริญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 260 คน
คิดเป็นร้อยละ 65
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ความพึงพอใจหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทลั ทีวีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตาราง 1 ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล
ความพึงพอใจ
X
กสทช. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสม่าเสมอ
3.84
เกี่ยวกับวิธีการรับชมดิจิทัลทีวีอย่างถูกวิธี
กสทช. มีการประชาสัมพันธ์ถึงการเปลีย่ นผ่านสู่ดิจิทลั ทีวี
3.97
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
กสทช. มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่
3.95
ทั้งในตัวเมืองและอาเภอรอบนอกของจังหวัดร้อยเอ็ด
กสทช. มีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแผนการแจกคูปอง สอดคล้อง 4.00
กับช่วงเวลาการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทั่วถึง
โดยรวม
3.94

S.D.
0.82

ระดับความพึงพอใจ
มาก

0.85

มาก

0.81

มาก

0.87

มาก

0.68

มาก

ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เรื่องการที่ กสทช. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการแจกคูปอง
สอดคล้องกับช่วงเวลาการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทั่วถึง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.00
ตาราง 2 ความพึงพอใจด้านการแจกคูปองสาหรับตัวรับสัญญาณ
ความพึงพอใจ
การแจกคูปองสาหรับตัวรับสัญญาณสามารถสนับสนุน
การเปลีย่ นผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวไี ด้ดยี งิ่ ขึ้น
การได้รับข้อมูลและรายละเอียดของการแจกคูปอง สาหรับ
ตัวรับสัญญาณดิจิทัลทีวีมากน้อย
รัฐบาล (กสทช.) มีวิธีการแจกและการใช้คูปองสาหรับตัวรับสัญญาณ
ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน
การที่ รัฐบาล (กสทช.) มีการขยายระยะเวลาการใช้คูปองจะช่วยให้
ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทลั ทีวีมากขึ้น
โดยรวม

X

3.91

S.D.
0.78

ระดับความพึงพอใจ
มาก

3.98

0.88

มาก

3.87

0.80

มาก

3.97

0.90

มาก

3.93

0.68

มาก

ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านการแจกคูปองสาหรับตัวรับสัญญาณ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การได้รับข้อมูลและรายละเอียดของการแจกคูปองสาหรับตัวรับสัญญาณ
ดิจิทัลทีวีมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 3.98
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ตาราง 3 ความพึงพอใจด้านการรับชมเนื้อหา
ความพึงพอใจ
รายการในช่องดิจิทัลทีวีมีการจัดผังรายการและมีเนื้อหารายการ
ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจเป็นประโยชน์
รายการประเภทสาธารณะและชุมชนในดิจิทัลทีวี มีเนื้อหารายการ
ที่มีคุณภาพและน่าสนใจเป็นประโยชน์
รายการประเภทรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในดิจิทัลทีวี
มีเนื้อหารายการที่มีคณ
ุ ภาพและน่าสนใจเป็นประโยชน์
รายการประเภทรายการข่าวและสาระในดิจิทลั ทีวี มีเนื้อหารายการ
ที่มีคุณภาพและน่าสนใจเป็นประโยชน์
โดยรวม

X

3.94

S.D.
0.75

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.08

0.85

มาก

3.84

0.82

มาก

4.03

0.87

มาก

3.97

0.67

มาก

ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านการรับชมเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการประเภทสาธารณะและชุมชนในดิจิทัลทีวี มีเนื้อหารายการที่มีคุณภาพและน่าสนใจ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.08
ตาราง 4 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รบั
ความพึงพอใจ
ดิจิทัลทีวีช่วยให้ความรู้ การศึกษาทาให้ประชาชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น
ดิจิทัลทีวีช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์
ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ดิจิทัลทีวีทาให้การรับชมรายการโทรทัศน์ทั้งภาพและเสียงมีคณ
ุ ภาพ
สัญญาณที่ดีขึ้นและดีกว่าระบบเดิม
ท่านมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าจากการเปลี่ยนมาใช้ดิจิทัลทีวี
โดยรวม

X

3.94

S.D.
0.83

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.05

0.85

มาก

3.96

0.80

มาก

3.98
3.98

0.87
0.71

มาก
มาก

ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ดิจิทัลทีวีช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 4.05
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ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่
1
2
3
4
5

ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่าน
สู่การรับชมดิจิทลั ทีวี

สถิติ
t-test
F-test
F-test
F-test
F-test

Sig.
.090
.866
.000
.328
.054

แปลผล
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

1. สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเพศที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า (ค่า F= 2.89 Sig 0.090 P> 0.05) สรุปได้ว่าประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเพศที่แตกต่างกัน จะมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับชมดิจิทัลทีวีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอายุที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One–Way ANOVA พบว่า (ค่า F= 0.31 Sig .866 P> 0.05) สรุปได้วา่
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอายุที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสูดิจิทัลทีวี ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. สมมติฐานที่ 3 ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการ
เปลี่ยนผ่านไปสูดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One–Way ANOVA พบว่า (ค่า F= 7.87 Sig .000 P< 0.05) สรุปได้วา่
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสูดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. สมมติฐานที่ 4 ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One–Way ANOVA พบว่า (ค่า F= 1.15 Sig .328 P> 0.05) สรุปได้วา่
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสูดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. สมมติฐานที่ 5 ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน
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เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One–Way ANOVA พบว่า (ค่า F= 2.57 Sig .054 P> 0.05) สรุปได้วา่
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนผ่านไปสูดิจิทัลทีวีไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจการรับชมดิจิทัลทีวีหลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทีวีของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐบาล คือ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแผนการแจกคูปอง ได้เหมาะสมกับช่วงเวลาการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทั่วถึงสอดคล้องกับด้านการแจก
คูปองสาหรับตัวรับสัญญาณ กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลและรายละเอียดของการแจกคูปองสาหรับตัวรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
มากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่วนใหญ่
มาจากผู้นาท้องถิ่น อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสาร
สองขั้นตอน (Two-step Flow of Information Theory) พบว่า กลุ่มคนที่มีอิทธิพลในด้านความคิดและบทบาท
ในกระบวนการสื่อสาร คือ กลุ่มผู้นาความคิด Opinion Leader และจากผู้นาทางความคิดไปยังผู้ตาม (follower) พวกเขา
จะเชื่อว่า ผู้นาทางความคิดจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนมากกว่าผู้ตาม ผู้นาทางความคิดจะทาหน้าที่เป็นคนกลาง
(intermediaries) เชื่อ มระหว่า งสื่อ มวลชนกับ ประชาชน เพื่อ ให้ ป ระชาชนคล้อ ยตามและปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
(Elihu Katz & Paul F. Lazarsfeld, 1955)
ด้านการรับชมเนื้อหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก รายการประเภทสาธารณะและชุมชน
ในดิจิทัลทีวี มีเนื้อหารายการที่มีคุณภาพและน่าสนใจเป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ อดิศักดิ์ จาปาทอง (2556 อ้างถึงใน
เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ, 2559 : 31) พบว่า สื่อมวลชนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถ
ของสื่อในการเข้าถึงผู้ชม โดยเฉพาะการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว (เกือบจะทันที) และการเข้าถึงผู้รับได้อย่างเป็นส่วนตัว
มากขึ้น ส่งผลให้สื่อจะต้องจัดกลุ่ม จัดระดับ และจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการ
ของสื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายซึ่ง เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่าง สนใจ และเนื้อหาที่นาเสนอ
เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นโยชน์ในการดารงชีวิต
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ได้รับดิจิทัลทีวีช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ในสิ่งที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Katz และคณะ (1974 อ้างถึงใน กันยาวีร์ นิธิยานันท์, 2558 : 8)
ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์จะแสวงหา สื่อและเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเอง ซึ่งผู้ฟังหรือผู้ชม
สามารถตรวจสอบและประเมินผลสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการสื่อสารได้ ดังนั้น บุคคลจะเป็นฝ่ายรุก
(Active) หรือเป็นผู้กระทามากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรับ (Passive) หรือเป็นผู้ถูกกระทา Becker (1979 : 50–52 อ้างถึงใน
วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554 : 119) ได้อธิบายไว้ว่า คนเรามีเหตุผลในการเลื อกใช้สื่อแตกต่างกันไป และ
เหตุผลนัน้ ทาให้คนเลือกทีจ่ ะใช้สื่อต่างประเภทกัน คาว่า เหตุผลนี้ หมายถึง อะไรบางอย่างที่สื่อนั้ นสามารถตอบสนอง
และสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความพึงพอใจ (Gratifications)
ขณะที่การทดสอบสมมติฐานประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดทีม่ ปี ัจจัยระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมดิจิทัลทีวีแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถ

Journal of Roi Et Rajabhat University
Volume 12 No.2 July - December 2018

11

9

ในการเลือกรับข่าวสาร ระดับการศึกษาจะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป
ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกันย่อมมีความรู้สึกและความต้องการที่แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน,
2546 อ้างถึงในเหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ, 2559 : 14)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลการวิจัย ที่ไ ด้นี้ สานัก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์แ ละกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปนาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ ในการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในจังหวัดอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ ความต้อ งการ
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ที่ยังไม่ได้มีการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ที่ต้องการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจหรือเผยแพร่
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลทีวีได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาประชาชนในกลุ่มพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจมีความแตกต่าง เพื่อจะได้นา
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบถ้วน
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่น่าจะมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อการรับชมดิจิทัลทีวี เช่น
ทัศนคติ ความรู้ความเข้า ใจ ข่าวสาร และความคาดหวังต่อ ดิจิทัลทีวีของประชาชน รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์ม
ในการเข้าถึงดิจิทัลทีวีให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทาให้งานวิจัยมีความหลากหลายและสามารถ
นาผลการวิจัยไปสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่รับชมดิจิทัลทีวี
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