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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นลักษณะ
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีส าหรับคนรุ่นใหม่ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีส าหรับคนรุ่นใหม่  ซึ่ง
ผู้วิจัยท าการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมซึ่งผ่านการทดลองใช้ โดยใช้การวิจัยในเชิงคุณภาพน าร่องในการ
สื่อสารเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยการจัดสัมมนาย่อยให้ข้อมูลความรู้ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 1,100 คน จากโรงเรียน 22 แห่ง โดย
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอิงความสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายทีวีดิจิทัล
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 12.04 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) กลุ่มตัวอย่างทราบว่าประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากแอนาล็อคเป็นดิจิตอลในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 9.06 (คะแนน
เต็ม 20 คะแนน) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 กล่าวคือ ผู้ที่รับชมโทรทัศน์เป็นประจ าและรับทราบว่ามีการแพร่ภาพของโทรทัศน์ด้วย
ระบบดิจิตอล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสูงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยรับชมโทรทัศน์ 
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Abstract 
 
This is a Research and Development Research (R&D), which is one aspect of Action 
Research. The objectives of this research are 1) to develop knowledge and 
understanding of transitions from analog TV to digital TV for new generation and 2) to 
study knowledge and understanding of transitions from analog TV to digital TV for 
new generation. The researcher has developed an innovation which has been tested. 
The research was conducted by using qualitative research, piloting communication to 
enhance knowledge and understanding by conducting seminars to provide 
knowledge to the sample. Then, the questionnaires were used to measure the 
overall performance. It was conducted on 1,100 students from 22 schools in Chiang 
Mai through convenience sampling. 
 
The results showed that, firstly, researcher conducted activities to enhance the 
knowledge about digital TV to the sample. Secondly, after completing the activities, 
data were collected by valid and reliable questionnaires. The results showed that 1) 
the sample were aware that Thailand has changed the transmission system from 
analog to digital at a low level with the mean at 9.06 of 20 points 2) the sample had 
knowledge and understanding of digital TV transitions at an average level with the 
mean at 12.04 of 20 points, and 3) the sample had different knowledge and 
understanding of digital TV statistically significant at .01, the sample who watched 
television and acknowledged that digital TV has been broadcasted had a better 
understanding of digital TV than those who did not watch television. 
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