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บทคัดย่อ
ประเทศไทยก�ำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบอนาล็อก
สู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำ� หนดเป้าหมายว่าจะท�ำให้
ทุกครัวเรือนสามารถรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ภายใน ปีพ.ศ.2561 และเพื่อให้
ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าใจ และปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน กสทช. จึงควรท�ำการ
สื่อสารไปยังประชาชน โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้
การสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ การสือ่ สารเพือ่ สร้างความตระหนัก และการสือ่ สาร
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ค�ำส�ำคัญ : โทรทัศน์ดิจิทัล การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง

Abstract
Thailand is in between the process of changing from analogue
television into digital television. The Office of the National Broadcasting
and Telecommunications Commission (the NBCT) has specified the
target that it would enable most family to view digital television
within the year 2018 and to let people be informed, understand and
1อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดe-mail: supasil@stamford.edu
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comply in the same direction. Therefore, NBTC should communicate
to the viewers. This could be classified into four steps, including
communication to create awareness; communication to create understanding; communication to create realization; and communication
to create motivation.
Key words : Digital Television, Communication, Change
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โทรทัศน์นับเป็นสื่อที่มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากประชาชนในประเทศส่วนใหญ่กว่า 22
ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.4 ล้านคน ของประชากรทั่วประเทศ เปิดรับ
สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์จึงส่งผลต่อความ
คิด ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่โดยตรง
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั นับตัง้ แต่ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบโทรทัศน์ขนึ้ ใช้
ในประเทศครั้งแรกในปี พ.ศ.2490 ซึ่งเป็นโทรทัศน์ในระบบจอภาพขาวด�ำ มีการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบภาคพืน้ ดินระบบอนาล็อก (Terrestrial Broadcasting)
ไปยังผูช้ มตามบ้านเรือนต่อเนือ่ งเรือ่ ยมาจนถึงปี พ.ศ.2510 อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จากโทรทัศน์ในระบบจอภาพขาวด�ำ พัฒนาเป็น
โทรทัศน์จอสี ช่วยเพิม่ สีสนั ความน่าสนใจ และอรรถรถในการรับชมมากยิง่ ขึน้ และให้
บริการเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสูก่ ารปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยครั้งส�ำคัญอีกครั้ง คือ การเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อกเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ “โทรทัศน์ดิจิทัล” (Digital Television)
ซึง่ อาจเรียกได้วา่ เป็นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมโทรทัศน์ไทยในทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็น
ระบบการแพร่ภาพ จ�ำนวนช่องรายการ และเครือ่ งรับโทรทัศน์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อเงินลงทุนด้านการโฆษณา จ�ำนวนคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และการก�ำกับดูแล
ที่ยากขึ้นด้วย
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานร่วมของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ว่าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเลิกการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบอนาล็อกภายในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2558-2563 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ หรือ กสทช. มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและด�ำเนินการพัฒนาระบบของ
โทรทัศน์ไทยให้อยู่ในมาตราเดียวกับระดับสากล โดยร่างแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 ได้ก�ำหนดให้มีการเริ่มต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555 และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ซึง่ มีกรอบการด�ำเนินงานอยูใ่ นช่วงระหว่างปี 2555-2559
ยุทธศาสตร์การเปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล ได้มีการก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน อาทิ ให้มีการเริ่มรับส่ง
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใน 4 ปี มีมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รบั สัญญาณวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ภายใน 3 ปี มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใน 3 ปี และมี
จ�ำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี
อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่ กสทช. ควรให้ความส�ำคัญ และมิได้
ปรากฏในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 คือเรื่อง “การสื่อสารกับ
ประชาชน” หากพิจาณาจากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2555 แล้ว
พบว่า กสทช. ยังคงให้ความส�ำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็น
ส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็น การก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต การก�ำหนดมาตรฐาน
การออกอากาศ การประมูลคลื่นความถี่ และการก�ำกับดูแล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับค�ำอธิบายของธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (2556) คณะกรรมการของ กสทช. ด้าน
เศรษฐศาสตร์เปิดเผยในงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “ทีวีดิจิทัล ประชาชนได้อะไร”
จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 4
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทยว่า การเปลีย่ นผ่านจากระบบ
สัมปทานมาเป็นใบอนุญาต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันขึ้นในกลุ่มธุรกิจนี้ ทั้งนี้ กสทช.
เชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละช่องจะหาจุดเด่นมาดึงดูดคนดูให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน
กสทช. ยอมรับว่าการที่ประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องทีวีดิจิทัลนับเป็นจุดบอดของ
กสทช. ซึง่ ในขณะนี้ กสทช. ก็พยายามเริม่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูช้ มมากขึน้
อีกทัง้ พบว่าผูช้ มส่วนใหญ่จะรอซือ้ โทรทัศน์เครือ่ งใหม่ ซึง่ กสทช. ได้เสนอแนะว่าถ้า
ใครจะซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ต้องดูที่มีระบบ DVB-T2 ส่วนโทรทัศน์เก่าต้องรอ
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กล่องแปลงสัญญาณ ส่วนการแจกคูปองเพื่อน�ำไปซื้อกล่องมูลค่า 700 บาท กสทช.
คาดว่าน่าจะแจกให้ประชาชนต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็ว ซึ่งในขณะนี้ กสทช. ก�ำลังอยู่
ในช่วงการจัดประมูลและทดลองออกอากาศ

การโฆษณาที่ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่า หากประชาชนไม่ต้องการใช้กล่องแปลงสัญญาณ
กับโทรทัศน์เครื่องเก่า ก็อาจตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่สามารถรับ
สัญญาณดิจิทัลได้เลย โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
มักมีการกล่าวอ้างค�ำโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าโทรทัศน์รุ่นนี้สามารถ
รับสัญญาณดิจทิ ลั ได้ดงั เช่นในกรณีของโทรทัศน์ยหี่ อ้ หนึง่ ทีต่ ดิ ป้ายโฆษณาทีม่ ขี นาด
ใหญ่วา่ “รับสัญญาณดิจทิ ลั ได้” และเขียนตัวหนังสือทีม่ ขี นาดเล็กก�ำกับว่า “เมือ่ ต่อ
กล่อง DVB-T2 Set Top Box” หรือสรุปได้วา่ โทรทัศน์รนุ่ นีไ้ ม่สามารถรับสัญญาณ
ดิจทิ ลั ได้ดว้ ยตัวเอง ยังคงต้องอาศัยกล่องแปลงสัญญาณเหมือนเดิม หากประชาชน
ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะเข้าใจผิด คิดว่าโทรทัศน์รุ่นนี้สามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้
ทันที โดยไม่ต้องอาศัยกล่องแปลงสัญญาณ
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การโฆษณาของโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่งยังอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องการซื้อโทรทัศน์ใหม่ โดยมีข้อความโฆษณาถึงวิธีการรับชมโทรทัศน์ดิจิทัล
ได้ 2 วิธี คือ 1) หากที่บ้านติดจานดาวเทียมและมีกล่องรับสัญญาณแล้ว สามารถ
รับสัญญาณดิจติ อลได้เลย และ 2) หากทีบ่ า้ นคุณใช้เสาอากาศธรรมดา และต้องการ
รับสัญญาณดิจิตอล ก็ซื้อกล่องรับสัญญาณ DVB-T2 มาเชื่อมต่อ ซึ่งข้อความการ
โฆษณาดังกล่าวนั้น อาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนได้ กล่าวคือ โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) มีการรับส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิทัล
รูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกว่า DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) หรือ
DVB-S2 (Digital Video Broadcasting-Satellite-Second Generation)
ในขณะทีส่ ญ
ั ญาณดิจทิ ลั ที่ กสทช. เลือกก�ำหนดให้เป็นมาตรฐานส�ำหรับประเทศไทย
คือ DVB-T2 ซึง่ เป็นสัญญาณดิจทิ ลั เหมือนกันแต่คนละรูปแบบ ซึง่ ข้อความโฆษณา
ดังกล่าว อาจท�ำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าที่บ้านติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว
เมื่อซื้อโทรทัศน์รุ่นนี้ไปก็สามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิทัลได้ทันที ซึ่งเป็นความเข้าใจ
ที่ผิด

ภาพที่ 2 : การโฆษณาเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่ง
ที่มา : ทีวีดิจิทัล (2556)
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คุณสมบัตทิ างกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อการรับชมรายการต่างๆ ของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
นั้นมีหลายประการ เช่น คุณภาพของเสียงและภาพมีความคมชัดสูง (HDTV: Hi
definition Television) สามารถรับชมขณะอยูใ่ นรถทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นทีไ่ ด้ และมีชอ่ ง
รายการให้เลือกรับชมมากขึ้น จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น 1) บริการ
สาธารณะ แบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (Standard Definition) จ�ำนวน 12 ช่อง
2) บริการชุมชน แบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (Standard Definition) จ�ำนวน
12 ช่อง และ 3) บริการทางธุรกิจ จ�ำนวน24 ช่อง ซึ่งประกอบไปด้วย รายการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (Standard Definition)
จ�ำนวน 3 ช่อง รายการข่าวสารหรือสาระ แบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (Standard
Definition) จ�ำนวน 7 ช่อง รายการทัว่ ไปแบบความคมชัดมาตรฐานปกติ (Standard
Definition) จ�ำนวน 7 ช่อง และรายการทัว่ ไปแบบความคมชัดมาตรฐานสูง จ�ำนวน
(High Definition) จ�ำนวน 7 ช่องอย่างไรก็ตาม ผู้ชมส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึง
คุณสมบัติของโทรทัศน์ดิจิทัลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ท�ำให้ผู้ชมขาดความ
เอาใจใส่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงเข้าสูร่ ะบบดิจทิ ลั ซึง่ สอดคล้องกับผลส�ำรวจของ สิงห์ สิงห์ขจร
(2556) อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารองค์การในฐานะ
ประธานคณะกรรมการศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ (Bansomdej
Poll) ได้ศึกษาเรื่อง “โครงการส�ำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัลของ
ประชาชน”พบว่า ประชาชนไม่ทราบว่าโทรทัศน์ดิจิทัลจะมีจ�ำนวนช่องให้รับชมถึง
48 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 48.0 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.8 และเมื่อสอบถามต่อว่า
ท่านทราบหรือไม่วา่ ช่องของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จะมีการแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท
คือ ประเภทชุมชน 12 ช่อง ประเภทสาธารณะจ�ำนวน 12 ช่อง และประเภทธุรกิจ
จ�ำนวน 24 ช่อง พบว่า ทราบ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 66.1
และไม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 19.6 (ดังตารางที่ 1)

Poll) ได้ศึก ษาเรือ ง “โครงการสํารวจความคิด เห็นกับ เกียวกับ โทรทัศ น์ ดิจทิ ลั ของประชาชน”พบว่ า
ประชาชนไม่ทราบว่าโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั จะมีจาํ นวนช่องให้รบั ชมถึง 48 ช่อง คิดเป็ นร้อยละ 48.0 ไม่แน่ ใจ
คิดเป็ นร้อยละ 21.8 และเมือสอบถามต่อว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าช่องของโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั จะมีการแบ่ง
ประเภทออกเป็ นม3พฤกษ์
ประเภทคื
ประเภทชุ
มหาวิอทยาลั
ยเกริกมชน  ช่อง ประเภทสาธารณะจํานวน  ช่อง และประเภท
118 วารสารร่
ที่ 32 ฉบั
าคม 2556
- มกราคม
2557
ธุรกิจจําปีนวน
บทีช่่ 1อตุงลพบว่
า ทราบ
คิดเป็
นร้อยละ 14.3 ไม่ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 66.1 และไม่แน่ ใจคิด
เป็ นร้อยละ 19.6 (ดังตารางที 1)

ตารางที่ 1 ผลส�ำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลของประชาชน

ตารางที 1 ผลสํารวจความคิดเห็นกับเกีย วกับทีวดี จิ ทิ ลั ของประชาชน
ประเด็นคําถาม

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าในปี พ.ศ.2558 การรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยจะเปลีย นเป็ น
รูปแบบจากระบบอนาล็อกเป็ นระบบดิจทิ ลั
2. ท่านทราบหรือไม่ว่าในปจั จุบนั คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ หรือ (กสทช.) กํา ลัง ดําเนิ นการออกใบอนุ ญ าต
สําหรับช่องสัญญาณสําหรับโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าในจํานวนช่องของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จะมีจาํ นวนช่องให้รบั ชมถึง 48
ช่อง
4. ท่ า นทราบหรือ ไม่ ว่ า ช่ อ งของโทรทัศ น์ ดิจิท ัล จะมีก ารแบ่ ง ประเภทออกเป็ น สาม
ประเภทคือ ประเภทชุมชน  ช่อง ประเภทสาธารณะจํานวน  ช่อง และประเภท
ธุรกิจจํานวน  ช่อง
5. ท่านทราบหรือไม่ว่าเครืองโทรทัศน์ในปจั จุบนั ไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจทิ ลั
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านจะต้องมีกล่องแปลงสัญญาณดิจทิ ลั (settopbox) ต่อกับ
เครืองโทรทัศน์ในปจั จุบนั เพือทําให้สามารถรับชมสัญญาณในระบบดิจทิ ลั
7. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านจะต้องซือกล่องแปลงสัญญาณดิจทิ ลั (settopbox) เพือ
รับชมโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
8. ท่านทราบหรือไม่ว่าเมือท่านติดตัง กล่องแปลงสัญญาณดิจทิ ลั (settopbox) เพือ
รับชมโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ท่านจะไม่ตอ้ งเสียค่าบริการรายเดือน(รับชมฟรี)
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บทที่ 6

ทีม า : ศูนย์สาํ รวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ (2556)
และเมือ พิจารณาถึงประเด็นเรือ งของกล่องแปลงสัญญาณ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
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สามารถรับชมสัญญาณในระบบดิจิทัล พบว่า ทราบ คิดเป็นร้อยละ 39.1 ไม่ไม่
ทราบ
ทราบ คิดเป็ นร้อยละ 48.7 และไม่แน่ ใจ คิดเป็ นร้อยละ 18.7 อีกทัง ยังมีความเข้าใจผิดทีว ่า เมือทําการ
คิติดดตัเป็ง กล่นร้องแปลงสั
อยละ ญ44.1
และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.8 และเมื่อถามว่าท่านทราบ
ญาณแล้ว ยังต้องมีการชําระค่าบริการรายเดือนเพิม ด้วย โดยเมือถามว่าท่านทราบ
หรือไม่วา่ ท่านจะต้องซือ้ กล่องแปลงสัญญาณดิจทิ ลั เพือ่ รับชมโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั พบว่
า
5
ทราบ คิดเป็นร้อยละ 32.6 ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 48.7 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ
18.7 อีกทัง้ ยังมีความเข้าใจผิดทีว่ า่ เมือ่ ท�ำการติดตัง้ กล่องแปลงสัญญาณแล้ว ยังต้อง
มีการช�ำระค่าบริการรายเดือนเพิ่มด้วย โดยเมื่อถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อท่าน
ติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณดิจิทัลเพื่อรับชมโทรทัศน์ดิจิทัล ท่านจะไม่ต้องเสียค่า
บริการรายเดือน (รับชมฟรี) พบว่า ทราบ คิดเป็นร้อยละ 32.6 ไม่ทราบ คิดเป็น
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ร้อยละ 48.7 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 18.7 จากประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของโทรทัศน์ดิจิทัล
รวมไปถึงกระบวนการในการรับชมและรายละเอียดในด้านต่างๆ ด้วย ซึง่ เป็นปัญหา
ส�ำหรับประชาชนที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาจตกเป็นเครื่องมือทางการโฆษณา
ของสินค้าที่พยายามชักจูงใจด้วยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้งยังเป็นอุปสรรค
ในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลของ
กสทช. ด้วย
กสทช. ได้กำ� หนดเป้าหมายไว้วา่ ให้มจี ำ� นวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ทสี่ ามารถ
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ภายในปี พ.ศ.2561 ซึง่ ประชาชนส่วนมากยังคงรับชมโทรทัศน์ระบบอนาล็อก อีกทัง้
อาจมีประชาชนบางกลุม่ ยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ไม่กล้าทีจ่ ะยอมรับนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งหาก กสทช. ไม่ท�ำการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ อาจเป็นอุปสรรคและไม่
บรรลุผลตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
การสือ่ สารจึงเป็นเหมือนกลไกในการขับเคลือ่ นและก�ำหนดระเบียบของสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหมือนเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
และมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก หากปราศจากการสื่อสารหรือขาด
ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร เป้าหมายทีไ่ ด้คาดหวังไว้อาจไม่เกิดขึน้ ดังค�ำอธิบายของ
เดอวีโต้ (DeVito, 2005 : 2) ได้อธิบายว่า ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารถือว่ามีความส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด เนื่องจากการสื่อสาร
เป็นกิจกรรมทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการด�ำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ความสามารถ
ในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะเป็นตัวก�ำหนดและส่งผลให้การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับสังคมแล้ว การสือ่ สารเปรียบเสมือนสายใยเชือ่ มโยง
หน่วยต่างๆ ของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม
ทุกด้าน รวมทัง้ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการถ่ายทอดมรดกและภูมปิ ญ
ั ญาของสังคมไปยัง
ชนรุน่ หลัง เพือ่ สืบทอดความเป็นสังคม และพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ (ภากิตติ์
ตรีสกุล, 2556 : 17) โดยผู้ส่งสามารถน�ำการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อ
ตอบสนองวัตถุตามทีผ่ สู้ ง่ สารตัง้ ไว้ได้ การสือ่ สารจึงอาจก่อให้เกิดผลได้ใน 4 ลักษณะ
คือ เพือ่ แจ้งให้ทราบ (To inform) เพือ่ สอนหรือให้การศึกษา(To teach or educate)
เพื่อสร้างความพึงพอใจ หรือให้ความบันเทิง (To please or to entertain) และ
เพื่อเสนอหรือโน้มน้าว (To propose or persuade) (Schramm, 1974 : 19)
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บทที่ 6

ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจ เพื่อให้
ประชาชนตัดสินใจยอมรับการเปลีย่ นแปลงการรับชมในระบบของดิจทิ ลั ผูเ้ ขียนได้
เสนอแนะระดับของการสือ่ สารอันน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ว้ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ สร้างความตะหนัก และสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างการรับรู้ (Perception)
วิมลพรรณ อาภาเวท และ ฉันทนา ปาปัดถา (2554 : 12) ได้อธิบายว่า
การติดต่อสื่อสารจะได้ผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจจากการรับรู้ข่าวสารและ
ในท�ำนองเดียวกัน ความเข้าใจจากการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสารจะเป็นอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับการติดต่อสื่อสารด้วย การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้จึงมีความส�ำคัญ
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่จะน�ำพาไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการนี้มักเป็น
วิธีการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) เป็นการสร้างบทบาทใน
การให้ขอ้ มูลข่าวสารกับประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั รูว้ า่ ณ สถานการณ์ปจั จุบนั
ก�ำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย การ
รับรูก้ บั การสือ่ สารจะมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง โดยผลของการรับรูน้ นั้ จะขึน้ อยูก่ บั
การถอดรหัสสาร (Encoding) ของประชาชน หากผู้ส่งสารส่งสารไปยังประชาชน
ไม่ชัดเจน อาจท�ำให้การแปลความหมายสารผิดเพี้ยนได้ เพราะฉะนั้น การสื่อสาร
ในขั้นตอนนี้ ผู้ส่งสารจึงควรคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญ ไม่ควรระบุเนื้อหา
มากเกินไปจนประชาชนขาดความสนใจควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ได้ใจความ
และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะท�ำการสื่อสารผ่านสื่อไปยัง
ประชาชน โดยในระยะเริ่มต้นอาจต้องท�ำการสื่อสารหลายครั้ง เพราะความถี่ของ
การสื่อสารผ่านในแต่ละครั้งเปรียบเสมือนกับสิ่งเร้า (Stimulus) ที่ช่วยกระตุ้น
ให้ประชาชนเกิดการรับรู้สูงขึ้น ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวคิดการ
รับรู้ข่าวสาร (Perception) ของ ธงชัย สันติวงศ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์ (2535 :
12-13) ได้อธิบายว่า ปัจจัยภายใน (Internal Attention Factors) และปัจจัย
ภายนอก (External Attention Factors) มีผลต่อการเลือกรับรูข้ า่ วสารของผูร้ บั
สารแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายนอกมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ สารต้องสร้างความ
สนใจได้ดี มีความชัดเจน และมีความแปลกใหม่ ส่วนปัจจัยภายใน คือ บุคลิกภาพ
(Personality) ซึง่ บุคคลมักจะเลือกรับรูใ้ นสิง่ ทีส่ อดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง
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ขั้นที่ 2 สร้างความเข้าใจ (Understanding)
การสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนนัน้ มีความละเอียดลึกซึง้
มากกว่าการรับรู้ กล่าวคือ การรับรู้จะเป็นเพียงการแปลความหมายจากการสัมผัส
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไปยังสมอง ในขณะที่ความเข้าใจเป็นกระบวนการทาง
จิตวิทยาทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลนัน้ ครุน่ คิดถึงสิง่ นัน้ และสามารถใช้มโนทัศน์ (Concept)
เพือ่ จัดเก็บสิง่ นัน้ ได้อย่างเพียงพอ การทีป่ ระชาชนจะเกิดความเข้าใจได้จงึ ต้องอาศัย
การสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) เพราะในขณะที่ผู้ส่งสาร
สือ่ สารออกไปนัน้ ผูร้ บั สารอาจเกิดความไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีม่ ี
รายละเอียดมากและมีความซับซ้อนสูง ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ที่ได้จาก
การสื่อสาร 2 ทาง จะเป็นตัวชี้วัดถึงระดับความเข้าใจของประชาชนผู้ส่งสารจึงควร
เปิดโอกาส หรือหาช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนสามารถสื่อสารย้อนกลับ หากมี
ข้อสงสัย ปัญหา หรือความไม่เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่ง
กลยุทธ์ของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่นิยมน�ำมาใช้กันในปัจจุบันก็คือ “การ
ประชาสัมพันธ์” ดังค�ำอธิบายของจินตวีร์ เกษมศุข (2555: 1) ได้อธิบายว่า สื่อ
ประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางการสื่อสารที่จะน�ำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายและเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะน�ำ
ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์นั้นนักประชาสัมพันธ์
สามารถน�ำกิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้เพื่อให้เกิดการพูดกันสนั่น
เมือง (Talk of the town) สิ่งส�ำคัญคือนักประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างกระแสให้
เกิดขึ้นให้ได้เพื่อส่งผลให้ได้รับการเผยแพร่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการสื่อสารของ กสทช. ในปัจจุบัน จะพบว่า
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จาก กสทช. เองหรือหน่วยงานภาคอืน่ ทีไ่ ด้รว่ มกัน
จัดขึ้นได้แก่ การจัดสัมมนา (Seminar) และเวทีอภิปรายผ่านสื่อมวลชนโดยจะมี
การเชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อสงสัย
ของคนส่วนใหญ่ เช่น โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ประชาชนได้อะไร? คูปองโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และ
ราคาตั้งต้นโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นต้น
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ขั้นที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
สมพร อุนจะน�ำ (2552 : 19) ได้อธิบายว่า ความตระหนัก หมายถึง ความ
ส�ำนึก เป็นความรู้ตัว เป็นความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่เขาประสบใน
สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ ดังนั้น ความตระหนักจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับการ
สัมผัสจากสิ่งเร้าใจสภาพแวดล้อม เกิดความรู้ และน�ำไปสู่ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้ และความตระหนักตามล�ำดับ การเรียนรู้ และความตระหนักจะน�ำไปสู่
ความพร้อมที่จะแสดงหรือพฤติกรรมต่อไป
วิมลพรรณ อาภาเวท และ ฉันทนา ปาปัดถา (2554 : 15) ได้อธิบายว่า ความ
ตระหนัก หมายถึง การแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน อันเนื่องมาจากบุคคลเคยมี
ประสบการณ์ เคยรับรูส้ ถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความตระหนัก
อ�ำไพ เกษมพิทักษ์พงค์ (2553 : 10) ได้อธิบายว่า ความตระหนัก หมายถึง
การทีบ่ คุ คลฉุกคิดหรือรูส้ กึ ว่ามีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดเกิดขึน้ ในสภาวะของจิตใจต่อสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถจ�ำได้ หรือระลึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างของ
สิ่งนั้น
จากค�ำอธิบายของผูเ้ ชีย่ วชาญข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ความตระหนัก หมายถึง
การแสดงความรู้สึกภายในของบุคคลที่พึงมีต่อบางสิ่งบางอย่าง อาจเป็นความชอบ
ไม่ชอบ ความส�ำคัญ ไม่ส�ำคัญ เป็นต้น อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ส่งผล
ต่อระดับของความตระหนัก ความตระหนักจึงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอื่นๆ
ได้แก่ การรับรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรม เป็นต้น
ความตระหนักจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู้และความ
เข้าใจ เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอน
ต่อไป กู๊ด (Good, 1973) ได้อธิบายว่า ความตระหนักเป็นผลมาจากกระบวนการ
ทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจาก
สิง่ เร้าแล้ว จะเกิดความรู้ เมือ่ รับรูข้ นั้ ต่อไปก็จะเข้าใจในสิง่ เหล่านัน้ คือ เกิดความคิด
รวบยอดและน�ำไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในสิ่งนั้นและน�ำไปสู่การเกิดความ
ตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักต่างก็จะน�ำไปสู่การกระท�ำ หรือการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้นๆ
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ประโยชน์
เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล (การรับรู้) จนเกิดเป็นความคิดรวบยอด ก่อนน�ำ
เกีย วข้องกับโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เช่น การสัมมนา และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้นเพือให้สอดคล้องกับ
จึ
ง
สามารถกล่
าวโดยสรุ
ปได้
กสทช.
ยสิง เร้าจากภายนอกผ่
อทีส ร้างความ
ไปสู
่การเรี
ยนรู้ต่างๆด้
วยวิ
ธีกว่าารเข้
ากถึขึควรกระตุ
งน ข้เป็อนมูลํลาดั้นข่บด้าสุววสารที
องกับานสื
ดิจิทัล
ความคิ
ดรวบยอดของตน
จนเกิ
ดความตระหนั
ดท้าย ทํ่เากีให้่ยปวข้
ระชาชนมี
คโทรทั
วามรูส้ ศ
กึ ว่น์าการ
สนใจได้
ด
ี
(การสั
ม
ผั
ส
)
ทํ
า
ให้
ป
ระชาชนได้
ร
บ
ั
รู
ข
้
อ
้
มู
ล
ข่
า
วสารและสารประโยชน์
เ
กี

ย
วกั
บ
โทรทั
ศ
น์
ด
จ
ิ
ทิ ลั
เช่เปลีนย นแปลงเพื
การสัมมนา
ข่าวสาร บเป็ตั ติ นามต้น(ดัเพื
่อให้สอดคล้
อเข้าสู่โและการติ
ทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ดเป็ตามข้
นสิง ทีส อาํ มู
คัญลและควรปฏิ
งแผนภาพที
 2) องกับความ
(การรับรู)้ จนเกิดเป็ นความคิดรวบยอด ก่อนนํ าไปสู่การเรียนรูต้ ่างๆด้วยวิธกี ารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที
คิเกีดย รวบยอดของตน
จนเกิดความตระหนักขึ้นเป็นล�ำดับสุดท้าย ท�ำให้ประชาชนมี
วข้องกับโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เช่น การสัมมนา และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้นเพือให้สอดคล้องกับ
ความรู
้ รวบยอดของตน
กึ ว่ามการเปลี
ย่ จนเกิ
นแปลงเพื
อ่ เข้บรูา้ กสูขึโ่ น ทรทั
ลั ยเป็ทํานให้สิปง่ ระชาชนมี
ทีส่ ำ� การเรี
คัญคยและควรปฏิ
ั ิ
การสั
ผัส
การรั
นรู
้ ส้ กึ ว่าการบต
ความคิดส
ดความตระหนั
เป็ นลํศาดัน์ความคิ
บดสุจิ ดท
ท้ิ ดารวบยอด
วามรู

ความคิ
ด
หลั
ก
ของ

ความเข้
ม
(Intensity)

ข้
อ
มู
ล
ข่
า
วสาร

การเข้
า
ถึ
ง
ข้
อ
มู
ล
ข่
า
วสาร
ตาม
(ดังแผนภาพที
เปลีย นแปลงเพื
อเข้าสู่โทรทั่ 2)
ศน์ดจิ ทิ ลั เป็ นสิง ทีส าํ คัญและควรปฏิบตั ติ าม (ดังแผนภาพที 2)
การสัมผัส

และสารประโยชน์
ข อ ง โ ท ร ทั ศ น์
ดิจิทลั การรับรู้
 ข้อ มู ล ข่ า วสาร
และสารประโยชน์
ข อ ง โ ท ร ทั ศ น์
ดิจิทลั

ขัน ที 4 สร้างแรงจูงใจ (Motivation)
การสือสารในขัแผนภาพที
น ตอนนีเป็่ 2นการสื
อสารเพือดให้
เกิดการขับกเคลื
อนจากจิ
กรรมภายนอก
ความตระหนั
ของโทรทั
ศน์ตดศใจสู
ิจน์ิทดัลจ่พิ ทิ ฤติ
แผนภาพที ขั2้นขัตอนการเกิ
น ตอนการเกิ
ดความตระหนั
กของโทรทั
ลั
ั
้
ซึงเป็ นแนวโน้ มของอารมณ์ทเี ป็ นปจจัยทีสํ่มาา:คัญGood,
ก่อนนํC.
าไปสู
ปาหมายทัง นีเพราะการสร้างแรงจูงใจเป็ น
V. ่เ(1973)
พลังผลักดันให้ประชาชนมีพฤติกรรม และยังสามารถกําหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนัน ได้
ขัน ที 4 สร้างแรงจูงใจ (Motivation)
การสือสารในขัน ตอนนีเป็ นการสือสารเพือให้เกิดการขับเคลือนจากจิตใจสู่พฤติกรรมภายนอก
9
ซึงเป็ นแนวโน้ มของอารมณ์ทเี ป็ นปจั จัยสําคัญก่อนนํ าไปสู่เป้าหมายทัง นีเพราะการสร้างแรงจูงใจเป็ น
พลังผลักดันให้ประชาชนมีพฤติกรรม และยังสามารถกําหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนัน ได้

บทที่ 6

บุ ค ค ล ที มี ต่ อ
โทรทัศน์ดิจิทลั
ความคิดรวบยอด
 ความคิดหลักของ
บุ ค ค ล ที มี ต่ อ
โทรทัศน์ดิจิทลั

ที เ กี ย วข้อ งกั บ โทรทั ศ น์
ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ
ยนรู้มมนา และการ
เช่การเรี
น การสั
ติดการเข้
ลข่าวสาร
ตามข้อาถึมูงลข้ข่อามูวสาร
เป็ น

ที

เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
บ
โทรทั
ศ น์
ต้น
ดิ จิ ทั ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ
เช่ น การสัมมนา และการ
ความตระหนัก
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็ น
 การที ประชาชนรู ้ และเข้าใจว่าโทรทัศน์
ต้น
ดิ จิ ทั ล มี ค วามสํ า คั ญ และต้ อ งการการ
เปลียนแปลง
ความตระหนัก
 การที ประชาชนรู ้ และเข้าใจว่าโทรทัศน์
แผนภาพที 2 ขัน ตอนการเกิดความตระหนักของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ดิ จิ ทั ล มี ค วามสํ า คั ญ และต้ อ งการการ
เปลียนแปลง

 ขนาด (Size)
 ความแปลกใหม่ (Novelty)
มผัส
 ตําแหน่งทีการสั
ต งั (Position)
 การเคลื
ความเข้อมนไหว
(Intensity)
(Movement)
 ความโดดเด่
ขนาด (Size)น (Isolation)
 ความแปลกใหม่ (Novelty)
 ตําแหน่งทีต งั (Position)
 การเคลือนไหว (Movement)
 ความโดดเด่น (Isolation)

บทที่ 6

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
124 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557

ขั้นที่ 4 สร้างแรงจูงใจ (Motivation)
การสื่อสารในขั้นตอนนี้เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากจิตใจ
สู่พฤติกรรมภายนอก ซึ่งเป็นแนวโน้มของอารมณ์ที่เป็นปัจจัยส�ำคัญก่อนน�ำไปสู่
เป้าหมายทั้งนี้เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้ประชาชนมีพฤติกรรม
และยังสามารถก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่มี
แรงจูงใจสูงก็มักจะมีความพยายามกระท�ำไปสู่เป้าหมายอย่างไม่ลดละ ในขณะที่
ผู้ที่มีแรงจูงใจต�่ำ ก็อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมหรืออาจล้มเลิกโดยง่ายดายเมื่อเจอ
อุปสรรคก่อนบรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นหรือแรงผลักดัน
อันจะน�ำมาสู่พฤติกรรมการปฏิบัติจากภายนอก โดยอาจเกิดมาจากผลของการรับรู้
ทีอ่ าศัย “สิง่ เร้า” เป็นตัวกระตุน้ และมีพนื้ ฐานมาจากการสือ่ สารในขัน้ ที่ 2 คือ ความ
เข้าใจกล่าวคือ หากประชาชนมีความเข้าใจทีผ่ ดิ และมิได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ก็อาจจะไม่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจหรืออาจกล่าว
ได้ว่า ความเข้าใจข่าวสารเปรียบเสมือนแรงจูงใจจากภายนอก (ดังแผนภาพที่ 3)
ที่เมื่อประชาชนมีความเข้าใจที่ดีแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่โทรทัศน์ดิจิทัลนั้น
เกิดประโยชน์อย่างไร ประชาชนก็จะเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลต่างๆ
เพื่อตอบสนองความเข้าใจของตน ซึ่งอาจเป็นข้อสงสัย ความไม่แน่ใจ หรือปัญหา
โดยมีความเชื่อที่ว่าข้อมูลต่างๆ ที่แสวงหานั้นจะช่วยขจัดความสงสัย ความไม่แน่ใจ
หรือปัญหาได้
อีกทั้งแรงจูงในยังมีความสัมพันธ์กับการเลือกเปิดรับข่าวสารของประชาชน
อย่างส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชาชนเกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก
พร้อมกัน ก็จะน�ำไปสู่การรับข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (ดังแผนภาพที่ 3) วิมลพรรณ
อาภาเวท และ ฉันทนา ปาปัดถา (2554: 13) ได้อธิบายว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับ
ข่าวสารได้ ขึ้นอยู่กับการจูงใจที่จะท�ำให้ผู้รับสารเกิดความต้องการที่จะรับข่าวสาร
นั้น การจูงใจจึงเป็นพลังที่จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการรับข่าวสาร ซึ่งการจูงใจ
ดังกล่าว จะมีทั้งการจูงใจจากภายในและภายนอกของบุคคล ผู้ส่งสารจึงควรที่จะ
ศึกษาถึงระบบการจูงใจที่จะท�ำให้ประชาชนเลือกเปิดรับข่าวสารจากการรณรงค์นั้น
ระบบการจูงใจของบุคคลสามารถแสดงได้ดังนี้

อธิบายว่า ผูร้ บั สารจะเลือกเปิดรับข่าวสารได้ ขึน อยูก่ บั การจูงใจทีจ ะทําให้ผูร้ บั สารเกิดความต้องการทีจ ะ
รับข่าวสารนัน การจูงใจจึงเป็ นพลังทีจ ะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการรับข่าวสาร ซึง การจูงใจดังกล่าว จะ
มีทงั  การจูงใจจากภายในและภายนอกของบุคคล ผู้ส่งสารจึงควรทีจ ะศึ4กขัษาถึ
งระบบการจูงใจทีจะทําให้
้นตอนการสื่อสารกับประชาชน 125
เพื่อการเปลี
่ยนแปลงเข้าสู่โทรทัศน์ดิจิทด
ัล งั นี
ประชาชนเลือกเปิดรับข่าวสารจากการรณรงค์นนั  ระบบการจูงใจของบุ
คคลสามารถแสดงได้
แรงจูงใจภายนอก (ความเข้าใจข่าวสาร
หรื อผลประโยชน์ทีผรู ้ ับข่าวสารได้รับ)

แรงจูงใจภายในและเจตคติ
(กลไกภายในตัวผูร้ ับข่าวสาร)

พฤติกรรม
การรับข่าวสาร

ผลตอบแทนหรื อรางวัล

แผนภาพที
่ 3 กระบวนการเกิ
ดแรงจูงดใจแรงจูงใจ
แผนภาพที
 3 กระบวนการเกิ
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จากแผนภาพสามารถอธิบายได้ว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารโดยขึ
้นอยู่กับสิ่งบจูายได้
งใจภายในที
่เป็นพเจตคติ
ของบุคคลคนๆ
ซึ่งเป็นกลไก
จากภาพสามารถอธิ
ว่า บุคคลจะมี
ฤติกรรมในการเลื
อกเปิ ดรันั
บข่้นาวสารโดยขึ
น อยู่กบั
วผู้รเ ป็ับนข่เจตคติ
าวสารที
่มีคคลคนๆ
วามแตกต่
ตของคนๆ
นั้นางกัน
สิง ภายในตั
จูงใจภายในที
ของบุ
นัน าซึงกั
ง เป็นนตามประสบการณ์
กลไกภายในตัวผูร้ บั ใข่นอดี
าวสารที
ม คี วามแตกต่
ตามประสบการณ์
ในอดีตของคนๆ
นแรงจูงใจภายนอกนั
เกิดขึน จากความเข้
าใจข่
ส่วนแรงจูงใจภายนอกนั
้นเกินัดน ขึส่้นวจากความเข้
าใจข่าน วสารของผู
้รับสารที
่ถูกาวสารของผู
ส่งมายัง ร้ บั
สารที
ถูกงส่สารต่
งมายังาแหล่
สารต่างงๆ
แรงจูงใจภายนอกจึ
งมีความสั
กบั แรงจู
งใจภายในโดยตรง โดย
แหล่
งๆ งแรงจู
ใจภายนอกจึ
งมีความสั
มพันมธ์พักนับธ์แรงจู
งใจภายในโดยตรง
หากข่
าวสารทีผาวสารที
ูร้ บั สารได้่ผรู้รบั ับ(แรงจู
องกับเจตคติ
เดิม (แรงจู
โดยหากข่
สารได้งใจภายนอก)
รับ (แรงจูสอดคล้
งใจภายนอก)
สอดคล้
องกังใจภายใน)
บเจตคติเของผู
ดิม ้รบั
สาร(แรงจู
ก็จะช่งวใจภายใน)
ยกระตุ้นให้เของผู
กิด พฤติ
รรมการรั
วสารขึน
ดังเนักิน ดพฤติ
จึง สามารถสรุ
ปได้บวข่่าาหากแรงจู
ร้ บั กสาร
ก็จะช่บข่วายกระตุ
้ ให้
กรรมการรั
วสารขึน้ งใจ
ภายนอกและแรงจู
ง
ใจภายในของผู
ร
้
บ
ั
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โดยที่ผู้รับข่าวสารต่างมีความคาดหวังว่าภายหลังจากเปิดรับข่าวสารแล้ว อาจจะได้
ผลตอบแทนตามที่ตนคาดหวังไว้
กสทช. จึงควรสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจจากภายนอกด้วยวิธีการจัดสัมมนา 10
หรือเสวนาวิชาการตามภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง เพราะวิธีการจัดสัมมนา หรือ
เสวนาเป็นเวทีที่ให้พื้นที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้เพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ดิจิทัล ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก มีความ
เป็นวิชาการและมีความซับซ้อนสูง เช่น การออกอากาศแบบ DVB-T2 กฎ Must
Carry และ กล่อง Set Top Box เป็นต้น การสื่อสารที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นอาจไม่
เพียงพอ เพราะฉะนัน้ การสือ่ สารไปยังประชาชนนัน้ ควรมีเวลาค่อนข้างมาก สามารถ
เปิดโอกาสให้ทงั้ ผูน้ ำ� เสนอ และผูฟ้ งั ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั อย่างทัว่ ถึง เพือ่ ที่
จะได้ไปกระตุ้นแรงจูงใจภายในที่อยู่ในตัวประชาชน ได้แก่ ความคาดหวัง หรือ
เจตคติทปี่ ระชาชนมีตอ่ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ตามมา โดยมีความคาดหวังเป็นประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
โทรทัศน์ดิจิทัล

เพราะฉะนัน การสือสารไปยังประชาชนนัน ควรมีเวลาค่อนข้างมาก สามารถเปิ ดโอกาสให้ทงั  ผู้นําเสนอ
และผู้ฟ งั ได้มกี ารแลกเปลียนเรียนรู้ก ันอย่างทัวถึ
 ง เพือ ทีจะได้ไ ปกระตุ้นแรงจูงใจภายในทีอ ยู่ใ นตัว
ประชาชน ได้แก่ ความคาดหวัง หรือเจตคติทปี ระชาชนมีต่อโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
วารสารร่มพฤกษ์
มหาวิ
ทยาลัยเกริกงเป็ นประโยชน์ทไี ด้รบั หลังจากการเปลีย นแปลงเข้าสู่โทรทัศน์
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เกี ย วกั บ โทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล เช่ น การจั ด
สัมมนา การจัดเสวนาวิชาการ เป็ นต้น

แรงจูงใจภายใน
 ความคาดหวัง ทัศนคติ และเจต
คติ เกี ยวกับโทรทัศน์ดิจิทลั ของ
ประชาชน

พฤติกรรม
การรับข่าวสาร

ผลตอบแทนหรือรางวัล

 ได้รับคูปองเพือนําไปแลกกล่องแปลงสัญญาณ
 โทรทัศน์มีความคมชัดสู งทังภาพและเสี ยง

แผนภาพที่ 4 กระบวนการสร้างแรงจูงใจ

แผนภาพที  กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
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โดยสรุ
ป ป
โดยสรุ
การสือสารเป็ นเครือ งมือสําคัญในการเปลีย นแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย จากโทรทัศน์ระบบ
การสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย
อนาล็อ กสู่โทรทัศ น์ ระบบดิจทิ ลั โดยการสือสารได้แ บ่ง ออกเป็ น 4 ระดับ ทีมคี วามแตกต่ างและมี
จากโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยการสื่อสารได้แบ่งออกเป็น
ความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นลําดับ ได้แก่ การสือสารเพือสร้างการรับรู้ การสือสารเพือสร้างความเข้าใจ
4 ระดับ ที่มีความแตกต่างและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นล�ำดับ ได้แก่ การสื่อสาร
การสือสารเพือสร้างความตระหนัก และการสือสารเพือสร้างแรงจูงใจ (ดังแผนภาพที 4) อันจะนํ าไปสู่
เพื่อสร้างการรั
บรู้ การสื
่อสารเพื
สร้ตงัา เปงความเข้
าใจ การสื่อสารเพื่อสร้างความ
้ าไว้
แนวทางการปฏิ
บตั ิ (Practice)
ตามที
 กสทช.่อได้

ตระหนัก และการสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงจูงใจ (ดังแผนภาพที่ 4) อันจะน�ำไปสูแ่ นวทาง
การปฏิบัติ (Practice) ตามที่ กสทช. ได้ตั้งเป้าไว้
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แผนภาพที่ 5 ล�ำดับขั้นการสื่อสาร

แผนภาพที  ลําดับขัน การสือสาร

4 ขั้นตอนการสื่อสารกับประชาชน 127
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อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรให้ความส�ำคัญกับล�ำดับการสือ่ สารดังกล่าว เพือ่ ให้
ประชาชนได้รบั รูแ้ ละเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เพือ่ เป็น
การเตรียมความพร้อมและป้องกันการหลอกหลวงจากห้างร้านต่างๆ ที่พยายาม
ขายกล่องแปลงสัญญาณและโทรทัศน์ดิจิทัลที่ไม่ได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกัน
ประชานชนควรติดตามรับฟังข่าวสาร และแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม
กับโทรทัศน์ดิจิทัลที่ก�ำลังจะมาถึง เพราะถึงแม้โทรทัศน์ดิจิทัลจะมีข้อดีอยู่มาก
แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากข้อดีนั้น (พนา ทองมีอาคม, 2556 : 6)

ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จินตวีร์ เกษมศุข. หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์.
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%E0%B9%8C.pdf 22 มกราคม 2557.
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การเปลีย่ นแปลงจากโทรทัศน์อนาล็อกไปสูโ่ ทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เป็นการเปลีย่ นแปลง
ในระดับชาติ เพราะเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศ (กว่า 22 ล้านครัวเรือน) ซึ่งนับได้
ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ และหากพิจารณาจากการสื่อสารของ กสทช.
ในปัจจุบัน จะพบว่า กสทช. มีการจัดงานสัมมนา และเสวนาวิชาการ ตามสถานที่
และภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล
ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าการจัดงานในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มคนเพียง
ไม่กกี่ ลุม่ เท่านัน้ โดยเฉพาะนักวิชาการ ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ และผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป
ซึง่ อาจท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ คนทีห่ ลากหลายอีกเป็นจ�ำนวนมาก กสทช. จึงควร
ท�ำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Audience Analysis) จากนั้นจึงท�ำการออกแบบ
การสือ่ สารทีเ่ ฉพาะเจาะจงและมีความเหมาะสมเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง
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