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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูข้า้รับการอบรม และบุคลากรดา้นกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เก่ียวกบัการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผล

บงัคบัใชท้างกฎหมาย โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบเชิงปริมาณและแบบเชิง

คุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณอาศยัแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ขา้รับการอบรม 

จาํนวน 400 คน และแบบวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อ

บริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ จาํนวน 23 คน  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรผูป้ระกาศเป็นหลักสูตรท่ีดี มี

ประโยชน์ช่วยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ ช่วยให้มีความรู้และความ

เขา้ใจในวิชาชีพดา้นส่ือสารมวลชนหลายดา้นเพ่ิมข้ึน  ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

และหนา้ท่ีการงาน  รวมทั้งไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้เทคนิคส่ือสารให้สาํเร็จ การอ่านออกเสียง 

และอกัขระอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการใชภ้าษาไทย 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่     

เห็นดว้ยกบัประเด็นการผลกัดนัให้มีการกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ี         

ทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ใหเ้ขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ และกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศฯ 

มีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย โดยเสนอให้ กสทช.ออกมาตรการหรือประกาศบงัคบัให้องคก์ร สถานี ตอ้งส่งเสริม

บุคลากรของตนเองเขา้อบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศ และประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจให้เห็นประโยชน์ของการ

เขา้อบรม นอกจากน้ียงัเสนอให้ กสทช. ขอความร่วมมือโดยการส่งหนงัสือไปท่ีสถานี ให้ควบคุมดูแลบุคลากร

ของหน่วยงาน/สถานี ต้องมีบัตรผูป้ระกาศ และให้สถานีออกกฏระเบียบและบทลงโทษกับบุคลากรด้าน

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ของตนเอง  

 

คาํสําคญั: ความคิดเห็น , ผูป้ระกาศ, บตัรผูป้ระกาศ, กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to find out the opinions of broadcaster training courses and broadcaster 

license law enforcement. The research methodology was mixed methods research as quantitative and qualitative 

method. Questionnaire was a method of 400 samples data collection from broadcaster training course participants. 

The qualitative research method was focus group interview and 23 broadcaster project  management units and 

broadcaster were interviewees. 

 Results showed: (1) The majority of the respondents said that the broadcaster training courses were very 

good and improved broadcaster potential, knowledge and more comprehension of mass communication.  Learned 

to adapt knowledge for everyday life and working. Including had the new experience with learning  the techniques 

for communicating successfully.  Read and pronounced Thai words correct and standardized.  

(2) They mostly agreed that the NBTC should use law enforcement like any system by which some announcers 

act in an organized manner. Also the broadcasting organizations and owners be forced to support employees 

taking broadcaster training courses and using public relations to inform about the benefit of training.  Besides, 

most of the respondents suggested NBTC send the official letter to broadcasting organizations and owners take 

care of broadcasters to have license and follow the law.  

 

Keywords: Opinion, Broadcaster, Broadcaster License, Broadcasting 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสาร  การเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆของส่ือดิจิทลัท่ี

เขา้ถึงผูรั้บสารทุกวยัไดง่้ายและรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อวงการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ อีกทั้ง

ปัจจุบนัผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอข่าวสารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูป้ระกาศข่าวหรือส่ือมวลชนเท่านั้น เป็นยคุท่ีส่ือมีลกัษณะ 

Personal Broadcast ใครๆก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรไดใ้นหลากหลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ 

ก่อให้เกิดกระแสวิพากษว์ิจารณ์ส่ือดา้นมาตรฐานการพดู อ่าน ออกเสียงภาษาไทย และการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตาม

อกัขรวิธีท่ีปรากฏเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของจริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการกําหนดมาตรฐานการทาํหน้าท่ีเป็นผู ้

ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพ่ือเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้สู่วชิาชีพการเป็นผูป้ระกาศฯ 

ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสงัคม  

  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็น

องคก์รท่ีมีบทบาทในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทศันใ์หมี้คุณภาพมาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เร่ือง การอบรมและทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์, 2558: 86-93) โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใชเ้สรีภาพบนความรับผิดชอบ รวมถึงเปิด

กวา้งให้ทุกวิชาชีพสามารถเขา้ถึงวิชาชีพส่ือสารมวลชน และนาํความรู้ ประสบการณ์ ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ในหนา้ท่ีการงาน  
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 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมายงัพบว่ากลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมเห็นว่าการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้                       

ผูป้ระกาศ พิธีกร และผูด้าํเนินรายการ ตอ้งมีบตัรผูป้ระกาศ ทาํใหผู้ป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งยงัมองไม่เห็นและ

ไม่ให้ความสาํคญัในการส่งบุคลากรของตนเขา้รับการอบรมเท่าท่ีควร อีกทั้งยงัเป็นเร่ืองใหม่จึงอาจทาํให้บุคคล

ทัว่ไปขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  

ดงันั้น การศึกษาความคิดเห็นของผูข้า้รับการอบรม หน่วยงานจดัอบรม และบุคลากรดา้นกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์เก่ียวกบัการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใช้

ทางกฎหมาย จึงมีความสาํคญัต่อการไดรั้บรู้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในส่วนของการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพ่ือนาํขอ้คิดเห็นมาใชป้รับปรุงหลกัสูตรผูป้ระกาศฯใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ต่อการพฒันาผูป้ระกาศฯ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสะทอ้นให้เห็นถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดให้

บตัรผูป้ระกาศฯมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางพิจารณาในการกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัให้บุคลากร

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน 

ตอ้งเขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศเพ่ือใหมี้คุณภาพมาตรฐานเดียวกนั 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรม หน่วยงานจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และบุคลากร

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีมีต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ ตามประกาศ กสทช. 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายและแนวทาง

ดาํเนินการบงัคบัใช ้พร้อมทั้งการกาํหนดบทลงโทษในกรณีกระทาํผิดดา้นจรรยาบรรณ จริยธรรม ของบุคลากรท่ี

ทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัแนวโนม้โลกดา้นส่ือสารมวลชน ทาํใหเ้ห็นการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ก่อเกิดส่ือใหม่ (New Media) คือส่ือดิจิทัลท่ีมีความ

หลากหลายของส่ือในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้ เพ่ือใช้ในการส่งข่าวสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั้ งเฉพาะบุคคลและเครือข่าย  เป็นส่ือท่ีมีการหลอมรวม (Media Convergence) จากส่ือเก่าท่ีมี

คุณสมบัติและหน้าท่ีเฉพาะด้านของแต่ละส่ือได้ถูกนํามาหลอมรวมกัน เพ่ือสะดวกต่อการใช้ เพ่ือลดความ

คลาดเคล่ือนต่อการเขา้ใจสาร เสริมความเขา้ใจในตวัสารในรูปแบบของภาพ เสียง ขอ้ความ แอนนิเมชัน่ และอ่ืนๆ

ไดภ้ายในส่ือเดียว  ส่ือกบัผูใ้ชมี้ปฏิสมัพนัธ์กนั (Interactivity)  เป็นการส่ือสารจากหน่วยเดียว บุคคลเดียว กระจาย

สารไปสู่กลุ่มหมู่มาก (One-to-Many) แต่ส่ือใหม่นั้นผูส่้งสารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูส่ื้อสารระดบัมืออาชีพท่ีมีอาํนาจ 

และสิทธิในการส่งสารแบบนักส่ือสารมวลชน แต่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น หรือส่ือสารกระจายสารจาก

กลุ่มคนไปยงักลุ่มอ่ืน (Many-to-Many) ท่ีเรียกวา่ระบบเครือข่าย (อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้, 2556: 67-71) 

จากแนวคิดดงักล่าวทาํใหย้ิง่มองเห็นสถานการณ์ท่ีตรงกบัความจริงท่ีวา่ ใครๆก็เป็นส่ือได ้ กล่าวคือ การ

เกิดปรากฏการณ์ท่ีผูรั้บสารทุกคนสามารถสร้างเน้ือหาได้ (User-generated content- UGC) ซ่ึงการท่ีผูรั้บสาร

สามารถเปล่ียนสถานะมาเป็นผูส่้งสารได้นั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตาม เช่น การขาดบรรณาธิการซ่ึง          
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ทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ท่ีคอยตกแต่งตน้ฉบบั ปรับภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแกไ้ขคาํผิด 

รวมทั้ งกลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการทาํหน้าท่ีใน

บทบาทของส่ือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 41)  ดงันั้น จึงตอ้งกลบัมาให้ความสําคญัการทาํหนา้ท่ีของบุคลากร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “ผูป้ระกาศ” ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการใชส่ื้อดิจิทลั

ในการทาํหนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนั้น ในการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศ  ในงานวจิยัของ สุปราณี ศิริ

สวสัด์ิชัย (2562: 181) เร่ือง สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทัศน์  ท่ีมีการศึกษาสมรรถนะของ             

ผู ้ประกาศในส่ือวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู ้ทรงคุณวุฒิ  9 คน คือ ผู ้

ประกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง  ผูป้ระกาศในส่ือวิทยุโทรทศัน์ และนักวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์ ผลการศึกษา

พบวา่ สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวทิยแุละโทรทศัน์คือความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานผ่านส่ือวิทยุ

และโทรทศัน์ในฐานะผูป้ระกาศ โดยบุคคลนั้นตอ้งมีความรู้ (Knowledge) 3 ประเด็นคือ 1) ความรู้เบ้ืองตน้ดา้น

การส่ือสาร ได้แก่ กระบวนการส่ือสาร การถ่ายทอดสาร การนําเสนอเน้ือหา 2) ความรู้ด้านจรรยาบรรณและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอเน้ือหา  และ 3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดแ้ก่ เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูล และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  และต้องมีทักษะ (Skills) 2 เ ร่ืองคือ 1) ทักษะการอ่านออกเสียง

ภาษาไทย ไดแ้ก่ การออกเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยกุตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง การออกเสียง ร ล คาํควบกลํ้า การอ่าน

ออกเสียงพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองคไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง และการอ่านคาํเฉพาะไดถู้กตอ้ง และ 2) 

ทกัษะการปรากฏตวัในส่ือ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแต่งหนา้ และการใชอ้วจันภาษาให้สอดคลอ้งกบัวจั

นภาษา  

 อีกทั้งมีผลวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทิน

นาม และ ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ใน

ทศันะของผูท้รงคุณวฒิุ 11 ท่าน ไดแ้ก่ ผูป้ระกาศในส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือวิทยโุทรทศัน์ และนกัวิชาการ โดย

เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้นหาฉันทามติจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นส่ือสาร มวลชน 

17 ท่าน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 คร้ัง และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ได ้(Indicator) ความ

เป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทย  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ดชันีช้ีวดัความเป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 

ดา้น 43 ดชันีช้ีวดั ดงัน้ี ดา้นทกัษะการใชภ้าษา มี 9 ดชันีช้ีวดั ดา้นความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวกบังาน มี 11 ดชันีช้ีวดั 

ดา้นบุคลิกภาพ มี 12 ดชันีช้ีวดั ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน มี 7 ดชันีช้ีวดั ดา้นเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการ

ทาํงาน มี 4 ดชันีช้ีวดั ทั้งน้ี พบวา่ดชันีช้ีวดัความเป็นวชิาชีพของผูป้ระกาศไทยท่ีมีระดบัความสอดคลอ้งของความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุในระดบัสูงมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ดชันี ดงัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.88 จากคะแนนเตม็ 

5.00 เท่ากนั 2 ดชันี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยไดอ้ยา่งแตกฉาน และ 2) สามารถออกเสียงควบกลํ้า

ได ้ส่วนค่าเฉล่ียสูงท่ีรองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเตม็ 5.00 เท่ากนั 3 ดชันี คือ 1) สามารถออกเสียงวรรณยกุต์ได้

ถูกตอ้ง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจบัประเด็นสาํคญัของเร่ืองท่ีนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาอนัสั้น  และ 

3) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีไหวพริบดี กลา้ตดัสินใจกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั จึงสามารถนาํมากาํหนดกรอบแนวประเด็นวิจยัเร่ืองความ

คิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการกาํหนดให้บตัร                   

ผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย ดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1 ประเดน็การจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ แบ่งประเดน็ยอ่ยดงัน้ี 

1.1 ความคิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์  

1.1.1 ดา้นเน้ือหาหลกัสูตรอบรม 

- ความทนัสมยัของเน้ือหาตอ้งมีการปรับปรุงในประเด็นใด  

- การแบ่งหมวดหมู่เน้ือหา  ความครอบคลุมหรือไม่ 

- เน้ือหามีความซํ้ าซอ้นหรือไม่ อยา่งไร หรือควรเพ่ิมเติมในประเดน็ใดบา้ง 

1.1.2 ดา้นรูปแบบการจดัอบรม  

- รูปแบบ และระยะเวลาการจดัอบรม 3 ระดบั มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

- ระยะเวลาในแต่ละหวัขอ้การจดัอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- จาํนวนเงิน/ค่าอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- หน่วยจดัอบรม (สถานท่ีจดัอบรม เพียงพอ การจดัการของหน่วยจดัอบรมเหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร) 

- คุณสมบติัของวทิยากรท่ีอบรม เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

1.2 แนวทางพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัอบรมผูป้ระกาศฯ 

1.2.1 จากงานวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัวิชาชีพผูป้ระกาศ ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทินนาม 

และต่อตระกลู อุบลวตัร (2559) เนน้ความสาํคญัเร่ืองการใชภ้าษา ควรมีการเพ่ิมหมวดเร่ืองการใชท้กัษะภาษาไทย 

ควรเพ่ิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

1.2.2 จากผลวจิยัดชันีช้ีวดัวชิาชีพผูป้ระกาศช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของหวัขอ้ดา้นบุคลิกภาพของ 

ผูป้ระกาศ  และเทคโนโลยีในการทาํงาน  ควรมีการเพิ่มเน้ือหาในประเด็นดงักล่าวหรือไม่อย่างไร (จากเดิมมี

หัวขอ้ดงักล่าวอยูใ่นหมวดวิชาการพฒันาทกัษะดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ระดบักลางและสูง  

แต่จาํนวนชัว่โมง ไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัหมวดกฏหมาย และจริยธรรม)   

1.2.3 ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการในการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศฯ หรือไม่ 

อยา่งไร  

ส่วนที่ 2 ประเด็นดา้นการผลกัดนัให้มีการกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ให้เขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดยการกาํหนดให้

บตัรผูป้ระกาศฯมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย 

2.1 ในยุคท่ีส่ือมีลกัษณะ Personal Broadcast ใครๆก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรได้ในหลากหลาย

แพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองความรู้ความสามารถของผูป้ระกาศ และ

ทักษะเร่ืองการใช้ภาษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมของ Youtuber หรือ Influencer เกิดข้ึนจาํนวนมาก ดังนั้น การ

ผลกัดนัให้มีการจดัอบรมและการเขา้รับการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศออกมาในรูปกฏหมาย เพ่ือกาํกบัดูแล

คุณภาพและคุณสมบติัของวชิาชีพผูป้ระกาศใหมี้มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

2.2 หากเห็นดว้ยในขอ้ 2.1 จะมีขอ้เสนอแนะเร่ืองแนวทางการผลกัดนัอยา่งไร  และในรูปแบบใด 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองน้ีออกแบบวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ใช้เทคนิค

วธีิการแบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 1. วธีิการดาํเนินการวจิยัเชิงปริมาณ  

กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผูเ้ขา้รับการอบรมหลักสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์จากหน่วยจดัอบรมท่ีมีการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือกับ กสทช. โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ ของหน่วยงานจดัอบรมหลงัการลง

นามกบั กสทช. ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ขา้รับ

การอบรม ลกัษณะคาํถามมีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยถามเก่ียวกบัวทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 

ความพร้อมของการจดัอบรม ความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการอบรม ภาพรวมทุกดา้นของการอบรม และ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํกบัดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศ และการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย

ทั้งหลกัสูตรระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 

2. วธีิการดาํเนินการวจิยัเชิงคุณภาพ 

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผูด้าํเนินรายการ และ

ผูใ้ช้ส่ือบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างจากรายช่ือ

หน่วยงานจดัอบรมท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ให้จดัการอบรม

หลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และ บุคลากรผูท้าํหน้าท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร   ผู ้

ดาํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ท่ีตอบรับการเชิญยินดีเขา้

ร่วมการสนทนากลุ่ม รวมจาํนวน 23 คน 

ในการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานจดัอบรม บุคลากรผูท้าํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ 

และผูใ้ช้ส่ือบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Interview) เป็นการสนทนาดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่มอยา่งเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีนกัวิจยักาํหนด 

ในท่ีน้ีคือ กลุ่มตวัอย่างจากหน่วยงานจดัอบรม ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแสดงความรู้สึกนึกคิดในประเด็นท่ี

นักวิจยักาํหนดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสนทนาอาจจะหลากหลายข้ึนอยูก่บั

มุมมองและประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและประสบการณ์ของ

ผูร่้วมสนทนา  

การดาํเนินการสนทนากลุ่ม กาํหนดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเป็น 2 ห้องๆละ 11 และ 12 คน 

โดยกาํหนดคุณลกัษณะของกลุ่มในแต่ละห้องให้มีการผสมผสานทั้งท่ีเป็นตวัแทนหน่วยงานจดัอบรม ผูป้ระกาศ 

พิธีกร ผู ้ดําเนินรายการ และผู ้ใช้ส่ือบริการชุมชน ซ่ึงทั้ ง 2 ห้องมีผู ้ดําเนินการสนทนา (Moderator) และผู ้

สังเกตการณ์ ทาํหน้าท่ีสังเกตและจดบนัทึกการสนทนาของแต่ละกลุ่ม โดยดาํเนินการตามแนวประเด็นในการ

สนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ประเด็นดา้นการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ และส่วนท่ี 2 

ประเด็นดา้นการผลกัดนัใหมี้การกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหน้าท่ี

ผูป้ระกาศตอ้งเขา้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดยการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผล

บงัคบัใชด้า้นกฎหมาย ซ่ึงประเด็นทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวน้ีนาํมาใชใ้นการสร้างแนวคาํถามในการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

1. ท่านมีความคิดเห็นต่อการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯตามประกาศ กสทช. อย่างไรบา้งในเร่ืองของ

ความสําคญั และประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนิน

รายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
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2. ท่านคิดวา่หลกัสูตรการอบรมและการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศฯ ท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัเป็นอยา่งไร

บา้งควรมีการพฒันา ปรับปรุงในเร่ืองใดบา้ง 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการกําหนดให้บัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายกับ

บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ 

4. แนวทางดาํเนินการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศฯ มีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายควรทาํอยา่งไรบา้ง 

5. การกาํหนดบทลงโทษในกรณีกระทาํผิดดา้นจรรยาบรรณ จริยธรรม ของบุคลากรในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์ควรมีบทลงโทษตามระดบันอ้ยไปมากอยา่งไรบา้ง 

ในการศึกษาความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงาน        

จดัอบรม ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน นาํเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาในรูปแบบความเรียง และสรุปความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะ เพ่ือการนาํผลดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทาง

พฒันา ปรับปรุง ใหโ้ครงการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ของ กสทช. มี

ประสิทธิภาพตรงตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใหข้อ้เสนอแนะไว ้

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1. วเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมท่ีมีต่อวทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 

ความพร้อมของการจดัอบรม ความรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการอบรม จาํแนกตามระดบัหลกัสูตรการเขา้

อบรม 

 

ตารางที ่1 วเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมทั้งหมด จาํแนกตามระดบัการอบรม 

 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

วทิยากร การฝึกปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 
ความพร้อมของ

การจดัอบรม 

ความรู้และ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ

หลงัการอบรม 

ภาพรวม 

ทุกดา้น 

ระดบัตน้ 4.61 4.55 4.49 4.35 4.44 4.61 

ระดบักลาง 4.60 4.56 4.44 4.33 4.45 4.60 

ระดบัสูง 4.55 4.58 4.52 4.27 4.41 4.55 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการอบรมทั้งหมด จาํแนกตามระดบัการอบรม

ของหลกัสูตรทุกระดบั มีภาพรวมความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรระดบัตน้และ

ระดบักลางใหค้ะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อวทิยากร โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 และ 4.60 ส่วนผูเ้ขา้รับการอบรมใน

หลกัสูตรระดบัสูงใหค้ะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อการฝึกปฏิบติั ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 
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ตารางที ่2 วเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย 

รายการประเมนิ x� S.D 

1. ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันจ์ดัเป็นอาชีพท่ีตอ้งมี                     

ใบประกอบวชิาชีพเช่นเดียวกบัวศิวกร สถาปนิก แพทย/์พยาบาล ทนายความ 

วชิาชีพบญัชี วิชาชีพครู 

4.67 0.55 

2. บตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ควรกาํหนดใหมี้                 

ผลบงัคบัใชเ้ป็นใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ผูท่ี้ไม่มีบตัรจะไม่สามารถประกอบ

วชิาชีพ ผูป้ระกาศฯ 

4.55 0.62 

3. ควรกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี             

ผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ และผูใ้ชส่ื้อบริการชุมชน ในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์

4.58 0.59 

4. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมายกบัผูป้ระกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศันถื์อวา่เป็นการลิดรอนเสรีภาพการส่ือสาร 

2.33 1.31 

5. ผูท่ี้ไม่มีบตัรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์สามารถประกอบ

อาชีพเป็นผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้าํเนินรายการ ไดเ้ท่าเทียมกบัผูท่ี้มีบตัรผูป้ระกาศฯ 

2.54 1.31 

6. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี             

ผูป้ระกาศฯ มีส่วนช่วยพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบวชิาชีพดา้น

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์

4.50 0.55 

7. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี            

ผูป้ระกาศฯ สามารถกาํกบัดูแลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของการประกอบ

อาชีพหรือวชิาชีพน้ี 

4.49 0.58 

8. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี               

ผูป้ระกาศฯ ทาํใหก้ารประกอบอาชีพน้ีมีความยากลาํบากกวา่เดิม 

2.43 1.24 

9. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายกบับุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ี               

ผูป้ระกาศฯ  ทาํใหเ้กิดมาตรฐานในการคดัเลือกคนท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมเขา้สู่

วงการส่ือสารมวลชน 

4.54 0.58 

10. การกาํหนดใหบ้ตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมายทาํใหเ้กิดความตระหนกั

และความระมดัระวงัในการทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศฯ  

4.56 0.57 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูรั้บการอบรมแสดงความคิดเห็นต่อการกาํกบัดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย ในระดบัท่ีเห็น

ดว้ยอยา่งยิง่  

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยและมองวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัจาํเป็นตอ้งมีการกาํกบั

ดูแลวิชาชีพผูป้ระกาศ รวมทั้งการกาํหนดให้บตัรผูป้ระกาศมีผลบงัคบัใชด้า้นกฎหมาย เน่ืองจากบตัรผูป้ระกาศ

เป็นส่ิงท่ีรับรองคุณภาพ ความมีมาตรฐานเดียวกัน ว่ามีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร อาชีพผูป้ระกาศมี
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ความสําคญัในเร่ืองความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและการอนุรักษ์ภาษาไทย บตัรผูป้ระกาศจึงมีคุณค่า มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ โดยผูรั้บการอบรมใหเ้หตุผลวา่ 

1. เป็นการรับรองมาตรฐานวชิาชีพ  คุณภาพของนกัวชิาชีพ ถา้ทาํผิดเป็นถูกทุกวนั ต่อไปจะเป็นผิดทุกวนั  

ถา้ผูป้ระกาศยงัส่ือความหมายผิด ๆ เยาวชนจะเขา้ใจผิดเพ่ิมไปเร่ือยๆ 

2. บตัรผูป้ระกาศเป็นใบอนุญาตส่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นอาชีพท่ีมีมาตรฐาน ใบประกอบวชิาชีพ มิฉะนั้นใครๆ  

ก็ทาํเลียนแบบได ้ และความสาํคญัของบตัรลดลง จึงตอ้งการใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิใหสิ้ทธ์ิผูไ้ดรั้บบตัรผูป้ระกาศ 

3. ส่ือตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน ถา้มีการบงัคบัคนจะเรียนรู้และจริงจงัมากข้ึนในแนวทางเดียวกนั  หากไม่ 

ปฏิบติัตามมาตรฐาน ทาํใหค้นไดบ้ตัรระมดัระวงัและปกป้องคนแอบอา้ง จะทาํใหมี้แต่ผูท่ี้อยูใ่นอาชีพน้ีจริงเป็นตวัจริง  

4. พิธีกรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่มีคุณภาพมากพอ มี DJ ใชค้าํพดู ภาษาท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่งผลต่อคนฟัง มีขอ้มูล 

บิดเบือนนาํคาํพูดท่ีฟังมาไปใชผ้ิด ๆ  การทาํให้ผูผ้่านการอบรมและมีบตัรท่ีถูกตอ้ง มีคุณค่า  มีบตัรผูป้ระกาศ คือ นกั

วิชาชีพ  จะทาํให้จาํแนกไดว้า่คนใดมีคุณภาพ ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งผ่านการอบรม ไดรั้บบตัรผูป้ระกาศ ทาํให้มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นส่ิงท่ีไดผ้า่นมาตรฐานการอบรมแลว้ 

5. ควรมีการกาํหนดบตัรผูป้ระกาศ เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานของส่ือ และช่วยยกระดบัใหก้บัประชาชนโดย 

วงกวา้ง ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทาํใหค้นในวงการมีการเปล่ียนแปลงและยอมรับ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความสาํเร็จของ

อาชีพผูป้ระกาศ 

6. การมีผลบังคับทางกฎหมายเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผูป้ระกาศ เป็นใบเบิกทางของความเป็น             

มืออาชีพ เหมือนเป็นส่ิงประกนัมาตรฐานคุณภาพ และเป็นความภาคภูมิใจ จึงควรมีใบประกาศวชิาชีพรองรับ เหมือน

ใบขบัข่ี บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ เพราะมีหน่วยงาน มีการันตีจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ การสอบบตัรผูป้ระกาศคือ 

การคดักรอง บุคคลคุณภาพในวชิาชีพผูป้ระกาศ จดัเป็นผูป้ระกาศท่ีไดก้ารรับรอง  

 

6. อภิปรายผล 

 ผลวิจัยท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนความคิดเห็นในประเด็นภาพรวมของการอบรมหลกัสูตร                   

ผูป้ระกาศ ทั้งในส่วนวิทยากร การฝึกปฏิบติั ห้องปฏิบติัการ ความพร้อมของหน่วยงานจดัอบรม  ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการเขา้อบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศ โดยเป็นหลกัสูตรท่ีดี เปิดโอกาสใหผู้มี้ความสามารถไดเ้พ่ิมเติมความรู้ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพในการทาํงาน  ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ ไดเ้รียนรู้การใชเ้สียง การออกเสียงอกัขระ

ถูกตอ้ง  สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาตนเอง พฒันางานใหดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งขยายผลต่อยอดใหผู้ไ้ม่ไดเ้ขา้มา

รับการอบรมต่อไป และในส่วนความคิดเห็นต่อการผลกัดนัใหมี้การกาํหนดขอ้บงัคบับุคลากรในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศ ใหเ้ขา้รับการอบรมและผา่นการทดสอบเพ่ือรับบตัรผูป้ระกาศ โดย

การกาํหนดให้บัตรผูป้ระกาศฯ มีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่เห็นด้วยและเสนอให้ กสทช.ออก

มาตรการหรือประกาศบงัคบัใหอ้งคก์ร สถานี ตอ้งส่งบุคลากรของตนเองเขา้อบรมในหลกัสูตร กสทช.ควรแจง้ให้

คนท่ียงัไม่อบรมมาอบรมเป็นหลกั และทาํการประชาสมัพนัธ์สร้างความเขา้ใจใหเ้ห็นประโยชน์ของการเขา้อบรม 

นอกจากน้ียงัเสนอให้ กสทช. ขอความร่วมมือโดยการส่งหนังสือไปท่ีสถานี ให้ควบคุมดูแลบุคลากรของ

หน่วยงาน/สถานี ตอ้งมีบตัรผูป้ระกาศ หรือ กสทช.มีอาํนาจ แต่ไม่มีกาํลงัคนในการกาํกบัดูแล ก็ให้สถานีออกกฏ

ระเบียบและบทลงโทษกบับุคลากรดา้นวิทย-ุโทรทศัน์ของตนเอง  ส่วนการบงัคบัใชแ้ละบทลงโทษนั้น ในกรณี

กระทาํผิดใหล้งโทษดว้ยการยดึบตัรผูป้ระกาศ และการพกัการทาํหนา้ท่ี  
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จะเห็นวา่ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในเร่ืองการทาํหนา้ท่ีผูป้ระกาศท่ีตอ้งมี

คุณภาพและมาตรฐานของการทําหน้าท่ีในบทบาทส่ือ มีการตรวจความถูกต้อง การสร้างความน่าเช่ือถือ 

เหมือนกบัผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ก่อนท่ีข่าวสารจะไหลออกไปสู่ผูรั้บสาร  และเร่ืองสมรรถนะของผูป้ระกาศ

ในส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ท่ีตอ้งมีความรู้ (Knowledge) ดา้นการส่ือสาร ดา้นจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการนาํเสนอเน้ือหา  ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร  รวมทั้งตอ้งมีทกัษะ (Skills) การอ่านออกเสียงภาษาไทยอยา่ง

ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี บุคลิกภาพดี แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั 

ชเนตตี  ทินนาม และต่อตระกลู อุบลวตัร  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. นาํผลวิจยัท่ีไดรั้บในส่วนของการอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ไปใชป้รับปรุงกระบวนการดาํเนินการและเน้ือหาหลกัสูตรผูป้ระกาศให้ตรงกบัความตอ้งการท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่แสดงความเห็นโดยเฉพาะเร่ืองของมาตรฐานความรู้และทกัษะการใชภ้าษา เพ่ือทาํใหห้ลกัสูตร

อบรม ผูป้ระกาศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการกาํหนดให้บัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมายซ่ึงปรากฏใน

งานวิจยัแสดงให้เห็นวา่ บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ มีความตอ้งการใบประกอบวิชาชีพ 

และให้มีการบงัคบัใชท้างกฎหมาย ดงันั้น กสทช.เป็นองคก์รหลกัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล และพฒันา

บุคลากรดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ควรขบัเคล่ือนบตัรผูป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย

ใหเ้ป็นจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. วิจัยเก่ียวกับกระบวนการและแนวทางการพฒันาบัตรผูป้ระกาศมีผลบังคบัใช้ด้านกฎหมาย

เช่นเดียวกบัใบประกอบวชิาชีพต่างๆ 

2. วจิยัเก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลและพฒันาผูป้ระกาศในส่ือออนไลน์ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และสํานักกาํกบัผงัและเน้ือหารายการ และพฒันา         

ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ กสทช. สาํหรับทุนสนบัสนุนและความอนุเคราะห์ต่างๆ 
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