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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและก าหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังานอาชีพผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และเพื่อสร้างโมเดลส าหรับกรอบมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะ
และเกณฑ์การปฏิบติังานผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) แบบเชิงปริมาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
จดัสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 34 คน
ท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานจดัอบรมผูป้ระกาศฯ บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีผูป้ระกาศ พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และน าค าตอบที่ไดไ้ปด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณโดยสร้าง
เคร่ืองมือแบบประเมินระดบัความส าคญัสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Competency and Performance 
Criteria) ผูป้ระกาศฯ  เพื่อการสร้างโมเดลส าหรับเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์  

ผลการสนทนากลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์                 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความรู้และทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการส่ือสาร การอ่าน
ออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม และการรู้เท่าทนัส่ือในฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน  

ส่วนผลวิจยัเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑ์ปฏิบติังาน พบว่า ค่าเฉล่ียรวมท่ีมีค่า
คะแนนสูง 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

1. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานดา้นความรู้ ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานเก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 
3. ความส าคญัของสมรรถนะและเกณฑป์ฏิบติังานเก่ียวกบัดา้นทศันคติในการท างานอาชีพผูป้ระกาศ 
 

ค าส าคัญ: โมเดล, ผูป้ระกาศฯ, สมรรถนะ, กรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study and identify the competencies and performance criteria for 
anchors working in broadcasts and to construct a model for a framework for professional standards in accordance 
with the identified capacity and criteria. The research employs mixed research methodology, using both 
quantitative and qualitative methods. The qualitative methods focus on data collection through focus group 
interviews with a sample population of 34 people that were chosen through purposive sampling. The sample 
population represents agencies involved in the training of broadcasters, hosts, moderators, academics, and other 
professionals involved in broadcasts. The data was then processed quantitatively by building a tool to evaluate 
the importance of competencies and performance criteria for broadcaster, which will then be used to create a 
model for a framework for professional standards in accordance with the identified capacity and criteria. 
 The focus group interviews found that the majority attached primary importance to morality, ethics, 
creativity, and social responsibility. Secondary to these were knowledge, language skills, communication skills, 
clear and correct pronunciation. As for the outlook of anchors, the qualities that are sought after are: neutrality, 
positive thinking, social creativity, and media expertise, as a professional working in the broadcasting. 
 As for the results regarding the importance of the competencies and performance criteria, the average 
scores had the following order of importance: 
 1. Importance of competencies and performance criteria regarding knowledge, morality, ethics, and 
social responsibility. 
 2. Importance of competencies and performance criteria regarding linguistic and communication skills. 
 3. Importance of competencies and performance criteria in outlook as a professional broadcasters. 
 
Keywords: Model, Broadcaster, Competencies, Professional Qualification Framework 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การส่ือสารในยคุดิจิทลัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง การยึดติดกบัทฤษฎีหรือแนวคิดการส่ือสาร
แบบเดิม ท่ีมีองคป์ระกอบเร่ิมจากผูส่้งสารหรือแหล่งสาร ส่งข่าวสาร ผา่นส่ือไปถึงผูรั้บสาร และรอฟังผลสะทอ้น
กลับมาคงไม่จริงอีกแล้ว  เน่ืองจากผูรั้บสารในโลกยุค Digital Disruption ล้วนมีพฤติกรรมการเสพส่ือและ                   
การส่ือสารตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม การเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆของส่ือดิจิทลัท่ีเขา้ถึงผูรั้บ
สารทุกวยัไดง้่ายและรวดเร็ว  สามารถทลายก าแพงท าลายลา้งการผูกขาดของส่ือ พ้ืนท่ีส่ือแบบเดิมๆ โดยยุคน้ี             
ทุกคนสามารถเป็นส่ือได ้ผลิตเน้ือหา (Content) ลงบนพ้ืนท่ีส่ือออนไลน์ แบบฟรี ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการซ้ือ
ส่ือ ดงัท่ีมีการกล่าวว่า โลกของการส่ือสารยคุดิจิทลั ใครๆก็เป็นส่ือได ้ แต่การส่ือสารไม่ใช่เร่ืองของการน าเสนอท่ี
น่าสนใจดึงความนิยม (Rating) หรือการสร้างยอด Like Share เพียงเท่านั้น อีกทั้งปัจจุบนัผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน าเสนอ
ข่าวสารไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูป้ระกาศข่าวหรือส่ือมวลชนเท่านั้น เป็นยุคท่ีส่ือมีลกัษณะ Personal Broadcast ใครๆ                
ก็เป็นผูป้ระกาศ หรือพิธีกรไดใ้นหลากหลายแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ปรากฏการณ์เหล่าน้ีจึงเป็น
เหตุก่อให้เกิดกระแสวิพากษวิ์จารณ์เชิงลบต่อส่ือในดา้นมาตรฐานวิชาชีพ การพูด อ่าน ออกเสียงภาษาไทย และ
การใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามอักขรวิธีท่ีปรากฏเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองของจริยธรรม 
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จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการก าหนด
มาตรฐานการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้
สู่วิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศฯ ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม  

 ดังนั้น เร่ืองของมาตรฐานความเป็นส่ือมืออาชีพยงัคงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
วิชาชีพท่ีส่งผลต่อประเทศ สังคมส่วนรวม คือ อาชีพผูป้ระกาศ เป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพท่ีควรไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากการไดรั้บบตัรผูป้ระกาศ ซ่ึงก็ยงัเป็นค าถามในใจผูป้ระกาศทั้งหลายว่า              
บัตรผูป้ระกาศท่ีได้รับมานั้นมีศกัด์ิและสิทธิเหมือนอย่างวิชาชีพแพทย ์สถาปนิก พยาบาล ครู นักบัญชี ท่ีมี                
การรับรองโดยสภาวิชาชีพอยา่งไรบา้ง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัและบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกาศ แต่ยงัขาดการสร้าง
กรอบมาตรฐานวิชาชีพให้ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เป็นอาชีพท่ีมีการรับรองตาม
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบติัการเขา้สู่วิชาชีพการเป็นผูป้ระกาศอย่างมีศกัยภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีเกณฑ์การไต่ระดับตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีความมั่นใจใน               
การก าหนดแนวทางการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพราะเห็นคุณค่าของการท างาน รักในอาชีพ ในงานท่ีท า         
สร้างเกียรติภูมิ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ ความมีศกัด์ิและสิทธิของผูท่ี้ท  างานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์  นอกเหนือจากการมีบตัรผูป้ระกาศฯ อีกดว้ย  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาและก าหนดสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ 

(2) เพื่อสร้างโมเดลส าหรับเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัแนวโนม้โลกดา้นส่ือสารมวลชน ท าให้เห็นการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากผลกระทบท่ี
เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ก่อเกิดส่ือใหม่ (New Media) คือส่ือดิจิทัลท่ี มี                            
ความหลากหลายของส่ือในตัวเอง และมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้ ส่ือกบัผูใ้ช้มีปฏิสัมพนัธ์กัน 
(Interactivity)  เป็นการส่ือสารจากหน่วยเดียว บุคคลเดียว กระจายสารไปสู่กลุ่มหมู่มาก (One-to-Many)                      
แต่ส่ือใหม่นั้ นผูส่้งสารไม่จ าเป็นต้องเป็นผูส่ื้อสารระดับมืออาชีพท่ีมีอ านาจ และสิทธิในการส่งสารแบบ                          
นกัส่ือสารมวลชน แต่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น หรือส่ือสารกระจายสารจากกลุ่มคนไปยงักลุ่มอ่ืน (Many-
to-Many) ท่ีเรียกว่าระบบเครือข่าย (อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้, 2556: 67-71) 

จากแนวคิดดงักล่าวท าให้ย่ิงมองเห็นสถานการณ์ท่ีตรงกบัความจริงท่ีว่า ใครๆก็เป็นส่ือได ้ กล่าวคือ  
การเกิดปรากฏการณ์ท่ีผูรั้บสารทุกคนสามารถสร้างเน้ือหาได ้(User-generated content- UGC) ซ่ึงการท่ีผูรั้บสาร
สามารถเปล่ียนสถานะมาเป็นผูส่้งสารได้นั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตาม เช่น การขาดบรรณาธิการซ่ึง          
ท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตู (Gate-keeper) ท่ีคอยตกแต่งตน้ฉบบั ปรับภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแกไ้ขค าผิด 
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รวมทั้งกลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จึงส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการท าหน้าท่ีใน
บทบาทของส่ือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 41)  ดงันั้น จึงตอ้งกลบัมาให้ความส าคญัการท าหน้าท่ีของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ผูป้ระกาศ” ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการใชส่ื้อดิจิทลั
ในการท าหนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการเขียนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
 การจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชเ้ทคนิควิเคราะห์หน้าท่ี (Functional Analysis) เป็นการวิเคราะห์อาชีพ
จากการระดมสมองของบุคลากรในกลุ่มอาชีพ เพ่ือก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและเน้ืองาน (Work content) โดยเร่ิมตน้
สร้างแผนภาพการจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชห้นา้ท่ีงาน (Functional Map) (พรภทัรา ฉิมพลอย, 2561: 33) 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 การจดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชห้นา้ท่ีงาน (Functional Map) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏงานวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทศัน์ 

ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชยั (2562: 181) และงานวิจยัเร่ืองดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี 
ศิริสวสัด์ิชยั ชเนตตี ทินนาม และ ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  ผลการวิจยัสรุปไดว่้า ดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพ
ของผูป้ระกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 43 ดชันีช้ีวดั พบว่าดชันีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทยท่ีมีระดบั
ความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิในระดบัสูงมาก และมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ดชันี ดงัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน  และ                   
2) สามารถออกเสียงควบกล ้ าได้ ส่วนค่าเฉล่ียสูงท่ีรองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ                   
1) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ไดถู้กตอ้ง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีน าเสนอได้
อยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาอนัส้ัน  และ 3) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีไหวพริบดี กลา้ตดัสินใจกบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ 

จากการศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ืองน้ี สามารถน ามาใช้เป็น
กรอบความคิดในการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม การจดักลุ่มสมรรถนะ
ของผูป้ระกาศเพ่ือใช้ในการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของอาชีพผูป้ระกาศและจากการศึกษาเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และแนวทางการก าหนดสมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เพื่อใชใ้นการเขียนและการก าหนดแนว
การด าเนินการเพื่อสร้างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
รวมทั้งน ามาสร้างสมรรถนะและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ซ่ึงน ามาใชก้ าหนดสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยอีกดว้ย โดยสรุปสามารถจดัอาชีพของผูป้ระกาศ
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ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพเป็น 3 อาชีพ ดังน้ี  1. อาชีพผูป้ระกาศข่าวหลกั (News anchor)   2. อาชีพผูน้ าเสนอข่าว 
(News presenter/ News reader)  และ 3. อาชีพผูร้ายงานข่าว (News reporter)  

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   
 

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
         การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผู ้ประกาศ และเกณฑ์แนวทางการประเมินระดับ
ความส าคญัของสมรรถนะอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์   
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
        กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทศัน์ นกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ หน่วยงานจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯท่ีลงนามความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 34 คนเพื่อเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
เก่ียวกบัสมรรถนะของผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา 
(Quota sampling) ในกลุ่มอาชีพผูป้ระกาศในส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทศัน์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หน่วยงานจัดอบรมหลกัสูตรผูป้ระกาศฯ จ านวน 250 คนเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นต่อสมรรถนะและเกณฑก์ารปฏิบติังาน 
        4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. ก าหนดประเด็นค าถามสมรรถนะของผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ใน
การสนทนากลุ่ม จ านวน 6 ค  าถามหลกั 
 2. น าค าตอบและประเด็นท่ีได้รับจากการสนทนากลุ่มมารวบรวมเป็นสมรรถนะและเกณฑ์                     
การปฏิบติังาน (Competency and Performance Criteria) 

สมรรถนะและ
เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน            
ผู้ประกาศ

ความรู้ด้านกจิการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทศัน์

ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาและ
การส่ือสาร

ทัศนคติและความรับผดิชอบต่อสังคม

โมเดลกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูป้ระกาศใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน ์
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 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบติังาน (Competency and 
Performance Criteria) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับแบบ Likert scale เพื่อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละคนให้น ้าหนกัความส าคญัของแต่ละสมรรถนะและให้ขอ้เสนอแนะ  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Competency and Performance 

Criteria) 
ผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ใชก้ารจดัสนทนากลุ่ม ((Focus Group Interview) 

เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในสายงานอาชีพผูป้ระกาศ เพื่อก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและ
เน้ืองานในการไดม้าซ่ึงการสร้างแผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) โดยจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย
รายช่ือของหน่วยงานจัดอบรม นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยมี
ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม และผูบ้ันทึกจากฟังและการสังเกตการณ์ในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีประเด็นค าถามในการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 6 ค  าถาม โดยใชเ้วลาประมาณ 90 นาที ส่วนการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยอาศยัแบบสอบถาม
ใชก้ารแจกให้กลุ่มตวัอย่างตามหน่วยงานจดัอบรมผูป้ระกาศฯ สถาบนัการศึกษา และองคก์รส่ือวิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความหมายเน้ือหาท่ีได้รับจากกลุ่มสนทนา

เก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและเน้ืองานในการไดม้าซ่ึงการสร้างแผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) 
ส่วนความคิดเห็นท่ีเป็นเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มาวิเคราะห์ และน าผลท่ีไดจ้าก             
การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างเป็นแผนภาพหนา้ท่ีงานและร่างโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศฯ 

 
5. ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)  

ผลวิจยั พบว่าส่วนใหญ่ผูร่้วมสนทนากลุ่มให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์
เร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความรู้และทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการส่ือสาร   
การอ่านออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัค าราชาศพัท์ ความรอบรู้เก่ียวกบัพิธีการต่างๆ 
สามารถการสรุปจบัใจความจากท่ีฟังได ้ประมวลน าเสนอได ้ ความสามารถดา้นภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน  การพฒันาตวัเอง เรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ความสามารถการคน้ควา้หาขอ้มูล ความรู้รอบตวั 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั การเขียนข่าว การส่ือข่าว กฎหมาย การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า บุคลิกภาพ 
มารยาทในสังคม วฒันธรรมไทย ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรค์
สังคม  และการรู้เท่าทนัส่ือในฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน 

จากผลการวิจยัทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณน ามาใชเ้พื่อการสร้างโมเดลกรอบมาตรฐาน 
วิชาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ดงัแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 3 FUNCTIONAL MAP AND FUNCTIONAL ANALYSIS 
 
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

บทบาทหลัก 
Key Roles 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
บุคลากรผูป้ระกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์เป็นมือ
อาชีพดว้ยความรู้ ทกัษะการเป็นผู ้
ประกาศ ยึดมัน่คุณธรรมและ
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
มีพลวตัทนัโลกยคุดิจิทลั 

01 ปฏิบติังานดา้น  
ผูป้ระกาศข่าวในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

011 
 
012 
 
013 

จดัวาระข่าว 
 
น าเสนอรายงานข่าว 
 
ประเมินผลการรายงานข่าว 

 
 
 
 
 

บุคลากรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เป็นมืออาชีพด้วย
ความรู้ ทักษะการเป็น         
ผู้ประกาศ ยึดมั่น
คุณธรรมและ
จิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีพลวัต     
ทันโลกยุคดิจิทัล 

 
ปฏิบัติงานด้าน       
ผู้ประกาศข่าวใน

กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

จัดวาระข่าว 

น าเสนอ

รายงานข่าว 

ประเมินผลการ
รายงานข่าว 

ศึกษาขอ้มูลแหล่งข่าว 

คดักรองขอ้มูลข่าว 

เลือกประเด็นข่าว 

วิเคราะห์
แหล่งข่าว 

รู้เท่าทนั
แหล่งข่าว 

ประเมิน
แหล่งข่าว 

เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

ขอบเขต หลักฐานความรู้
ที่ต้องการ 

หลักฐานทักษะที่
ต้องการ 

แนวทางการ
ประเมินส าหรับ 

ผู้ประเมิน 

ก าหนดวาระ   
การรายงานข่าว 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

บทบาทหลัก 

Key Role 

หน้าที่หลัก 

Key Function 
หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

สมรรถนะย่อย 
Elements of Competence 

Functional Analysis 

Functional Map 

รายละเอียดเฉพาะของหน่วยสมรรถนะ Module Specification 
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ค าอธิบาย : ตารางแผนผงัแสดงหนา้ท่ีเป็นแผนผงัท่ีใชวิ้เคราะห์หนา้ท่ีงานเพื่อให้ไดห้นา้ท่ีหลกั (Key Function) 
หน้าที่หลัก 

Key Function 
หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 
หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัวาระข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าเสนอ
รายงานข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01101 
 
 

 
01102 

 
 

 
01103 

 
 

01104 
 
 

 
01201 

 
 
 
 

01202 
 
 
 
 

 

ศึกษาขอ้มูลแหล่งข่าว 
 
 
 
คดักรองขอ้มูลข่าว 
 
 
 
เลือกประเด็นข่าว 
 
 
ก าหนดวาระการรายงานข่าว 
 
 
 
บริหารจดัการรายงานข่าว 
 
 
 
 
ถ่ายทอดข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 

0110101 
0110102 
0110103 
0110104 
0110201 
0110202 
0110203 
0110204 
0110301 
0110302 
0110303 
0110401 
0110402 
0110403 
0110404 
0120101 
 
0120102 
0120103 
0120104 
0120201 
0120202 
0120203 
0120204 
0120205 
0120206 
 

คน้หาแหล่งข่าว 
วิเคราะห์แหล่งข่าว 
ประเมินแหล่งข่าว 
รู้เท่าทนัแหล่งข่าว 
รวบรวมขอ้มูลข่าว 
ตรวจสอบขอ้มูลข่าว 
ประเมินขอ้มูลข่าว 
ประเมินความเส่ียง 
ก าหนดประเด็นข่าว 
คดัสรรประเด็นข่าว 
เปรียบเทียบประเด็นข่าว 
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
วิเคราะห์ผลกระทบ 
จดัเรียงความส าคญั 
ก าหนดล าดบัการรายงานอ่านข่าว 
จดัการทรัพยากรในการรายงานข่าว (คน 
เวลา งบประมาณ) 
จดัการสถานการณ์ 
จดัการบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก 
จดัการความรู้ดา้นข่าวและผูป้ระกาศ 
อ่านข่าวตามบท 
เขียนข่าวตามหลกั 
สัมภาษณ์บุคคลในข่าวหรือแขกรับเชิญ 
วิเคราะห์ อภิปรายหวัขอ้ข่าว 
จบัประเด็นและเช่ือมโยงน าเสนอข่าว 
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอ
รายงานข่าว 

  01203 
 

จดัการภาวะวิกฤต 
 

0120301 
0120302 
 
0120303 
0120304 
0120305 
0120306 

วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา 
ประเมินระดบัความรุนแรงของ
สถานการณ์/ปัญหา 
ก าหนดกลยทุธ์และกลวิธีจดัการ 
ด าเนินการตามแผน 
ประเมินผลหลงัจดัการภาวะวิกฤต 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการภาวะวิกฤต 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

013 
 

ประเมินผล
การรายงาน
ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01301 
 
 

 
01302 

 
 
 
 

01303 
 
 

01304 

ก าหนดโจทยแ์ละขอบเขต
การประเมินผล 
 
 
ออกแบบการประเมินผล 
 
 
 
 
ด าเนินตามกระบวนการ
ประเมินผล 
 
น าเสนอผลและแนวทางใน
อนาคต 

0130101 
0130102 
0130103 
0130201 
0130202 
0130203 
0130204 
0130205 
0130301 
0130302 
0130303 
0130401 
0130402 
0130403 
0130404 

ก าหนดประเด็นประเมินผล 
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารประเมินผล 
ขอบเขตของการประเมินผล 
ก าหนดแบบวิจยั 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ก าหนดเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง 
สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
ประเมินผล 
เก็บรวบรวมขอ้มูล  
ประมวลผลขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล 
อภิปรายผล 
สรุปผลประเมิน 
เสนอแนวทางในอนาคต 
เผยแพร่ผลประเมิน 

 
6. อภิปรายผล  

ผลวิจัยด้านสมรรถนะและเกณฑ์การปฏิบัติงานอาชีพผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีดัชนีช้ีวดัท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญั คือ เร่ืองความรู้และทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร             
การอ่านออกเสียงและอกัขรวิธีท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัค าราชาศพัท์ ความรอบรู้เก่ียวกบัพิธีการต่างๆ 
สามารถการสรุปจบัใจความจากท่ีฟังได ้ประมวลน าเสนอได ้ ความสามารถดา้นภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกาศของจิราภรณ์ สุวรรณ
วาจกกสิกิจ  และงานวิจยัของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชัย เร่ืองสมรรถนะของผูป้ระกาศในส่ือวิทยุและโทรทศัน์  และ
งานวิจัยเร่ืองดัชนีช้ีวดัความเป็นวิชาชีพของผูป้ระกาศไทย ของสุปราณี ศิริสวสัด์ิชัย ชเนตตี ทินนาม และ                  
ต่อตระกูล อุบลวตัร (2559: 12)  รวมถึงการให้ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การพฒันาตวัเอง เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งความรู้ดา้นเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การเขียนข่าว การส่ือข่าว กฎหมาย                                  
การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหนา้ การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาทการอยูด่ว้ยกนัในสังคม มารยาทวฒันธรรม
ไทย ส่วนของทศันคติของผูป้ระกาศนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง คิดบวก สร้างสรรคสั์งคม  และการรู้เท่าทนัส่ือใน
ฐานะคนท่ีท างานส่ือสารมวลชน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ควรน าแนวด าเนินการจากโมเดลกรอบมาตรฐานวิชาชีพของการเป็นผูป้ระกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ในงานวิจัยน้ีพฒันาต่อยอดสู่การปฏิบติั โดยสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
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(องค์การมหาชน) เพื่อสามารถน าไปใช้ได้จริงในการก าหนดคุณวุฒิและค่าตอบแทนใน 8 ระดับตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกาศให้เห็นรูปธรรมอยา่งกวา้งขวาง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การวิจยัเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  อาทิ 

พิธีกร ผูด้  าเนินรายการ  นกัวิเคราะห์ข่าว นกัเล่าข่าว ดีเจ เป็นตน้ 
(2) การวิจยัเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัสมรรถนะของบุคลากรในกิจการส่ือสารออนไลน์ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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