


สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร ......................................................................................................................... ๔ 

บทที่ ๑ บทน า ............................................................................................................................ ๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล ............................................................................................................... ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ .......................................................................................................................... ๒ 

๑.๓ เป้าหมายของโครงการ ........................................................................................................... ๒ 

๑.๔ ขอบเขตของโครงการ แนวทางการด าเนินงาน และกรอบการประเมินผล .............................. ๒ 

๑.๕ ดัชนีชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ ......................................................................................... ๔ 

๑.๖ กรอบเวลาการด าเนินโครงการ .............................................................................................. ๔ 

๑.๗ คณะทีป่รึกษาและแผนผังบุคลากรโครงการ ........................................................................... ๔ 

๑.๗.๑ ต าแหน่งของบุคลากรในโครงการ ................................................................................... ๔ 

๑.๗.๒ รายชื่อบุคลากรในโครงการ ............................................................................................ ๖ 

๑.๗.๓ แผนผังบุคลากรโครงการ ............................................................................................... ๗ 

๑.๘ สิ่งที่จะต้องน าส่ง (Deliverables) .......................................................................................... ๘ 

๑.๘.๑ รายละเอียดการส่งมอบผลงาน....................................................................................... ๘ 

๑.๘.๒ ก าหนดการส่งมอบผลงาน .............................................................................................. ๙ 

๑.๙ แผนการด าเนินงาน............................................................................................................. ๑๐ 

๑.๙.๑ ตารางสรุปภาพรวมแผนการด าเนินงาน ...................................................................... ๑๓ 

บทที่ ๒ วิธีการ และแนวทางด าเนินการ ................................................................................... ๑๔ 

๒.๑ การออกแบบร่างโครงสร้างหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ .............................................. ๑๔ 

๒.๒ การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงร่างหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ ................................. ๑๗ 

๒.๓ การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ................................................................................ ๑๘ 

๒.๔ การสรุป วิเคราะห์ และน าเสนอหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ ...................................... ๑๙ 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

บทที่ ๓ แนวทางในการด าเนนิงาน ........................................................................................... ๒๐ 

๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ............................................................................................ ๒๑ 

๓.๑.๑ ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................... ๒๑ 

๓.๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล .................................................................................... ๓๑ 

๓.๑.๓ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ................................................................................... ๓๑ 

๓.๑.๔ ก าหนดการเก็บข้อมูล ................................................................................................. ๓๒ 

๓.๒ การศึกษาสภาพตลาดในประเทศไทย ................................................................................. ๓๓ 

๓.๓ การศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ................................................................. ๓๓ 

๓.๔ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ....................................................................... ๓๓ 

บทที่ ๔ ผลการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน ........................................... ๓๗ 

๔.๑ การศึกษาข้อมูลการด าเนินการให้บริการในต่างประเทศ ..................................................... ๓๗ 

๔.๒ ทวีปอเมริกาเหนือ ............................................................................................................... ๓๘ 

๔.๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา ................................................................................................. ๓๘ 

๔.๓ ทวีปยุโรป ........................................................................................................................... ๔๐ 

๔.๓.๑ ประเทศอังกฤษ........................................................................................................... ๔๐ 

๔.๔ ทวีปเอเชีย .......................................................................................................................... ๔๓ 

๔.๔.๑ ประเทศอินโดนีเซีย ..................................................................................................... ๔๓ 

๔.๔.๒ ประเทศญี่ปุ่น .............................................................................................................. ๔๕ 

๔.๕ ทวีปออสเตรเลีย ................................................................................................................. ๔๖ 

๔.๕.๑ ประเทศออสเตรเลีย .................................................................................................... ๔๖ 

๔.๖ รูปแบบการด าเนินธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน จากกรณีศึกษาประเทศต่าง ๆ จ านวน ๕ ประเทศ
 ................................................................................................................................................................ ๔๙ 

บทที่ ๕ ผลการส ารวจข้อมูล ..................................................................................................... ๕๐ 

๕.๑ ผลการเก็บข้อมูล ................................................................................................................ ๕๐ 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๕.๑.๑ อายุของกลุ่มตัวอย่าง .................................................................................................. ๕๓ 

๕.๑.๒ เพศ............................................................................................................................. ๕๓ 

๕.๑.๓ อาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................ ๕๔ 

๕.๑.๔ ลักษณะ/ประเภทของหน่วยงาน ................................................................................. ๕๖ 

๕.๑.๕ งานและภารกิจหลักของหน่วยงานหรือองค์การ .......................................................... ๕๗ 

๕.๑.๖ งบประมาณในการประชาสัมพันธ์หรือไม่ .................................................................... ๕๙ 

๕.๑.๗ ระดับความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน ........................................................................................................................................ ๖๑ 

๕.๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน .......... ๖๒ 

๕.๑.๙ ความคาดหวังที่จะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน .................................................................................................................................................. ๖๓ 

๕.๑.๑๐ ความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน .......................................................................................................................... ๖๕ 

๕.๑.๑๑ ประเภทของรายการ ................................................................................................ ๖๗ 

๕.๑.๑๒ ด้านหลักสูตรส าหรับอบรม ....................................................................................... ๖๙ 

๕.๒ ร่างเนื้อหาหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ............................................................................................................................... ๗๖ 

๕.๒.๑ Financial and Accounting ..................................................................................... ๗๖ 

๕.๒.๒ Managerial Management in Broadcasting Business ......................................... ๗๖ 

๕.๒.๓ Laws and Regulations ........................................................................................... ๗๘ 

๕.๒.๔ New Media and Convergence of Technology .................................................. ๘๐ 

๕.๒.๕ Business Ethics ........................................................................................................ ๘๑ 

บทที่ ๖ ผลการประชุมกลุ่มย่อย ................................................................................................ ๘๓ 

๖.๑ การด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย .......................................................................................... ๘๓ 

๖.๒ ลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ................................................................................ ๘๔ 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๖.๓ ผลการรับฟังความคิดเห็นของการประชุมกลุ่มย่อย ............................................................. ๘๗ 

๖.๓.๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ............................................................................................ ๙๑ 

๖.๓.๒ ภาคใต้ ........................................................................................................................ ๙๗ 

๖.๓.๓ ภาคเหนือ ................................................................................................................ ๑๐๒ 

๖.๓.๔ ภาคกลาง ................................................................................................................. ๑๐๘ 

๖.๔ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ต่อหลักสูตร ....................................................................................... ๑๑๒ 

๖.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรฯ ................................................................. ๑๑๓ 

บทที่ ๗ เค้าโครงร่างหลักสูตร ................................................................................................ ๑๑๕ 

๗.๑ หลักสูตรการอบรมบริการจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ............................................................................................................... ๑๑๗ 

๗.๑.๑ Financial and Accounting .................................................................................. ๑๑๘ 

๗.๑.๒ Managerial Management in Broadcasting Business ...................................... ๑๑๘ 

๗.๑.๓ Laws and Regulations ........................................................................................ ๑๒๐ 

๗.๑.๔ New Media and Convergence of Technology ............................................... ๑๒๒ 

๗.๑.๕ Business Ethics ..................................................................................................... ๑๒๔ 

๗.๒ การประเมินหลักสูตร ....................................................................................................... ๑๒๖ 

๗.๓ การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ......................................................................................... ๑๒๖ 

 

 

  



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

บทสรุปผู้บริหาร 

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน เป็นบริการโทรทัศน์ประเภทหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไรหรือกลุ่มบุคคล ได้ก าหนดใหน้ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ซึ่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน แต่เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้กับ
ประชาชนที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ต่อการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้สนใจให้บริการมีความสนใจและมี
ความพร้อมการด าเนินกิจการมากขึ้น และมีความสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาขอให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทชุมชน การพัฒนา
หลักสูตร จึงจ าเป็นต้องสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมที่
ส าคัญ ๒ รูปแบบคือ ๑) การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ และ ๒) การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามความเห็นใน
เชิงลึก ซึ่งผลการศึกษาทั้ง ๒ กลุ่มพบว่า หลักสูตรที่น าเสนอมีเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมสาระส าคัญ อย่างไรก็
ตามเนื้อหาในส่วนของการส่งเสริมการมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน 

ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรตามความเห็นในด้านต่าง ๆ และสรุปเป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ๕ วัน และดูงานอีก ๑ วัน ดังรายละเอียดในรายงาน 
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๑ 

บทท่ี ๑ บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๓) ก าหนดให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
นอกจากนี้มาตรา ๔๙ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๒๐ ของคลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ 

 เพ่ือให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ ยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
คลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน กสทช. จึงได้ก าหนด
กรอบนโยบาย แนวทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในเบื้องต้นได้
ก าหนดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนไว้ ๑๒ ช่องในแต่ละเขตบริการ ทั้งนี้เป็นที่
คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเชิงสังคม เกิดการพัฒนาในชุมชน ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างพลังของชุมชนให้มีสิทธิ์ มีเสียงในสังคมมากขึ้น ส่งผลให้คนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงความจ าเป็นของการรับข่าวสาร เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว ความต้องการและอัตลักษณ์ของ
ชุมชนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชนจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบรายการการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่แนว
ทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน รวมถึงกรอบนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่มีความประสงค์ประกอบกิจการในด้านนี้ได้มีความรู้พ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
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๒ 

รวมถึงต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์ และความรู้ พ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การเงิน การบริหารองค์กร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
ส ารวจความต้องการ และความพร้อมในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 

๒) พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 

๑.๓ เป้าหมายของโครงการ 

 ๑) หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน 

๑.๔ ขอบเขตของโครงการ แนวทางการด าเนินงาน และกรอบการประเมินผล 

 โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เป็นหนึ่งในสามประเภทของกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลที่
ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีตามหลักสากล ที่ต้องค านึงถึงการใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหาผลก าไรเชิงธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่การให้บริการแก่ชุมชน โดย
ก าหนดให้มีการก าหนดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน ๑๒ ช่องในแต่ละเขต
บริการ บริการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทนี้จึงเป็นบริการที่มุ่นเน้นผลกระทบในเชิงสังคม มากกว่าผลในเชิง
เศรษฐกิจ รูปแบบโครงสร้างองค์กรจึงเป็นไปในลักษณะการไม่แสวงหาผลก าไร (Nonprofit Organization) 
มากกว่าผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ ดังนั้นการด าเนินงานในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลลักษณะนี้จึงต้องตระหนัก
ถึงผลก าไรในเชิงสังคมอย่างมาก การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการของ
องค์กรที่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้ประสงค์ท่ี
จะด าเนินการมีความพร้อมและเข้าใจในวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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๓ 

 ๑) ศึกษา และรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชนในต่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณสมบัติส าคัญหลักของหน่วยงานที่ด าเนินกิจการ
ประเภทนี้ และเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาร่างโครงสร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดยหลักสูตรที่ได้ควรเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการรูปแบบใหม่ การเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน และ
เป็นการให้บริการสาธารณะเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกันของผู้บริโภค โดยลักษณะการให้บริการ
ของผู้ประกอบการจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือแสวงหาผลก าไร (Non-profit Organization) แต่ในขณะเดียวกันต้อง
สามารถด าเนินการได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน (Sustainable) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเชิงสังคม และชุมชน 
ดังนั้นรูปแบบการด าเนินกิจการ การก าหนดแผนธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ จึงต้องมี
ความพร้อมเนื่องจากเป็นการด าเนินการที่ต้องอาศัยความเข้าใจในมุมมองการประกอบการที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร สามารถเข้ากันได้ และสนับสนุนวิถีชุมชน เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม  

 ๒) พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือใช้ส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างโครงสร้างหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน และน าข้อมูลที่ได้ จาก
การส ารวจมาพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน การส ารวจจะท าการสุ่มตัวอย่างโดยมุ่งเน้นที่การสุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้เป็น Good Representative ของขอบเขตจ านวนประชากรในงานวิจัยนี้ โดยจะต้องก าหนดกลุ่ม
ประชากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนจะระบุกลุ่มตัวอย่าง (Samples) ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างหรือวิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique) จะใช้ทฤษฎีการสุมตัวอย่าง (Sampling 

Theory) เป็นกรอบอ้างอิง (Reference Framework) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความน่าเชื่อถือ ไม่
เอนเอียงและครอบคลุมลักษณะประชากรทั้งหมด ข้อมูลที่ได้จะถูกกลั่นกรอง และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
แปล และรายงานผลในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  

 ๓) สรุปประมวลผลที่ได้จากการ ศึกษา วิเคราะห์ และผลการส ารวจจากแบบสอบถามที่ท าการสุ่ม
ตัวอย่างในข้อ ๒) ประกอบด้วย 

๓.๑) รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๒) เนื้อหาวิชาการในหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดจิิตอล ประเภทบริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๓) อุปสรรคปัญหา ปัจจัยต่าง ๆ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะในการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดท าเป็นโครงร่าง
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๔ 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน 

 ๔) จัดการประชุมย่อยเกี่ยวกับเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมหรือสนใจในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีการก าหนดความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบโดยส านักงาน กสทช. จ านวน ๔ ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมย่อยไม่น้อยกว่า ๕๐ คนต่อครั้ง หรือรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

 ๕) สรุปผลการประเมินในการประชุมย่อยเกี่ยวกับเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๑.๕ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ๑) หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน 

๑.๖ กรอบเวลาการด าเนินโครงการ 

 รวมระยะเวลา ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา  

๑.๗ คณะที่ปรึกษาและแผนผังบุคลากรโครงการ 

 เพ่ือให้โครงการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรในการด าเนินการใน
โครงการ สามารถจัดแบ่งเป็นโครงสร้าง เพ่ือรองรับการประสานงานในแต่ละภาระหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๗.๑ ต าแหน่งของบุคลากรในโครงการ  

- หัวหน้าโครงการ มีหน้าที่ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีหน้าที่ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร และบริบทด้าน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นในเชิงเทคโนโลยี 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ มีหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ผล จากข้อมูลขององค์กร และบริบทจากศาสตร์
แขนงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นในเชิงนิเทศศาสตร์ 
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๕ 

- ผู้ช่วยโครงการ ด าเนินกิจกรรมของโครงการ วางแผน และควบคุมการด าเนินงานของโครงการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
- หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่ด าเนินการวางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินผลข้อมูล และด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายของโครงการ 

- เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่ด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ระบบงาน และ
ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายของโครงการ 
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๖ 

๑.๗.๒ รายช่ือบุคลากรในโครงการ 

รายช่ือบุคลากร ต าแหน่งหน้าที่ในโครงการ 

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ หัวหน้าโครงการ 

นายเรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ 

นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ 
นายจรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 

นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ เลขานุการโครงการ 

ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

นายสุธีร์  บุญวานิช เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

นายณรธัชพงษ์ มีเชื้อ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

นายสมรัก รุ่งวัลลาภา เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

นายวีรเทพ สุดแดน เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๗ 

๑.๗.๓ แผนผังบุคลากรโครงการ 

หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

เลขานุการ

นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

นายเอื้อพงศ์ ใยเจริญ

ผู้เช่ียวชาญด้าน

นิเทศศาสตร์
รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

นายจรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน

หัวหน้าทีมเก็บข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูล

ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล

นายณรธัชพงษ์ มีเชื้อ

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล
นายสมรัก  รุ่งวัลลาภา

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล
นายสุธีร์ บุญวานิช

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล

นายวีรเทพ สุดแดน

ท่ีปรึกษาโครงการ

นายเรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์

ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ 
และประมวลผลข้อมูล

ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์
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๘ 

๑.๘ สิ่งที่จะต้องน าส่ง (Deliverables) 

๑.๘.๑ รายละเอียดการส่งมอบผลงาน 

งวดงาน วันที่ครบก าหนดส่งงาน ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

๑ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง 

รายงานเบื้องต้น (Inception Report) โดยเสนอในรูปเล่มเอกสาร
จ านวน ๕ ฉบับ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๕ ชุด และแสดง
รายละเอียดในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า
ดังต่อไปนี้ 
- แผนการด าเนินงาน 

- ก าหนดการด าเนินงานตรงตามก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- วิธีการด าเนินงาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการจัดเก็บข้อมูล 

- รวมรวมและจัดท าข้อมูลแบ่งรายละเอียดตามกลุ่มเป้าหมายในแต่
ละภาค 

๒ ภายใน ๙๐ วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย 

ผลการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่างจากตัวแทนหลากหลายพ้ืนที่ ๔ 
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ อย่างน้อยประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมหรือสนใจในการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ชดุ และน ามาสรุปจัดท าเป็นเค้าโครง
หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดยเสนอในรูปเล่มเอกสาร
จ านวน ๕ ฉบับ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๕ ชุด โดยรายละเอียด
ครอบคลุมตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ 

 

๓ ภายใน ๑๕๐ วัน นับ
จากวันลงนามในสัญญา
จ้าง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย 

ผลการด าเนินงานการจัดประชุมย่อยและสรุปผลการประเมินจาก
การประชุมย่อยเกี่ยวกับเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ จ านวน ๕ ชุด และแบบรูปเล่ม
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๙ 

งวดงาน วันที่ครบก าหนดส่งงาน ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

จ านวน ๕ ฉบับ ให้กับส านักงาน กสทช. โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ถือ
เป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสทช. 

๔ ภายใน ๑๘๐ วัน นับ
จากวันลงนามในสัญญา
จ้าง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ จ านวน ๕ ชุด 
และแบบรูปเล่มจ านวน ๕ ฉบับ ให้กับส านักงาน กสทช. โดยข้อมูล
ที่รวบรวมได้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสทช. 

๑.๘.๒ ก าหนดการส่งมอบผลงาน 

 

  

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
ชุดที่ ๓ 
(รายงานผล
การศึกษาฉบับ
สมบูรณ์)

งวดงานที่ ๔

รายงานสรุปผล
การด าเนินงานชุด
ที่ ๒

งวดงานที่ ๓

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
ชุดที่ ๑

งวดงานที่ ๒

รายงานเบื้องต้น
(Inception 
Report) 

งวดงานที่ ๑

๒๙ ก.ค. ๖๐ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ๒๖ พ.ย. ๖๐ ๒๖ ธ.ค. ๖๐
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๑๐ 

๑.๙ แผนการด าเนินงาน 

ตารางท่ี ๑-๑ ตารางแสดงระยะเวลาด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน ธันวาคม  
กิจกรรมที่ ๑       

กิจกรรมที่ ๒        

กิจกรรมที่ ๓       

กิจกรรมที่ ๔       

ตารางท่ี ๑-๒ ตารางแสดงกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดของงาน 

กิจกรรม ๑  วิ เคราะห์วางแผนการด าเนินงาน
โครงการโดยละเอียด พร้อมน าเสนอแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดการ วิธีการด าเนินงาน และการ
ด าเนินการเก็บข้อมูล พร้อมจัดท ารายงานผล
การศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 

• เตรียมความพร้อม และจัดประชุมคณะท างาน
วางแผนกิจกรรมโดยละเอียด 

• จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเพ่ือชี้แจง
ข้อมูลภาพรวมของโครงการ 

• จัดท าแผนด าเนินงานโดยละเอียด พร้อมจัดท า
ก าหนดการเก็บข้อมูล การส ารวจข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดท าก าหนดการประชุม
กลุ่มย่อย (Focused Group) 

• วิธีการด าเนินงาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการ
จัดเก็บข้อมูล 

• รวบรวมและจัดท าข้อมูลแบ่งรายละเอียดตาม
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาค 

• ส่งรายงานผลการศึกษาขั้นต้น ( Inception 

Report) 
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๑๑ 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดของงาน 

กิจกรรม ๒ ด าเนินการเก็บข้อมูลตามภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ,๘๐๐ กลุ่มตัวอย่างใน ๕ 
ภูมิภาค และสรุปรวมเป็นรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานชุดที่ ๑ 

• ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาการด าเนินกิจกรรม / 
ธุรกิจในต่างประเทศ 

• ศึกษาข้อมูลสภาพตลาดภายในประเทศ 

• ศึกษาข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย 
เทคโนโลยี และนิเทศศาสตร์ 

• พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล 

• ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย  
• ประมวลผล และสรุปผลการเก็บข้อมูล 

• วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยพิจารณา
จากกรณีศึกษาการให้บริการ Local TV ใน
ต่างประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบ/รูปแบบการ
ให้บริการที่อาจเป็นไปได้ส าหรับในประเทศไทย 

• จัดท าร่างเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการ 

• ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดที่ ๑ 

กิจกรรม ๓ น าเสนอเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลไปเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยใน ๔ ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ สรุปผลการด าเนินการจัดประชุม
กลุ่มย่อย และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ชุดที่ ๒ 

• จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ๔ ภาค 

• วิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focused Group) ทั้ง ๔ ภาค 

• สรุปผลการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focused Group) ทั้ง ๔ ภาค 

• จัดท าเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

• ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. 
เพ่ือสรุปแนวทางการจัดท าหลักสูตรฯ 

• ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดที่ ๒ 
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๑๒ 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดของงาน 

กิจกรรม ๔ น าเสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานชุดที่ ๓ 

• สรุปข้อมูล และจัดท าหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ฉบับ
สมบูรณ์ 

• ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ 

• ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดที่ ๓ 
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๑๓ 

๑.๙.๑ ตารางสรุปภาพรวมแผนการด าเนินงาน 

 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑. วิเคราะห์วางแผนด าเนินงานโดยละเอียด พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษาข้ันต้น (Inception report)

๑.๑ เตรียมความพร้อม และจัดประชุมคณะท างานวางแผนกิจกรรมโดยละเอียด

๑.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติงาน
๑.๓ จัดท าแผนด าเนินงานโดยละเอียด พร้อมจัดท าก าหนดการเก็บข้อมูล และการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
๑.๔ จัดท าแผนด าเนินงานโดยละเอียด พร้อมจัดท าก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group)

๑.๕ วิธีการด าเนินงาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการจัดเก็บข้อมูล
๑.๖ รวบรวมและจัดท าข้อมูลแบ่งรายละเอียดตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาค

๑.๗ ส่งรายงานผลการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) 
๒. พิจารณาศึกษาข้อมูล และด าเนินการเก็บข้อมูล พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๑

๒.๑ ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาการด าเนินกิจกรรม / ธุรกิจในต่างประเทศ
๒.๒ ศึกษาข้อมูลสภาพตลาดภายในประเทศ
๒.๓ ศึกษาข้อมูลบริบทท่ีเก่ียวข้องในด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และนิเทศศาสตร์
๒.๔ จัดท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล
๒.๕ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้ให้บริการภายในประเทศ)

๒.๖ ประมวลผลข้อมูล และสรุปผลการเก็บข้อมูล
๒.๗ วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยพิจารณาจากกรณีศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชนในต่างประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบ/รูปแบบการให้บริการท่ีอาจเป็นไปได้ส าหรับในประเทศไทย
๒.๘ สรุปจัดท าเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน
๒.๙ ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการ
๒.๑๐ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๑ 
๓. วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๒
๓.๑ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ๔ ภาค
๓.๒ วิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ท้ัง ๔ ภาค
๓.๓ สรุปผลการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ท้ัง ๔ ภาค

๓.๔ สรุปจัดท าเป็นเค้าโครงหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน
๓.๕ ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. เพ่ือสรุปแนวทางการจัดท าหลักสูตร
๓.๖ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๒ 
๔. สรุปผล และจัดท าหลักสูตร พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๓
๔.๑ สรุปข้อมูลการเก็บข้อมูล การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) โดยประชุมร่วมกับคณะท างานของ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือความเห็นพ้องร่วมกันในข้อสรุป
๔.๒ สรุปข้อมูล และจัดท าหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ฉบับสมบูรณ์
๔.๓ ประชุมร่วมกับคณะท างานของส านักงาน กสทช. เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ

๔.๔ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานชุดท่ี ๓ 
ความหมายสัญลักษณ์:                                                                          ประชุม / ด าเนินการกิจกรรม ส่งรายงาน

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๙ ก.ค. ๖๐

๒๗ ก.ย. ๖๐

๒๖ พ.ย. ๖๐

๒๖ ธ.ค. ๖๐
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๑๔ 

บทท่ี ๒ วิธีการ และแนวทางด าเนินการ 

 การด าเนินโครงการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ เพื่อน ามาประมวลผล และน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตร 

ส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนมีการให้บริการในหลาย ประเทศมีทั้ง
ประเทศที่ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับที่ดี แต่ในบางประเทศอาจจะไม่ได้รับความ
นิยมในการรับชมเท่าที่ควร ดังนั้นการศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศจะช่วยให้ทราบถึงสภาพปัญหาเบื้องต้น
ในการด าเนินการ และกรณีศึกษาที่ดี (Best Practice) ของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชนในต่างประเทศจะท าให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจ าเป็นต้อง
พิจารณาและวิเคราะห์ความสอดคล้องต่อการด าเนินกิจการในประเทศไทย รวมถึงบริบททางด้านกฎหมาย 
ตลอดจนกฎระเบียบในการก ากับดูแลกิจการฯ โดยมีการด าเนินการจัดท าแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ก่อนจัดการประชุมย่อย (Focused Group) เพ่ือเตรียมความพร้อม 
และสรุปเป็นหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามหลักมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนทั่วไป ซ่ึงประกอบด้วย ๓ ส่วนหลักท่ีควรด าเนินการไล่เรียงล าดับกันดังนี้  

๒.๑ การออกแบบร่างโครงสร้างหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน การออกแบบ
ร่างหลักสูตรนี้จะด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ส าหรับ
ในกรณีนี้ การประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน อาจยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย การออกแบบหลักสูตรในโครงการนี้จึงอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน กฎหมาย และการจัดการยุคใหม่ โดยมีการน าเอา
กรณีศึกษาจากต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาร่างหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยร่าง
หลักสูตรนี้ควรผ่านการให้ความเห็นของส านักงาน กสทช. ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการร่างหลักสูตร 

กรอบแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโดยมี
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อบริบทในการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ในอนาคต นั่นคือการให้บริการโทรทัศน์จะมี
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๑๕ 

ลักษณะการให้บริการแบบ  Multiplatform มากขึ้น และ Platform หนึ่งที่เริ่มมีความส าคัญมากขึ้นใน
ปัจจุบันคือผู้ใช้บริการ (Customer) โดยผู้ใช้บริการถือได้ว่าเป็น Platform หนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ 
กระจายออกไปได้ง่าย1 (รายละเอียดตามภาพที่ ๒-๑) ทั้งนี้มีผลมาจากการหลอมรวมทางเทคโนโลยี 
(Convergence of Technology) ที่ช่วยท าให้สามารถส่งข้อมูลออกไปในวงกว้างและส่งผลต่อผู้คนจ านวน
มาก เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการนั้นได้คือ การเข้ามาของ Social Media ต่าง ๆ 
เช่น Facebook Live หรือ Youtube เป็นต้น 

 
รูปที่ ๒-๑ แสดงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน  

                                           

1 Jessica Clark and Pat Aufderheide, Public Media 2.0: Dynamic, Engaged Publics, 2009 
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๑๖ 

จากข้อก าหนดเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้ว่าผู้ที่ประกอบกิจการประเภทนี้จ าต้องมีความรู้ที่
หลากหลายทั้งในเชิง การจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ตลอดจน
ด้านสังคม และการพัฒนาชุมชน ท าให้สามารถแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาวิชาได้เป็น ๕ กลุ่มดังนี้  

๑) Financial and Accounting ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 

๑.๑) Fundamentals of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit 

Organization 

๑.๒) Fundraising & Revenue Generation 

๒) Managerial Management in Broadcasting Business ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 

๒.๑) Digital Marketing 

๒.๒) Business Plan Development 

๒.๓) Strategic Planning 

๒.๔) Nonprofit Leaderships 

๒.๕) Negotiation and Engagement 

๒.๖) Human Resource Management 

๒.๗) Corporate Governance 

๓) Laws and Regulations  ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 ๒.๑) Business Organization Law 

 ๒.๒) E-commerce & Social Media Law 

 ๒.๓) Competition Law 

 ๒.๔) Intellectual property Law 

 ๒.๕) Criminal Law 

 ๒.๖) Computer/ Cyber Crime Regulation 

 ๒.๗) Broadcasting Content Regulation 

 ๒.๘) Administrative Law 

๔) New Media and Convergence of Technology ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้ 

๔.๑) Digital Economy Management 
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๑๗ 

๔.๒) Digital Broadcasting & Community Television 

๔.๓) Broadcasting Principles in Digital Era 

๔.๔) Green Technology 

๕) Business Ethics 

๕.๑) Ethics of Mass Media 

๕.๒) Professionalism in Mass Media Sector 

๕.๓) Mass Media and Social Responsibility 

๕.๔) Mass Media Ethics : Issues and Cases 

๒.๒ การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงร่างหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง การส ารวจจะท าการสุ่มตัวอย่างโดยมุ่งเน้นที่การสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เป็น Good Representatives 
ของขอบเขตจ านวนประชากรในงานวิจัยนี้  โดยคาดว่าจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling และ
แบบ Purposive Sampling เพ่ือคัดเลือกตัวแทนที่ดี ดังนี้ 

๑) ประชากร (Population) หมายถึงประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมหรือสนใจในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ๕ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตอนพิเศษ โดยจะมีการพิจารณาสถานีหลักของการให้บริการจ านวน
ทั้งหมด ๓๙ สถานี รวมถึงประชาชนที่ใช้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในพื้นที่นั้น ๆ  

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Samplings) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน และร้อยละของจ านวนประชากรในแต่ละภูมิภาค กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และการ
ก าหนดร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมหรือสนใจในการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน สุ่มตัวอย่างร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด 

กลุ่มที่ ๒ ประชาชนทั่วไป สุ่มตัวอย่างร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเก็บแบบสอบถามท้ังหมด 
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๑๘ 

ขัน้ตอนที่ ๑ ก าหนดพ้ืนที่ ๕ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และตอนพิเศษ ตามข้อมูลกรมการปกครอง โดยใช้หลักพิจารณาร่วมกันประกอบด้วยข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานที่ตั้ง สถานีโครงข่ายส่งสัญญาณหลักในระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือน
รายจังหวัด และรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) โดยแนวทางการก าหนดพ้ืนที่เก็บข้อมูลจะ
พิจารณาพ้ืนที่ย่อยในระดับอ าเภอของจังหวัดเป้าหมาย และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ส าหรับพ้ืนที่ในการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างโครงสร้างหลักสูตรฯ  

 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละภูมิภาค โดยน าจ านวนประชากรของภูมิภาค
นั้นหารด้วยจ านวนประชากรรวมทั้งหมด แล้วคูณด้วย ๑๐๐ ซึ่งก็คือร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บท้ังหมดค านวณจากสูตร Yamane ดังนี้ 

 

 เมื่อ n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

  N คือ ขนาดประชากร  

  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  

  ทั้งนี้การค านวณตามสูตรข้างต้นที่ระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ ๒ ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
ด าเนินการเก็บข้อมูล แต่ทั้งนี้จะไม่ต่ ากว่า ๒,๘๐๐ ชุด เมื่อน าเอาร้อยละที่จะเก็บในแต่ละภูมิภาคไปคูณกับ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท่ีจะเก็บก็จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่วางแผนจะเก็บในแต่ละภูมิภาค 

๒.๓ การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

หลักการโดยทั่วไปของการวิเคราะห์ช่องว่าง หรือการท า Gap Analysis เป็นการเปรียบเทียบ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน กระบวนการ ประสิทธิภาพ ผลงาน และการปฏิบัติต่าง ๆ ในปัจจุบัน กับ
เป้าหมายที่ต้องการ กับสิ่งที่ควรกระท าหรือสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ ความเหลื่อมล้ า ความ
แตกต่าง หรือช่องว่าง (Gap) อันจะน าไปแนวทาง หรือแผนในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข ที่มีประสิทธิภาพ 
และตรงเป้าหมายที่ต้องการ 
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๑๙ 

๒.๔ การสรุป วิเคราะห ์และน าเสนอหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการ  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน การด าเนิน
โครงการในส่วนนี้จะด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในแต่ละ
ภูมิภาค (ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามข้อมูลกรมการ
ปกครอง) เพ่ือน าข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ใกล้เคียงกับความต้องการของทุก
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากที่สุด 

 ส าหรับพ้ืนที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ๔ ภูมิภาค มี
รายละเอียดดังนี้ 

- ภาคเหนือ จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ภาคใต้ จัดที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น และ 

- ภาคกลาง จัดที่ กรุงเทพมหานคร  
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๒๐ 

บทท่ี ๓ แนวทางในการด าเนินงาน 

 แนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จ าเป็นต้องทราบถึงข้อมูลส าคัญหลายประการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ผล ดังนั้นกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส าคัญดังนี้ 

• การศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

• การศึกษาสภาพตลาดภายในประเทศ 

• การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
• การประมวลผลข้อมูลจากส่วนอื่น ๆ เช่น การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ให้บริการภายในประเทศ 

ความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย และ ความคิดเห็นจาก ส านักงาน กสทช. เป็นต้น 

• การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) 
• การจัดท าหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน เป็นต้น 

 กิจกรรมหลักของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ ๓-๑ 

ศึกษาข้อมูลการ
ด าเนินการธุรกิจใน

ต่างประเทศ

เปรียบเทียบกับบริษัทของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน

ประเทศไทย Inception หลักสูตร
ส าหรับผู้ประกอบการใน

ประเทศไทย

ประมวลผลข้อมูลจาก
ส่วนอื่น ๆ

เก็บข้อมมูลความต้องการ
ของผู้ให้บริการในประเทศ

ผู้ประกอบการ
ผู้รับชม

ผู้ให้การสนับสนุน

พิจารณาข้อกฎหมาย 
และกฎระเบียบในการ

ก ากับดูแล

Interim หลักสูตร

จัดประชุมกลุ่มย่อยตาม
ภาคต่าง ๆ

ภาคกลาง
ภาคอีสาน

ภาคเหนือ

ภาคใต้

สรูปข้อเสนอแนะจาก 
Focus Group

Final หลักสูตร

ความเห็นของ สนง.กสทช.

ความเห็นด้านกฎหมาย

ข้อจ ากัดทาด้านกฎหมาย

ศึกษาสภาพตลาดใน
ประเทศไทย

Gap Analysis

ยุโรป

เอเซีย

   ม   างส วน

 
รูปที่ ๓-๑ กรอบแนวคิดการด าเนินโครงการ 
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๒๑ 

๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน ามา
วิเคราะห์ สรุปผลเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูลตามประเภทของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีแนวคิดการเก็บข้อมูลแสดงได้ตามรูปที่ ๓-๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปที ่๓-๒ แสดงแนวทางการเก็บข้อมูล 

๓.๑.๑ ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชาชนทั่วไป คือประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ๕ ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตอนพิเศษ เหตุผลที่เลือกผู้ใช้บริการ
ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปเพราะผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มีการเติบโตทางวุฒิภาวะ สามารถคิด และใช้เหตุผลตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง ในการศึกษานี้จึงใช้จ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ใน ๕ 
ภูมิภาคดังกล่าวของส านักกลางทะเบียนราษฎร์ แทนจ านวนประชากรที่จะศึกษาในงานนี้ เพ่ือใช้ค านวณร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละภูมิภาค จากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๘ ประชากรกลุ่มนี้มีประมาณ 
๕๔,๑๗๑,๗๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของประชากรไทยทั้งหมด ๖๕,๗๒๙,๐๙๘ คน ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ ๓-๑  

   ม  ความต  งการ แ ะ
 กัษณะแ ะพฤตกิรรม  ง

ผ  ใช  ริการ

หน าวยงานราชการ 
สถานศกึษา แ ะ งค์กร (๘๐)

 งค์ความร  ในการด าเนินการ

ความพร  มในการให  ริการ

การส งเสริม แ ะสน ัสนนุ

ประชาชนทัว่ไป (๒๐)    ม  ความต  งการใช  ริการ
แ ะพฤตกิรรม
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๒๒ 

ตารางท่ี ๓-๑ แสดงจ านวนประชากร และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน แยกเป็นรายจังหวัดและภูมิภาค 

ภาค และจังหวดั 

ฐานข้อมูล ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน2 

 (หน่วย : คน) 
จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน

อายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป๑ 

 (หน่วย : คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน3 

(หน่วย : บาท) 

 ทั่วราชอาณาจักร  ๖๕,๗๒๙,๐๙๘ ๕๔,๑๗๑,๗๐๑ ๒๖,๙๑๕ 

 ตอนพิเศษ    ๙,๒๖๓,๖๗๙ ๗,๗๙๔,๓๕๒ ๔๑,๐๐๒ 

     กรุงเทพมหานคร  ๕,๖๙๖,๔๐๙ ๔,๘๓๓,๑๕๖ ๔๕,๕๗๒ 

     สมทุรปราการ  ๑,๒๗๙,๓๑๐ ๑,๐๕๗,๐๐๖ ๒๕,๔๕๗ 

     นนทบุร ี   ๑,๑๙๓,๗๑๑ ๑,๐๐๕,๕๗๕ ๓๖,๘๘๔ 

     ปทุมธานี    ๑,๐๙๔,๒๔๙ ๘๙๘,๖๑๕ ๔๑,๐๕๗ 

 ภาคกลาง    ๑๖,๗๕๓,๕๒๖ ๑๐,๘๘๓,๗๑๙ ๒๖,๖๐๑ 

     พระนครศรีอยุธยา  ๘๐๘,๓๖๐ ๖๗๐,๐๔๗ ๒๘,๓๗๙ 

     อ่างทอง    ๒๘๓,๑๗๓ ๒๓๘,๖๔๔ ๒๓,๓๕๑ 

     ลพบุร ี   ๗๕๘,๖๕๕ ๖๓๖,๔๗๐ ๒๒,๙๕๕ 

     สิงหบ์ุรี    ๒๑๑,๔๒๖ ๑๗๙,๓๙๙ ๒๖,๑๑๒ 

     ชยันาท    ๓๓๑,๖๕๕ ๒๘๐,๖๐๕ ๒๒,๐๕๙ 

     สระบุรี    ๖๓๗,๖๗๓ ๕๒๕,๐๔๘ ๒๙,๔๑๓ 

     ชลบุร ี   ๑,๔๕๕,๐๓๙ ๑,๑๗๓,๘๒๖ ๒๗,๒๕๗ 

     ระยอง    ๖๘๘,๙๙๙ ๕๕๐,๘๘๖ ๓๐,๓๑๕ 

     จันทบุร ี   ๕๓๑,๐๓๗ ๔๓๘,๖๐๓ ๓๖,๐๒๔ 

     ตราด    ๒๒๙,๔๓๕ ๑๙๐,๖๐๐ ๒๕,๓๓๓ 

     ฉะเชิงเทรา    ๗๐๐,๙๐๒ ๕๗๓,๘๔๙ ๒๗,๕๕๕ 

     ปราจีนบุร ี   ๔๘๒,๑๙๕ ๓๙๔,๙๕๓ ๒๔,๑๖๖ 

     นครนายก    ๒๕๘,๕๗๗ ๒๑๕,๙๘๗ ๒๓,๕๕๕ 

     สระแก้ว    ๕๕๖,๙๒๒ ๔๔๙,๘๓๔ ๒๖,๙๕๓ 

     ราชบรุี    ๘๖๗,๘๘๓ ๗๒๔,๖๖๖ ๑๙,๕๙๐ 

     กาญจนบุรี    ๘๘๒,๑๔๖ ๗๓๑,๕๕๐ ๑๘,๘๘๔ 

     สุพรรณบุรี    ๘๔๙,๖๙๙ ๗๐๙,๓๗๔ ๑๕,๗๘๖ 

     นครปฐม    ๘๙๙,๓๔๒ ๗๔๗,๔๘๙ ๔๐,๓๔๗ 

     สมทุรสาคร    ๕๔๕,๔๕๔ ๔๕๐,๒๙๗ ๒๙,๓๔๗ 

     สมทุรสงคราม  ๑๙๔,๓๗๖ ๑๖๕,๔๐๓ ๑๘,๓๑๐ 

     เพชรบุร ี   ๔๗๘,๕๘๙ ๓๙๘,๔๖๓ ๒๖,๔๓๑ 

     ประจวบคีรีขันธ ์ ๕๓๔,๗๑๙ ๔๓๗,๗๒๖ ๒๓,๕๒๓ 

 ภาคเหนือ    ๑๒,๐๗๒,๔๒๑ ๑๐,๑๘๓,๐๕๒ ๑๘,๙๕๒ 

                                           

2 ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3 ข้อมูลจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒๓ 

ภาค และจังหวดั 

ฐานข้อมูล ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน2 

 (หน่วย : คน) 
จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน

อายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป๑ 

 (หน่วย : คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน3 

(หน่วย : บาท) 

     เชียงใหม่    ๑,๗๒๘,๒๔๒ ๑,๔๗๗,๙๐๔ ๑๔,๙๕๐ 

     ล าพูน    ๔๐๖,๓๘๕ ๓๕๑,๔๘๐ ๒๓,๘๓๔ 

     ล าปาง    ๗๕๒,๓๕๖ ๖๕๘,๐๔๐ ๒๐,๔๖๖ 

     อุตรดิตถ์    ๔๕๙,๗๖๘ ๓๘๙,๓๓๙ ๑๙,๒๓๙ 

     แพร ่   ๔๕๒,๓๔๖ ๓๙๒,๙๙๘ ๒๑,๗๙๖ 

     น่าน    ๔๗๙,๕๑๘ ๔๐๕,๔๑๑ ๑๗,๘๘๖ 

     พะเยา    ๔๘๒,๖๔๕ ๔๑๗,๗๕๖ ๑๗,๖๗๓ 

     เชียงราย    ๑,๒๗๗,๙๕๐ ๑,๐๘๘,๓๖๘ ๑๓,๔๙๗ 

     แม่ฮ่องสอน    ๒๗๓,๗๖๔ ๒๒๒,๐๗๘ ๑๕,๑๑๙ 

     นครสวรรค์    ๑,๐๗๑,๙๔๒ ๘๙๘,๖๗๐ ๒๑,๙๕๒ 

     อุทัยธานี    ๓๓๐,๙๐๖ ๒๗๓,๗๗๕ ๒๐,๑๑๕ 

     ก าแพงเพชร  ๗๓๐,๑๕๘ ๖๐๐,๔๓๗ ๒๐,๑๔๐ 

     ตาก    ๖๑๘,๓๘๒ ๔๙๓,๗๐๗ ๒๐,๐๗๙ 

     สุโขทัย    ๖๐๑,๗๑๒ ๕๐๗,๐๐๖ ๒๒,๒๕๒ 

     พิษณุโลก    ๘๖๓,๔๐๔ ๗๒๔,๒๒๑ ๑๙,๒๓๕ 

     พิจิตร    ๕๔๕,๙๕๗ ๔๕๖,๒๙๓ ๒๒,๑๐๑ 

     เพชรบูรณ์    ๙๙๖,๙๘๖ ๘๒๕,๕๖๙ ๒๑,๓๓๗ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒๑,๙๑๖,๐๓๔ ๑๘,๐๐๕,๑๓๓ ๒๑,๐๙๔ 

     นครราชสีมา  ๒,๖๒๘,๘๑๘ ๒,๑๖๖,๒๑๙ ๒๖,๓๗๖ 

     บรุีรัมย ์   ๑,๕๘๔,๖๖๑ ๑,๒๘๓,๕๖๖ ๑๘,๔๘๐ 

     สุรินทร ์   ๑,๓๙๕,๐๒๔ ๑,๑๓๖,๓๑๑ ๒๐,๓๑๕ 

     ศรีสะเกษ    ๑,๔๖๘,๗๙๘ ๑,๒๐๓,๑๖๑ ๑๘,๗๙๓ 

     อุบลราชธานี  ๑,๘๕๗,๔๒๙ ๑,๕๐๕,๐๙๖ ๒๐,๔๕๓ 

     ยโสธร    ๕๔๐,๑๘๒ ๔๕๐,๖๑๐ ๑๙,๕๑๘ 

     ชยัภมูิ    ๑,๑๓๘,๒๕๒ ๙๔๒,๔๙๓ ๒๓,๘๓๐ 

     อ านาจเจรญิ  ๓๗๖,๓๘๒ ๓๑๐,๐๐๕ ๒๑,๑๗๓ 

     บงึกาฬ    ๔๒๐,๖๔๗ ๓๓๔,๔๕๑ ๒๓,๗๖๗ 

     หนองบัวล าภ ู ๕๑๐,๐๗๔ ๔๑๖,๖๙๐ ๒๒,๕๕๓ 

     ขอนแก่น    ๑,๗๙๘,๐๑๔ ๑,๔๙๘,๖๑๙ ๒๑,๓๓๗ 

     อุดรธานี    ๑,๕๗๕,๑๕๒ ๑,๒๙๒,๔๙๙ ๒๒,๘๑๗ 

     เลย    ๖๓๘,๘๑๙ ๕๒๕,๘๑๔ ๒๐,๙๙๐ 

     หนองคาย    ๕๑๙,๕๘๐ ๔๒๗,๙๙๒ ๒๑,๒๐๗ 

     มหาสารคาม  ๙๖๔,๕๙๖ ๘๑๐,๐๑๒ ๑๘,๕๔๐ 

     ร้อยเอ็ด    ๑,๓๐๘,๑๖๖ ๑,๐๙๔,๔๔๔ ๑๙,๙๙๐ 

     กาฬสินธุ์    ๙๘๕,๒๐๓ ๘๑๖,๙๕๐ ๑๕,๔๕๒ 

     สกลนคร    ๑,๑๔๒,๗๓๗ ๙๒๖,๘๘๐ ๑๙,๒๘๑ 

     นครพนม    ๗๑๕,๓๙๙ ๕๗๙,๑๕๕ ๑๕,๘๐๔ 

     มุกดาหาร    ๓๔๘,๑๐๑ ๒๘๔,๑๖๖ ๒๒,๘๗๐ 
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๒๔ 

ภาค และจังหวดั 

ฐานข้อมูล ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน2 

 (หน่วย : คน) 
จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน

อายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป๑ 

 (หน่วย : คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน3 

(หน่วย : บาท) 

 ภาคใต้    ๙,๒๙๐,๗๐๘ ๗,๓๐๕,๔๔๕ ๒๖,๒๘๖ 

     นครศรีธรรมราช  ๑,๕๕๒,๕๓๐ ๑,๒๖๐,๒๑๔ ๒๕,๑๒๔ 

     กระบี ่   ๔๖๒,๑๐๑ ๓๕๓,๐๘๙ ๓๑,๐๑๒ 

     พังงา    ๒๖๔,๐๗๔ ๒๑๒,๓๒๐ ๒๘,๘๔๒ 

     ภเูก็ต    ๓๘๖,๖๐๕ ๓๐๓,๔๕๐ ๓๑,๕๐๐ 

     สุราษฎร์ธานี  ๑,๐๔๖,๗๗๒ ๘๓๖,๓๕๑ ๓๖,๔๖๖ 

     ระนอง    ๑๘๗,๕๓๖ ๑๕๒,๒๗๐ ๒๒,๐๓๕ 

     ชมุพร    ๕๐๕,๘๓๐ ๔๑๔,๗๘๗ ๒๙,๓๐๖ 

     สงขลา    ๑,๔๑๐,๕๗๗ ๑,๑๒๐,๑๐๙ ๒๗,๖๖๐ 

     สตูล    ๓๑๕,๙๒๓ ๒๔๐,๒๐๖ ๒๓,๒๐๙ 

     ตรัง    ๖๔๐,๗๙๓ ๕๑๓,๓๑๔ ๒๓,๓๐๙ 

     พัทลุง    ๕๒๒,๗๒๓ ๔๒๗,๔๙๔ ๒๑,๔๗๘ 

     ปตัตานี    ๖๙๔,๐๒๓ ๕๐๙,๓๗๖ ๑๗,๕๑๓ 

     ยะลา    ๕๑๘,๑๓๙ ๓๘๑,๑๔๕ ๑๕,๕๘๔ 

     นราธิวาส    ๗๘๓,๐๘๒ ๕๘๑,๓๒๐ ๑๙,๘๙๐ 

 โดยส าหรับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด (๒,๘๐๐ ตัวอย่าง) คิดเป็น ๕๖๐ ตัวอย่าง 

หน่วยงาน/องค์กร ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อม
หรือสนใจในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนี้อาจ
รวมถึงผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น ด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเนื้อหาเพ่ือให้บริการ และมีการหาเงินทุนเพ่ือผลิตรายการอยู่แล้วในพ้ืนที่ให้บริการนั้น ๆ โดยก าหนด
ขอบเขตของพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลตามสถานีหลักของแผนความถี่วิทยุก าหนดช่องความถี่วิทยุและเงื่อนไขการ
ใช้งานส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 ดังตารางที่ ๓-๒ ซึ่งมีจ านวนสถานีหลัก
ทั้งหมดจ านวน ๓๙ สถานี และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป จึงท าการแบ่งกลุ่มของสถานี
ฐานเป็นรายภาคของกรมกรมปกครอง เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มตัวอย่างประชากรทั่วไป รายละเอียด
ตามตารางท่ี ๓-๒ 

ตารางท่ี ๓-๒ ตารางแสดงต าแหน่งและที่ตั้งของสถานีหลัก 

ล าดับ ชื่อสถานี ประเภท ภูมิภาค ที่อยู่ 
๑ กรุงเทพ M พิเศษ อาคารใบหยก 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

๒ กาญจนบุร ี M กลาง ต.หนองบวั   อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี
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๒๕ 

ล าดับ ชื่อสถานี ประเภท ภูมิภาค ที่อยู่ 
๓ สิงห์บุร ี M กลาง ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุร ี
๔ ระยอง M กลาง เขายายดา ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 
๕ สระแก้ว M กลาง บ้านคลองนางชิง ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 

๖ ตราด M กลาง เขาวงเวียน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

๗ ประจวบคีรีขันธ ์ M กลาง เขาทุ่งกระต่ายขัง ต.ค่ันกะได อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๘ นครราชสีมา M อีสาน หนองเป็ดน้ า  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

๙ ชัยภูม ิ M อีสาน ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว   ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชยภูมิ 
๑๐ สุรินทร์ M อีสาน ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
๑๑ ศรีสะเกษ M อีสาน ต.ซ า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

๑๒ อุบลราชธาน ี M อีสาน ต.หนองบก กิ่ง อ.เหล่าเสือโกก๊ จ.อบุลราชธาน ี

๑๓ มุกดาหาร M อีสาน ถนนชยางกูร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
๑๔ ร้อยเอ็ด M อีสาน ถ.รฐกิจไกลคลา ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 

๑๕ ขอนแก่น M อีสาน บ.พรหมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

๑๖ เลย M อีสาน ภูผาสาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 

๑๗ อุดรธาน ี M อีสาน บานธาต ุอ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

๑๘ บึงกาฬ M อีสาน สามยอดเทวกุล อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

๑๙ สกลนคร M อีสาน ภูพาน ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

๒๐ เชียงใหม่ M เหนือ ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
๒๑ แม่ฮ่องสอน (ดอย

กองมู) 
M เหนือ ดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

๒๒ ล าปาง M เหนือ ดอยโตน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 
๒๓ เชียงราย M เหนือ ดอยปุย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

๒๔ น่าน M เหนือ เขาหินแกว้ ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.น่าน 

๒๕ แพร ่ M เหนือ ดอยปกกะโลง้  ต.ไทรย้อย อ.เมือง จ.แพร่ 
๒๖ อุตรดิตถ ์ M เหนือ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
๒๗ สุโขทัย M เหนือ ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

๒๘ ตาก M เหนือ เขา 1010 ถ.ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

๒๙ นครสวรรค์ M เหนือ เขากบ ถ.อมรินทร์วิถี ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

๓๐ เพชรบูรณ์ M เหนือ ต.วังชมภู กิ่งอ าเภอวงชมภ ูอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

๓๑ ชุมพร M ใต้ สามแก้ว ต. บางลึก  อ.เมือง จ.ชุมพร 
๓๒ ระนอง M ใต้ เขาเมืองสูง ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 
๓๓ สุราษฎร์ธาน ี M ใต้ เขาท่าเพชร ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
๓๔ ภูเก็ต M ใต้ เขาโต๊ะแซะ ถ.เขารงใน ต.รษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

๓๕ นครศรีธรรมราช M ใต้ ถ.นครศรีธรรมราช-หัวไทร  ต.ท่าเรือ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

๓๖ ตรัง M ใต้ บานควนกุน  ต.เขาวิเศษ อ.วงวิเศษ จ.ตรัง 
๓๗ สงขลา M ใต้ เขาคอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
๓๘ สตูล M ใต้ ควนขี้หมา อ.เมือง จ.สตูล 

๓๙ ยะลา M ใต้ เขาปกโย๊ะ อ.บนนังสตา จ.ยะลา 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๒๖ 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน/องค์กร มีสัดส่วนในการเก็บข้อมูลร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี
จ านวน ๒,๒๔๐ คน 

โดยแผนความถี่วิทยุก าหนดช่องความถี่วิทยุและเงื่อนไขการใช้งานส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล DVB-T2 (Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System) 
ในช่วงย่านความถี่วิทยุย่าน ๕๑๐ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๘ เมกะเฮิรตซ์ ก าหนดให้มี
เขตบริการจ านวนทั้งสิ้น ๓๙ เขตบริการ ซึ่งการแบ่งเขตบริการจะค านึงถึงข้อจ ากัดทางเทคนิคเป็นหลัก โดยแต่
ละเขตบริการประกอบด้วย ๑ สถานีหลัก และสถานีเสริมอีกจ านวนหนึ่ง ทั้งประเทศมียอดรวมจ านวน ๓๙ เขต
บริการ ประกอบด้วย ๓๙ สถานีหลัก ๑๓๒ สถานีเสริม ดังรายละเอียดในรูปที่ ๓-๓ 

 
รูปที ่๓-๓ เขตบริการ สถานีหลัก [M] และสถานีเสริม [A๑, A๒ และ A๓]  



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๒๗ 

ในการเก็บข้อมูลตามภาคต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชากร และมีลักษณะตามประชากร  
๒ กลุ่มตัวอย่างหลัก และเพ่ือไม่ให้มีการให้น าหนักกับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน และร้อยละของจ านวนประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ ก าหนดพ้ืนที่ ๕ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และตอนพิเศษ โดยเป็นการก าหนดภูมิภาคตามส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละภูมิภาค โดยน าจ านวนประชากรของภูมิภาค
นั้นหารด้วยจ านวนประชากรรวมทั้งหมด ส าหรับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปแล้วคูณด้วย ๑๐๐ (แสดงใน
ตารางที่ ๓-๓ ส่วนกลุ่มหน่วยงาน/องค์กร ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน/องค์กรจ าแบ่งสัดส่วนโดยให้น้ าหนัก
ของแต่ละสถานีฐานเท่า ๆ กัน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๓-๔ 

ตารางท่ี ๓-๓ แสดงจ านวนประชากร ร้อยละของประชากรในแต่ละภูมิภาค 

ภาค 
จ านวน 

(คน) 
ร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ตอนพิเศษ ๔,๘๓๓,๑๕๖ ๘.๙ ๕๐ 

ภาคกลาง ๑๓,๘๔๔,๙๑๕ ๒๕.๖ ๑๔๓ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘,๐๐๕,๑๓๓ ๓๓.๒ ๑๘๖ 

ภาคเหนือ ๑๐,๑๘๓,๐๕๒ ๑๘.๘ ๑๐๕ 

ภาคใต ้ ๗,๓๐๕,๔๔๕ ๑๓.๕ ๗๖ 

รวม ๕๔,๑๗๑,๗๐๑ ๑๐๐ ๕๖๐ 

เมื่อน าข้อมูลเขตบริการทั้ง ๓๙ สถานีหลักมาวิเคราะห์แยกเป็นภูมิภาค สามารถแยกพิจารณาได้ดัง
ตารางที่ ๓-๔ 

  



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๒๘ 

ตารางท่ี ๓-๔ รายช่ือตัวแทนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาค 

ภาค 

จ านวน
สถานี
หลัก 

ร้อยละ
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

รายช่ือจังหวัด 

กรุงเทพฯ/ตอนพิเศษ ๑ ๓ ๕๘ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสงคราม 

กลาง ๖ ๑๕ ๓๔๕ กาญจนบุรี สิงห์บุรี ระยอง สระแก้ว ตราด 
ประจวบคี รี ขันธ์  สุพรรณบุ รี  สระบุรี  
จันทบุรี ปราจีนบุรี 

เหนือ ๑๑ ๒๘ ๖๓๒ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง เชียงราย 
น่ า น  แ พ ร่  อุ ต ร ดิ ต ถ์  สุ โ ข ทั ย  ต า ก 
นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  ล าพูน พะเยา 
ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี 

ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

๑๒ ๓๑ ๖๙๐ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
เลย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร บุรีรัมย์ 
อ านาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธุ์ หนองบัวล าภู 
นครพนม 

ใต้ ๙ ๒๓ ๕๑๗ ชุ มพร  ร ะนอง  สุ ร าษฎ ร์ ธ านี  ภู เ ก็ ต 
นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ยะลา* 
พังงา กระบี่ นราธิวาส* 
หมายเหตุ: *ยกเว้นการเก็บข้อมูลในจังหวัด 
ยะลา และนราธิวาส 

รวม ๓๙ ๑๐๐ ๒,๒๔๒  

   



พัฒนาหลักสตูรการอบรมบริหารจัดการเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับบรกิารโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๒๙ 

ดังนั้นเมื่อน ามารวมกับข้อมูลจากการเก็บประชากรทั่วไป จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภูมิภาค แสดง
ไดด้ังตารางที่ ๓-๕ 

ตารางท่ี ๓-๕ จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาค 

ภาค ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน/องค์กร รวม 

ตอนพิเศษ ๕๐ ๕๘ ๑๐๘ 

ภาคกลาง ๑๔๔ ๓๔๕ ๔๘๙ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘๖ ๖๙๐ ๘๗๖ 

ภาคเหนือ ๑๐๖ ๖๓๒ ๗๓๘ 

ภาคใต ้ ๗๖ ๕๑๗ ๕๙๓ 

รวม ๕๖๒ ๒,๒๔๒ ๒,๘๐๔ 

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บแต่ละภูมิภาคแล้ว จึงด าเนินการเลือกจังหวัดเพ่ือเป็น
ตัวแทนในแต่ละภูมิภาค ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาให้น้ าหนักแต่ละจังหวัดเท่ากัน เนื่องจากในการเก็บข้อมูลใน
ครั้งนี้เป็นการด าเนินการส ารวจความต้องการโดยรวม และความต้องการขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงาน/องค์กร
โดยรวม ดังนั้นการให้ค่าน้ าหนักเพ่ือเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัดจึงมีความส าคัญที่เท่ากันและดังรายละเอียดใน
ตารางที่ ๓-๖  
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๓๐ 

ตารางท่ี ๓-๖ แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัด จ าแนกตามภูมิภาค 

ภาค 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชาชนทั่วไป 

(หน่วยเป็น ราย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยงาน/องค์กร 
(หน่วยเป็น ราย) 

จ านวนจังหวัด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ทั่วไป 

ต่อจังหวัด 

(หน่วยเป็น ราย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
หน่วยงาน/ องค์กร ต่อจังหวัด 

(หน่วยเป็น ราย) 
รายชื่อจังหวดั 

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล /  
ตอนพิเศษ 

๕๐ ๕๘ ๓ ๑๗ ๑๙ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสงคราม 

กลาง ๑๔๔ ๓๔๕ ๑๐ ๑๔ ๓๕ กาญจนบุรี สิงห์บุรี ระยอง สระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ 
สุพรรณบุรี สระบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี 

เหนือ ๑๘๖ ๖๙๐ ๑๗ ๑๑ ๔๑ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 
สุ โขทัย  ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์  ล าพูน พะเยา 
ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี 

ตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

๑๐๖ ๖๓๒ ๑๘ ๖ ๓๕ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เลย อุดรธานี บึงกาฬ 
สกลนคร  บุ รี รั มย์  อ านาจ เจริญ  ย โสธร  กาฬสินธุ์  
หนองบัวล าภู นครพนม 

ใต ้ ๗๖ ๕๑๗ ๑๐* ๘ ๕๒ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง 
สงขลา สตูล ยะลา* พังงา กระบี่ นราธิวาส* 
หมายเหตุ: *ยกเว้นการเก็บข้อมูลในจังหวัด ยะลา และ
นราธิวาส 

รวม ๕๖๒ ๒,๒๔๒ ๕๘    
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๓๑ 

 เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) และใช้วิธีสุ่มสถานที่ในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างในระดับหน่วยตัวอย่างจะใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)  

๓.๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจ คือแบบสอบถาม “ความคาดหวังของประชาชน 
และความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กร ส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน”  

๓.๑.๓ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

 ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในรูปแบบของ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังนี้ 

 - การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่หรือประเภท และ
น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ เพ่ือแสดงจ านวนของข้อมูล  (ในการส ารวจครั้งนี้ ความถี่ คือ 
จ านวนคน)  

 - การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการหาค่ากลาง ที่เป็น
ตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุด เพ่ือใช้สรุปผลของข้อมูลในภาพรวม โดยในการส ารวจนี้ใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) ซึ่งเป็นค่าท่ีได้จากการน าข้อมูลทุกจ านวนมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 สูตรการค านวณ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =  N

x

N

i

i
 1

 

 เมื่อ คือ ผลบวกของข้อมูลทุกจานวน N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 - การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหาค่าที่ระบุต าแหน่งของข้อมูล หรือแสดงการ
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ในการส ารวจนี้ใช้การแสดงร้อยละ (Percentage)  

 สูตรการค านวณ คือ ค่าร้อยละ 

× 100 

 เมื่อ n คือ จ านวนที่สนใจ 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๓๒ 

 N คือ จ านวนทั้งหมด 

 - การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นวิธีการหาค่าที่ใช้แสดงความแตกต่างของข้อมูล
แต่ละตัวในแต่ละชุด ที่ท าให้การเปรียบเทียบผลค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีค่าเท่ากัน โดยจะน าค่าจากการวัดการกระจายมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือให้พิจารณาความแตกต่างในระดับมากหรือน้อยโดยในการส ารวจนี้ใช้ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งเป็นค่าของการวัดการกระจายที่ได้หาได้จากรากท่ีสองของคะแนน
ทุกค่าท่ีเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลยกก าลังสอง 

 สูตรการค านวณ คือ .. = √∑ ( −)2
=1

 − 1⁄  

 เมื่อ คือ ผลรวมของทุกค่าท่ีห่างจากค่ากลางของข้อมูล 

 n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

๓.๑.๔ ก าหนดการเก็บข้อมูล 

 ส าหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานราชการ/เอกชน และประชาชนทั่วไป จะใช้ระยะเวลา ๒ เดือน โดยคาดว่าจะด าเนินการในช่วง
ระหว่างกลางเดือน สิงหาคม ถึง กลางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังก าหนดการนี้ 

 
รูปที่ ๓-๔ ก าหนดการเก็บข้อมูลในแต่ละภูมิภาค 

  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ตอนพิเศษ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

เดือน สิงหาคม
สัปดาห์ ท่ี

เดือน กันยายน เดือน ตุลาคม
กิจกรรมเก็บข้อมูล

ระยะเวลาด าเนินการ
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๓๓ 

ก าหนดการเก็บข้อมูลแยกรายภาคดังนี้ 

- ตอนพิเศษ ก าหนดการคือ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนสิงหาคม 

- ภาคกลาง ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนสิงหาคม ถึง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกันยายน 

- ภาคเหนือ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน ถึง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนสิงหาคม ถึง สัปดาห์ที่  
๒ ของเดือนกันยายน 

- ภาคใต้ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน ถึง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนตุลาคม 

๓.๒ การศึกษาสภาพตลาดในประเทศไทย 

 การศึกษาข้อมูลสภาพตลาดเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยจะด าเนินการพิจารณากรณีศึกษา
ข้อมูลสภาพตลาดภายในประเทศเพ่ือพิจารณาสถานะปัจจุบัน และความสอดคล้องในการด าเนินกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลน าไปวิเคราะห์ช่องว่าง 
(Gap Analysis) 

๓.๓ การศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

 การศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจของกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละประเทศเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับบริบทของ
ประเทศไทย การศึกษาข้อมูลการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ประเทศต่าง ๆ จ านวนสี่ภูมิภาค (Region) ดังนี้ 

• อาเซียน (ASEAN) 
• เอเชีย (ASIA)  
• อเมริกา (United State of America) และ 

• ยุโรป (Europe) 

๓.๔ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) 

 ส าหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือน าเสนอเค้าโครงหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จะจัดขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็น
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๓๔ 

จ านวน ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคละ ๑ ครั้ง) ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ โดยแต่ละภูมิภาคจะด าเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ที่จังหวัดเป้าหมาย ดังนี้ 

- ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และ 

- ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) ทั้ง ๔ ภูมิภาคดังกล่าว จะจัดขึ้นน
ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังก าหนดการนี้ 

 
รูปที่ ๓-๕ ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) แต่ละภูมิภาค 

ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group) แยกรายภาคดังนี้ 

• ภาคกลาง ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๑ ถึง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกันยายน 

• ภาคเหนือ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ถึง สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกันยายน 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๑ ถึง สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ตุลาคม 

• ภาคใต้ ก าหนดการคือ ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ถึง สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม 

  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ระยะเวลาด าเนินการ

กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group)

เดือน กันยายน เดือน ตุลาคม
สัปดาห์ท่ี
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๓๕ 

สารบัญ 

๑. การศึกษาข้อมูลการด าเนินการให้บริการในต่างประเทศ ...................................................... ๓๗ 

๑.๑ ทวีปอเมริกาเหนือ ............................................................................................................... ๓๘ 

๑.๑.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา ................................................................................................. ๓๘ 

๑.๒ ทวีปยุโรป ........................................................................................................................... ๔๐ 
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๑.๓ ทวีปเอเชีย .......................................................................................................................... ๔๓ 

๑.๓.๑ ประเทศอินโดนีเซีย ..................................................................................................... ๔๓ 

๑.๓.๒ ประเทศญี่ปุ่น .............................................................................................................. ๔๕ 

๑.๔ ทวีปออสเตรเลีย ................................................................................................................. ๔๖ 

๑.๔.๑ ประเทศออสเตรเลีย .................................................................................................... ๔๖ 
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๒.๑.๗ ระดับความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
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๒.๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน .......... ๖๒ 

๒.๑.๙ ความคาดหวังที่จะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
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๓๗ 

บทท่ี ๔ ผลการศึกษาการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน 

๔.๑ การศึกษาข้อมูลการด าเนินการให้บริการในต่างประเทศ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการเลือกกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่เป็นต้นแบบการให้บริการโทรทัศน์
ชุมชนที่เป็นเลิศ โดยวางกรอบในการเลือกให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาค ทั้งภูมิภาคเอเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย และ
อเมริกา ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโดยเน้นประเทศที่มีการด าเนินกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่ชัดเจน คือ มุ่งให้บริการชุมชนเพ่ือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
และเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างพลังของ
ชุมชนให้มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชนของประเทศไทย 

กรณีศึกษาที่เลือกมานี้ เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่  และ 
มีประชากรจ านวนมาก มีศักยภาพทางด้านการศึกษา มีการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้มีการศึกษาครอบคลุมครบทุกมาตรฐานของระบบทีวีดิจิตอลที่
ถูกใช้ในแต่ละประเทศ จึงท าการคัดเลือกประเทศเป็นกรณีศึกษาทั้งสิ้นจ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย (ระบบ DVB-T) ประเทศญี่ปุ่น (ระบบ ISDB-T) ประเทศออสเตรเลีย (ระบบ DVB-T) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ระบบ ATSC)  และประเทศอังกฤษ (ระบบ DVB-T2) ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

รูปที่ ๔-๑ ประเทศที่ด าเนินการศึกข้อมูลการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
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๓๘ 

ตารางท่ี ๔-๑ กรณีศึกษาประเทศต่าง ๆ 

ทวีป ประเทศ 

อเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา 
ยุโรป อังกฤษ 

เอเชีย ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย 

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 

ผลการศึกษาการด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชุนของแต่ละประเทศ
ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๒ ทวีปอเมริกาเหนือ  

๔.๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชุนของประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ได้
วางกรอบในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง • มุ่ งให้บริการชุมชนเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ (Public 

Interest) ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร  
• เป็นเครื่องมือของรัฐในการดึงดูด และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ช า ติ  ( Helps Government Engage with 

Citizens)  
• มีบทบาทเหมือนกับ Non Profit Institutionเปรียบประดุจ
เป็นห้องสมุด หรือพิพิธภัณฑ์ (Museum) 
• ท าหน้าที่สรรค์สร้างเนื้อหา สาระที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  
(Create UNIQUE  Local Content) เพ่ือการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

• เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับชุมชน และเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพัฒนาท้องถิ่น 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชมุชน 

๓๙ 

หัวข้อ รายละเอียด 

รูปแบบ  •  การส่ งผ่ านของ เสี ย งและวิ ดิ โ อ โดยสัญญาณดิ จิ ตอล 

(Digital Television)  
•  รู ป แ บ บ ก า ร อ อ ก อ า ก า ศ มี ร ะ บ บ เ สี ย ง ห ล า ย ภ า ษ า  
(Multi-language) 
• รูปแบบรายการมีลักษณะเป็น Interactive คือมีการโต้ตอบ
ระหว่างการน าเสนอเนื้อหาในช่วงระหว่างการออกอากาศ 

เนื้อหา (Content ) • ด้านการศึกษา 
• ข่าว (News) ข้อมูล (Information)  หรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น 

• ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น 

• ดนตรี และบันเทิง 
• กีฬา 
• การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น 

การบริหาร  •การงานบริหารงานของโทรทัศน์ชุมชนบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหาร (Board Committee) ภายใต้การก ากับดูแล
ของภาครัฐ    
• ชุมชนเป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยคนในท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลกลุ่ม สถาบัน และองค์การ การจัดตั้งและการ
ด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ  
• เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ชุมชนของประเทศ 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น 

การผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(Source of Information) 

• In House Studio 

• สถาบันการศึกษา 
• สถานีโทรทัศน์ชุมชนตามพ้ืนที่ ที่ครอบคลุมของสัญญาณแพร่
ภาพรัศมีท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาล 

• Voice of America 
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๔๐ 

หัวข้อ รายละเอียด 

แหล่งเงินทุน / การสนับสนุนด้าน
การเงิน  

• ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

• ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน (Production Fee) 
• ค่าสมาชิก 

การตลาด • ใช้การสื่อสารด้วยลักษณะการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  
(Public Relation)  
• ใช้การสื่อสารในชุมชน ลักษณะมวลชนสัมพันธ์ 

เครือข่าย  • เชื่อมต่อกับสื่อของรัฐ (PBS)  
• เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาในชุมชน ท้องถิ่น 

• เชื่อมต่อกับเครือข่ายในชุมชน  

๔.๓ ทวีปยุโรป  

๔.๓.๑ ประเทศอังกฤษ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนของประเทศอังกฤษครั้งนี้ มีกรอบ
ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง • เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจของผู้ให้บริการ
และประชาชนในชุมชน ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในโลก ผ่านข่าวสาร 
สารสนเทศและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้น
เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับชุมชนนั้น ๆ 

• เพ่ือกระตุ้นให้ความสนใจและความรู้ ในเรื่องของศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
ผ่านทางเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสนับสนุนให้มีการ
เรียนรู้อย่างไม่ต้องเป็นทางการ 

• เพ่ือสื่อถึงและสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท้องถิ่นที่มีร่วมกัน ผ่านรายการที่
สร้างขึ้นในระดับชุมชนหรือมีการเชิญประชาชนในชุมชนมาร่วม
ออกความเห็น 
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๔๑ 

หัวข้อ รายละเอียด 

• เพ่ือสร้างส านึกในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ความคิดผ่านรายการที่แสดงถึงชีวิตของกลุ่มชนอ่ืน ๆ โดยเน้น
ไปที่กลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ชม 

• เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการที่มีอยู่
ในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการใช้สิทธิ์
ตามระบอบประชาธิปไตย และค าแนะน าหรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

รูปแบบ  • เป็นรายการโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลโดยอาจจะ
อยู่ในรูปแบบของการส่งทางเคเบิ้ลหรือดาวเทียม (กรณีของ 
Channel M ใน Manchester)  หรือใช้กล่องรับสัญญาณที่
เชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ลของโครงการ (กรณีของ Carpenters 

Connect ใน East London) 
• Link ส าหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ท้องถิ่นและเว็บโฆษณา (กรณี
ขอ ง  Channel M ใ น  Manchester)  ห รื อ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
อินเตอร์เน็ตเช่น E-mail เว็บไซต์ของโครงการและรายการ
บันเทิงอ่ืน ๆ ผ่านกล่องรับสัญญาณที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย 
เคเบิ้ลของโครงการ (กรณีของ Carpenters Connect ใน East 

London) 
เนื้อหา (Content ) Channel M ใน Manchester 

• ข่าวท้องถิ่น 

• รายการบันเทิงและกีฬาท้องถิ่น 

• มี Link ไปยังผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
• รายการบันเทิงจากผู้ผลิตในประเทศแคนาดา CHUM (เพลง, 
แฟชั่น, และโชว์) 
Carpenters Connect ใน East London 

• ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง (Civic Information) 
• ภาพยนต์ที่สร้างโดยชุมชน 

• ข่าวกิจกรรมในชุมชน 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชมุชน 

๔๒ 

หัวข้อ รายละเอียด 

• รายการจากสถานีโทรทัศน์หลัก 

• มีบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ E-mail 

เว็บไซต์เพ่ือติดต่อกับเจ้าของโครงการ และสามารถเข้าถึงวิดีโอ
และรายการบันเทิงอ่ืน ๆ 

การบริหาร  Channel M ใน Manchester 

• ได้รับการสนับสนุนจาก Guardian Media Group ซึ่งเป็น
เจ้าของรายการข่าวช่วงเย็นของ Manchester และหนังสือพิมพ์
กับวิทยุในพื้นท่ี และมีพนักงานเต็มเวลา 104 คน (ในปี 2006) 
Carpenters Connect ใน East London 

• โครงการนี้มีคณะกรรมการ Newham Council เป็นผู้น า มี
เจ้าหน้าที่ท างานแบบ Full-time 1 คน Part-time 2 คน และ 
อาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าจ้างอีกจ านวนหนึ่ง รวมถึงใครก็ตามที่มี
ความสนใจจะเข้าร่วม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง •  เงื่อนไขตามใบอนุญาตของ Public Service Television 

Broadcasting (PSB) 
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ License ในการให้บริการ 
Digital Local TV ตามค า สั่ ง ข อ ง  Secretary of State for 

Culture Media and Sport 

การผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(Source of Information) 

Channel M ใน Manchester 

• ทีมผลิตรายการข่าว รายการบันเทิงท้องถิ่นและกีฬา 
• มหาวิทยาลัย Salford University Media School ให้เข้าดู
สารคดีและผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษา 
• รายการจาก CHUM ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรายการบันเทิงขนาด
ใหญ่ของประเทศแคนาดา 
Carpenters Connect ใน East London 

• ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๔๓ 

หัวข้อ รายละเอียด 

• รายการที่ผลิตขึ้นเองจากประชาชนผู้สนใจ ซึ่งจะได้รับ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ของ
สถานี 

แหล่งเงินทุน / การสนับสนุนด้าน
การเงิน  

Channel M 

• โฆษณาจากผู้สนับสนุนในท้องถิ่น 

• Link ไปยังเว็บไซต์ท้องถิ่นและ Commercial Portals 

• ทุนจากบริษัทผู้ผลิตรายการสื่อ 

Carpenters Connect 

• ได้รับการสนับสนุนจาก Department for Education and 

Skills และ Office of the Deputy Prime Minister ภายใต้
โครงการ e-innovations 

การตลาด • ใช้การกระจายบน multi-platform เพ่ือขยายกลุ่มผู้ชม 

เครือข่าย  • ใช้เครือข่ายของโครงการ 

• เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษา 

๔.๔ ทวีปเอเชีย 

๔.๔.๑ ประเทศอินโดนีเซีย 

ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนของประเทศอินโดนีเซีย มีกรอบใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง • มุ่งให้บริการชุมชนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ  
(Public Interest) 
• ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร 

• อ านวยความสะดวกในกระบวนการการเรียนรู้ และขยาย
โอกาสในการเรียนรู้ เช่น ด้านการศึกษา เป็นต้น 

• เพ่ือความสะดวก ความสุขของประชาชนที่รัฐสามารถจัด
ให้บริการสาธารณะให้แก่ชุมชน (Welfare for Community) 
• เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเป็นเครื่องมือและ
กลไกในการพัฒนาท้องถิ่น 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชมุชน 

๔๔ 

หัวข้อ รายละเอียด 

รูปแบบ  • การส่งผ่านของเสียงและวิดิโอโดยสัญญาณดิจิตอล  
(Digital Television)  
• การออกอากาศมีระบบเสียงหลายภาษา (Multi-language) 
• รูปแบบรายการมีลักษณะเป็น Interactive คือมีการโต้ตอบ
ระหว่างการน าเสนอเนื้อหาในช่วงระหว่างการออกอากาศ 
เช่นการแสดงความคิดเห็น 

เนื้อหา (Content ) • ด้านการศึกษา 
•  ข่ าว  (News)  ข้อมูล  ( Information)  หรือสาระที่ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

• ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่น 

• ดนตรี และบันเทิง 
• กีฬา 

การบริหาร  • การงานบริหารงานของโทรทัศน์ชุมชนบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหาร (Board Committee) ภายใต้การก ากับ
ดูแลของภาครัฐ    
• ชุมชนเป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยคนในท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ชุมชนของประเทศ 

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น 

การผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(Source of Information) 

 • In House Studio 

 • สถาบันการศึกษา 
 • สถานีโทรทัศน์ชุมชนตามพ้ืนที่ ที่ครอบคลุมของสัญญาณ
แพร่ภาพรัศมีที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล 

 • You Tube 

แหล่งเงินทุน / การสนับสนุนด้านการเงิน   • ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 • เงินที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา นักศึกษา (Student Fee ) 
 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน (Production Fee) 
 • ค่าสมาชิก (Member Fee) 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๔๕ 

หัวข้อ รายละเอียด 

การตลาด  • ใช้การสื่อสารด้วยลักษณะการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  
(Public Relation)  

 • ใช้การสื่อสารในชุมชน ลักษณะมวลชนสัมพันธ์ 
เครือข่าย   • เชื่อมต่อกับสื่อของรัฐ (PBS)  

 • เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาในชุมชน  ท้องถิ่น  
 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายในชุมชน  
 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายภาครัฐที่ก ากับดูแล 

๔.๔.๒ ประเทศญี่ปุ่น 

ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนของประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ได้วางกรอบใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง • เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ 

• เพ่ือให้บริการข่าวสารแก่ชุมชน 

รูปแบบ  • เป็นการถ่ายทอดผ่านสายเคเบิลโดยมักจะน าเสนอรายการ
ภายในท้องถิ่นร่วมกับรายการโทรทัศน์หลักที่มีการแพร่ภาพอยู่
แล้ว 

เนื้อหา (Content ) • ข้อมูลแนะน าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม เทศกาล 
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชน 

• ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหวหรือสึนามิ 
• รายการที่ผลิตขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์เอง 
• รายการที่อาสาสมัครช่วยกันผลิต 

การบริหาร  • สถานีโทรทัศน์ชุมชนจะมีใบอนุญาต แต่จะไม่ได้บังคับว่า
จะต้องไม่ท าก าไรหรือต้องท าเพ่ือสาธารณะ ดังนั้นจึงมักจะมา
จากความสมัครใจของทางสถานีเอง 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๔๖ 

หัวข้อ รายละเอียด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ใช้กฎหมายเดียวกับที่ใช้ควบคุมสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ไม่มี

กฎหมายควบคุมพิเศษหรือแตกต่างออกไป 

การผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(Source of Information) 

• ทีมผลิตรายการข่าว รายการบันเทิงท้องถิ่นและกีฬา 
• ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติ 
• ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครช่วยผลิตรายการ 
• การน าเนื้อหาจากวิดีโอของสมาชิกในชุมชนมาน าเสนอ 
• รายการที่ได้รับมาโดยไม่คิดเงิน 

แหล่งเงินทุน / การสนับสนุนด้าน
การเงิน  

• เงินบริจาคท่ีได้มาจากทางเจ้าหน้าที่สถานีและผู้คนในชุมชน 

• โฆษณา 
• เงินช่วยเหลือที่บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีแบ่งมาให้ 
• สถานีโทรทัศน์ชุมชนบางสถานีได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะ
กรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 

• เงินช่วยเหลือจากธุรกิจในพ้ืนที่ 
การตลาด •  บริษัทเคเบิลท้องถิ่นมักจะอยู่ ใน พ้ืนที่ที่ รับสัญญาณส่ ง

ภาคพ้ืนดินได้ไม่ดี โดยในแต่ละพ้ืนที่มักจะมีผู้ให้บริการเพียงราย
เดียว 

• บริษัทเคเบิลท้องถิ่นจะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการรับสัญญาณไม่ดี 
บริษัทที่อยู่ในพื้นท่ีนั้นมักจะเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 

เครือข่าย  • ศูนย์แจ้งเตือนภัย 

• ประชาชนในท้องถิ่นท่ีเป็นอาสาสมัคร  
• องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  
• ชาวต่างชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น 

๔.๕ ทวีปออสเตรเลีย 

๔.๕.๑ ประเทศออสเตรเลีย 

ในการศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนของประเทศออสเตรเลียครั้งนี้ ได้
วางกรอบในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง • มุ่งให้บริการชุมชนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interest) 
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๔๗ 

หัวข้อ รายละเอียด 
• ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร 

• อ านวยความสะดวกในกระบวนการการเรียนรู้ และขยาย
โอกาสในการเรียนรู้ เช่น ด้านการศึกษา 
• เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศความเป็น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม เช่น 
ชนพื้นเมือง 
• เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

รูปแบบ  • การส่งผ่านของเสียงและวิดิโอโดยสัญญาณดิจิตอล  
(Digital Television)  
• มีระบบเสียงหลายภาษา (Multi-language) และมีบางสถานี
ที่เป็นภาษาพ้ืนเมืองของท้องถิ่น 

• รูปแบบรายการมีลักษณะเป็น Interactive คือมีการโต้ตอบ
ระหว่างการน าเสนอเนื้อหาในช่วงระหว่างการออกอากาศ 

เนื้อหา (Content ) เนื้อหารายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ชุมชนในออสเตรเลีย 
มีความเป็นท้องถิ่น (Localism) กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ชุมชน
ต้องผลิตและเผยแพร่รายการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นตามพ้ืนที่ ที่ครอบคลุมของสัญญาณแพร่ภาพที่ได้รับ
อนุญาต 

• ข่าว (News) ข้อมูล (Information)  หรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น 

• ด้านการศึกษา 
• ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ที่มีความหลากหลาย 

• ดนตรี และบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น 

• กีฬา 
• การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  การดูแลสวนดอกไม้ 
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๔๘ 

หัวข้อ รายละเอียด 
การบริหาร  •การงานบริหารงานของโทรทัศน์ชุมชนบริหารโดยคณะ

กรรมการบริหาร (Board Committee) ภายใต้การก ากับดูแล
ของภาครัฐ    
• ชุมชนเป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยคนในท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลกลุ่ม สถาบัน และองค์การ การจัดตั้งและการ
ด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ  
• เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ชุมชนของประเทศ 

• ใช้การก ากับดูแลร่วม (Co-regulation) โดยมี Community 

Broadcasting Association of Australia ร่วมร่าง Code of 

Ethics ร่วมกับ Australian Communications and Media  

Authority (หน่วยงานภาครัฐ)  
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น 

การผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
(Source of Information) 

• In House Studio 

• สถาบันการศึกษา 
• สถานีโทรทัศน์ชุมชนของคนพ้ืนเมืองในท้องถิ่นตามพ้ืนที่ที่
ครอบคลุมของสัญญาณแพร่ภาพรัศมีที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล 

แหล่งเงินทุน / การสนับสนุนด้าน
การเงิน  

• ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

• ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน (Production Fee) 
• ค่าสมาชิก 

การตลาด • ห้ามการโฆษณา แต่อนุญาตให้มีการประกาศการสนับสนุน
รายการของผู้สนับสนุน (Sponsorship announcement)  
• ใช้การสื่อสารในชุมชน ลักษณะมวลชนสัมพันธ์ 

เครือข่าย  • เชื่อมต่อกับสื่อของรัฐ (PBS)  
• เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาในชุมชน  ท้องถิ่น 

• เชื่อมต่อกับเครือข่ายในชุมชน 

• เชื่อมต่อกับเครือข่ายภาครัฐที่ก ากับดูแล 
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๔๙ 

๔.๖ รูปแบบการด าเนินธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชน จากกรณีศึกษาประเทศต่าง ๆ 
จ านวน ๕ ประเทศ 

ในการศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจของโทรทัศน์ชุมชนของประเทศต่าง ๆ ในครั้งนี้จะใช้ Business 

Model Canvas  ของ Dr. Alexander Osterwalder ชาวสวิสเซอร์แลนด์มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์แผนผัง
โมเดลธุรกิจ ประกอบด้วยปัจจัยที่ต้องจัดท า ๙ ประเด็น ดังนี้ 

๑) การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segments  )  

๒) ต าแหน่งแห่งคุณค่าในทัศนะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Value Propositions  )  

๓) ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับลูกค้า (Customer Relationships  )  

๔) ช่องทางเข้าถึงและส่งมอบสินค้าและบริการ (Distribution Channel) 
๕) สายธารแห่งรายได้ (Revenue Streams)   

๖) พันธมิตรหลัก (Key Partner) 
๗) กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
๘) ทรัพยากรส าคัญ (Key Resources)   
๙) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 

 
พันธมิตร :  KP  

- ผู้สนับสนุนสถานี 
- ผู้ผลิตรายการ 

- นักจัดรายการ พิธีกร 

- หน่วยงานภาครัฐ 

- สถาบันการศึกษา 
- ผู้น าท้องถิ่น 

กิจกรรมหลัก :  KA 

-  อ อ ก อ า ก า ศ ร า ย กา ร
โทรทัศน์ 
- จัดการศึกษา 
- สื่อสารภายในชุมชน 

คุ ณ ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า ห รื อ
บริการ: VP 

- การสื่อสารในชุมชน 

-  ประชาชนได้ รั บ ได้ รั บ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  เ ช่ น
การศึกษา ความรู้  ความ
บันเทิง 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า : CR 

- การมีระบบสมาชิก 

-  การจั ด ใ ห้มี ลั กษณะเ ป็น 
Interactive คือมีการโต้ตอบ
ระหว่างการออกอากาศ การ
แสดงความคิดเห็น  

กลุ่มลูกค้า : CS 

- ผู้ผลิตรายการ  
- สถาบันการศึกษา 
- ผู้สนับสนุนสถานี 
- ประชาชนในชุมชนที่สมคัร
เป็นสมาชิก 

 ทรัพยากรหลัก : KR 

- เงินลงทุน คน เทคโนโลยี  
- เนื้อหารายการ 

- วิทยาการด้านสื่อโทรทัศน์ 

ช่องทางเข้าถึงลูกค้า: DC  
- เครือข่ายของสถานีที่เชือ่มตอ่
กับชุมชน และเครือข่ายของรัฐ 

โครงสร้างต้นทุน  : CS 

- ค่าตอบแทนพนักงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ 

- ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนยี 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

รายได้หลัก   : RS  
- การสนับสนุนจากรัฐบาล 

- ผู้ผลิตรายการ( Production Fee ) 
- เงินจากผู้สนับสนุนสถานี ( Sponsorship Airtime) 
- ค่าสมาชิก 

- สถาบันการศึกษา นักศึกษา ( Student Fee) 
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๕๐ 

บทท่ี ๕ ผลการส ารวจข้อมูล 

การส ารวจข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนส ารวจความ
ต้องการ และความพร้อมในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ได้มีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากภูมิภาค และเขตบริการตามที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด ซึ่งปัจจุบันมี ๓๘ เขต กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ (รายละเอียด
ตัวอย่างในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามรายงานขั้นต้น) 

เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย โดยจะพิจารณาเลือกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานีหลักของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลก่อน และพิจารณาเลือก
จังหวัดที่เป็นสถานีย่อยหรือจังหวัดในเขตบริการเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขในการแบ่งตัวอย่างแล้ว
ในเขตบริการทั้ง ๓๘ เขตจะถูกสุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลจ านวนจังหวัดละ ๘๒ คนในภาคกลาง และน้อยสุดใน
ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือจังหวัดละ ๖๒ คน ซึ่งรวมทั้งประเทศจะได้กลุ่มตัวอย่างกับมาไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๔ 
ตัวอย่างรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี ๕-๑ กลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาค 

ภาค 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชาชนทั่วไป 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
องค์การ 

จ านวน
จังหวัด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทั่วไปต่อ

จังหวัด 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างองค์การ

ต่อจังหวัด 

รวม 
รวมทั้ง
ภูมิภาค 

กรุงเทพฯ/
ตอนพิเศษ 

๕๐ ๕๘ ๑ ๕๐ ๕๘ ๑๐๘ ๑๐๘ 

กลาง ๑๔๔ ๓๔๕ ๖ ๒๔ ๕๘ ๘๒ ๔๙๒ 

เหนือ ๑๘๖ ๖๙๐ ๑๑ ๑๗ ๖๓ ๘๐ ๘๘๐ 

ต ะ วั น อ อ ก 

เฉียงเหนือ 
๑๐๖ ๖๓๒ ๑๒ ๙ ๕๓ ๖๒ ๗๔๔ 

ใต้ ๗๖ ๕๑๗ ๘ ๑๐ ๖๕ ๗๕ ๖๐๐ 

รวม ๕๖๒ ๒,๒๔๒ ๓๘    ๒,๘๒๔ 

๕.๑ ผลการเก็บข้อมูล 

รายงานความก้าวหน้าฉบับนี้จะเป็นรายงานผลการเก็บข้อมูล ส่วนการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะ
เพ่ิมเติมในรายงานครั้งต่อไป ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น ๒,๙๕๔ ชุด ซึ่ง
มากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างพิจารณาไว้ในขั้นวางแผน แต่เนื่องจากแบบสอบถามที่ได้กลับมาบางฉบับอาจจะ
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๕๑ 

ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในรายงานครั้งต่อไปจะพิจารณาเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
ประมวลส าหรับน าเสนอในรายงานครั้งต่อไป 

การเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัดจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่มคือ ประชาชน และองค์การที่มี
ศักยภาพในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูล
จ าแนกตามภูมิภาค และจังหวัด ดังตารางด้านล่าง  

ตารางท่ี ๕-๒ จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภูมิภาคและจังหวัด 

ภาค/จังหวัด 
กลุ่มตัวอย่าง 

รวมจ านวน ประชาชน องค์กร 

กรุงเทพฯ/ตอนพเิศษ ๕๗ ๕๘ ๑๑๕ 
กรุงเทพฯ ๕๗ ๕๘ ๑๑๕ 

กลาง ๑๔๖ ๓๗๐ ๕๑๖ 
กาญจนบุรี ๒๔ ๕๘ ๘๒ 

ประจวบคีรีขนัธ์ ๒๕ ๖๓ ๘๘ 

ระยอง ๒๔ ๕๘ ๘๒ 

สระแก้ว ๒๒ ๗๖ ๙๘ 

สุพรรณบุรี ๒๔ ๕๗ ๘๑ 

ตราด ๒๗ ๕๘ ๘๕ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๗ ๖๓๗ ๗๕๔ 
ขอนแก่น ๑๐ ๕๓ ๖๓ 

ชัยภูมิ ๙ ๕๓ ๖๒ 

นครราชสีมา ๙ ๕๓ ๖๒ 

บึงกาฬ ๑๖ ๕๒ ๖๘ 

มกุดาหาร ๙ ๕๔ ๖๓ 

ร้อยเอด็ ๙ ๕๓ ๖๒ 

เลย ๙ ๕๓ ๖๒ 

ศรีสะเกษ ๙ ๕๔ ๖๓ 

สกลนคร ๙ ๕๓ ๖๒ 

สุรินทร์ ๑๐ ๕๓ ๖๓ 

อุดรธานี ๙ ๕๓ ๖๒ 
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๕๒ 

ภาค/จังหวัด 
กลุ่มตัวอย่าง 

รวมจ านวน ประชาชน องค์กร 

อุบลราชธานี ๙ ๕๓ ๖๒ 

ใต้ ๘๕ ๕๒๙ ๖๑๔ 
ชุมพร ๙ ๗๓ ๘๒ 

ภูเกต็ ๑๐ ๖๕ ๗๕ 

ระนอง ๑๐ ๖๗ ๗๗ 

สงขลา ๑๐ ๖๕ ๗๕ 

สตูล ๑๐ ๖๕ ๗๕ 

นครศรีธรรมราช ๑๐ ๖๔ ๗๔ 

ตรัง ๑๖ ๖๕ ๘๑ 

สุราษฎร์ธานี ๑๐ ๖๕ ๗๕ 

เหนือ ๒๐๓ ๗๕๒ ๙๕๕ 
เชียงราย ๑๗ ๖๓ ๘๐ 

เชียงใหม่ ๑๗ ๖๙ ๘๖ 

นครสวรรค์ ๒๐ ๖๓ ๘๓ 

น่าน ๑๗ ๖๓ ๘๐ 

เพชรบูรณ์ ๑๗ ๖๓ ๘๐ 

แพร่ ๒๖ ๑๑๓ ๑๓๙ 

แม่ฮ่องสอน ๑๗ ๖๕ ๘๒ 

ล าปาง ๒๑ ๖๓ ๘๔ 

อุตรดิตถ์ ๑๗ ๖๓ ๘๐ 

ตาก ๑๗ ๖๓ ๘๐ 

สุโขทัย ๑๗ ๖๔ ๘๑ 

รวมทั้งหมด ๖๐๘ ๒,๓๔๖ ๒,๙๕๔ 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลการเก็บข้อมูล ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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๕๓ 

๕.๑.๑ อายุของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๓๘ – ๕๒ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๖ รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  
๒๐ – ๓๗ ปี และจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า ๗๒ ปี รายละเอียดดังรูป
และตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี ๕-๓ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

ตารางท่ี ๕-๔ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ๑๕-๑๙ ปี ๙๗ ๓.๒๘ 

อาย ุ๒๐ – ๓๗ ปี ๑,๐๘๐ ๓๖.๕๖ 

อาย ุ๓๘ – ๕๒ ปี ๑,๓๓๗ ๔๕.๒๖ 

อาย ุ๕๓ – ๗๑ ปี ๔๔๐ ๑๔.๙๐ 

มากกว่า ๗๒ ปีขึ้น - - 
รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑.๒ เพศ 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๖ และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๑๙ ที่เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างเพศท่ี ๓ มีจ านวน ๒๕ ราย รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 

๓.๒๘%

๓๖.๕๖%

๔๕.๒๖%

๑๔.๙๐%
อายุ ๑๕-๑๙ ปี

อายุ ๒๐ - ๓๗ ปี

อายุ ๓๘ – ๕๒ ปี

อายุ ๕๓ – ๗๑ ปี
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๕๔ 

รูปที่ ๕-๑ แสดงสัดส่วนของเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

ตารางท่ี ๕-๕ แสดงจ านวนและสัดส่วนของเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย ๑,๕๓๕ ๕๑.๙๖ 

หญิง ๑,๓๙๔ ๔๗.๑๙ 

เพศท่ี ๓ ๒๕ ๐.๘๕ 

รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐ 

๕.๑.๓ อาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส าหรับอาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะท าให้ทราบว่ากลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
อาชีพหรือมีภาระหน้าที่ใด เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างไร ทั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๑ เป็นข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ 
รองลงมาจะเป็นท างานอิสระหรือเจ้าของกิจการคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๐ พนักงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ 
ที่เหลือจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 

  

๕๑.๙๖%

๐.๘๕%

๔๗.๑๙%
ชาย

เพศท่ี ๓

หญิง
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๕๕ 

รูปที่ ๕-๒ แสดงสัดส่วนอาชีพ/อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี ๕-๖ แสดงรายละเอียดของอาชีพ/หน้าที่รับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานราชการ ๑,๑๐๘ ๓๗.๕๑ 

อิสระหรือเจ้าของกิจการ ๖๔๔ ๒๑.๘๐ 

พนักงานเอกชน ๕๐๔ ๑๗.๐๖ 

นักเรียน/นักศึกษา ๒๔๑ ๘.๑๖ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๔๒ ๔.๘๑ 

เกษตรกร ๑๐๙ ๓.๖๙ 

พระสงฆ์ ๖๔ ๒.๑๗ 

รับจ้างทั่วไป ๒๙ ๐.๙๘ 

ประชาชน ๒๗ ๐.๙๑ 

ร้านค้า ๑๙ ๐.๖๔ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๔ ๐.๔๗ 

ค้าขาย ๑๒ ๐.๔๑ 

กิจการศาสนา ๑๐ ๐.๓๔ 

กิจการกระจายเสียง ๘ ๐.๒๗ 

๓๗.๕๑%

๒๑.๘๐%

๑๗.๐๖%

๘.๑๖%

๔.๘๑%

๓.๖๙%

๒.๑๗% ๐.๙๘% ๐.๙๑% ๒.๙๑%

ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานราชการ

อิสระหรือเจ้าของกิจการ

พนักงานเอกชน

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เกษตรกร

พระสงฆ์

รับจ้างทั่วไป

ประชาชน

อื่น ๆ
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๕๖ 

อาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

แม่บ้าน ๗ ๐.๒๔ 

กีฬา ๔ ๐.๑๔ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ/ช่างผีมือ ๔ ๐.๑๔ 

กลุ่มเกษตกร ๒ ๐.๐๗ 

ขับรถ ๒ ๐.๐๗ 

พ่อบ้าน ๑ ๐.๐๓ 

หจก. ๑ ๐.๐๓ 

บริษัท ๑ ๐.๐๓ 

กิจการทหาร/ความมั่นคง ๑ ๐.๐๓ 

รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐ 

๕.๑.๔ ลักษณะ/ประเภทของหน่วยงาน 

ส าหรับลักษณะ/ประเภทของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับข้อ ๒.๑.๓ อาชีพ/ภาระหน้าที่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่สัดส่วนของข้าราชการและพนักงานของรัฐในสัดส่วนสูงสุด โดยในส่วนของหน่วยงานมีสัดส่วน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๘ รองลงมาคือสถาบันการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐ และผู้ประกอบการร้อยละ 
๑๔.๒๕ รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 

รูปที่ ๕-๓ สัดส่วนลักษณะ/ประเภทของหน่วยงาน 

 

  

๒๖.๙๘%

๑๔.๙๐%

๑๔.๒๕%
๙.๖๑%

๘.๕๖%

๔.๔๗%
๒.๓๐%

๒.๑๗% ๑๖.๗๖%

หน่วยงานราชการ

สถาบันการศึกษา

ผู้ประกอบการ

กลุ่มเกษตรกร

บริษัท

ห้างหุ้นส่วน

หน่วยงานด้านการศึกษา

สมาคม
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๕๗ 

ตารางท่ี ๕-๗ แสดงลักษณะ/ประเภทของหน่วยงาน 

ลักษณะ/ประเภทของหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ ๗๙๗.๐๐ ๒๖.๙๘ 

สถาบันการศึกษา ๔๔๐.๐๐ ๑๔.๙๐ 

ผู้ประกอบการ ๔๒๑.๐๐ ๑๔.๒๕ 

กลุ่มเกษตรกร ๒๘๔.๐๐ ๙.๖๑ 

บริษัท ๒๕๓.๐๐ ๘.๕๖ 

ห้างหุ้นส่วน ๑๓๒.๐๐ ๔.๔๗ 

หน่วยงานด้านการศึกษา ๖๘.๐๐ ๒.๓๐ 

สมาคม ๖๔.๐๐ ๒.๑๗ 

อ่ืน ๆ ๔๙๕.๐๐ ๑๖.๗๖ 

รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑.๕ งานและภารกิจหลักของหน่วยงานหรือองค์การ 

เพ่ือทราบถึงภารกิจของหน่วยงานหรือหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือพิจารณาระดับความส าคัญ
ของแต่ละหน่วยงานว่าในการด าเนินการแต่ละภารกิจให้ความส าคัญกับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชนมากน้อยเพียงใด 

จากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีงาน และภารกิจในการให้/จัดการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ รองลงมาคือประกอบธุรกิจด้านค้าขายคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๖ และส่งเสริม และ/
อ านวยการด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑ จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้มีงานและ
ภารกิจหลักด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่างนี้ 
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๕๘ 

รูปที่ ๕-๔ แสดงสัดส่วนของงานและภารกิจหลักของหน่วยงานหรือองค์การ 

 
 

ตารางท่ี ๕-๘ แสดงรายละเอียดงานและภารกิจหลักของหน่วยงานหรือองค์การ 

งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน/องค์การ จ านวน ร้อยละ 

ให้/จัดการศึกษา ๕๙๐ ๒๔.๑๔ 

ธุรกิจค้าขาย ๕๔๔ ๒๒.๒๖ 

ส่งเสริม และ/อ านวยการด้านการศึกษา ๔๕๐ ๑๘.๔๑ 

ให้ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพ ๔๔๓ ๑๘.๑๓ 

ท าสื่อประชาสัมพันธ์ ๓๔๙ ๑๔.๒๘ 

ธุรกิจบริการ ๓๔๐ ๑๓.๙๑ 

ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมในชุมชน ๓๑๗ ๑๒.๙๗ 

ส่งเสริมกิจการศาสนา ๒๘๐ ๑๑.๔๖ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒๖๑ ๑๐.๖๘ 

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐

 ื่น ๆ

ให  ริการเคเ  ิทีวี

ด แ ด านสาธารณ ปโภค ัน้พืน้ฐาน

ผ ติ  าวชมุชนแ ะท  งถิ่น

งานด านปกคร ง

ด แ แ ะป  งกนัสาธารณะภยั

ความมัน่คง  งรัฐ

ส งเสริมการเกษตร

ด านกีฬา

 ริการกระจายเสยีง

ส งเสริมการมีส วนร วม  งประชาชนในชมุชน 

ส งเสริมการท  งเท่ียว

ส งเสริมกิจการศาสนา

ส งเสริมด านวฒันธรรมในชมุชน

ธุรกิจ ริการ

ท าสื ่ประชาสมัพนัธ์

ให ความร  แ ะถ ายท ดวิชาชีพ

ส งเสริม แ ะ/  านวยการด านการศกึษา

ธุรกิจค า าย

ให /จดัการศกึษา
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๕๙ 

งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน/องค์การ จ านวน ร้อยละ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ๒๕๕ ๑๐.๔๓ 

บริการกระจายเสียง ๒๒๖ ๙.๒๕ 

ด้านกีฬา ๒๒๕ ๙.๒๑ 

ส่งเสริมการเกษตร ๒๒๑ ๙.๐๔ 

ความมั่นคงของรัฐ ๒๐๐ ๘.๑๘ 

ดูแลและป้องกันสาธารณะภัย ๑๙๐ ๗.๗๗ 

งานด้านปกครอง ๑๘๔ ๗.๕๓ 

ผลิตข่าวชุมชนและท้องถิ่น ๑๘๐ ๗.๓๖ 

ดูแลด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ๑๗๗ ๗.๒๔ 

ให้บริการเคเบิลทีวี ๘๘ ๓.๖๐ 

อ่ืน ๆ ๘๗ ๓.๕๖ 

รวม (กรณี) ๕,๖๐๗  

๕.๑.๖ งบประมาณในการประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

เพ่ือท าให้ทราบถึงระดับของศักยภาพของกลุ่มตัวอย่างว่าองค์การ/หน่วยงานมีศักยภาพในการเป็นผู้
ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนได้นั้น งบประมาณด้าน
ประชาสัมพันธ์เป็นตัวชีวัดหนึ่งส าหรับการพิจารณา 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น โดยองค์กร/หน่วยงานส่วน
ใหญ่มีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ๖๗.๔๓ ไม่มีเพียงร้อยละ ๓๒.๕๗ รายละเอียดดังรูป และตาราง
ด้านล่างนี้ 

  



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๖๐ 

รูปที่ ๕-๕ แสดงสัดส่วนองค์การ/หน่วยงานที่มีงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
ตารางท่ี ๕-๙ แสดงรายละเอียดองค์การ/หน่วยงานที่มีงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี ๗๙๖ ๓๒.๕๗ 

มีแต่ไม่ทราบ ๑,๕๙๔ ๖๕.๒๒ 

มี ๕๔ ๒.๒๑ 

รวมทั้งหมด ๒,๔๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่พอจะทราบสัดสัดส่วนของงบประมาณที่ใช่ในการประชาสัมพันธ์มี
จ านวนทั้งหมด ๕๔ ราย มีสัดส่วนของงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์/รายได้ สูงสุดที่ร้อยละ ๗๐ ของรายได้ 
และน้อยสุด ร้อยละ ๐.๐๐๕ ของรายได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๘๘ รายละเอียดดังตารางด้านล่าง 

  

๓๒.๕๗%

๖๕.๒๒%

๒.๒๑%

ไม่มี

มีแต่ไม่ทราบ

มี
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๖๑ 

ตารางท่ี ๕-๑๐ แสดงสัดส่วนของงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์/รายได้ขององค์การ/หน่วยงาน 

งบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละต่อรายได้ขององค์การ จ านวน (ความถี่) 
๐.๐๐๕ ๑ 

๐.๑ ๒ 

๐.๒ ๒ 

๐.๓ ๓ 

๐.๕ ๑ 

๒ ๑ 

๓ ๑ 

๕ ๖ 

๗ ๑ 

๑๐ ๖ 

๑๕ ๑ 

๒๐ ๖ 

๒๕ ๑ 

๓๐ ๕ 

๕๐ ๓ 

๗๐ ๒ 

๑๐๐๐ บาทตลอดปีการศึกษา (ปีงบประมาณ) ๑ 

ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ๑๑ 

รวมทั้งหมด ๕๔ 

๕.๑.๗ ระดับความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน 

ด้านความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ รองลงมาคือ
ปานกลางร้อยละ ๓๗.๘๑ รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 
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๖๒ 

รูปที่ ๕-๖ ระดับความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ 

 

ตารางท่ี ๕-๑๑ แสดงรายละเอียดระดับความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ท่านมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนมากน้อย
เพียงใด 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยที่สุด ๙๐ ๓.๐๔ 

น้อย ๑๙๐ ๖.๔๓ 

ปานกลาง ๑,๑๑๗ ๓๗.๘๑ 

มาก ๑,๒๘๕ ๔๓.๕๐ 

มากที่สุด ๒๗๒ ๘.๒๑ 

รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน  

ด้านประโยชน์ของบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นว่า มีประโยชน์ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๙ รองลงมาคือมีประโยชน์ในระดับปานกลางร้อยละ 
๓๓.๔๕ รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 

รูปที่ ๕-๗ สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

๖.๔๓% ๓.๐๕%

๓๗.๘๑%
๔๓.๕๐%

๙.๒๑%
น้อย

น้อยที่สุด

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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๖๓ 

 
 

ตารางท่ี ๕-๑๒ แสดงรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประโยชน์ที่จะได้รับจาก 

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ท่านคิดว่าบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
จะมีประโยชน์กับตัวท่านมากน้อยเพียงใด 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยที่สุด ๖๘ ๒.๓๐ 

น้อย ๑๖๗ ๕.๖๕ 

ปานกลาง ๙๘๘ ๓๓.๔๕ 

มาก ๑,๓๙๔ ๔๗.๑๙ 

มากที่สุด ๓๓๗ ๑๑.๔๑ 

รวมทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑.๙ ความคาดหวังท่ีจะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

จากการศึกษากรณีตัวอย่างในต่างประเทศ พบว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน มีการให้บริการต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ กับชุมชุน เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน เป็นต้น 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามรที่ยังไม่สามารถใช้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
ได้ มีความคาดหวังต่อบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนสูงสุดคือ เป็นเครืองมือสื่อสาร
ส าหรับชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๔ รองลงมาคือด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๓ และ 

๕.๖๕% ๒.๓๐%

๓๓.๔๕%

๔๗.๑๙%

๑๑.๔๑%
น้อย

น้อยที่สุด

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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๖๔ 

มุ่งให้บริการชุมชนเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๒ รายละเอียดดังรูป 
และตารางด้านล่าง 

รูปที่ ๕-๘ ๒.๑.๙ ความคาดหวังที่จะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการชุมชน 

 

ตารางท่ี ๕-๑๓ แสดงรายละเอียดความคาดหวังสิ่งท่ีจะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน  

ท่านคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ในด้านใดบ้าง 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับชุมชน ๑,๕๕๕ ๕๒.๖๔ 

ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร ๑,๒๘๖ ๔๓.๕๓ 

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๐๐

เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับชุมชน

ด าเนินการโดยไม่มุ่งผลก าไร

มุ่งให้บริการชุมชนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)

เป็นเครื่องมือของรัฐในการดึงดูด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติ ( 
Helps Government Engage with Citizens)

เพื่อความสะดวก ความสุขของประชาชนท่ีรัฐสามารถจัดให้บริการสาธารณะให้แก่
ชุมชน (Welfare for Community)

เพื่อการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และ
วัฒนธรรม เช่น ชนพื้นเมือง

อ านวยความสะดวกในกระบวนการการเรียนรู้ และขยายโอกาสในการเรียนรู้ เช่น 
ด้านการศึกษา

เพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

มีบทบาทเหมือนกับ Non Profit Institution ท่ีท าหน้าท่ีสรรค์สร้างเนื้อหา สาระที่
เป็น อัตลักษณ์ของชุมชน (Create UNIQUE Local Content)

อื่น ๆ
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๖๕ 

ท่านคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน ในด้านใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 

มุ่งให้บริการชุมชนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ๑,๒๕๙ ๔๒.๖๒ 

เป็นเครื่องมือของรัฐในการดึงดูด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชาติ ( Helps Government Engage with Citizens) 

๑,๒๒๙ ๔๑.๖๐ 

เพ่ือความสะดวก ความสุขของประชาชนที่รัฐสามารถจัดให้บริการ
สาธารณะให้แก่ชุมชน (Welfare for Community) 

๑,๒๐๘ ๔๐.๘๙ 

เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เช่น ชนพื้นเมือง 

๑,๑๑๘ ๓๗.๘๕ 

อ านวยความสะดวกในกระบวนการการเรียนรู้ และขยายโอกาสในการ
เรียนรู้ เช่น ด้านการศึกษา 

๑,๑๐๔ ๓๗.๓๗ 

เพ่ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ๑,๐๒๙ ๓๔.๘๓ 

มีบทบาทเหมือนกับ Non Profit Institution ที่ท าหน้าที่สรรค์สร้าง
เนื้อหา สาระที่เป็น อัตลักษณ์ของชุมชน (Create UNIQUE Local 

Content) 

๔๐๑ ๑๓.๕๗ 

อ่ืน ๆ ๘ ๐.๒๗ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๒,๙๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑.๑๐ ความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน 

ในส่วนความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระดับชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๘ รองลงมาคือ มีส่วนรวมในการจัดท าโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๒๘ รายละเอียดดังรูป และตารางด้านล่าง 
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๖๖ 

รูปที่ ๕-๙ สัดส่วนความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 

ตารางท่ี ๕-๑๔ แสดงรายละเอียดความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล 

ท่านมีความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในด้านใด 

จ านวน ร้อยละ 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระดับชุมชน ๗๙๗ ๒๖.๙๘ 

มีส่วนรวมในการจัดท าโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน ๕๙๙ ๒๐.๒๘ 

สนับสนุนการผลิตรายการ ๕๖๕ ๑๙.๑๓ 

ไม่สนใจ ๒๙๐ ๙.๘๒ 

น ารายการให้บริการผ่านช่องรายการ ๒๓๙ ๘.๐๙ 

ผลิตรายการ ๒๑๖ ๗.๓๑ 

น าช่องรายการไปให้บริการต่อ ผ่านช่องทางอ่ืน ๑๔๓ ๔.๘๔ 

นักแสดง/พิธีกร ๘๕ ๒.๘๘ 

อ่ืน ๆ ๑๐ ๐.๓๔ 

ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ๑๐ ๐.๓๔ 

จ านวนทั้งหมด ๒,๙๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐

ส งเสริมการประชาสมัพนัธ์ระด ัชมุชน

มีส วนรวมในการจดัท าโทรทศัน์ประเภท ริการชมุชน

สน ัสนนุการผ ติรายการ

ไม สนใจ

น ารายการให  ริการผ านช  งรายการ

ผ ติรายการ

น าช  งรายการไปให  ริการต   ผ านช  งทาง ื่น

นกัแสดง/พิธีกร

 ื่นๆ

   ม  ไม สม  รณ์
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๖๗ 

๕.๑.๑๑ ประเภทของรายการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ รายการข่าว (News Programme) มีค่าเฉลี่ยของค่า
คะแนนความพึงพอใจสูงสุดอยู่ที่ ๓.๘๒ รองลงมาคือรายการประเภทสารคดี มีค่าเฉลี่ยของค่าคะแนน ๓.๗๐ 
รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental Programme) มีค่าเฉลี่ยของค่าคะแนน 
๓.๖๓ ส่วนรายการประเภทอ่ืน ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญที่ใกล้กันมาก รายละเอียดดังรูป 
และตารางด้านล่าง 

รูปที่ ๕-๑๐ แสดงค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของรายงานแต่ละประเภท 

 

เมื่อพิจารณาคะแนนทั้งหมดที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเพ่ือหาประเภทรายการมีระดับความส าคัญ
แตกต่างกัน รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

  

๓.๒๐

๓.๓๐

๓.๔๐

๓.๕๐

๓.๖๐

๓.๗๐

๓.๘๐

๓.๙๐
รายการข่าว (News Programme)

รายการสารคดี (Documentary 

Programme)

รายการสาธิตและทดลอง 
(Demonstration and Experimental …

รายการสัมภาษณ์ (Interview 

Programme)

รายการเพลง (Music Programme)

รายการเกมโชว์ (Game Show 

Programme)

รายการสนทนา (Conversational 

Programme)]

รายการพูดคุย (Talk Programme)

รายการละคร (Drama Programme)

รายการปกิณกะ หรือรายการวาไรต้ี 
(Variety Programme)

รายการนิตยสาร (Magazine 

Programme)

รายการสปอต (Spot Programme)

รายการอภิปราย (Discussion 

Programme)

รายการสาระละคร (Docudrama 

Programme)
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๖๘ 

รูปที่ ๕-๑๑ แสดงล าดับของคะแนนระดับความส าคัญของรายการแต่ละประเภท 

 

ตารางท่ี ๕-๑๕ แสดงรายละเอียดของประเภทรายการ 

ประเภทของรายการ Mean 
Standard 

Deviation 
Median Mode Sum 

รายการข่าว (News Programme) ๓.๘๒ ๐.๙๔๗ ๔ ๔ ๑๑,๒๘๔ 

รายการสารคดี (Documentary 

Programme) 
๓.๗๐ ๐.๙๔๙ ๔ ๔ ๑๐,๙๓๙ 

รายการสาธิตและทดลอง 
(Demonstration and Experimental 

Programme) 

๓.๖๓ ๐.๙๖๑ ๔ ๔ ๑๐,๗๓๒ 

รายการสัมภาษณ์ (Interview 

Programme) 
๓.๕๕ ๐.๙๒๗ ๔ ๔ ๑๐,๔๘๓ 

๙,๔๐๐ ๙,๖๐๐ ๙,๘๐๐ ๑๐,๐๐๐๑๐,๒๐๐๑๐,๔๐๐๑๐,๖๐๐๑๐,๘๐๐๑๑,๐๐๐๑๑,๒๐๐๑๑,๔๐๐

รายการข่าว (News Programme)

รายการสารคดี (Documentary Programme)

รายการสาธิตและทดลอง (Demonstration and Experimental …

รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme)

รายการเพลง (Music Programme)

รายการเกมโชว์ (Game Show Programme)

รายการสนทนา (Conversational Programme)]

รายการพูดคุย (Talk Programme)

รายการละคร (Drama Programme)

รายการปกิณกะ หรือรายการวาไรต้ี (Variety Programme)

รายการนิตยสาร (Magazine Programme)

รายการสปอต (Spot Programme)

รายการอภิปราย (Discussion Programme)

รายการสาระละคร (Docudrama Programme)
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๖๙ 

ประเภทของรายการ Mean 
Standard 

Deviation 
Median Mode Sum 

รายการเพลง (Music Programme) ๓.๕๐ ๐.๙๗๙ ๔ ๓ ๑๐,๓๔๓ 

รายการเกมโชว์ (Game Show 

Programme) 
๓.๔๕ ๐.๙๙๗ ๔ ๔ ๑๐,๑๘๕ 

รายการสนทนา (Conversational 

Programme)] 
๓.๔๔ ๐.๙๓๑ ๓ ๔ ๑๐,๑๕๗ 

รายการพูดคุย (Talk Programme) ๓.๔๔ ๐.๙๗๒ ๓ ๓ ๑๐,๑๕๓ 

รายการละคร (Drama Programme) ๓.๔๓ ๐.๙๙๐ ๓ ๓ ๑๐,๑๓๐ 

รายการปกิณกะ หรือรายการวาไรตี้ 
(Variety Programme) 

๓.๔๓ ๐.๙๘๖ ๓ ๔ ๑๐,๑๒๕ 

รายการนิตยสาร (Magazine 

Programme) 
๓.๔๓ ๐.๙๗๑ ๓ ๔ ๑๐,๑๒๑ 

รายการสปอต (Spot Programme) ๓.๔๒ ๑.๐๓๖ ๓ ๓ ๑๐,๑๐๒ 

รายการอภิปราย (Discussion 

Programme) 
๓.๔๑ ๐.๙๖๔ ๓ ๔ ๑๐,๐๗๒ 

รายการสาระละคร (Docudrama 

Programme) 
๓.๔๑ ๑.๐๐๕ ๓ ๔ ๑๐,๐๖๔ 

๕.๑.๑๒ ด้านหลักสูตรส าหรับอบรม 

ส าหรับการให้ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อหลักสูตรนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้อ่าน
ค าอธิบายของเนื้อหาว่า ในแต่ละวิชามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะยังไม่ทราบชื่อ
รายวิชาก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบรายละเอียดโดยย่อของแต่ละรายวิชา ก่อนให้ความเห็น  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับแต่ละหมวดหมู่ใกล้เคียงกันมากหรือให้ให้ระดับ
ความส าคัญเท่ากัน ค่ามัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากับ ๔ หรือมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาที่
ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละหมวดหมู่มีความใกล้เคียงกันแต่ต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยด้าน Business 

Ethics สูงสุด และน้อยที่สุดคือด้าน Financial and Accounting รายละเอียดดังรูปด้านล่าง และตารางที่  
๒-๑๖ 
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๗๐ 

รูปที่ ๕-๑๒ แสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละหมวดหมู่ของเนื้อหา 

 

เพ่ือจัดล าดับของความสนในแต่ละรายวิชา การรวมค่าคะแนนความคิดเห็นโดยพิจารณาจากระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละรายวิชาโดยให้ พอใจน้อยสุดมีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ และพอใจมากที่สุดมีค่าคะแนน
เท่ากับ ๕ เมื่อรวมกันแล้วจะได้ค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑๒.๑ Financial and Accounting 

ในหมวดหมู่ Financial and Accounting ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้าน Fundamentals 

of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit Organization และน้อยที่สุดในรายวิชา 
Fundraising & Revenue Generation รายละเอียดดังรูปด้านล่าง  

รูปที่ ๕-๑๓ แสดงคะแนนรวมของรายวิชาในหมวดหมู่ Financial and Accounting 

 

๓.๖๑

๓.๗๐

๓.๗๑๓.๗๐

๓.๗๕

๓.๕๐
๓.๕๕
๓.๖๐
๓.๖๕
๓.๗๐
๓.๗๕
๓.๘๐

๑) Financial and Accounting 

๒) Managerial Management in 

Broadcasting Business

๓) Laws and Regulations
๔) New Media and 

Convergence of Technology

๕) Business Ethics

๑๐,๖๖๒

๑๐,๖๙๔

๑๐,๖๔๐

๑๐,๖๕๐

๑๐,๖๖๐

๑๐,๖๗๐

๑๐,๖๘๐

๑๐,๖๙๐

๑๐,๗๐๐

๑.๑) Fundamentals of Accounting 

and Finance for Governmental 

and Nonprofit Organization

๑.๒) Fundraising & Revenue 

Generation
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๗๑ 

๕.๑.๑๒.๒ Managerial Management in Broadcasting Business 

ในหมวดหมู่  Managerial Management in Broadcasting Business วิชาที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
Strategic Evaluation รองลงมาคือ Digital Marketing และน้อยที่สุดคือ Strategic Planning รายละเอียด
ดังรูป 

รูปที่ ๕-๑๔ แสดงคะแนนรวมของรายวิชาในหมวดหมู่  
Managerial Management in Broadcasting Business 

 

  

๑๐,๙๖๔

๑๐,๗๘๐

๑๐,๑๘๒

๑๑,๐๒๒ ๑๐,๙๘๖ ๑๐,๙๖๗ ๑๐,๙๓๐

๙,๖๐๐

๙,๘๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๒๐๐

๑๐,๔๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๘๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๒๐๐

๒.๑) Digital Marketing

๒.๒) Business Plan Development

๒.๓) Strategic Planning

๒.๔) Strategic Evaluation

๒.๕) Nonprofit Leaderships

๒.๖) Negotiation and Engagement

๒.๗) Human Resource Management
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๗๒ 

๕.๑.๑๒.๓ Laws and Regulations 

ด้าน Laws and Regulations มีคะแนนในรายวิชา Public Law มากที่สุด รองลงมาคือ Criminal 

Law ส่วนรายวิชา Intellectual Property Law มีคะแนนน้อยที่สุดในหมวดหมู่นี้ รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

รูปที่ ๕-๑๕ แสดงคะแนนรวมของรายวิชาในหมวดหมู่ Laws and Regulations 

 

  

๑๐,๘๓๓

๑๐,๗๑๙

๑๐,๒๔๙

๑๑,๐๙๙
๑๑,๐๑๕

๑๐,๙๒๑

๑๑,๐๓๒

๑๑,๑๓๘

๙,๘๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๒๐๐

๑๐,๔๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๘๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๒๐๐

๑๑,๔๐๐

๓.๑) Legal Entity Law

๓.๒) E-commerce & Social Media Law

๓.๓) Intellectual property Law

๓.๔) Criminal Law

๓.๕) Computer/ Cyber Crime Regulation

๓.๖) Broadcasting Content Regulation

๓.๗) Data Protection Law

๓.๘) Public Law
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๗๓ 

๕.๑.๑๒.๔ New Media and Convergence of Technology 

ในหมวดหมู่นี้รายวิชา Digital Broadcasting & Community Television เป็นรายวิชาที่มีคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือรายวิชา Green Technology ส่วนวิชา Broadcasting Principles in Digital Era เป็น
รายวิชาที่มีคะแนนน้อยที่สุด รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

 

  

๑๐,๙๐๙ ๑๐,๙๐๙

๑๑,๐๒๑

๑๐,๒๐๑

๑๐,๙๑๙

๙,๖๐๐

๙,๘๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๒๐๐

๑๐,๔๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๘๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๒๐๐

๔.๑) New Media and Convergence

๔.๒) Digital Economy Management

๔.๓) Digital Broadcasting & Community 

Television

๔.๔) Broadcasting Principles in Digital Era

๔.๕) Green Technology
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๗๔ 

๕.๑.๑๒.๕ Business Ethics 

วิชา Mass Media Ethics : Issues and Cases เป็นรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุดในหมวดหมู่นี้ รองลงมา
คือวิชา Ethics of Mass Media ส่วนวิชาที่มีคะแนนน้อยที่สุด Mass Media and Social Responsibility 
รายละเอียดดังรูปด้านล่าง 

 

ตารางท่ี ๕-๑๖ ตารางสรุประดับความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

รายวิชา Mean 
Standard 

Error 
Median Mode Sum 

๑) Financial and Accounting  ๓.๖๑     

๑.๑) Fundamentals of Accounting and Finance 

for Governmental and Nonprofit Organization 

๓.๖๑ ๐.๙๒๖ ๔ ๔ ๑๐,๖๖๒ 

๑.๒) Fundraising & Revenue Generation ๓.๖๒ ๐.๙๐๙ ๔ ๔ ๑๐,๖๙๔ 

๒) Managerial Management in Broadcasting 

Business 

๓.๗๐     

๒.๑) Digital Marketing ๓.๗๑ ๐.๙๐๒ ๔ ๔ ๑๐,๙๖๔ 

๑๑,๐๕๑
๑๑,๐๑๐

๑๐,๒๗๕

๑๑,๒๕๘

๙,๖๐๐

๙,๘๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๒๐๐

๑๐,๔๐๐

๑๐,๖๐๐

๑๐,๘๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๒๐๐

๑๑,๔๐๐

๕.๑) Ethics of Mass Media

๕.๒) Professionalism in Mass Media 

Sector

๕.๓) Mass Media and Social 

Responsibility

๕.๔) Mass Media Ethics : Issues and 

Cases
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๗๕ 

รายวิชา Mean 
Standard 

Error 
Median Mode Sum 

๒.๒) Business Plan Development ๓.๖๕ ๐.๘๙๑ ๔ ๔ ๑๐,๗๘๐ 

๒.๓) Strategic Planning ๓.๖๙ ๐.๘๘๕ ๔ ๔ ๑๐,๑๘๒ 

๒.๔) Strategic Evaluation ๓.๗๓ ๐.๘๗๖ ๔ ๔ ๑๑,๐๒๒ 

๒.๕) Nonprofit Leaderships ๓.๗๒ ๐.๙๐๘ ๔ ๔ ๑๐,๙๘๖ 

๒.๖) Negotiation and Engagement ๓.๗๑ ๐.๘๘๕ ๔ ๔ ๑๐,๙๖๗ 

๒.๗) Human Resource Management ๓.๗๐ ๐.๘๘๐ ๔ ๔ ๑๐,๙๓๐ 

๓) Laws and Regulations ๓.๗๑     

๓.๑) Legal Entity Law ๓.๖๗ ๐.๙๑๒ ๔ ๔ ๑๐,๘๓๓ 

๓.๒) E-commerce & Social Media Law ๓.๖๓ ๐.๘๙๒ ๔ ๔ ๑๐,๗๑๙ 

๓.๓) Intellectual property Law ๓.๗๑ ๐.๙๒๑ ๔ ๔ ๑๐,๒๔๙ 

๓.๔) Criminal Law ๓.๗๖ ๐.๙๐๑ ๔ ๔ ๑๑,๐๙๙ 

๓.๕) Computer/ Cyber Crime Regulation ๓.๗๓ ๐.๙๐๑ ๔ ๔ ๑๑,๐๑๕ 

๓.๖) Broadcasting Content Regulation ๓.๗๐ ๐.๙๑๐ ๔ ๔ ๑๐,๙๒๑ 

๓.๗) Data Protection Law ๓.๗๓ ๐.๙๑๖ ๔ ๔ ๑๑,๐๓๒ 

๓.๘) Public Law ๓.๗๗ ๐.๙๑๘ ๔ ๔ ๑๑,๑๓๘ 

๔) New Media and Convergence of Technology ๓.๗๐     

๔.๑) New Media and Convergence ๓.๖๙ ๐.๙๒๒ ๔ ๔ ๑๐,๙๐๙ 

๔.๒) Digital Economy Management ๓.๗๓ ๐.๘๘๗ ๔ ๔ ๑๑,๐๒๑ 

๔.๓) Digital Broadcasting & Community 

Television 

๓.๗๐ ๐.๘๙๖ ๔ ๔ ๑๐,๒๐๑ 

๔.๔) Broadcasting Principles in Digital Era ๓.๗๐ ๐.๘๙๑ ๔ ๔ ๑๐,๙๑๙ 

๔.๕) Green Technology ๓.๗๓ ๐.๙๐๙ ๔ ๔ ๑๑,๐๒๑ 

๕) Business Ethics ๓.๗๕     

๕.๑) Ethics of Mass Media ๓.๗๔ ๐.๙๐๔ ๔ ๔ ๑๑,๐๕๑ 

๕.๒) Professionalism in Mass Media Sector ๓.๗๓ ๐.๘๙๒ ๔ ๔ ๑๑,๐๑๐ 

๕.๓) Mass Media and Social Responsibility ๓.๗๒ ๐.๙๐๒ ๔ ๔ ๑๐,๒๗๕ 

๕.๔) Mass Media Ethics : Issues and Cases ๓.๘๑ ๐.๙๒๒ ๔ ๔ ๑๑,๒๕๘ 
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๗๖ 

๕.๒ ร่างเนื้อหาหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าแต่ละกลุ่มวิชามีระดับส าคัญ
ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างแต่ละรายวิชาจึงน ารายวิชา และค าอธิบายรายวิชาจ าแนกตาม
หมวดหมู่วิชา และตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อยดังนี้ 

๕.๒.๑ Financial and Accounting 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๑ Fundamentals of 

Accounting and Finance for 

Governmental and 

Nonprofit Organization 

หลักการในการวิเคราะห์ และบริหารการเงินการบัญชี 
รวมถึงการจัดท าแผนการเงิน การควบคุมงบประมาณ การ
วิเคราะห์การลงทุน กระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน 
การบริหารและการติดตามการใช้จ่ายเงินและหลักการบัญชี
ขององค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

๒ Fundraising & Revenue 

Generation 

หลักการ และกระบวนการของการระดมเงินทุนในองค์การที่
ไม่แสวงหาก าไร รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ การใช้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการการระดมทุน การ
วิเคราะห์รูปแบบของการระดมเงินทุนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
โดยรวมถึงแง่มุมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมใน
การระดมทุนในองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

๕.๒.๒ Managerial Management in Broadcasting Business 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๑ Strategic Evaluation การประเมินผล และการควบคุมเพ่ือให้การวางแผน และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒ Nonprofit Leaderships ความรู้และทักษะในการบริหารองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 
และแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ภายนอก 

๓ Negotiation and 

Engagement 

ศึกษาแนวทางการในการแก้บัญหาร่วมกัน การหาความ
ร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย เพื่อให้สามารถรวมด าเนินการ และได้
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๗๗ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

ข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างความผูกพัน
กับองค์กรและพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

๔ Digital Marketing หลักการในการด าเนินการตลาดในยุคดิจิตอล เพ่ือให้ส่งเสริม
และสนับสนุนการตลาดแบบดั้งเดิม และคุ้มค่ากับการลงทุน 
พร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดที่มีการสื่อสารแบบ ๒ ทาง 

๕ Human Resource 

Management 

ศึกษาการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โดยจะรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกล
ยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญส าหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ใน
องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ทฤษฎีแรงจูงใจส าหรับบุคลากร
อาสาสมั คร  กระบวนการการสรรหา  การ คั ด เลื อก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกองค์การในระดับอ่ืน 
ๆ การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรม และการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 

๖ Business Plan Development การพัฒนาและวางแผนทางธุรกิจ แนวทางการแผนธุรกิจ เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจการ และขอการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก รูปแบบของการพัฒนาแผนธุรกิจจะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
สามารถที่จะทราบแนวทางในการด าเนินการได้อย่างชัดเจน 

๗ Strategic Planning ศึกษากระบวนการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการ ประเมินสถานการณ์และ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

๘ Corporate Governance* แนวทางการบริหารและการจัดการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส่ (Transparency) และสร้าง
ความรับผิดชอบ (Accountability)  รวมถึ งปั จจั ยและ
แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมและโครงสร้างระบบจัดการของ
ธุรกิจที่ท าให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
ธุรกิจมีความม่ันคง และยั่งยืนในการด าเนินกิจการ 

* รายวิชาที่ไม่อยู่ในแบบสอบถาม 
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๗๘ 

๕.๒.๓ Laws and Regulations 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๑ ก ฎ ห ม า ย ม ห า ช น เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (Public Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ กับเอกชนในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
องค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ กฎเกณฑ์และกรอบการใช้อ านาจ
ขององค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐ กระบวนการขั้นตอนการคัดค้าน
การใช้อ านาจดังกล่าว ความรับผิดทางกฎหมายขององค์กร
และเจ้าหน้าที่รัฐต่อเอกชน อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กร
จั ดส ร รคลื่ น คว ามถี่ แ ละก า กั บการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒ กฎหมายอาญาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
สื่อสารมวลชน (Criminal Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อันเป็นความผิดและบท
ก าหนดโทษทางอาญาของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนที่
อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโทรทัศน์  อาทิ เช่น 
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดจากการดูหมิ่นเจ้า
พนักงานหรือดูหมิ่นซึ่งหน้า รวมตลอดถึงความผิดทางอาญาที่
อาจบังคับใช้เพ่ือปกป้องสิทธิขององค์กรและบุคลากรใน
องค์กร อาทิเช่น ความผิดจากการปลอมเอกสารหรือใช้
เอกสารปลอม ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ 
เป็นต้น 

๓ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Data 

Protection Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
ก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการเก็บ การรักษา การใช้
ประโยชน์ และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจบังคับใช้
กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจถือว่าเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล อาทิเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร 
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๗๙ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหรือผู้ให้
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

๔ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ และการรักษา
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
( Computer/  Cyber Crime 

Regulation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อันเป็นความผิดและบท
ก าหนดโทษทางอาญาในกรณีที่ผู้กระท าความผิดอาศัยความรู้
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการกระท าความผิด โดยอาจใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด เป็น
เป้าหมายหรือวัตถุในการก่อความผิด รวมตลอดถึงความผิดที่
อาศัยความสามารถ และคุณสมบัติการท างานที่ไร้พรมแดน
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการกระท าความผิด อาทิเช่น 
กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ 

๕ กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแล
เ นื้ อ ห า สื่ อ  ( Broadcasting 

Content Regulation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลเนื้อหาสื่อ ซึ่งก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมเนื้อหาที่จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางประเภท 
รวมตลอดถึงการส่งเสริมเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ และ
หลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความผิดเห็น อาทิ
เช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติ
บุคคล (Legal Entity Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายในการจัดรูปองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ตลอดจนองค์กรในรูปแบบอ่ืน ๆ เ พ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎเกณฑ์อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงสิทธิและหน้าที่
ขององค์กร ความสัมพันธ์และความรับผิดระหว่างองค์กร 
กรรมการและ/หรือสมาชิกขององค์กร และบุคคลภายนอก 

๗ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิกส์ และสื่ อสั งคม
อ อ น ไ ล น์  ( E- commerce & 

Social Media Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการยอมรับและบังคับ
ตามความผูกพันของเอกชนที่เกิดขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
E-contract E-signature E-trusted E-archive โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักกฎหมายตาม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
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๘๐ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

อิ เล็กทรอนิกส์  รวมตลอดถึงข้อสั ง เกต ข้อควรระวั ง 
ความสัมพันธ์ หรือความรับผิดในทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจาก
การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน 

๘ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property Law) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการในการคุ้มครองผลงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ การได้มาซึ่งสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ 
ตลอดจนการบังคับสิทธิอันเกิดจากกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอัน
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ อาทิเช่น กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

๕.๒.๔ New Media and Convergence of Technology 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๑ Digital Economy 

Management 

การศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิตอลอีโคโนมี
โดยเริ่มจากหลักการและแนวคิด นวัตกรรมของอุตสาหกรรม
รวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และภัยคุกคามของดิจิตอลอีโค
โนมี องค์ประกอบของดิจิตอลอีโคโนมีในมุมมองต่าง ๆ อาทิ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิตอล สังคมยุคดิจิตอล รวมถึงทักษะในอนาคตฐานความรู้
เครื่องมือส าคัญ การปฏิรูปและการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอล 
โดยมุมมองการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ 

๒ Green Technology หลักการและแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น
จ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการท างาน และมี
แนวทางในการน าเครื่องมือ/เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
หรือน้อยลง 

๓ Broadcasting Principles in 

Digital Era 

หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดการกิจการโทรทัศน์ใน
ยุคที่มีเทคโนโลยีใหม่ เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น และมีศักยภาพที่จะทดแทน
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๘๑ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

เทคโนโลยีเดิมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน แต่การเข้ามาของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ยังสามารถสร้างโอกาสให้กับผู้ให้บริการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เดิมให้สามารถเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการอีกทาง รวมถึงการท าให้ผู้ใช้บริการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับรายงานหรือช่องรายการมาก
ขึ้น เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จ าเป็นต้องมี
แนวทางปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางในการ
ด าเนินการของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 

๔ New Media and 

Convergence 

ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของสื่อใหม่ (New Media) 
หรือการหลอมรวมทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้องค์กรพร้อมมี
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ Digital Broadcasting & 

Community Television 

หลักการ และแนวทางในการด าเนินกิจการที่ให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

๕.๒.๕ Business Ethics 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๑ Mass Media Ethics : Issues 

and Cases :  จ รรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน : ประเด็นและ
กรณีศึกษา 

ศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลที่มีความท้าทาย
ทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย กรณีศึกษา 
วิเคราะห์ อภิปราย และหาข้อเสนอแนะร่วมกัน 

๒ Morality and Ethics of 

Mass Media : จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน 

ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน หรือ ข้อประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชน  
และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน หรือ หลักคุณธรรมของผู้
ประกอบอาชีพนักสื่อสารมวลชนที่มารวมตัวกันเป็นสมาคม
วิชาชีพสร้างขึ้น จึงเป็นการศึกษาเครื่องมือที่ ใช้ก ากับดูแล
พฤติกรรมของสื่อมวลชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางสมาคม
วิชาชีพสื่อได้ก าหนดไว้ทั้งในและต่างประเทศ 
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๘๒ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

๓ Professionalism in Mass 

Media Sector : ความเป็นมือ
อาชีพในอุตสาหกรรมสื่อ 

ศึกษามาตรฐานความเป็นสื่อมืออาชีพ ซึ่งมีมาตรฐานคุณค่าตาม
หลักปรัชญาขององค์กรวิชาชีพสื่อ มีการจัดตั้ง การลงทุน การ
เจริญเติบโตขึ้น และการด ารงอยู่ โดยการหล่อเลี้ยงขององค์กรใน
อุตสาหกรรมสื่อ ศึกษาการท างานของ สื่อใหม่ซึ่งมีบทบาทใน
สังคมเพ่ิมมากขึ้น ศึกษาแนวคิดการหลอมรวมสื่อเพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในอุตสาหกรรมสื่อ ศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากอุตสาหกรรมสื่อท้ังในและต่างประเทศ 

๔ Mass Media and Social 

Responsibility : สื่อมวลชน
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ศึกษาประวัติ แนวคิดทฤษฎีปทัสถานของสื่อมวลชน  ที่มาของ
ทฤษฎีสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทหน้าที่ที่
ควรท าและบทบาทหน้าที่ที่ไม่ควรท า  กรณีตัวอย่างจากประเทศ
ต่าง ๆ  ศึกษาความเหมาะสมของเสรีภาพสื่อมวลชนกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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๘๓ 

บทท่ี ๖ ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

ในรายงานงวดนี้ เป็นการน าเสนอผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อเค้าโครงหลักสูตรการ
อบรมบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน โดย
จัดขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคละ ๑ ครั้ง) ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยแต่ละภูมิภาคได้มีการด าเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focused 

Group) ที่จังหวัดเป้าหมาย ดังนี้  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ชั้นกราวด์ (G) ห้องเอราวัณ  

- ภาคใต้  จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) ชั้น ๒ ห้องมรกต 

- ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ห้องเชียงแสน ๓-๔  

- ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ โรงแรมนารายณ์ (กรุงเทพฯ) ชั้น ๑ ห้องลักษมี  

๖.๑ การด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย 

ส าหรับการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้งใช้เวลาในการด าเนินการ ๑ วัน โดยแบ่งการด าเนินการเป็น  
๓ ชว่งดังนี้  

ช่วงที่ ๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นการน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป Business Model ส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน และร่างหลักสูตรฯ 

ช่วงท่ี ๒ เวลา ๑๐.๑๖ – ๑๒.๓๐ น. เป็นการแยกกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่ม ๑ : Financial and Accounting / Managerial Management in Broadcasting Business 

- กลุ่ม ๒ : Laws and Regulations 

- กลุ่ม ๓ : New Media and Convergence of Technology 

- กลุ่ม ๔ : Business Ethics 

ช่วงท่ี ๓  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. น าเสนอความคิดเห็นโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
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๘๔ 

โดยมีประเด็นค าถามในการประชุมกลุ่มย่อย ๓ ข้อดังนี้ 

- เลือกรายวิชา (๓ รายวิชา) และให้คะแนน (๑-๓) ในแต่ละรายวิชา ตามกลุ่มหลักสูตร ให้ครบทั้ง ๕ 
กลุ่มหลักสูตร 

- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโชน์ต่อการพัฒนากลุ่มหลักสูตร (นอกกลุ่มที่ท่านสังกัด) และ 

- ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร (ในกลุ่มท่ีท่านสังกัด)  

ซึ่งผู้เดินทางเข้าร่วมจะประกอบด้วยคณะนักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน กสทช. โดยมีรายชื่อวิทยากรที่
เขา้ร่วมประชุมดังนี้ 

๑) ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 

๒) รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 
๓) ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ 
๔) ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์ 
๕) นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ 

๖) นายจรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน 

๗) นายสุธีร์ บุญวานิช 

๖.๒ ลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๓๐ คน ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจากหลายส่วน ซึ่งส่วนใหญ่
จะมาจากตัวแทน “สถาบันการศึกษา” อันดับ ๒ เป็นกลุ่มตัวแทน “ผู้สนใจ/นักศึกษา๔” อันดับ ๓ กลุ่มตัวแทน
กิจการวิทยุกระจายเสียง และในภาคส่วนอ่ืน ๆ จะกระจายออกไปรายละเอียดตามตารางที่ ๓-๑ และ 

รูปที่ ๓-๑ และ ๓-๒  

  

                                           

๔ นักศึกษา คือกลุ่มบุคลลที่ก าลังศึกษาไม่เกินระดับปริญาตรี 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

๘๕ 

ตารางท่ี ๖-๑ แสดงจ านวน และสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

กลุ่มบุคคล/ภาค 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต้ เหนือ กลาง 

ทั่วประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 

๑) เครือข่ายชุมชน ๔ ๗ ๕ ๑ ๑๗ ๗.๓๙ 

๒) กิจการวิทยุกระจายเสียง ๒๖ ๒ - ๑ ๒๙ ๑๒.๖๑ 

๓) หนังสือพิมพ์ ๕ ๔ - - ๙ ๓.๙๑ 

๔) บริการสื่อออนไลน์ ๓ ๔ - ๑ ๘ ๓.๔๘ 

๕) กิจการโทรทัศน์ ๑ - - ๒ ๓ ๑.๓๐ 

๖) ผลิตรายการ/เนื้อหา ๒ - ๒ - ๔ ๑.๗๔ 

๗) ตัวแทนบริษัทเอกชน ๔ - ๖ ๗ ๑๗ ๗.๓๙ 

๘) สถาบันการศึกษา ๓ ๓ ๓๒ ๒๓ ๖๑ ๒๖.๕๒ 

๙) ผู้สนใจ/นักศึกษา ๑ ๓๓ ๓ - ๓๗ ๑๖.๐๙ 

๑๐) ท่องเที่ยว ๑ - - - ๑ ๐.๔๓ 

๑๑) ผู้ประกอบการ ๖ - ๑ ๑๐ ๑๗ ๗.๓๙ 

๑๒) ด้านการสาธารณสุข ๑ - ๒ - ๓ ๑.๓๐ 

๑๓) หน่วยงานราชการ ๑๐ - - - ๑๐ ๔.๓๕ 

๑๔) นักข่าว ๒ - - - ๒ ๐.๘๗ 

๑๕) นักวิชาการอิสระ/บัณฑิตศึกษา - - ๒ ๙ ๑๑ ๔.๗๘ 

๑๖) ไม่ระบุ - - ๑ - ๑ ๐.๔๓ 

รวม/ภาค ๖๙ ๕๓ ๕๔ ๕๔ ๒๓๐ ๑๐๐ 
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๘๖ 

รูปที่ ๖-๑ แสดงสัดส่วนกลุ่มบุคคลจ าแนกตามภาค 

 

รูปที่ ๖-๒ แสดงจ านวนบุคคลจ าแนกตามกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม 

 

๔
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๑
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๓

๒

๒

๔

๔

๖
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๓
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๑

๑๐

๑๗

๑

๒

๓

๑๐

๑๐

๒

๒

๒

๙

๑๑

๑

๑

ตะวนั  กเฉียงเหนื 

ใต 

เหนื 

ก าง

ทัว่ประเทศ

๐% ๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐%

เครื   ายชมุชน กิจการวิทยกุระจายเสยีง หนงัส ืพิมพ์  ริการสื ่  นไ น์

กิจการโทรทศัน์ ผ ติรายการ/เนื ้หา ตวัแทน ริษัทเ กชน สถา นัการศกึษา

ผ  สนใจ/นกัศกึษา ท  งเท่ียว ผ  ประก  การ ด านการสาธารณส ุ

หน วยงานราชการ นกั  าว นกัวิชาการ ิสระ/ ณัฑิตศกึษา ไม ระ ุ
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๙

๘
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๔
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๓๗

๑

๑๗

๓

๑๐

๒

๑๑

๑
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หนงัส ืพิมพ์

 ริการสื ่  นไ น์

กิจการโทรทศัน์

ผ ติรายการ/เนื ้หา

ตวัแทน ริษัทเ กชน

สถา นัการศกึษา

ผ  สนใจ/นกัศกึษา

ท  งเท่ียว

ผ  ประก  การ

ด านการสาธารณส ุ

หน วยงานราชการ

นกั  าว

นกัวิชาการ ิสระ/ ณัฑิตศกึษา

ไม ระ ุ

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐
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๘๗ 

๖.๓ ผลการรับฟังความคิดเห็นของการประชุมกลุ่มย่อย 

ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาคจะให้ผู้ร่วมประชุมเลือกรายวิชาที่คิดว่าส าคัญ ๓ รายวิชา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการขอความคิดเห็นในการประชุม แต่ละครั้ง ผลการเลือกหรือจัดล าดับจึงไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ผลจากการเลือกท าให้ทราบได้ว่าผู้ร่วมประชุมเห็นความส าคัญของแต่ละรายวิชาตามที่น าเสนอเกือบ
ทุกวิชา มีเพียงวิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล (Legal Entity Law) เท่านั้นที่ผู้ร่วมประชุมไม่ได้
ความส าคัญใน ๓ ล าดับแรกในแต่ละหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ ๔-๑ 

ส าหรับแต่ละกลุ่มวิชาจะมีรหัสเพ่ือแสดงกลุ่มรายวิชา และก ากับแต่ละวิชาโดยรหัส ๓ ล าดับ ดังนี้ 

- F-XX : Financial and Accounting  

- M-XX : Managerial Management in Broadcasting Business 

- L-XX : Laws and Regulations 

- C-XX : New Media and Convergence of Technology 

- E-XX : Business Ethics 
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๘๘ 

ตารางท่ี ๖-๒ แสดงจ านวนครั้งที่แต่ละรายวิชาถูกเลือกจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

รหัสวิชา ล าดับ๕ รายวิชา 
จ านวนครั้งที่

เลือก ๖ 

F-๐๑ ๑ 
หลักการด้านการเงินและการบัญชีส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (Fundamentals of Accounting and Finance for 

Governmental and Nonprofit Organization) 
๑๓ 

F-๐๒ ๒ หลักการระดมทุนและหารายได้ส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (Fundraising & Revenue Generation) ๑๑ 

M-๐๑ ๑ การประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation) ๓ 

M-๐๒ ๒ ภาวะผู้น าส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Nonprofit Leaderships) ๓ 

M-๐๓ ๓ การเจรจาต่อรอง และการสร้างความร่วมมือ (Negotiation and Engagement) ๓ 

M-๐๔ ๔ การตลาดส าหรับในยุคดิจิตอล (Digital Marketing) ๕ 

                                           

๕ เรียงล าดับผลส ารวจข้อมูลทั่วประเทศโดยเรียงจ าระดับคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญสูงสุดไปน้อยสุด 

๖ รายวิชาที่ถูกเลือก ๓ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มวิชา ในการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละคร้ัง 
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๘๙ 

รหัสวิชา ล าดับ๕ รายวิชา 
จ านวนครั้งที่

เลือก ๖ 

M-๐๕ ๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Human Resource Management) ๕ 

M-๐๗ ๖ การพัฒนาและวางแผนธุรกิจ (Business Plan Development) ๔ 

M-๐๘ ๗ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ๒ 

M-๐๙ ๘ หลักการก ากับดูแลกิจการแบบมีส่วนร่วม (Corporate Governance*) ๕ 

L-๐๑ ๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ (Public Law) ๖ 

L-๐๒ ๒ กฎหมายอาญาเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน (Criminal Law) ๕ 

L-๐๓ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) ๒ 

L-๐๔ ๔ 
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Computer/ Cyber Crime 

Regulation) 
๔ 

L-๐๕ ๕ กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อ (Broadcasting Content Regulation) ๓ 

L-๐๖ ๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล (Legal Entity Law) ๐ 

L-๐๗ ๗ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ (E-commerce & Social Media Law) ๒ 

L-๐๘ ๘ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property Law) ๔ 
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๙๐ 

รหัสวิชา ล าดับ๕ รายวิชา 
จ านวนครั้งที่

เลือก ๖ 

C-๐๑ ๑ การจัดการธุรกิจดิจิตอล (Digital Economy Management) ๖ 

C-๐๒ ๒ หลักการในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน (Green Technology) ๕ 

C-๐๓ ๓ หลักการในการจัดการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล (Broadcasting Principles in Digital Era) ๕ 

C-๐๔ ๔ สื่อใหม่ และการหลอมรวมด้านต่าง ๆ (New Media and Convergence) ๗ 

C-๐๕ ๕ 
หลักการในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และบริการโทรทัศน์ส าหรับบริการชุมชน (Digital Broadcasting & 
Community Television) 

๓ 

E-๐๑ ๑ Mass Media Ethics : Issues and Cases (จรรยาบรรณของสื่อมวลชน : ประเด็นและกรณีศึกษา) ๖ 

E-๐๒ ๒ Morality and Ethics of Mass Media (จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน) ๗ 

E-๐๓ ๓ Professionalism in Mass Media Sector (ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมสื่อ) ๖ 

E-๐๕ ๔ Mass Media and Social Responsibility (สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม) ๗ 

ส าหรับความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาคดังนี้ 
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๙๑ 

๖.๓.๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๑ Financial and Accounting ควรเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเน้นความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชี เนื่องจากการด าเนินการด้านบัญชีมีความส าคัญมาก 

การแข่งขันในระดับสูงของธุรกิจสื่อ วิชาที่เกี่ยวกับแนวทางในการระดมทุน จึงมีความส าคัญมากกว่า และด้วย
เงื่อนไขของการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ที่ไม่ให้มีการหารายได้จากการ
โฆษณาย่อมมีผลต่อการหารายได้ของผู้ให้บริการฯ  

หน่วยราชการควรให้สิทธิธุรกิจสื่อในการประชาสัมพันธ์เพ่ือระดมทุนมากกว่านี้ ปัจจุบันธุรกิจสื่อถูกควบคุมด้วย
ระเบียบข้อบังคับมากเกินไป 

ส า ห รั บ ร า ย วิ ช า  Fundamentals of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit 

Organization อยากเรียนวิชานี้เพราะต้องน าไปใช้กับการท างาน 

ส าหรับวิชา Fundraising & Revenue Generation อยากเรียนวิชานี้เพราะต้องน าไปใช้กับการท างานและ
อยากให้จัดอบรมหลายวัน เพราะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก 

ควรให้มีการสอนเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องเงิน เพราะน าไปใช้ในการขับเคลื่อนและหล่อเลี้ยง
องค์กรได้ต่อไป 
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๙๒ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ในการสอน อยากให้สอนเนื้อหา ทฤษฎี และมีการให้ตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจนและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

๒ Managerial Management in 

Broadcasting Business 

ควรเน้นเรื่องการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นรายการ รวมถึงหลักการในการติดตาม และ
ประเมินผลของการด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตรวจสอบ และมั่นใจในการด าเนินงานของช่อง
รายการ 

ควรเพิ่มเติมเนื้อหา และองค์ความรู้ด้านการวางแผน การเจาะตลาด จึงเห็นด้วยกับภาพรวมของหลักสูตรกลุ่มนี้ 
แต่ไม่เห็นด้วยกับรายวิชาที่  ๕ (การบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลก าไร :  
Human Resource Management) ที่ระบุค าว่า องค์กรไม่แสวงหาก าไร เพราะการประกอบธุรกิจย่อมมอง
เรื่องต้นทุน ก าไร หากไม่แสวงหาก าไร ธุรกิจ ไม่น่าจะอยู่รอดได ้

ในการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมประชุมบางกลุ่มขอให้ตัดค าว่า องค์กรไม่แสวงหาก าไรออกไปจากรายละเอียด
วิชา เพราะไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

ส าหรับหลักสูตร Managerial Management in Broadcasting Business ทุกรายวิชามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 
อยากให้มีการใช้เวลาในการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชาอย่างเต็มที่เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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๙๓ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๓ Laws and Regulations ควรมีการยกกรณีศึกษาให้เห็นเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินทางปัญหา ความเป็นกลาง และ
เสรีภาพของสื่อ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับทุกรายวิชาของกลุ่มหลักสูตรนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เรื่องข้อกฎหมายอยู่มาก  

ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพิ่มเติมเป็นประจ าทุกปี 

ในกลุ่มวิชา Public Law และ Criminal Law ควรจัดท าหลักสูตรซึ่งท าให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนักว่ากฎหมาย
แต่ละสาขาจะสอดคล้องกับโทรทัศน์ชุมชนอย่างไร หากกระท าผิดจะมีผลต่อการด าเนินการอย่างไร  

ควรมีการเพ่ิมเนื้อหาในด้านกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองการท าหน้าที่สื่อสารมวลชน 

ในวิชากฎหมายเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาควรมีการยกกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 

๔ New Media and Convergence 

of Technology 

ควรมีการน าเสนอนิยามและรูปแบบการให้บริการในแต่ละเทคโนโลยีให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่ากลุ่มวิชานี้ มีความน่าสนใจทุกรายวิชา เนื่องจากเห็นด้วยกับความรู้ที่ผู้ประกอบการ
จะต้องรู้เท่าทันกับนวัตกรรมยุค ๔.๐ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าควรมีการอบรมให้ความรู้เชิง



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชมุชน 

๙๔ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ปฏิบัติการหรือ (Workshop) เรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุค ๔.๐ ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย 

ในรายวิชา Green Technology อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมและการก ากับดูแลสื่อดิจิตอล เพ่ือจะได้
น าไปใช้ในการท าธุรกิจได้ 

ในรายวิชา Broadcasting Principles in Digital Era อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ
กิจการโทรทัศน์ เช่น จ านวนคน อุปกรณ์ งบประมาณว่ามีการก าหนดไว้หรือไม่ ผู้ด าเนินรายการจะต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพด้วยหรือไม่ เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องกฎหมาย 

ในรายวิชา New Media and Convergence เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อยากให้สอนให้เข้าใจง่ายและ
สามารถน าไปต่อยอดได ้

ในรายวิชา Digital Broadcasting & Community Television อยากให้อธิบายประโยค “เป็นการแสวงหา
รายได้ได้ แต่ไม่แสวงหาก าไร” ให้ชัดเจนว่ามีอะไรที่สามารถท าได้หรือท าไม่ได้บ้าง ในหนึ่งพื้นที่จะมีทีวีชุมชนได้
กี่ช่อง จะเป็นรูปแบบของภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันท าได้หรือไม ่

๕ Business Ethics ในด้านนี้ควรมีการพิจารณาขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนที่/ภูมิภาค เข้าไปด้วย รวมถึงการส่งเสริม
ด้านความรู้/ความส านึกในภูมิปัญหาท้องถิ่น  
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๙๕ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ควรมีการน าเสนอเนื้อหาในส่วนของกระบวนการตรวจสอบหรือการลงโทษของผู้ด าเนินการที่ไม่ด าเนินการตาม
จรรยาบรรณของสื่อที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้ามาด าเนินการเกิดความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่
ด าเนินการตามจรรยาบรรณที่ถูกต้อง 

การท าหน้าที่ของสื่อท้องถิ่นอาจจะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น ดังนั้นควรมีการน าเสนอเนื้อหาที่
เป็นแนวทางในการป้องกันและคุ้มครองการท าหน้าที่สื่อด้วย 

หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องการให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  
โดย ต้องการให้เน้นเรื่องการใช้ค าพูด กิริยาอาการ ตลอดจนการน าเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมมาเป็นตัวอย่าง
ประกอบ 

ในการจัดอบรมจริงวิทยากรหรือผู้บรรยายที่มาสอนควรยกตัวอย่างบางสถานประกอบการ มีโฆษณาแฝงมาก
เกินไป โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องจรรยาบรรณ ความน่าเชื่อถือมาก หาก
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์เสริม จึงควรค านึงถึงเรื่องเหล่านี้ในการท างานด้วย 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก ๆ อยากให้วิทยากรอบรมโดย 
ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจ จะได้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขภายหลัง 
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๙๖ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

Mass Media Ethic : Issues and Cases อยากให้เปลี่ยนจากค าว่า “จริยธรรม” เป็น “จรรยาบรรณ” เพ่ือจะ
ได้เหมาะสมกับการท างานของสื่อมวลชน และอยากให้มีการไปศึกษาดูการให้บริการทีวีชุมชนของต่างประเทศ 

Morality and Ethics of Mass Media อยากให้หลักสูตรมีการให้แนวทางว่าสิ่งใดที่ท าแล้วถูก สิ่งใดที่ท าแล้ว
ผิด เพ่ือจะได้น าไปใช้ได้ในการท าธุรกิจจริง 

Professionalism in Mass Media Sector อยากไปดูการให้บริการของสื่อชุมชนนอกพ้ืนที่ของตัวเอง จะได้
ทราบว่ามีการท าธุรกิจอย่างไรบ้าง 

Mass Media and Social Responsibility หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดี อยากให้เน้นเรื่องความเป็นกลางใน
การน าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ เพราะการท าทีวีชุมชนจะต้องไม่มีผลกระทบต่อใครในด้านบวกและลบ 
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๙๗ 

๖.๓.๒ ภาคใต้ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๑ Financial and Accounting ต้องการความรู้เรื่องการท าบัญชีมาก แต่ผู้สอนควรสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นฝึกปฏิบัติ เนื่องจากมองว่า
หลักการด้านการเงินและการบัญชีเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่มีความส าคัญต่อองค์กรสูงมาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร/เนื้อหาที่สอน ควรน าเสนอให้ผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรู้จัก ต้นทุน 
ก าไร และการระดมทุนเชิงปฏิบัติการ ที่น าไปใช้ได้จริง 

ควรเน้นความรู้เกี่ยวกับการหารายได้ การได้มาซึ่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานขององค์กรที่มีภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไรให้มาก และมีเนื้อหาชัดเจน พร้อมด้วยหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการบริหารเงินทุนองคก์รที่ไม่แสวงผลก าไร 

ควรเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการบริหารการเงิน และบัญชีภายใต้หลักธรร
มาภิบาล   

ควรเพ่ิมรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะ
จิตอาสา มีจิตสาธารณะเพ่ือองค์กรที่มีภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไร และ
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๙๘ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

แสดงความคิดเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนนั้น ควรเป็นคนใน
ชุมชน เป็นคนในพ้ืนถิ่นนั้น ๆ 

ส า ห รั บ ร า ย วิ ช า  Fundamentals of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit 

Organization  และ Fundraising & Revenue Generation ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่ามีความน่าสนใจทั้ง ๒ 
วิชา เนื่องจากเป็นความรู้ที่ส าคัญในการจะน าไปท าธุรกิจ  

๒ Managerial Management in 

Broadcasting Business 

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสื่อนี้ มีประโยชน์ดีต่อผู้ประกอบการ แต่มีรายวิชาย่อย จ านวนมาก หาก
สามารถยุบรวมบางวิชาที่เก่ียวกับการวางแผน ยุทธศาสตร์มารวมกันได้จะกระชับเวลาในการเรียนมากขึ้น 

มีข้อเสนอแนะให้รายวิชากลุ่มนี้ เพ่ิมการทัศนศึกษาดูงานการท างานสื่อของภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่
เป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายใหม่ด้วย เพ่ือจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองต่าง ๆ  

ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องการหาเครือข่ายให้สามารถเลี้ยงองค์กรได้ 

ควรน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

คารจัดให้มีการน ากรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมาสอน เพ่ือจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนในทุกรายวิชา 
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๙๙ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๓ Laws and Regulations ควรมีเนื้อหาในวิชาด้านกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองดูแลสื่อ เพราะคิดว่าสื่อยังขาดการคุ้มครอง 

เนื่องจากผู้เข้าเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายควรจัดการ
เรียนการสอนให้เข้าใจได้ง่าย เพราะภาษากฎหมายเข้าใจยาก ท าให้ยากต่อการตีความ และอยากให้มีการ
ยกตัวอย่างในกฎหมายแต่ละประเภทเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทุกรายวิชาของกลุ่มหลักสูตรนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ
ความรู้เรื่องข้อกฎหมายใหม่ ๆ อีกมาก และต้องการให้วิชา Broadcasting Content Regulation เน้นคุณภาพ
ด้านเนื้อหาสื่อเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผู้ประกอบการปัจจุบันมีความย่อหย่อนเรื่องคุณภาพด้านเนื้อหาสื่อไปมาก 

ข้อเสนอส าหรับวิชา Computer / Cyber Crime Regulation ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เน้น
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในประเทศไทย เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาต จะ
ได้มีความตระหนัก และความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน 

ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ของตนเองและต่างพ้ืนที่ เพราะบริบทของสื่อมวลชนในการท างานแต่ละ
พ้ืนที่มีความแตกต่างกัน 

ควรจัดให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนที่เข้าฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง 
ๆ ระหว่างกัน 
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๑๐๐ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๔ New Media and Convergence 

of Technology 

ในส่วนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสื่อใหม่และเทคโนโลยีการหลอมรวมสื่อ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า  

ภาพรวมของหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกรายวิชา โดยต้องการให้วิชา New Media and Convergence กล่าวถึง 
เทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ให้มากเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีในสังคมไทยและสังคมโลกในภูมิทัศน์
สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลกระทบของเทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ท าให้
เกิดทีวีจ านวนมากมายหลายช่องจนเกินไป ท าให้คนยุคใหม่ไม่รับชมโทรทัศน์ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็มีการ
ก ากับดูแลไม่ดีพอ จึงเห็นว่า ทีวีดิจิตอลในท้องถิ่นน่าจะเกิดได้ยาก 

ควรจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการจัดท ารายการ (Production) 

เนื้อหาที่มีในกลุ่มวิชานี้มีความครบถ้วน แต่ในบางวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ดังนั้นควรมีการจัดหมวดหมู่ของแต่
รายวิชา ที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้วิชาที่จะต้องอบรมมีจ านวนลดลง 

๕ Business Ethics หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นมาก ส าหรับผู้ประกอบการที่ควรจะได้รับการอบรมก่อนเริ่มลงมือท า
ธุรกิจสื่อสารมวลชน เนื่องจากธุรกิจสื่อในยุคปัจจุบันเน้นการแข่งขันด้านการรายงานเหตุการณ์ ข่าวสารด้วย
ความรวดเร็ว แต่ขาดความพิถีพิถันในรายละเอียดด้านคุณภาพและความเหมาะสม นักข่าว ตลอดจนพิธีกร
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๑๐๑ 
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สมัยใหม่หลายๆ คนไม่รู้จักค าว่า กาละ เทศะ ตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย การใช้ค าพูด กิริยาวาจา จึงควรน ามา
อบรมรวมอยู่ในกลุ่มรายวิชานี้ด้วย 

ควรเพ่ิมเติมรายวิชาสื่อสารมวลชนเพ่ือชุมชนโดยเฉพาะ กล่าวคือ ไม่ เพียงแต่ เป็นรายวิชาสื่อสาร  

มวลชนทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ต้องมีความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน 

ควรจัดให้มีการให้ความรู้และการยกตัวอย่างว่าอะไรคือสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าส าหรับสื่อมวลชนให้ชัดเจน 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางท่ีถูกต้องในการท างาน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

ควรจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานในการกรองข่าวจากส านักข่าวใหญ่ ๆ เพราะสื่อท้องถิ่นส่วนใหญ่จะน าข่าวจาก
ส านักข่าวใหญ่ ๆ มาน าเสนอส าหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น นอกจากจรรยาบรรณแล้ว อยากให้มีการดูแลสื่อมวลชน
ในด้านงบประมาณ เพราะปัจจุบันไม่มีแรงจูงใจให้คนที่มีฝีมือเข้ามาท างานในสื่อท้องถิ่น 
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๑๐๒ 

๖.๓.๓ ภาคเหนือ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๑ Financial and Accounting ส า ห รั บ วิ ช า  Fundamentals of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit 

Organization และFundraising & Revenue Generation เป็นวิชาที่น่าสนใจเนื่องจากวิชานี้น่าจะสามารถ
น าไปใช้กับการท างานจริงได้  

ระยะเวลาในการจัดอบรมควรมีจ านวนวันที่มากเพียงพอ และสอดคล้องกับเนื้ อหาของหลักสูตร เพราะเป็น
เนื้อหาที่ค่อนข้างยาก 

วิ ช า  Fundamental of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit Organization  
วิทยากรควรสอนโดยใช้ภาษาท่ีสื่อสารเข้าใจได้ง่าย เลี่ยงศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นเรื่องเข้าใจยาก 
และควรเน้นเรื่องบัญชี การเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล 

ส าหรับวิชา Fundraising and & Revenue Generation เป็นรายวิชาที่ดี มีประโยชน์โดยควรเน้นเนื้อหาการ
ระดมทุนจากภาครัฐ มากกว่าภาคส่วนอ่ืน เนื่องจากมีความแน่นอนและส่งเสริมความเป็นองค์กรไม่แสวงหา
ก าไร 
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๑๐๓ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๒ Managerial Management in 

Broadcasting Business 

เสนอให้รวมรายวิชาที่ ๑ การประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation) และรายวิชาที่ ๗ การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เข้าด้วยกัน 

ควรแก้ไขค าอธิบายรายวิชาที่ ๒ ภาวะผู้น าส าหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Nonprofit Leaderships) ดังนี้ 
“ความรู้และทักษะของผู้น าองค์กรสื่อชุมชนและอาสาสมัคร ในการบริหารองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และ
แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและภาคส่วนอื่น ๆ ภายนอก”  

ควรเพิ่มรายวิชา การบริหารจัดการความเสี่ยงของชุมชน (Risk Management) 

ค ว ร เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า ส า ร ะ  ( Content)  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
(Production/Technology)  

ส าหรับรายวิชาในหมวดนี้ อยากให้ปรับชื่อภาษาอังกฤษโดยมีค าว่า Introduction to หรือ Survey of . 
เพ่ือสื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่าเป็นรายวิชาเบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ 

รายวิชาที่ ๘ (หลักการก ากับดูแลกิจการแบบมีส่วนร่วม : Corporate Governance) อยากให้เปลี่ยนชื่อวิชา
เป็น “หลักการบริหารกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน” และควรมีการเพ่ิมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับชุมชน โดยมีการท า Project รายการที่เก่ียวข้องกับชุมชนนั้น ๆ  
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๑๐๔ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสื่อนี้ มีประโยชน์ดีต่อผู้ประกอบการในฐานะผู้บริหารองค์กรสื่อสารมวลชน 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า วิทยากรควรเพ่ิมเนื้อหาเรื่อง ความหมายของ องค์กรไม่แสวงหาก าไร ให้
ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ โดยควรเน้นเรื่อง การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน 
ชุมชนเข้มแข็ง 

ควรเพิ่มกรณีศึกษาในรายวิชา Business Plan Development เพ่ือให้เห็นตัวอย่างจากหลาย ๆ หน่วยงาน 

๓ Laws and Regulations ควรให้ยุบรายวิชาจาก ๘ เหลือ ๓ รายวิชา เนื่องจากมีจ านวนรายวิชามากเกินไป ดังนี้ 

- รวมรายวิชาที่ ๑ ๒ และ ๓ เป็นรายวิชาเดียวกัน  
- รวมรายวิชาที่ ๔ และ ๗ เป็นรายวิชาเดียวกัน 

- รายวิชาที่ ๘  

ควรตัดรายวิชาที่ ๖ (กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล (Legal Entity Law)) ออกเพราะยังไม่เข้าใจว่าการ
ท าโทรทัศน์ชุมชนนั้น จะต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลด้วยหรือไม่ 

ควรตัดค าว่า “เบื้องต้น” ในรายวิชาที่ ๑ (กฎหมายมหาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(Public Law)) และ ๒ (กฎหมายอาญาเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน (Criminal Law)) 
ออก  
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๑๐๕ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ผู้ร่วมประชุมเห็นด้วยกับทุกรายวิชาของกลุ่มหลักสูตรนี้ และต้องการให้วิทยากรสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่
ใช้ศัพท์เทคนิคมาก เพราะภาษากฎหมายเข้าใจยากอยู่แล้ว 

รายวิชา E-commerce & Social Media Law ควรสอนโดยยกกรณีศึกษา จากประเทศไทย เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจ และสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

๔ New Media and Convergence 

of Technology 

ควรรวมรายวิชาที่ ๓ (หลักการในการจัดการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล : Broadcasting 

Principles in Digital Era) และ ๕ (หลักการในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และบริการโทรทัศน์
ส าหรับบริการชุมชน : Digital Broadcasting & Community Television) ไว้ในรายวิชาเดียวกัน 

ควรตัดรายวิชาที่ ๒ (หลักการในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน : Green Technology) ออกเพราะไม่เข้าใจว่าจะ
น าไปใช้ในการท าโทรทัศน์ชุมชนได้อย่างไร หรือถ้าจะคงวิชานี้ไว้ ควรจะเขียนค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจนต่อการ
ท าโทรทัศน์ชุมชมให้ชัดเจนมากกว่านี้ 

ควรปรับค าอธิบายรายวิชาที่ ๓ (หลักการในการจัดการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล : 
Broadcasting Principles in Digital Era) ให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อะไรบ้าง 

ควรปรับค าอธิบายรายวิชาที่ ๔ (สื่อใหม่ และการหลอมรวมด้านต่าง ๆ (New Media and Convergence)) 
ให้ชัดเจนว่าต้องการจะสื่ออะไร เช่น อบรมเรื่องวิธีคิด การออกแบบ หรือด้านเทคโนโลยี  
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๑๐๖ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ภาพรวมของหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกรายวิชา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
รวดเร็วมาก กลุ่มตัวอย่างต้องการให้วิชา New Media and Convergence น าเรื่อง Facebook, Line และ 

Youtube มาใช้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อเพ่ือเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมด้วย 

ในส่วนวิชา Green Technology กลุ่มตัวอย่างต้องการให้สอนเชิงปฏิบัติการและเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้เกิดความประหยัดและพอเพียงในการใช้ทรัพยากรทุกชนิด 

๕ Business Ethics ผู้ร่วมประชุมเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นมาก ส าหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน โดย
ผู้สอนควรเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในรายวิชา Mass Media and Social Responsibility มาก ๆ 
โดยเฉพาะการยกตัวอย่างจากสื่อออนไลน์ 

ควรปรับรายวิชาจาก ๔ เป็น ๓ รายวิชา ดังนี้ 

- ให้คงรายวิชาที่ ๔ (Mass Media and Social Responsibility (สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม)) ไว้เช่นเดิม 

- ควรรวมรายวิชาที่ ๑ (Mass Media Ethics : Issues and Cases (จรรยาบรรณของสื่อมวลชน : 
ประเด็นและกรณีศึกษา)) และ ๒ (Morality and Ethics of Mass Media (จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน)) เป็นรายวิชาเดียวกัน 
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๑๐๗ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาที่ ๔ (Mass Media and Social Responsibility (สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม)) “ศึกษาประวัติ แนวคิดสื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มาของทฤษฎีสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บทบาทหน้าที่ที่ควรท าและบทบาทหน้าที่ที่ไม่ควรท า กรณีตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ ศึกษาความ
เหมาะสมของเสรีภาพสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในรายวิชา Professionalism in Mass Media Sector ควรเน้นเรื่องการท างานด้านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มากกว่ากระบวนการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เนื่องจากความสด ความจริงที่น าเสนอในโทรทัศน์
ชุมชน คือ เสน่ห์ที่ส าคัญ ของสื่อประเภทนี้ 
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๑๐๘ 

๖.๓.๔ ภาคกลาง 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

๑ Financial and Accounting ควรเพ่ิมเติมในเนื้อหารายวิชากฎหมาย ให้มีเนื้อหาข้อก าหนดที่เกี่ยวกับ การลดหย่อนภาษี แก่ผู้สนับสนุนเงิน
ในการด าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนให้ชัดเจน 

วิชา Fundamental of Accounting and Finance for Governmental and Nonprofit Organization ควร
เพ่ิมกรณีศึกษาในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างานด้านสื่อที่จับต้องได้ เข้าใจง่ายส าหรับชาวบ้าน 

วิ ช า  Fundraising and & Revenue Generation เป็ นรายวิ ช าที่ ดี  ทั้ งนี้ วิ ทยากรควรฝากข้ อคิ ดแก่
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชนในการรู้เท่าทันผู้ให้ทุน ว่าระวังการหวังผลตอบแทน หรือเรื่องผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนด้วย 

๒ Managerial Management in 

Broadcasting Business 

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสื่อนี้ มีประโยชน์มากต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน โดยเห็นว่า การตลาด
เป็นหัวใจส าคัญของการประกอบกิจการ มิฉะนั้นหน่วยงานจะอยู่ไม่ได้ในภาวะการณ์แข่งขันสูงมาก ดังนั้นจึง
ลงคะแนนให้วิชา Digital Marketing มาเป็นอันดับ ๑ 
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๑๐๙ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ในรายวิชา Human Resource Management วิทยากรควร เสริมความรู้เรื่องทุนมนุษย์แก่ผู้ประกอบการ โดย
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน สวัสดิการพนักงาน การประกันอุบัติเหตุ  ประกันสุขภาพ เนื่องจาก
อาชีพด้านสื่อมีความเสี่ยงสูงมาก 

ควรปรับเนื้อหาในส่วนของรายวิชา การประเมินยุทธศาสตร์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เข้าด้วยกันเนื้อจากมี
เนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ควรมีเพียง ๑ รายวิชา 

ส าหรับกลุ่มวิชานี้ มีความส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับผู้บริหาร หากผู้บริหารขาดการวางแผน ขาดวิสัยทัศน์ใน
การน าพาองค์กร ก็จะท าให้โทรทัศน์ชุมชนอยู่ได้ไม่ยั่งยืน และควรสอนเชิงปฏิบัติการ 

๓ Laws and Regulations ควรให้ความส าคัญและให้เวลาในการบรรยายส่วนกฎหมายมหาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรทัศน์มาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับหรือบัญญัติโดย กสทช. 
เนื่องจากมีความส าคัญกับการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชน 

ในการให้ความรู้กฎหมายควรอยู่ในลักษณะกฎหมายใช้บังคับอย่างไร สิ่งใดกฎหมายให้ท าได้หรือไม่ได้ และ
ยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน 
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๑๑๐ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ผู้ร่วมประชุมเห็นว่า กลุ่มวิชากฎหมายเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน แต่
ด้วยความที่ภาษากฎหมายเป็นที่เข้าใจยากส าหรับกลุ่มบุคคลนอกวงการ จึงเสนอให้วิทยากรสอนแนว
กรณีศึกษาเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน โดยดึงกรณีท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนและการท างานด้านสื่อด้วย  

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งส าหรับรายวิชา Intellectual Property Law เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
หรือมักจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่รู้กฎหมายจึงมักละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่บ่อยครั้ง 

๔ New Media and Convergence 

of Technology 

ภาพรวมของหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ ซึ่งเป็นสื่อที่มาแรง 
และสื่อมวลชนที่ท างานด้านสื่อมีทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลาง เหล่านี้ควรอัพเดทเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย 
ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการเท่านั้น 

เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก วิชา Green Technology จึงส าคัญและ
จ าเป็นมาก ทั้งนี้เสนอให้วิทยากรสอนเชิงปฏิบัติการ เป็นลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มากกว่าสอน
ภาคทฤษฎี เชิงบรรยาย 

๕ Business Ethics หลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญมากส าหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ชุมชน ทั้งนี้เห็นว่า สื่อมวลชนควรมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นอันดับแรก โดยขอให้วิทยากรสอนให้ผู้ประกอบการ และผู้ท างานด้านสื่อควร
ตระหนักด้วยจิตส านึกของตนเอง  มากกว่า ถูกบังคับให้ท าตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
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๑๑๑ 

ล าดับ กลุ่มวิชา ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

ส่วนวิชา Mass Media Ethics :  Issues and Cases ต้องการให้วิทยากรเลือกกรณีศึกษาจากในและ
ต่างประเทศ โดยในต่างประเทศขอให้เป็นประเทศที่มีปริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เปิด
โลกทัศน์จากภายนอกด้วย ในรายวิชาดังกล่าวควรพาผู้ประกอบการและผู้ท างานด้านสื่อไปทัศนศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรสื่อ หรือ ผู้มีประสบการณ์วิชาชีพสื่อมืออาชีพมาบรรยายเชิงสาธิตด้วย จะท า
ให้เข้าใจการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

ส่วนวิชา Professionalism in Mass Media Sector วิทยากรควรปรับทัศนะให้ผู้ประกอบการตลอดจนผู้
ท างานด้านสื่อท างานอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิผล ไม่ใช่ท างานตามสบาย คือ ไทยแท้ 
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๑๑๒ 

๖.๔ ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่อหลักสูตร 

ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ต่อหลักสูตรเป็นความคิดเห็นโดยทั่วไปที่มีประโยชน์ในการน าไปพัฒนาหลักสูตรโดยรวม 
ไม่ได้จ าเพาะตามกลุ่มวิชาหรือแต่ละรายวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของส านักงาน กสทช.ในเรื่องบทบาทในการก ากับดูแลสื่อ บทลงโทษ การ
บังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมเพ่ิมเติมในรายวิชา “ หลักการในการให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล และบริการโทรทัศน์ส าหรับบริการชุมชน ” 

๒) หลักสูตรยังไม่มีความจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ 

๓) ยังไม่มี KSF (Key Success Factor) ในการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชน 

๔) บางหลักสูตรมีความซ้ าซ้อนกัน 

๕) ควรมีเนื้อหาการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นมาในรายละเอียดหลักสูตร 

๖) บางหลักสูตร ควรมีหน่วยงานเฉพาะทางเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ไม่ใช่หน่วยงาน กสทช. 
๗) หลักสูตรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๘) หลักสูตรมีความเป็น General เกินไป ควรเป็นหลักสูตรส าหรับการด าเนินงานของทีวีชุมชนโดยเฉพาะมาก
ขึ้น 

๙) ควรมีการปูพ้ืนฐานความรู้เรื่องกิจการทีวีชุมชนประกอบด้วย 

๑๐) เนื้อหารายวิชามีความยากเกินไป 

๑๑) ควรมีการพิจารณาร่วมกับประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ 

๑๒) ควรเน้นเรื่องชุมชนเข้มแข็ง เป็นล าดับแรกในการสอน 

๑๓) การบัญญัติกฎหมาย ไม่ควรเน้นการก ากับดูแล แต่ควรเน้นการดูแลกันเองผ่านจริยธรรม จรรยาบรรณ
สื่อสารมวลชน 

๑๔) ไม่ควรใช้ค าว่า อุตสาหกรรมสื่อ ในรายวิชา เมื่อแปลเป็นภาษาไทย 

๑๕) ควรร่างหลักสูตรให้กระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และควรมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยติดตามประเมินผลภายหลัง
การฝึกอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว 

๑๖) ควรเพ่ิมน้ าหนักให้รายวิชา กฎหมายมหาชน เนื่องจากผู้ประกอบการหาความรู้ส่วนนี้ได้ยาก และยากต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง 

๑๗) รายละเอียดของการท าโทรทัศน์ชุมชนในเชิงกฎหมาย ดังนี้ 
- ของบประมาณได้จากที่ใด 

- กสทช. จะส่งเสริมโทรทัศน์ชุมชนในรูปแบบใด 

- สามารถโฆษณาได้หรือไม่  
- เวลาในการออกอากาศ  
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๑๑๓ 

- จะต้องมีการส่งงานให้กองเซ็นเซอร์ตรวจสอบก่อนออกอากาศจริงหรือไม่  
- ความถี่ในการส่งงานเป็นอย่างไร  
- กสทช. จะอุดหนุนงบประมาณเหมือนกับช่อง ThaiPBS หรือไม ่ 
- กสทช. จะให้งบประมาณกับผู้ประกอบการอย่างไร  
- การท าทีวีชุมชนจะอาศัยแม่ข่ายจากช่องไหน 

- ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตท าโทรทัศน์ชุมชนมีอะไรบ้าง 
๑๘) ภายหลังผู้ประกอบการธุรกิจสื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ควรให้ร่วมกันท างานวิจัยเพ่ือร่วมกันก าหนด

จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อท้องถิ่น เป็นล าดับต่อไป ในแต่ละภูมิภาค เนื่องจาก แต่ละท้องถิ่น แต่ละ
ภูมิภาค ล้วนมีขนบ จารีต ประเพณี ตลอดจนรายละเอียดในการลงพื้นที่ปฏิบัติการแตกต่างกันออกไป โดย
มีวิทยากรเป็นผู้น า เพราะหากท ากันเองจะขาดหลักการทางวิชาการและไม่ฟังกัน 

๖.๕ ข้อเสนอแนะเพิม่เติมนอกเหนือจากหลักสูตรฯ  

ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรฯ เป็นความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมที่มีต่อการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชุน ซึ่งอาจจะมีผลการส่งเสริมและพัฒนาภาพรวมของการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิจอล ประเภทบริการชุมชน โดมมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ผู้ร่วมประชุมบางกลุ่มไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเกิดของช่องทีวีดิจิตอล ตั้งแต่เริ่มแรกประมูล เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีพอ หากมาเปิดช่องทีวีดิจิตอลท้องถิ่นเพ่ิม นั่นคือ การ
ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ แต่ผลที่ได้ไม่น่าจะเกิดความคุ้มค่า 

๒) อยากให้มีกฎหมายให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนทีวีชุมชนอย่างไร 

๓) แนวทางที่ชัดเจนจาก ส านักงาน กสทช. ในการช่วยเหลือโทรทัศน์ชุมชน อันเป็นผลจากส านักงาน 
กสทช. มีรายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ลดลง 

๔) ควรมองหาแพลทฟอร์มใหม่ ๆ ในการท างานด้านสื่อ เพ่ือประหยัดต้นทุน ทรัพยากรต่าง ๆ และเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมได้แน่นอนกว่า 

๕) ควรให้ความช่วยเหลือ ต่อยอดโทรทัศน์ชุมชน ที่ทดลองน าร่องในขณะนี้ ได้แก่ พะเยาทีวี ทีวีชุมชนอัน
ดามันมั่นคง เป็นต้น 

๖) กสทช. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ของเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ในระบบโทรทัศน์ชุมชนให้ชัดเจนว่าเนื้อหา
ในลักษณะใดเผยแพร่ได้หรือไม่ได้ โดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนผังรายการและป้องกัน
การกระท าความผิดโดยไม่เจตนา 

๗) เนื่องจากกิจการโทรทัศน์ชุมชนเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งอาจท าให้ไม่มีทุนในการสร้างเนื้อหาที่
ได้มาตรฐาน และเพ่ือป้องกันการน ากิจการโทรทัศน์ชุมชนไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่สมควร และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจการโทรทัศน์ชุมชน  
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๑๑๔ 

๘) รัฐควรสนับสนุนด้านการเงินในกิจการโทรทัศน์ชุมชน และแจ้งนโยบายการสนับสนุนกิจการโทรทัศน์
ชุมชนให้ชัดเจน  

๙) ควรให้มีการหารายได้ด้วยการโฆษณาได้บ้าง เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการหาทุนให้เพียงพอในการ
ด าเนินกิจการ  

๑๐) ควรให้ผู้ที่บริจาคเงินทุนให้สถานีโทรทัศน์ชุมชนสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ 
๑๑) เพ่ือความยั่งยืนต่อเนื่องในกิจการโทรทัศน์ชุมชน ควรก าหนดให้องค์กรของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ เช่น กระทรวงต่าง ๆ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒) องค์กร กสทช. ควรจะมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เข้าไปร่วมก าหนดนโยบาย ท างานและให้
ความเห็น เพ่ือให้การก าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

๑๓) อยากให้ กสทช. มีการวางแผนหลักสูตร อย่างชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และมีการติดตาม
ประเมินผล  

๑๔) กสทช. ควรพิจารณานิยามเรื่อง องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร อีกครั้ง เนื่องจากในโลกแห่งความจริง 
คุณภาพรายการมาพร้อมมูลค่า หากเขียนนิยามเชิงอุดมการณ์ จะท าให้ปิดกั้นการท างานและหาก
คุณภาพรายการไม่ดี จะไม่มีผู้ชม  

๑๕) เสนอให้ กสทช. มีกฎหมายเอ้ือให้ผู้สนับสนุนทุนแก่โทรทัศน์ชุมชนสามารถน าเงินบริจาคไปลดหย่อน
ภาษีได้ 

๑๖) เสนอให้ กสทช. พิจารณาให้โทรทัศน์ชุมชนมีโฆษณาได้บ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานในโลก
แห่งความเป็นจริง ไม่ใช่ในโลกแห่งอุดมการณ์ 

๑๗) ขอให้ภาครัฐสนับสนุนแพลทฟอร์มอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการหลอมรวมสื่อที่ทรงพลัง และตอบโจทย์ด้าน
การสื่อสาร 

๑๘) เสนอให้ กสทช. อย่าใช้ระเบียบข้อบังคับโทรทัศน์ชุมชนเหมือนกับสื่อหลัก มิฉะนั้น โทรทัศน์ชุมชนใน
ประเทศไทยอาจไม่ยั่งยืน 

๑๙) ความคิดเห็นนอกเหนือจากหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นห่วงการน าเสนอเนื้อหาและภาพที่ไม่
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในสื่อใหม่ต่าง ๆ เนื่องจากสื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักในการบริโภคของเด็ก 
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๑๑๕ 

บทท่ี ๗ เค้าโครงร่างหลักสูตร 

ในการด าเนินการในระยะต่อไป ความเห็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยถูกน ามาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา และก าหนดโครงสร้างหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากเงื่อนไขที่ส าคัญ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เช่น เนื้อหาวิชาด้านการผลิตรายการ (Production)  และระยะเวลาการ
อบรม เป็นต้น รายละเอียดดังรูปที่ ๗-๑ 

นอกจากนี้จะพิจารณาตามเงื่อนไขการน าไปใช้งานของ ส านักงาน กสทช. เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะมีการประชุม
หารือเพ่ือก าหนดกรอบของหลักสูตรกับส านักงาน กสทช. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป  
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รูปที่ ๗-๑ แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไป 

แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร

ต้องอบรม ตามเงื่อนไข
การอนุญาต

ควรอบรม

แยกอบรมตามโครงสร้าง
กลุ่มวิชา ๕ กลุ่มวิชา

ต้องพิจารณาคุณทั่วไป
ของผู้เข้าอบรม

ต้องพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะ

ระยะเวลาในการอบรมไม่
เกิน ๑๕ วัน

จรยธรรม และจรรยาบรรณ ถือ
เป็นวิชาหลักที่ต้องเรียน

Production ?
ไม่เน้นการเรียนด้านนี้ 

เน่ืองจากสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนด้านนี้ในเกือบทุก

สถาบันการศึกษา

กฎหมายต้องเรียนก่อนเป็นกลุ่มวิชาแรก เพือให้
ทราบกฎระเบียนข้อบังคับเงื่อนไข และนิยาม
ของการด าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร

ประเด็นส าคัญจากการประชุม
กลุ่มย่อย

เงื่อนไขที่ส าคัญ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
อบรม

ต้นทุนต่อหัว ?

จ านวนคนต่อครั้งในการอบรม

การศึกษาดูงาน ?

เพ่ิมเน้ือหาทางด้าน
การตลาด

กลุ่มวิชากละ ๒ วัน 
ทั้งหมด ๑๐ วัน

กฎหมาย ๒ วัน
จรยธรรมฯ ๒ วัน

กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ๓ วัน
รวม ๗ วัน
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๑๑๗ 

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้กับบุคคลทั่วไป ต่อบริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมความพร้อมที่จะขอรับอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนได้  

๗.๑ หลักสูตรการอบรมบริการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 

หลักสูตรเน้นให้ผู้อบรมเข้าใจในภาพรวมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ชุมชนฯ ดังนั้นในการอบรมจะมี
ลักษณะการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
รายวิชาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจ และเห็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยจะมีกลุ่มวิชาที่ส าคัญที่ผู้
เข้าเรียนจะต้องเรียนดังนี้ 

๑. ด้านการเงินการบัญชี และการบริหารจัดการ ส าหรับกิจการโทรทัศน์ (Financial and 

Management in Broadcasting Business) วิชาในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย F และตามด้วยเลขล าดับ ๒ 
ล าดับ (F-XX)  

๒. ด้านกฎหมายและการก ากับดูแลในกิจการโทรทัศน์ (Laws and Regulations) วิชาในกลุ่มนี้จะขึ้นต้น
ด้วย L และตามด้วยเลขล าดับ ๒ ล าดับ (L-XX) 

๓. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Business Ethics) วชิาในกลุ่มนี้จะขึ้นต้นด้วย E และตามด้วยเลข
ล าดับ ๒ ล าดับ (E-XX) 

๔. ด้านเทคโนโลยีการหลอมรวม (New Media and Convergence of Technology) วิชาในกลุ่มนี้จะ
ขึ้นต้นด้วย C และตามด้วยเลขล าดับ ๒ ล าดับ (C-XX) 

ในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรม ๕ วัน โดยมีรายละเอียด และระยะเวลาในการนอบรมดังนี้ 
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๑๑๘ 

๗.๑.๑ Financial and Accounting 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๑ Fundamentals of Accounting 

and Finance for 

Governmental and Nonprofit 

Organization 

หลักการในการวิเคราะห์ และบริหารการเงินการบัญชี รวมถึงการจัดท าแผนการเงิน การ
ควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน กระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน การบริหาร
และการติดตามการใช้จ่ายเงินและหลักการบัญชีขององค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

 

๒ Fundraising & Revenue 

Generation 

หลักการ และกระบวนการของการระดมเงินทุนในองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร รวมถึงเทคนิค 
และกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการการระดมทุน การวิเคราะห์รูปแบบของการระดมเงินทุนที่ใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน โดยรวมถึงแง่มุมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการระดมทุนใน
องค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

 

๗.๑.๒ Managerial Management in Broadcasting Business 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๑ Strategic Evaluation การประเมินผล และการควบคุมเพ่ือให้การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 

๒ Nonprofit Leaderships ความรู้และทักษะในการบริหารองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร และแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์การและภาคส่วนอื่น ๆ ภายนอก 
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๑๑๙ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๓ Negotiation and Engagement ศึกษาแนวทางการในการแก้บัญหาร่วมกัน การหาความร่วมมือระหว่าง ๒ ฝ่าย เพ่ือให้สามารถ
รวมด าเนินการ และได้ข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างความผูกพันกับองค์กร
และพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

 

๔ Digital Marketing หลักการในการด าเนินการตลาดในยุคดิจิตอล เพ่ือให้ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดแบบ
ด้ังเดิม และคุ้มค่ากับการลงทุน พร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดที่มีการสื่อสารแบบ ๒ ทาง 

 

๕ Human Resource 

Management 

ศึกษาการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โดยจะ
รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญส าหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ในองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร ทฤษฎีแรงจูงใจส าหรับบุคลากรอาสาสมัคร กระบวนการการสรรหา การ
คัดเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกองค์การในระดับอ่ืน ๆ การบริหาร
ค่าตอบแทน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 

 

๖ Business Plan Development การพัฒนาและวางแผนทางธุรกิจ แนวทางการแผนธุรกิจ เพ่ือใช้เปน็เครื่องมือในการด าเนิน
กิจการ และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รูปแบบของการพัฒนาแผนธุรกิจจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) สามารถที่จะทราบแนวทางในการ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจน 

 

๗ Strategic Planning ศึกษากระบวนการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการ 
ประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 

 

๘ Corporate Governance* แนวทางการบริหารและการจัดการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) มีความโปร่งใส่ 
(Transparency) และสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) รวมถึงปัจจัยและแรงจูงใจที่มี
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๑๒๐ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

ผลต่อพฤติกรรมและโครงสร้างระบบจัดการของธุรกิจที่ท าให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจมีความม่ันคง และยั่งยืนในการด าเนินกิจการ 

* รายวิชาที่ไม่อยู่ในแบบสอบถาม 

๗.๑.๓ Laws and Regulations 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๑ กฎหมายมหาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโทรทัศน์  
(Public Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กับเอกชนในฐานะที่เป็นผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ องค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ กฎเกณฑ์และกรอบการใช้อ านาจขององค์กรและเจ้าหน้าที่รัฐ กระบวนการ
ขั้นตอนการคัดค้านการใช้อ านาจดังกล่าว ความรับผิดทางกฎหมายขององค์กรและเจ้าหน้าที่
รัฐต่อเอกชน อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

๒ กฎหมายอาญาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
สื่อสารมวลชน (Criminal Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อันเป็นความผิดและบทก าหนดโทษทางอาญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจสื่อสารมวลชนที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโทรทัศน์ อาทิเช่น ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ความผิดจากการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือดูหมิ่นซึ่งหน้า รวมตลอดถึงความผิดทาง
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๑๒๑ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

อาญาที่อาจบังคับใช้เพ่ือปกป้องสิทธิขององค์กรและบุคลากรในองค์กร อาทิเช่น ความผิดจาก
การปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ เป็นต้น 

๓ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Data 

Protection Law) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการ
เก็บ การรักษา การใช้ประโยชน์ และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจบังคับใช้กับผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์เนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจถือ
ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นแหล่งข่าวหรือผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 

๔ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ และการรักษา
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์  
( Computer/  Cyber Crime 

Regulation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อันเป็นความผิดและบทก าหนดโทษทางอาญาในกรณีที่
ผู้กระท าความผิดอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการกระท าความผิด โดยอาจใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด เป็นเป้าหมายหรือวัตถุในการก่อความผิด 
รวมตลอดถึงความผิดที่อาศัยความสามารถ และคุณสมบัติการท างานที่ไร้พรมแดนของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการกระท าความผิด อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

๕ กฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแล
เ นื้ อ ห า สื่ อ  ( Broadcasting 

Content Regulation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อ ซึ่งก าหนด
กฎเกณฑ์ควบคุมเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางประเภท รวม
ตลอดถึงการส่งเสริมเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ และหลักการแห่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความผิดเห็น อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสีย วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติ
บุคคล (Legal Entity Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายในการจัดรูปองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนองค์กรในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
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๑๒๒ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

กฎเกณฑ์อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ขององค์กร 
ความสัมพันธ์และความรับผิดระหว่างองค์กร กรรมการและ/หรือสมาชิกขององค์กร และ
บุคคลภายนอก 

๗ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ และสื่ อสั งคม
อ อ น ไ ล น์  ( E- commerce & 

Social Media Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการยอมรับและบังคับตามความผูกพันของเอกชนที่เกิดขึ้น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-contract E-signature E-trusted E-archive โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักกฎหมายตาม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดถึงข้อสังเกต ข้อควร
ระวัง ความสัมพันธ์ หรือความรับผิดในทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ชุมชน 

 

๘ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual property Law) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการในการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ การได้มาซึ่งสิทธิ 
การคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนการบังคับสิทธิอันเกิดจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ อาทิเช่น 
กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

 

๗.๑.๔ New Media and Convergence of Technology 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๑ Digital Economy 

Management 

การศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิตอลอีโคโนมีโดยเริ่มจากหลักการและแนวคิด 
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมรวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และภัยคุกคามของดิจิตอลอีโคโนมี 
องค์ประกอบของดิจิตอลอีโคโนมีในมุมมองต่าง ๆ อาทิโครงสร้างพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์
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๑๒๓ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ซอฟต์แวร์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริการ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล 
สังคมยุคดิจิตอล รวมถึงทักษะในอนาคตฐานความรู้เครื่องมือส าคัญ การปฏิรูปและการเปลี่ยน
ถ่ายสู่ยุคดิจิตอล โดยมุมมองการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ 

๒ Green Technology หลักการและแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการท างาน และมีแนวทางใน
การน าเครื่องมือ/เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง 

 

๓ Broadcasting Principles in 

Digital Era 

หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดการกิจการโทรทัศน์ในยุคที่มีเทคโนโลยีใหม่ เป็น
ทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมรายการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น และมีศักยภาพที่จะทดแทน
เทคโนโลยีเดิมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ยังสามารถสร้าง
โอกาสให้กับผู้ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิมให้สามารถเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการอีกทาง รวมถึงการท าให้ผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับรายงานหรือช่อง
รายการมากขึ้น เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จ าเป็นต้องมีแนวทางปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางในการด าเนินการของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 

 

๔ New Media and 

Convergence 

ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของสื่อใหม่ (New Media) หรือการ
หลอมรวมทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้องค์กรพร้อมมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑๒๔ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๔ Digital Broadcasting & 

Community Television 

หลักการ และแนวทางในการด าเนินกิจการที่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

 

๗.๑.๕ Business Ethics 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๑ Mass Media Ethics : 
Issues and Cases : 
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
: ประเด็นและกรณีศึกษา 

ศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลที่มีความท้าทายทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย กรณีศึกษา 
วิเคราะห์ อภิปราย และหาข้อเสนอแนะร่วมกัน 

 

๒ Morality and Ethics of 

Mass Media :  จ ริ ย ธ ร ร ม
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง
สื่อมวลชน 

ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน หรือ ข้อประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชน  และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
หรือ หลักคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพนักสื่อสารมวลชนที่มารวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพสร้างขึ้น 
จึงเป็นการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ก ากับดูแลพฤติกรรมของสื่อมวลชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางสมาคม
วิชาชีพสื่อได้ก าหนดไว้ทั้งในและต่างประเทศ 

 

๓ Professionalism in Mass 

Media Sector : ความเป็น
มืออาชีพในอุตสาหกรรมสื่อ 

ศึกษามาตรฐานความเป็นสื่อมืออาชีพ ซึ่งมีมาตรฐานคุณค่าตามหลักปรัชญาขององค์กรวิชาชีพสื่อ มี
การจัดตั้ง การลงทุน การเจริญเติบโตขึ้น และการด ารงอยู่ โดยการหล่อเลี้ยงขององค์กรใน
อุตสาหกรรมสื่อ ศึกษาการท างานของ สื่อใหม่ซึ่งมีบทบาทในสังคมเพ่ิมมากขึ้น ศึกษาแนวคิดการ
หลอมรวมสื่อเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในอุตสาหกรรมสื่อ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
จากอุตสาหกรรมสื่อท้ังในและต่างประเทศ 

 



พัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชมุชน 

๑๒๕ 

ล าดับ รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ระยะเวลา 

๔ Mass Media and Social 

Responsibility : สื่อมวลชน
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ศึกษาประวัติ แนวคิดทฤษฎีปทัสถานของสื่อมวลชน  ที่มาของทฤษฎีสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บทบาทหน้าที่ที่ควรท าและบทบาทหน้าที่ที่ไม่ควรท า  กรณีตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ  
ศึกษาความเหมาะสมของเสรีภาพสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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๑๒๖ 

เพ่ือสามารถประเมินผลการจัดอบรม และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จ าเป็นต้องมี
การประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๗.๒ การประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรเป็นการประเมินผลของการจัดอบรม โดยจะประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การประเมินด้านสถานที่ 
- การประเมินวิทยากร 

- การประเมินผลของการอบรม (ได้รับความรู้เพ่ิมเติมหรือไม่) 
- การประเมินการจัดอบรม (อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม) 

๗.๓ การประเมินผู้เข้ารับการอบรม 

- ระยะเวลาที่เข้าอบรมแต่ละรายวิชาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด ดังนั้นใน
การจัดอบรมผู้จัดอบรมจะต้องให้ผู้เข้าอบรมลงชื่อเพ่ือยืนยันการเข้าอบรมในแต่ละช่วงของการอบรม 

- การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งการทดสอบไม่ได้ใช้วัดผลผู้เข้าเรียนแต่เป็นการวัดผลความรู้
ของผู้เข้าอบรมว่ามีระดับคะแนนที่แตกต่างก่อนและหลังอบรมอย่างไร 

 


