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The indicators of Thai announcers professionalism
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย ในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกาศใน
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากนั้นหาฉันทามติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 17 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 ครั้ง และ
นามาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้
(Indicator) ความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 43 ดัชนีชี้วัด ดังนี้ ด้าน
ทักษะการใช้ภาษา มี 9 ดัชนีชี้วัด ด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับงาน มี 11 ดัชนีชี้วัด ด้านบุคลิกภาพ มี 12 ดัชนีชี้วัด
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มี 7 ดัชนีชี้วัด ด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทางาน มี 4 ดัชนีชี้วัด
ทั้งนี้ พบว่ าดัชนี ชี้วั ดความเป็ นวิ ชาชี พของผู้ประกาศไทยที่มี ระดั บความสอดคล้ องของความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูงมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ดัชนี ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน
2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน และ 2) สามารถออกเสียงควบกล้าได้ ส่วนค่าเฉลี่ยสูง
ที่รองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ 1) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 2) สามารถอ่าน
ตีความและจับประเด็นสาคัญของเรื่องที่นาเสนอได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น และ 3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีไหวพริบดี กล้าตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
คาสาคัญ: ดัชนีชี้วัด ความเป็นวิชาชีพ ผู้ประกาศ เทคนิคเดลฟาย

Abstract
This study of indicators of Thai announcers professionalism is a qualitative research. Its objective is to
study professionalism of Thai announcers. The opinions of 11 esperts in the field including professional radio
and television announcers, scholars were collected by in-depth interviews. The consensus from 17 experts in
communication field was reached by using Delphi technique twice. Then the analysis was performed to make
Thai announcer indicators.
The results show that the indicators of professional Thai announcer can be grouped into 5 areas,
totalling 43 indicators: language skill with 9 indicators, knowledge and communication skills with11 indicators,
personality with 12 indicators, ethics and morality with 7 indicators, and work-related technology with 4
indicators.
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The indicators of Thai announcers professionalism highly agree with the expert opinions. There are 2
indicators with the highest score: 1) Thai reading skill (4.88 points), 2) diphthong pronunciation skill (4.88
points). There are 3 indicators with the second most score of 4.82: 1) proper tone 2) ability to comprehend and
grasp the main points in a short time 3) self-confidence, cleverness and shrewdness.
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ความเป็นมาของปัญหา
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 47 ระบุว่า คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่ ง วิ ท ยุ กระจายเสี ยง วิ ท ยุ โทรทั ศน์ และวิ ท ยุ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่จัดสรร
คลื่นความถี่ ตามวรรคหนึ่งและกากับดูแลการประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม ทั้ ง นี้ ต ามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ การ
ดาเนินการตามวรรคสองต้ องคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั้งในด้าน
การศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์
สาธารณะอื่ น และการแข่ ง ขั น โดยเสรี อ ย่ า งเป็ น
ธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การดาเนินงานด้านการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ต้องดาเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ในการกระจาย
เสียงและใช้คลื่นโทรคมนาคมใหม่ เพื่อให้การใช้คลื่ น
ความถี่ ที่เป็นทรัพยากรของชาติกระจายอย่างทั่วถึงสู่ทุก
กลุ่มในสังคมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกด้าน ใน
อนาคตสถาบันการศึ กษาจะมี โอกาสเป็ นเจ้ าของคลื่ น
ความถี่ ดาเนินการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึ้น เอกชนสามารถยื่นข้อเสนอขอ
เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ บริหารสถานี ดาเนินการจัด
และผลิตรายการของตนเอง โดยไม่ต้องประมูลคลื่นจาก

ส่วนราชการเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาก่อนการประกาศใช้
รั ฐธรรมนู ญ การศึ กษาทางด้ านนิ เทศศาสตร์ จะยิ่ งมี
ความสาคัญและเป็นที่นิยมศึกษากันมากขึ้น โดยเฉพาะ
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความต้องการ
บุคลากรเข้ าไปรับผิดชอบงานหน้าที่ต่ างๆเพื่ อจั ดและ
ผลิตรายการสาหรับออกอากาศทั้งวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์จึงเพิ่มขึ้น (วนิดา ตรีสวัสดิ์, 2543)
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดและผลิตรายการ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โทรทัศน์มีหลายฝ่าย แต่ที่เป็นหน้ าตาของสถานีในการ
สร้างภาพลักษณ์ คือ ผู้ประกาศ (Announcers) ผู้อ่านข่าว
ผู้รายงานข่าว (Reporter) ผู้ดาเนินรายการ (Moderator)
พิธีกร (MC.-Master of Ceremony) และดีเจ (DJ.-Disc
Jockey) ซึ่งเป็นบุ คคลที่ทาหน้าที่ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่ อ นไหว ประเด็ น ที่ เ ป็ น ที่ สนใจของสั ง คม
ส่ ว นใหญ่ รวมถึ ง ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ดังกล่าวไปยังผู้ชมรายการโดยตรง ซึ่งแต่ละสถานีต้อง
คัดเลือกและสรรหาผู้ประกาศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การทาหน้าที่ใช้เสียง ภาษา บุคลิกภาพ ลีลาการนาเสนอ
ตลอดจนความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่ ข่าวสาร
และความจริ ง โดยมี จ รรยาบรรณของนั ก วิ ช าชี พ
สื่ อ สารมวลชน ถ้ า หากผู้ ป ระกาศไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมาะสมเพียงพอจะมีอิทธิพล ทาให้ผู้รับสารเลียนแบบ
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับสารไม่ได้ข่าวสารที่ถูกต้อง
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ไม่ เป็ นกลาง และไม่ เป็ นความจริ งที่ เชื่ อถื อได้ สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่งจึงพยายาม
คัดเลือกและสรรหาผู้ประกาศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
ใบรับรองการเป็น ผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์หรือ
ที่เรียกว่าบัตรผู้ประกาศ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511
จนสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2551 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา ทาให้อานาจหน้าที่
ของกรมประชาสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะเจ้ า พนั ก งานผู้ อ อก
ใบอนุ ญ าตเดิ ม ได้ สิ้ น สุ ด ลง และในปี พ.ศ.2555
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลมาตรฐานของผู้ประกาศต่อไป
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสาคัญของ
การพัฒนาผู้ประกาศให้มีสมรรถนะที่ครบถ้วนเหมาะสม
จึงดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพ
ของผู้ประกาศไทย” เพื่อเป็นการรองรับความเป็นวิชาชีพ
ของผู้ประกาศให้ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนาเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางแก่สังคม และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพ
เป็นผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์
และสื่ออื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต

ของผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกาศในสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและด้าน
ภาษาศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยในครั้ งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาความเป็ น
วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกาศไทยจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
สื่อสารมวลชน คื อ ผู้ ประกาศในสื่อวิ ทยุ กระจายเสี ยง
ผู้ประกาศในสื่อวิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
และนั กวิ ชาการด้ านภาษาศาสตร์ เพื่ อให้ ได้
(Indicator) ความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) และการหาฉันทา
มติด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกาศในสื่อ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ผู้ ป ระกาศในสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
นั กวิ ชาการด้ านสื่ อสารมวลชน และนั กวิ ชาการด้ าน
ภาษาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกาศในสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ
ด้ า นภาษาศาสตร์ โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการประกาศตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ประกาศที่
ได้ รั บรางวั ลจากองค์ กรวิ ชาชี พต่ างๆ ในด้ าน
สื่อสารมวลชน
กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย
2. การศึ กษาเชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 11 ราย
ประกอบด้วย ผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียง จานวน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศ
ไทย ในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกาศในสื่ อ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ผู้ ป ระกาศในสื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและด้านภาษาศาสตร์
2.
(Indicator) ความเป็น
วิชาชีพของผู้ประกาศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการหาฉันทามติด้วยเทคนิคเดลฟายที่ได้จากทัศนะ
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3 ราย ผู้ประกาศในสื่อวิทยุโทรทัศน์ จานวน 4 ราย และ
นั กวิ ชาการด้ านสื่ อสารมวลชนและด้ านภาษาศาสตร์
จานวน 4 ราย ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นวิชาชีพของ
ผู้ประกาศไทย เพื่อให้ได้ดัชนีชี้วัดในเบื้องต้น
3. ตรวจสอบความตรง (Validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence
index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และ
ด้ า นการประเมิ น ผล 5 ท่ า น จากนั้ น ปรั บ แก้ ไขตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2
1. นาประเด็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ ยวกั บดั ชนี ชี้ วั ดความเป็ นผู้ ประกาศไทยเบื้ องต้ นที่
ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 มารวบรวมเป็นแบบสอบถาม
2. ตรวจสอบความตรง (Validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence
index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และ
ด้ า นการประเมิ น ผล 5 ท่ า น จากนั้ น ปรั บ แก้ ไขตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3
1. นาแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วไปสอบถาม
กลุ่มทรงคุณวุฒิ 17 ราย ในรอบที่ 1
2. รับแบบสอบถามคืนเพื่อนาไปประมวลผล
3. วิเคราะห์คาตอบแบบสอบถามในรอบแรก
โดยผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมความคิ ดเห็ นและวิ เคราะห์ โดย
ละเอียดและนามาสังเคราะห์เป็นประเด็น โดยตัดข้อมูลที่
ซ้าซ้อนออกเพื่อนาไปสร้างแบบสอบถามในรอบต่อไป
4. การสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการนา
ค าตอบที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากรอบแรกมาสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
scale) 5 ระดับเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนให้
น้าหนักความสาคัญของแต่ละข้อ อธิบายเหตุผล ทั้งเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และข้อเสนอแนะ

5. ส่ ง แบบสอบถามในรอบ 2 ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามกลุ่มเดิม
6. วิเคราะห์คาตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2
โดยการนาคาตอบแต่ละข้อมาหาค่ามัธยฐาน (Median)
ฐานนิ ย าม (Mode) และค่ าพิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์
(Interquartile range) ซึ่งได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบ
แสดงว่ าค าตอบที่ วิ เคราะห์ ได้ นั้ นมี ความคิ ดเห็ นของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ สอดคล้ องกั น ผู้ วิ จั ยจึ งสรุ ป
ผลการวิจัยได้ในรอบนี้
ขั้นตอนที่ 4
1. ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เทคนิค
เดลฟาย
2. นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้าง
เป็นตัวร่างดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพผู้ประกาศไทย
ขั้นตอนที่ 5
1. จัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น โดย
นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมานาเสนอ
และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทยได้อภิปรายร่วมกันเพื่อให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. รวบรวมความคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะที่
ได้รับจากการจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
น ามาปรั บปรุ ง และสร้ างดั ชนี ชี้ วั ดความเป็ นวิ ชาชี พ
ผู้ประกาศไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6
1. นาผลที่ได้มาสรุปวิเคราะห์และสร้างดัชนีชี้
วัดผู้ประกาศไทย
2. จัดทารูปเล่มรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ว่า ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย
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แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ าน คื อ 1) ด้ านทั กษะการใช้ ภาษา
2) ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ กี่ ย วกั บ งาน 3) ด้ า น
บุคลิกภาพ 4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการทางาน
และ 5) ด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทางาน และมี 43
ดั ชนี ชี้ วั ด คื อ ด้ านทั กษะการใช้ ภาษา มี 9 ดั ชนี ชี้ วั ด
ด้ านความรู้ และทั กษะที่ เกี่ ยวกั บงาน มี 11 ดั ชนี ชี้ วั ด
ด้านบุคลิกภาพ มี 12 ดัชนีชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการทางาน มี 7 ดัชนีชี้วัด และด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ
การทางาน มี 4 ดัชนีชี้วัด
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายดัชนีย่อยพบว่าดัชนี
ชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย ที่มีระดับความ
สอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูง
มาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ดัชนี ดังนี้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.88 จาก คะแนนเต็ม 5.00
มี 2 ดัชนีเท่ากัน คือ ความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ได้อย่างแตกฉาน และสามารถออกเสียง ร ล และควบ
กล้าได้
ค่าเฉลี่ยสูงที่รองลงมา คือ 4.82 จาก คะแนน
เต็ ม 5.00 มี 3 ดั ช นี เ ท่ า กั น คื อ สามารถออกเสี ย ง
วรรณยุ ก ต์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง สามารถอ่ า น ตี ค วามและจั บ
ประเด็ นสาคั ญของเรื่ องที่ น าเสนอได้ อย่ างถู กต้ องใน
ระยะเวลาอันสั้น และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีไหวพริบ
ดี กล้าตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ในภาษาอั ง กฤษและภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ มี
ความสามารถในการใช้เสียง การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี ทั้งความสามารถออกเสียง ร ล และควบ
กล้าได้ มีความสามารถออกเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ได้
ถูกต้อง มีความสามารถใช้ลีลาและวรรคตอนที่ถูกต้อง
และมี ความสามารถอ่ านค าเฉพาะได้ อย่ างถูกต้ องซึ่ ง
สอดคล้องกับเรย์ ไวท์ (Ray White,1990) ได้กล่าวถึง
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น กฎเกณฑ์ พื้ น ฐาน เพื่ อ ตั ด สิ น ใจว่ า ใคร
สามารถท างานด้ านการอ่ านข่ าวโทรทั ศน์ ไว้ ว่ าควรมี
น้าเสียง (Voice) ชัดเจน มีจังหวะวรรคตอนในการอ่านที่
ถูกต้อง รวมทั้งมีความถูกต้องด้านอักขระย่อมชวนให้การ
อ่านข่าวน่าฟัง น่าติดตามมากขึ้น นอกจากนี้ เกวลิ น
กังวานธนวัต (2557) ยังได้เน้นย้าความสามารถทางด้าน
ภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ ที่ผู้ประกาศจะต้องมี
ความสามารถทางด้ า นภาษามากกว่ า มาตรฐาน
ประชาชนทั่วไป ศัพท์ยาก ศัพท์โบราณ ราชาศัพท์ ศัพท์
เฉพาะ ศัพท์วิชาการ ผู้ประกาศต้องมีความรู้ในเรื่องราว
นั้นๆ ที่จะต้องมีการนาเสนอ
2. ด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับงาน
ผู้ประกาศมืออาชีพต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานเป็นสาคัญ เช่น ความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่องรอบตัว ความรู้ด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และความรู้อื่นๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในวิชาชีพ ดังที่ Scott Withrow, 2005
อ้างถึงใน บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2551) ที่พูดถึงกรอบ
ความคิดของ “ความเป็นวิชาชีพ” หรือ “ความเป็นมือ
อาชี พ” (Professionalism) ว่ าผู้ ที่ มี ความเป็ นมื ออาชี พ
ต้องเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้ องเป็ นผู้ ที่มี ความ
กระหายใคร่รู้ และแสวงหาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมให้กับ
ตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ และหาโอกาสสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

อภิปรายผล
หลั งการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล สามารถน าผลมา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1.ด้านทักษะการใช้ภาษา
ในด้านทักษะการใช้ภาษาของผู้ประกาศไทย
เป็นคุณสมบัติอันดับต้นๆ ที่นักวิชาการและนักวิชาชีพ
ต่ างให้ ความส าคั ญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่ องการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักการ มีความสามารถ
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ด้วยหนทางใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. ด้านบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพที่ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับวิชาชีพผู้ประกาศ ทั้งยังต้องมีคุณภาพ
เสียงดี มีน้าเสียงที่ไพเราะ แจ่มใส เป็นมิตร ชวนฟัง พูด
และอ่านได้อย่างมั่นคงชัดเจน มั่นใจ ไม่ลังเล มีจิตวิทยา
ในการสื่ อสาร มี เจตคติ และแรงจู งใจในการท างาน
มีความเชื่ อมั่นในตนเอง มี ไหวพริ บดี กล้าตั ดสิ นใจกั บ
เหตุการณ์ เฉพาะหน้ า ซึ่งสอดคล้องกั บคากล่าวของ
รุ่งนภา ทัดท่าทราย (2546) ที่อธิบายคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของผู้ ประกาศทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงว่ า ต้ อ งมี ความ
เชื่ อมั่ นในตนเอง เพราะจะเป็ นพื้ นฐานของการเปล่ ง
เสียงพูดและอ่านได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ไม่ลังเล อันจะเป็น
ลักษณะของเสียงที่สามารถเอาชนะใจผู้ฟังให้เกิดศรัทธา
และติ ด ตามฟั ง อี ก ทั้ ง มี ก ารแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กาลเทศะ แสดงกริยาท่าทาง และมีอิริยาบถที่เหมาะสม
จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจดี
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
ผู้ประกาศมืออาชีพต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คือการยึดมั่นในหลักการของข้อเท็จจริง นาเสนอเนื้อหา
ด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติ ให้ความเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีวิจารณญาณในการนาเสนอ และมี
ความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ในการ
ทางาน และมีความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน ดังที่
เอกญา แววภักดี (2552) ที่ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
บุ คคลที่ ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ ประกาศว่ าผู้ ประกาศต้ องท า
หน้ า ที่ น าเสนอข้ อ มู ล ตามข้ อ เท็ จ จริ ง และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่นาเสนอ

5. ด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทางาน
ในปั จ จุ บั น มี พั ฒ นาการด้ า นการสื่ อ สารที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้ประกาศจาเป็นต้อง
เพิ่ มพู นความรู้ ด้ านเทคโนโลยี การสื่ อสารเพิ่ มมากขึ้ น
ดังที่เมษณี สถาวรินทุ (2557) กล่าวว่า “ผู้ประกาศน่าจะ
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีบ้าง เพียงแต่ว่าทักษะตรงนี้อาจ
ไม่ ต้ องช านาญหรือเก่ ง มากนั ก แต่ถ้ ารู้ พื้ นฐานมั นก็ ดี
สามารถใช้เทคโนโลยีมือถือถ่ายแล้วส่งข่าวมาก็สามารถ
ทาได้ คือถ้าเราใช้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เราพอจะทาได้มันก็
มี ป ระโยชน์ ” นอกจากนี้ ผู้ ป ระกาศควรต้ อ งเลื อ กใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และมี
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถเลือกแหล่งข้อมูล
มาใช้อ้างอิงในการทางานได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้
ประกาศไทย” ได้ผลสรุปว่า ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพ
ของผู้ประกาศไทย มี 5 ด้าน จานวน 43 ดัชนีชี้วัด จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 3 รูปแบบ คือ 1) การ
สั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
11 ราย 2) การหาฉั นทามติ จากผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ที่ได้จากทัศนะของ
ผู้ประกาศในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และ
นักวิชาการ จานวน 17 ราย และ 3) การสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเห็น (Forum) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อแนะนาเพิ่มเติมว่าดัชนีชี้วัดที่ได้จากการผลการวิจัย
มีการแยกย่อยมากเกินไป สามารถนามารวมกันเพื่อให้
จานวนของดัชนีชี้วัดลดลง เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลควบคุ ม การด าเนิ น งานของ
ผู้ประกาศ เพื่อนาผลวิจัยไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในวงกว้าง
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ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อค้นพบที่ผู้วิจัยได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้
คือ ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย ที่แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน 43 ดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
น าไปพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด้ า นการเป็ น ผู้ ป ระกาศให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการวิจัยได้ประโยชน์
เป็นรูปธรรม จึงควรนาไปวิจัยต่อยอดโดยการนาดัชนีชี้
วั ด เหล่ า นี้ ไปเป็ น เนื้ อ หาในการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะของผู้ ประกาศให้ มี ความเป็ นมื ออาชี พมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะผู้ ป ระกาศที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ใน
ระยะเวลาหนึ่ ง อาจต้ องมี การปรับความรู้ ทั กษะ หรื อ
คุณลักษณะให้เป็นปัจจุบันและสอดรับกับการทางานใน
ขณะนั้น
2. สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอน
ทางด้านนิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน หรือสาขาอื่ นที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการวิจัยเรื่อง “ดัชนีชี้วัดความ
เป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย” ไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในหลั กสูตรรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้ อมในการเป็น ผู้ ประกาศ เพื่อให้ นักศึกษาได้
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกาศ
มืออาชีพในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพ
ของอาชี พอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานด้านสื่อสารมวลชน
อาทิ ผู้ดาเนินรายการ พิธีกร ว่ามีความเหมือนหรือความ
แตกต่างจากผู้ประกาศหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรสื่อสารมวลชนไทยให้พัฒนาผู้ที่ทาหน้าที่เป็น
“ผู้ส่งสาร” ต่อไป
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