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บทสรุปผู้บริหาร 

 
โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 

captions) ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ  
2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับ
คนพิการ 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ โดยแบ่ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึง วันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี 
กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค าบรรยายแทนเสียง และกระบวนการผลิต
ค าบรรยายแทนเสียง รวมทั้งหลักการถอดเสียงเป็นค าพูด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ตามจ านวน
สถานีที่ประกอบกิจการอยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่อง การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 2) แบบประเมินภาคปฏิบัติการ
จัดท าค าบรรยายแทนเสียง และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบภาคปฏิบัติการจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง และมอบหมายงานจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 1 เรื่อง/สถานี การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)   

ระยะที่ 2 การจัดประชุมใหญ่เชิงวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยาย  
แทนเสียง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงแก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบั ติการ
โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
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ตามจ านวนสถานีที่ประกอบกิจการอยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม และ แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ความเห็นต่อการจัดท า 
ร่างมาตรฐานการจัดท าค าบรยายแทนเสียง และสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท า  
ค าบรรยายแทนเสียง การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทน
เสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” พบว่า 
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
(closed captions) ส าหรับคนพิการ โดยผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนมีคะแนนหลังเรียน 
(Posttest) (µ = 9.54, σ = 0.73) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (Pretest) (µ = 6.60, σ = 1.79) และ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
ส าหรับคนพิการได้ โดยผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยของการฝึกปฏิบัติการจัดท า  
ค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการ เท่ากับ 9.84 คะแนน  (µ = 9.84, σ = 0.50) และผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 รวมทั้งผลงานค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 52 เรื่อง 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ จ านวน 27 
เครือข่าย  
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.00) ระบุว่า มีความพึงพอใจต่อ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 ระยะที่ 2 ผลการจัดประชุมใหญ่เชิงวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียง พบว่า  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.00) ระบุว่า มีความพึงพอใจต่อการประชุม
วิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง ได้แก่ ผู้เข้าอบรม 
เชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการถอดค าบรรยายแทนเสียง เช่น การถอดค าบรรยายแทน
เสียงไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปัญหาเรื่องของความถูกต้องของบทค าบรรยายแทนเสียงตาม
มาตรฐานที่ยังไม่มีการก าหนดที่แน่นอน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการด าเนินการฝึกอบรม และการประชุมวิชาการในโครงการส่งเสริมการให้บริการ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) พบว่า จ านวนผู้เข้าอบรม 
เชิงปฏิบัติการ และเครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ส าหรับคนพิการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีสถานีโทรทัศน์ที่ยังไม่ส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และบางสถานีส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จึงควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเห็นความส า คัญและ 
ความจ าเป็นของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน  

2. ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เนื่องจาก 
การขาดแคลนบุคลากร ผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง และอุปกรณ์รวมทั้ง
ความพร้อมในกระบวนการท างาน โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรมีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะส่วนการจัดท าบทค าบรรยายแทนเสียงเพ่ือให้บุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานนี้ของสถานีทุกคนสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียงได้ และควรประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนให้บรรจุเรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นรายวิชาหนึ่ง
ของคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียงในอนาคต 

3. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ควรปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียง ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่ม
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงอย่างเร่งด่วน และจัดประชุมและจัดท าคู่มือ
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล          
ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั่วกัน  
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ค าน า 

 
โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

(closed captions) ในครั้งนี้ส าเร็จลงด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณะท างานขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนับสนุนให้คณาจารย์ 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์  
อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อโครงการเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ดร. ตรี บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ส านักงาน กสทช. ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ 
ต่อโครงการตลอดมา ตลอดจนขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ 
องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการ
โทรทัศน์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ข้อมูลแก่ผู้ด าเนินโครงการ 
เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ และปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสม
ของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียงต่อไป คณะท างานขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง 

คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้จะน าไปสู่ 
การขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ และได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ และ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และ
ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียง รวมทั้ง 
การตัดสินใจให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ในอนาคตต่อไป  
     
 ดร. มลิวัลย์  ธรรมแสง และคณะ  
 ตุลาคม 2560 
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โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง  
(closed captions) 

จัดโดย 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 

๓๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึ งหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการ  
ที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว ประกอบกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีจ านวน 
ผู้ประกอบกิจการที่ได้จัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อย
โอกาส เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการ และให้มีแผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการคนสูงอายุ 
หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ได้ออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยประกาศดังกล่าว  
ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) หรือ 
ค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง ซึ่งเป็นบริการที่ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือ
ทางเลือกอ่ืนที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับท่ีรายการมีเสียงพูด หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น และผู้รับชม
สามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ คนพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมายเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ได้มากขึ้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผ่นแม่บทดังกล่าว ส านักงาน กสทช. ซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการก ากับดูแล ตามมาตรการพ้ืนฐาน และส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริม ของ
ประกาศฯ โดยให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการและรายการที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์ได้ จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการส่งเสริมบริการส าหรับคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ซึ่งในปี ๒๕๕๘ 
ส านักงาน กสทช. ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานบริการค าบรรยายแทนเสียง ดังนั้น  
ในปี ๒๕๕๙ จึงเป็นการด าเนินการต่อยอดให้เกิดการฝึกอบรมและเรียนรู้ในการจัดท าบริการดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งตอบสนองต่อกฎหมายและ 
แผนแม่บทส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริม
การให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้การส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียง (closed captions) แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ 
องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
 
๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ส าหรับคนพิการ  

๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
 
๓. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 

๓.๑ ผู้เข้าร่วมประชุม/ ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
(closed captions) ส าหรับคนพิการอย่างถูกต้อง 

๓.๒ ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับ 
คนพิการได ้

๓.๓ เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 

๓.๔ ผลงานค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
 
๔. ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

๔.๑ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภท
ความพิการ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 

๔.๒ เครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ส าหรับคนพิการ 

๔.๓ ผลงานค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
๔.๔ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการ

กิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
๔.๕ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมการให้บริการ

กิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ในภาพรวม  
๔.๖ กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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๕. เกณฑ์ความส าเร็จ (Criteria)  
๕.๑ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภท

ความพิการ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) อย่างน้อย ๕๐ คน 

๕.๒ เครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ส าหรับคนพิการอย่างน้อย ๒๘ แห่ง 

๕.๓ ผลงานค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) จ านวน ๕๒ เรื่อง  
๕.๔ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในภาพรวมอยู่ระดับมากขึ้นไป  
๕.๕ กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๙๐  

  
๖. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และห้องกมลทิพย์ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ   
 
๗. วิธีด าเนินการโครงการ 

โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) มีวิธีด าเนินการโครงการ ดังนี้ 

๗.๑ การเตรียมการด าเนินการ 
๑) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการกิจการโทรทัศน์

เพ่ือจัดท า ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับการทดลองด าเนินการในกิจการโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล 

๒) เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือส ารวจความต้องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภท
ความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการกิจการโทรทัศน์ โดย 
การสัมภาษณ์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. 

๓) เขียนโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
และโครงการประเมินการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

๔) เสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียงต่อส านักงาน กสทช. 

๕) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์
เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง ร่วมกับ ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖) น าแนวคิดเชิงวิชาการของการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงมาออกแบบ 
การอบรมกลุ่มย่อย และการประชุมใหญ่เรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
รูปแบบ และเนื้อหาให้สอดคล้องกับการประชุมใหญ่ หรือการอบรมกลุ่มย่อย ทั้งนี้ การอบรมกลุ่มย่อย
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ให้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค าบรรยายแทนเสียง และกระบวนการผลิตค าบรรยาย
แทนเสียง รวมทั้งหลักการถอดเสียงเป็นค าพูด 

๗) จัดท าค าบรรยายแทนเสียง โดยมีการคัดเลือกรายการ การถอดเสียง การตรวจ  
ค าบรรยาย และการใส่ค าบรรยาย ตามหลักทางวิชาการ ส าหรับการทดลองด าเนินการในกิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ๒๖ ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. 
มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถานที่ในการจัด
โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง  

๘)  ติดต่อวิทยากรและส่งจดหมายเชิญวิทยากร 
๙)  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยาย

แทนเสียง 
๑๐) จัดเตรียมเอกสาร และสื่อประกอบการสอนตามความเหมาะสม  
๑๑) ประเมินความพร้อมในการเตรียมการจัดประชุม/อบรม 

๗.๒ ระหว่างการด าเนินการ 
๑) การอบรมกลุ่มย่อยการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

ในระบบดิจิทัล จ านวน ๒๘ สถานี หรือตามจ านวนสถานีที่ประกอบกิจการอยู่ในระหว่างการด าเนิน
โครงการ จ านวนสถานีละ ๒-๓ คน โดยประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ได้ข้อจ ากัดหรือการประสานงานร่วมกับผู้ประกอบกิจการ โดยก าหนดจ านวนครั้งและกระบวนการ
อบรมร่วมกับ ส านักงาน กสทช. ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ไม่เป็นการอบรมกลุ่มย่อยที่มี
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมากเกินสมควร จึงควรด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ วัน 
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

๒) จัดประชุมใหญ่เชิงวิชาการเก่ียวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงแก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง จ านวน ๑ ครั้ง ประมาณ 
50 คน 

๗.๓ หลังการด าเนินการ 
๑) ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 
๒) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน อุปสรรค/ปัญหา และข้อเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่ม

ของรายงาน เป็นจ านวน ๓ เล่ม และไฟล์ดิจิทัล จ านวน ๑ ชุด ส่งให้แก่ ส านักงาน กสทช. 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา ๓๖๕ วัน หลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญา  

 
๙. แผนด าเนินงาน  

แผนด าเนินงานโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทน
เสียง (closed captions) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรม 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เดือน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑.  จัดประชุม

คณะกรรมการ
ด าเนนิงานโครงการ ฯ  

            

๒.  จัดท าแผนการ
ประชุมใหญ่และ 
การอบรมกลุ่มย่อย 

            

๓.  จัดท าค าบรรยาย
แทนเสียง และ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

            

๔.  ติดต่อสถานท่ี และ
วิทยากร 

            

๕.  ประชาสมัพันธ์
โครงการ 

            

๖.  จัดเตรียมเอกสาร 
และสื่อประกอบ 
การสอน 

            

๗.  สร้างเครื่องมือ
ประเมินโครงการ  

            

๘.  ประเมินความพร้อม
ในการเตรยีมการจัด
ประชุม/อบรม 

            

๙.  จัดอบรมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ ๑ 

            

๑๐. จัดอบรมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ ๒ 

            

๑๑. จัดอบรมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ ๓ 

            

๑๒. จัดอบรมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ ๔ 

            

๑๓. ประเมินความรู้ 
ความเข้าใจ และ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม  

            

๑๔. จัดประชุมใหญ่เพื่อ
ติดตามผลการจัด 
ท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียง พร้อม 
รับฟังปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรม 

พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เดือน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑๔. วิเคราะห์ข้อมูล 

ประเมินผลการจัด 
ท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียง และ 
สรุปปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

๑๕. เขยีนสรุปผล และ
ข้อเสนอแนะ 

            

๑๖.จัดท ารายงานสรปุผล
การด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ ์

            

 

๑๐. งบประมาณ 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 
๑๑. ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 

๑๑.๑ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง หัวหน้าโครงการ 
๑๑.๒  นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้ด าเนินการในโครงการ 
๑๑.๓  ดร.ชนิดา  มิตรานันท์ ผู้ด าเนินการในโครงการ 
๑๑.๔  นายวิทยุต บุนนาค ผู้ด าเนินการในโครงการ 
๑๑.๕  นางสาวนาฏยา ต๊ะลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑.๖  นายไพรัช ภู่ระหงษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ได้ค าบรรยายแทนเสียงในการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม 
กับความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอ
ภาคกับบุคคลทั่วไป 

๑๒.๒ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภท
ความพิการ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ 
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งตอบสนองต่อกฎหมายและแผนแม่บท ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และ 
เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการพัฒนาร่วมกัน 
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สรุปผลโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง  
(closed captions)  

 
โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
(closed captions) ส าหรับคนพิการ และสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
ส าหรับคนพิการได ้ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
โดยน าแนวคิดเชิงวิชาการของการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงมาออกแบบการอบรม  
เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล” จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึง  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค าบรรยายแทนเสียง และ
กระบวนการผลิตค าบรรยายแทนเสียง รวมทั้งหลักการถอดเสียงเป็นค าพูด  และระยะที่ 2 การจัด
ประชุมใหญ่เชิงวิชาการเก่ียวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  
ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2560 ณ  
ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล”  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละ
ประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้ า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
(closed captions) จ านวน 74 คน 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง  
แบบประเมินทักษะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง และแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ ทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบหมายงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis)   

ระยะที่ 2 การจัดประชุมใหญ่เชิงวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียง และสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละ
ประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์  
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เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยาย  
แทนเสียง (closed captions) จ านวน 50 คน 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม และ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง” 
และประชุมกลุ่มเพ่ือให้ความเห็นต่อการจัดท าร่างมาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง และสรุป
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis)   

ผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยาย  
แทนเสียง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ที่มีต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” จ านวน 4 รุ่น พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 74 คน จากผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. หน่วยงานที่สังกัด 
   2.1 ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  
   2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพ 
   2.3 องค์กรความพิการ 
   2.4 องค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน 

หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธ ิ

 
61 
0 
0 
13 

 
82.43 
0.00 
0.00 
17.57 

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    3.1 ปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาโท 
    3.3 ปริญญาเอก 
    3.4 อ่ืน ๆ ไม่ระบุ 

 
50 
20 
1 
2 

 
68.49 
27.40 
1.37 
2.74 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3. ประสบการณ์ท างาน 
    4.1 ต่ ากว่า 5 ปี 
    4.2 5-10 ปี 
    4.3 11-15 ปี 
    4.4 16-20 ปี 
    4.5 21 ปี ขึ้นไป  

 
31 
19 
9 
7 
8 

 
41.89 
25.68 
12.16 
9.46 
10.81 

4. ความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกับการจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียง 

   4.1 มี 
   4.2 ไม่มี 

 
 

22 
48 

 
 

31.43 
68.57 

5. การทราบข่าวสารการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จาก  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    5.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    5.2 หัวหน้างาน/เพ่ือน/คนรู้จัก 
    5.3 อ่ืน ๆ  

 
 

40 
44 
0 

 
 

56.30 
62.00 
0.00 

6. เหตุผลของการตัดสินใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง
นี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    6.1 เปิดโลกทัศน์และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดค าบรรยาย 
         แทนเสียง (closed captions) 
    6.2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    6.3 ต้องการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการจัด

ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
    6.4 ต้องการสร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าร่วมอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 
    6.5 อ่ืน ๆ  

 
 

55 
 

51 
50 
 

19 
 

0 

 
 

74.30 
 

68.90 
67.60 

 
25.70 

 
0.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานที่เป็น

ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัลมากที่สุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 
รองลงมา คือ สังกัดหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 โดยระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68.49 รองลงมา ได้แก่ 
ระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 5 ปี
มากที่สุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี จ านวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.57  

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ทราบข่าวสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในครั้งนี้จากหัวหน้างาน/เพ่ือน/คนรู้จัก จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาได้ทราบ
ข่าวสารจากหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 ส าหรับ
เหตุผลของการตัดสินใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ เปิดโลกทัศน์และพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการจัดค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 รองลงมา คือ ได้รับ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 และ ต้องการน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการจัดค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 
ตามล าดับ 

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินการประเมินครอบคลุมการด าเนินงาน  
2 ด้าน ได้แก่ 

1. การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นขณะ
ด าเนินการ พิจารณาจาก 

1.1  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
1.2  การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม 
1.3  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 
1.4  ระยะเวลาอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 
1.5  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 
1.6  สถานที่ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม 
1.7  โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม 
1.8  ความรู้และข้อมูลที่ได้รับมีความเหมาะสม 
1.9  การน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มีความเหมาะสม 
1.10 ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยู่มีความเหมาะสม 
1.11 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2. ผลส าเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิจารณาจาก 
2.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยาย

แทนเสียงให้แกผู่้พิการ 
2.2  ความสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ 
2.3  เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
 

1. การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะ
ด าเนินการพิจารณาจาก 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรความพิการ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันเสาร์
ที่ 21 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
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และ รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รวมทั้งสิ้น 74 คน โดยพิจารณาจากเอกสารรายชื่อ 
ผู้ลงทะเบียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” ประกอบด้วย  

1) ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ านวน 60 คน ได้แก่  
 -  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด     จ านวน 4 คน  
 -  บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (True4You)    จ านวน 4 คน 
 -  บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (Work point TV)   จ านวน 5 คน 
 -  บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด (Spring News)   จ านวน 4 คน 
 - บริษัท อมรินทร์เทเลวิชัน่ จ ากัด    จ านวน 3 คน 
 -  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (Voice TV)    จ านวน 4 คน 
 - บริษัท GMM ONE TV จ ากัด (ช่อง 31)   จ านวน 5 คน 
 - บริษัท GMM Channel จ ากัด (ช่อง 25)   จ านวน 3 คน 
 -  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (NEW TV ช่อง 18)  จ านวน 2 คน 
 -  บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค ทีเอ็นเอ็น จ ากัด (TNN24)  จ านวน 2 คน 
 -  บริษัท ไบรท์ทีวี จ ากัด (Bright TV)    จ านวน 2 คน 
 - บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด (Nation TV)  จ านวน 3 คน 
 - บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (MCOT HD ช่อง 30)  จ านวน 2 คน 
 -  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32) จ านวน 1 คน 
 -  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7 HD)  จ านวน 3 คน 
 - บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PPTV) จ านวน 1 คน 
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ช่อง 11)  จ านวน 2 คน 
 -  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   จ านวน 3 คน 
 - สถานีโทรทัศน์ช่อง 8     จ านวน 3 คน 
 -  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา   จ านวน 4 คน 

2) องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน ได้แก่  
 -  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ  

   โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)     จ านวน 5 คน 
 -  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      จ านวน 2 คน

 - วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน 1 คน  
 -  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   จ านวน 1 คน 
 - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

         จ านวน 1 คน  
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National  

   Electronics and Computer Technology (NECTEC)  จ านวน 3 คน 
 -  โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์    จ านวน 1 คน  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล  
ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 74 คน  
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1.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พิจารณาจากแบบสอบถาม จ านวน 74 ฉบับ ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจทัิล” ดังรายละเอียดในตารางที่ 2   
 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (N = 74) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.  การประชาสัมพันธ์การจดั

โครงการ 
1.1 รูปแบบและวิธี 

การประชาสัมพันธ์ 

 
 

12 คน 
(16.22%) 

 
 
39 คน 

(52.70%) 

 
 

22 คน 
(29.73%) 

 
 

1 คน 
(1.35%) 

 
 

0 คน 
(0.00%) 

1.2 ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ ์

12 คน 
(16.22%) 

37 คน 
(50.00%) 

23 คน 
(31.08%) 

2 คน 
(2.70%) 

0 คน 
(0.00%) 

1.3 ความสะดวกในการสมัคร 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

17 คน 
(22.97%) 

40 คน 
(54.05%) 

16 คน 
(21.62%) 

1 คน 
(1.35%) 

0 คน 
(0.00%) 

2. ความสะดวกในการลงทะเบียน
หน้างาน 

25 คน 
(33.78%) 

45 คน 
(60.81%) 

4 คน 
(5.41%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

3. ความเหมาะสมของเอกสาร 
   ประกอบการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 

29 คน 
(39.19%) 

36 คน 
(48.65%) 

9 คน 
(12.16%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 
   อบรมเชิงปฏิบัติการ                     

18 คน 
(24.32%) 

38 คน 
(51.35%) 

15 คน 
(20.27%) 

3 คน 
(4.05%) 

0 คน 
(0.00%) 

5. ความเหมาะสมของอาหารและ 
   เครื่องดื่ม 

18 คน 
(24.32%) 

38 คน 
(51.35%) 

17 คน 
(22.97%) 

1 คน 
(1.35%) 

0 คน 
(0.00%) 

6. ความสะดวกของสถานที่จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

20 คน 
(27.03%) 

41 คน 
(55.41%) 

13 คน 
(17.57%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

7. ความเหมาะสมของ
โสตทัศนูปกรณ์ 

23 คน 
(31.08%) 

42 คน 
(56.76%) 

9 คน 
(12.16%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

8. ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจทัิลที่ได้รับก่อน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

12 คน 
(16.22%) 

18 คน 
(24.32%) 

22 คน 
(29.73%) 

21 คน 
(28.38%) 

1 คน 
(1.35%) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (N = 74) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
9.   ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ที่ได้รับหลัง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

29 คน 
(39.19%) 

39 คน 
(52.70%) 

6 คน 
(8.11%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

10. การน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับ 
     ไปใช้ประโยชน ์

28 คน 
(37.84%) 

40 คน 
(54.05%) 

6 คน 
(8.11%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

11. ความพึงพอใจต่อการอบรม 
เชิงปฏิบัติการในภาพรวม 

26 คน 
(35.14%) 

40 คน 
(54.05%) 

8 คน 
(10.81%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

89.19) ระบุว่า มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 จากข้อค้นพบดังกล่าว เมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์ความส าเร็จ พบว่า ผ่านเกณฑ์

ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการอบรม 
เชิงปฏิบัติการในภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 82.44 ถึง 
ร้อยละ 94.59) มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จ านวน 5 รายการ ได้แก่ ความสะดวกในการ
ลงทะเบียนหน้างาน ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสะดวกของ
สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ และการน าความรู้และข้อมูล 
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

 นอกจากนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ 
66.22 ถึง ร้อยละ 77.02)  มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมากขึ้นไป จ านวน 
3 รายการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ (ร้อยละ 66.22 ถึง ร้อยละ 77.02) ประกอบด้วย 
รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และความสะดวกในการสมัคร  
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรมเชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 75.67) และ
ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 75.67)  

 1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา    
 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากการแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 20 คน พบว่า  

1.3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป 

เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม Win Caps จึงควรใช้ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 



18 
 

 
18 

อย่างน้อย 2 วัน เน้นการอบรมปฏิบัติการแบบเข้มข้น (เชิงลึก) เพ่ือน าไปใช้ได้จริง และเน้นการท างาน
เป็นกลุ่ม  

1.3.2 ความสะดวกของสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเห็นว่า ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับ

ความสะดวก เนื่องจากสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีที่จอดรถค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น จึงควร
จัดหาสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการที่มีที่จอดรถให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

1.3.3 รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเห็นว่า ควรมีการฝึกปฏิบัติการเป็นกลุ่ม 

และน าเสนอผลงาน เพ่ือให้ทราบว่าสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียงได้ถูกต้อง และควรมีการสอน
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเรื่องการถอดบทและจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ผู้จัด 
การอบรมเชิงปฏิบัติการจึงได้ให้เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ติดต่อแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทุกท่านในการสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา 

1.3.4 ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 
 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเห็นว่า คอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกปฏิบัติการ 

มีจ านวนเพียงพอ แต่มีคอมพิวเตอร์บางตัวไม่สามารถใช้การได้ เช่น ติด Bug หรือ Hang บ่อย ฯลฯ 
ท าให้ต้องเริ่มท าใหม่ นอกจากนั้น โปรแกรมที่น ามาให้ฝึกปฏิบัติค่อนข้างยาก และเป็นโปรแกรม
เฉพาะ ท าให้มีข้อจ ากัดในการฝึกปฏิบัติการ และจัดท าค าบรรยายแทนเสียงจริง และควรจัดเตรียม  
หูฟังหรือแจ้งผู้เข้าอบรมล่วงหน้าให้น าหูฟังมาอบรมด้วย 

1.3.5 ความเหมาะสมของวิทยากร 
 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเห็นว่า วิทยากรควรสอนให้ช้ากว่านี้ 

เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีทักษะไมเ่ท่ากัน ดังนั้น จึงควรเพ่ิมวิทยากรให้มากขึ้น 
 1.4 กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานโครงการส่งเสริมการ
ให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ทุกประการ 

 
2. ผลส าเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการ  
 ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการ จ านวน 72 คน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของผู้เข้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ (N = 72) 
 

ความรู้ จ านวน (คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หลังเรียน 72 9.54 0.73 
ก่อนเรียน 72 6.60 1.79 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากผลของคะแนนทดสอบ พบว่า ผู้ เข้าอบรม 
เชิงปฏิบัติการทุกคน มีคะแนนการทดสอบหลังเรียน (Posttest) (µ = 9.54, σ = 0.73) สูงกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) (µ = 6.60, σ = 1.79) และผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคน 
สอบผ่านเกณฑ์ 8 ข้อ จาก 10 ข้อ ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ข้อความ µ σ ระดับความพึงพอใจ 

1.  การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
    1.1 รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 

3.84 0.70 มาก 

1.2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ 3.80 0.74 มาก 
1.3 ความสะดวกในการสมัครเข้าร่วม        

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3.99 0.71 มาก 

2. ความสะดวกในการลงทะเบียนหน้างาน 4.28 0.56 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ                 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4.27 0.67 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ 

3.96 0.78 มาก 

5. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 3.99 0.73 มาก 
6. ความสะดวกของสถานที่จัดอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ 

4.09 0.67 มาก 

7. ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 4.19 0.63 มาก 
8. ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า 
   ค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ 
   กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ได้รับ 
   ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.26 1.09 ปานกลาง 

9. ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า 
   ค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ 
   กิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทัลที่ได้รับ 
   หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4.31 0.62 มากที่สุด 

10. การน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปใช้ 
     ประโยชน ์

4.30 0.61 มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     ในภาพรวม 

4.24 0.64 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีต่อ
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลที่ได้รับหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.31, σ = 0.62)  ซึ่งสูงกว่า
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีต่อความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัลที่ได้รับก่อนการอบรม 
เชิงปฏิบัติการที่อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.26, σ = 1.09) ซึ่งสอดคล้องกับผลทดสอบก่อนและ 
หลังเรียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และจากการสังเกต พบว่า ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความตั้งใจฟัง
วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี โดยมีการถามตอบข้อสงสัยกับวิทยากรตลอดการอบรม ดังภาพที่ 1 
 

  
 
ภาพที่ 1 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฟังบรรยายเรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับ 

คนพิการทางการได้ยิน 
   

จากข้อมลูที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
  2.2 ความสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ 

 ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความสามารถจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ จ านวน 70 คน โดยพิจารณาจาก 
ผลการประเมินทักษะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินทักษะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยิน

ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (N = 70) 
 

การฝึกปฏิบัติการ จ านวน (คน) คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทักษะการจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง
ส าหรับคนพิการ 

70 9.84 0.50 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนสามารถน าความรู้ภาคทฤษฎี
ในภาคเช้าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงภาคบ่ายได้ จึงท าให้  
ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ จาก 10 ข้อ ตามที่ก าหนดไว้ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของการฝึกปฏิบัติการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยิน เท่ากับ 
9.84 คะแนน  (µ = 9.84, σ = 0.50) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4 ที่
พบว่า ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีระดับความพึงพอใจในการน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.30, σ = 0.61) และสอดคล้องกับการสังเกต พบว่า  
ผู้เข้าอบรมแสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง และ 
มีการยกมือสอบถามวิทยากรเป็นระยะ ๆ ดังภาพที่ 2 

 

  
 
ภาพที่ 2 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับ 

คนพิการทางการได้ยิน 
 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความสามารถจัดท า
ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 
 2.3 เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
 ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ส านักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการกิจการโทรทัศน์ จ านวน 27 เครือข่าย โดยพิจารณาจากเอกสารรายชื่อหน่วยงาน 
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” จ านวน 4 รุ่น ได้แก่  

1) ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ านวน 20 แห่ง ได้แก่  
- บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด  
- บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (True4You) 
- บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (Work point TV) 
- บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด (Spring News) 
- บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จ ากัด 
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- บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (Voice TV) 
- บริษัท GMM ONE TV จ ากัด (ช่อง 31) 
- บริษัท GMM Channel จ ากัด (ช่อง 25) 
- บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จ ากัด (NEW TV ช่อง 18) 
- บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค ทีเอ็นเอ็น จ ากัด (TNN24) 
- บริษัท ไบรท์ทีวี จ ากัด (Bright TV) 
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด (Nation TV) 
- บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) (MCOT HD ช่อง 30) 
- บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32) 
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7 HD) 
- บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PPTV) 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ช่อง 11) 
- สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  

2) องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่  
- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  

แห่งชาติ (กสทช.) 
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (National 

Electronics and Computer Technology (NECTEC)  
- โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า เครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท า
ค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยินที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียง มีจ านวน 27 เครือข่าย แบ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล จ านวน  
20 แห่ง และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 แห่ง  
 3.4 ผลงานค าบรรยายแทนเสียง 

การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู้ด าเนินงานจัดท า
ค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยิน จ านวน 26 เรื่อง และได้ออกอากาศทางรายการ
ศึกษาทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 จ านวน 26 เรื่อง และ กลุ่มที่  2 ผู้ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจาก 20 สถานี  
ไดด้ าเนินการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการทางการได้ยิน จ านวน 26 เรื่อง และได้ส่งผล
งานค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 26 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 52 เรื่อง  

จากการประเมินผลงานค าบรรยายแทนเสียงจากกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และผลงานของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับ
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การถอดค าบรรยายแทนเสียง เช่น ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการถอดค าบรรยายแทนเสียงไม่เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน ปัญหาเรื่องของความถูกต้องของบทค าบรรยายแทนเสียง การพิมพ์/การเขียน 
ตามเสียงพูดไม่ถูกต้อง การตัดแบ่งข้อความไม่เหมาะสม การถอดเสียงค าบรรยายไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการท าได้ดีในเรื่องของการถอดค าบรรยายแทนเสียง 
ได้แก่ ความรับผิดชอบ พบว่า ทุกรายการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงในรายการของตนเองได้ดี  
ในส่วนของการรักษาสาระเดิมของรายการได้อย่างเคร่งครัด ไม่มีการใส่บทเพ่ิม และไม่ตัดทอนสาระ  
ใด ๆ และความคงเส้นคงวา พบว่า มีการถอดบทค าบรรยายได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบรายการ  

สรุปปัญหาเกี่ยวกับการถอดค าบรรยายแทนเสียงของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ได้แก่  

1. ความถูกต้อง พบว่า ภาษาเขียน ยังมีปัญหาการสะกดค า ตัวการันต์ การเขียน
ตามภาษาพูดในรายการที่เป็นสารคดี ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่แน่นอนในรายละเอียดปลีกย่อยของภาษา 
เช่น เรื่องของการเขียนตัวเลข เป็นต้น 

2.  ความชัดเจน พบว่า ความสอดคล้องของเสียงยังไม่พบปัญหาที่ชัดเจน เนื่องจาก
ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง แต่จากการสังเกตจากรายการที่ออกอากาศไปแล้ว พบว่า มีปัญหาเรื่องของ
ประโยคยาวไป แถบค าบรรยายทับซ้อนกับข้อความอ่ืนของรายการ เสียงไม่ตรงกั บค าบรรยาย  
[เสียงสิ่งแวดล้อม] ยังมีแนวปฏิบัติไม่ตรงกัน เช่น [เสียงเพลงบรรเลง] [เสียงดนตรี] [เสียงเดิน] เป็นต้น 
 

3. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้ 

1) จ านวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และเครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) ส าหรับคนพิการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
โดยมีสถานีโทรทัศน์ที่ยังไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 7 สถานี ได้แก่  

- บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3 Family) 
- บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3 SD) 
- บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3 HD)  
- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) 
- บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) (ช่อง MCOT Kids and Family) 
- บริษัท ไทยทีวี จ ากัด  
- บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (ช่อง NOW) 

 นอกจากนั้น บางสถานีส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ได้แก่ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32) จ านวน 1 คน และบริษัท บางกอก 
มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PPTV) จ านวน 1 คน ดังนั้น ผู้ด าเนินการจึงประสานงานไปยัง
สถานีต่าง ๆ เพ่ือนัดหมายวันเวลาอบรมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง 
 2) ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม และสถานที ่   
 เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการต้องใช้คอมพิวเตอร์จ านวนมาก ดังนั้น จึงจ าเป็น  
ที่จะต้องจัดอบรมในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมของสถานที่มากกว่าสถานที่อ่ืน ๆ จึงท าให้มีปัญหา
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เรื่องสถานที่จอดรถที่มีจ านวนจ ากัด จอดรถไม่สะดวก ดังนั้น ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป จึงจะไป 
จดัประชุมใหญ่เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ สถานที่จัดประชุมที่สะดวกในการจอด
รถของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ระยะที่ 2 ผลการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยาย
แทนเสียง” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพ่ือจัดท า
ร่างมาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงที่ปฏิบัติได้และเป็นโอกาสในการสร้างความเท่าเทียม
ทางการสื่อสาร และสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงผู้เข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การด าเนินการประชุมวิชาการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะด าเนินการ
พิจารณาจาก 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้แก่ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัล      

ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรความพิการ และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน โดยพิจารณาจาก
เอกสารรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง” 
ประกอบด้วย  

 1) ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ านวน 31 คน ได้แก่  
 -  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด     จ านวน 3 คน  
 -  บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (True4U)    จ านวน 4 คน 
 - บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จ ากัด    จ านวน 4 คน 
 -  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (Voice TV)    จ านวน 2 คน 
 - ช่อง ONE       จ านวน 2 คน 
 - บริษัท GMM ONE TV จ ากัด (ช่อง 31)   จ านวน 2 คน 
 - บริษัท GMM Channel จ ากัด (ช่อง 25)   จ านวน 3 คน 
 - บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด (Nation TV)  จ านวน 3 คน 
 - บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (MCOT HD ช่อง 30)  จ านวน 1 คน 
 -  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32) จ านวน 2 คน 
 -  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7 HD)  จ านวน 5 คน 
 2) องค์กรอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง จ านวน 19 คน ได้แก่  
 -  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ  

   โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)     จ านวน 5 คน 
 -  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      จ านวน 6 คน

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   จ านวน 1 คน 
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National  

   Electronics and Computer Technology (NECTEC)  จ านวน 3 คน 
 -  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย     จ านวน 2 คน 
 - มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์   จ านวน 2 คน  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิ ทัล  

ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
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การให้บริการกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
จ านวน 50 คน ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 74 คน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในวันเวลาจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวมีภาวะฝนตกหนักมาก 
การจราจรติดขัด จึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้า และผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน 
ที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้  

1.2 ความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อการประชุมวิชาการ พิจารณา
จากแบบสอบถาม จ านวน 50 ฉบับ ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประชุม
วิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 ณ ห้อง กมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6   

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีต่อการจัด

ประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง” พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน 
จากผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1.1 ปริญญาตรี 
    1.2 ปริญญาโท 
    1.3 ปริญญาเอก 

 
25 
22 
3 

 
50.00 
44.00 
6.00 

2. ประสบการณ์ท างาน 
    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
    2.2 6-10 ปี 
    2.3 11-15 ปี 
    2.4 16-20 ปี 
    2.5 มากกว่า 20 ปี  

 
10 
16 
9 
6 
9 

 
20.00 
32.00 
18.00 
12.00 
18.00 

3.  ความรู้และประสบการณเ์กี่ยวกับการจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียง (closed captions)  
3.1 มี 
3.2 ไม่มี 

 
 

27 
23 

 
 

54.00 
46.00 

4. การทราบข่าวสารการประชุมวิชาการครั้งนี้จาก  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    4.1 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ 
    4.2 หัวหน้างาน/เพ่ือน/คนรู้จัก 
    4.3 อ่ืน ๆ 

 
 

24 
30 
3 

 
 

48.00 
60.00 
6.00 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5. เหตุผลของการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครัง้นี้  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    5.1 เปิดโลกทัศน์และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดค าบรรยาย 
         แทนเสียง (closed captions) 
    5.2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    5.3 ต้องการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการจัด

ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) 
    5.4 ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุม  
         วิชาการ 
    5.5 อ่ืน ๆ ได้แก่ เพื่อน าไปประกอบกับการบังคับใช้กฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ  
         ท าให้เข้าใจระบบการท างานสื่อ (closed captions)  
         ส่งผลให้สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
         ได้ง่ายมากขึ้น เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน  
         ตามระเบียบ กสทช. และต้องการใบประกาศนียบัตร 

 
 

35 
 

32 
35 
 

18 
 
4 

 
 

70.00 
 

64.00 
70.00 

 
36.00 

 
8.00 

6.  การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิทัล” ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 

     7.1 เคย 
     7.2 ไม่เคย 

 
 
 
 

35 
15 

 
 
 
 

70.00 
30.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ส าหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และส่วนใหญ่ 
เคยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนใหญ่ทราบข่าวสารการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
จากหัวหน้างาน/เพ่ือน/คนรู้จัก จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาได้ทราบข่าวสาร 
จากหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ส าหรับเหตุผลของ 
การตัดสินใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ เปิดโลกทัศน์และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัด 
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ค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) และต้องการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ 
ในการจัดค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) จ านวน 35 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมา คือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (N = 50) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. การประชาสัมพันธ ์
 

8 คน 
(16.00%) 

25 คน 
(50.00%) 

17 คน 
(34.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

2. ความสะดวกในการลงทะเบียน 
   หน้างาน 

17 คน 
(34.00%) 

26 คน 
(52.00%) 

6 คน 
(12.00%) 

1 คน 
(2.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

3. ความเหมาะสมของเอกสาร 
   ประกอบการประชุมวิชาการ 

21 คน 
(42.00%) 

22 คน 
(44.00%) 

7 คน 
(14.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 
   ประชุมวิชาการ     

17 คน 
(34.00%) 

25 คน 
(50.00%) 

8 คน 
(16.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

5. ความเหมาะสมของอาหารและ 
   เครื่องดื่ม 

20 คน 
(40.00%) 

26 คน 
(52.00%) 

8 คน 
(8.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

6. ความสะดวกของสถานที่จัด 
   ประชุมวิชาการ  

21 คน 
(42.00%) 

17 คน 
(34.00%) 

11 คน 
(20.00%) 

1 คน 
(2.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

7. ความเหมาะสมของ
โสตทัศนูปกรณ์ 

15 คน 
(30.00%) 

19 คน 
(38.00%) 

14 คน 
(28.00%) 

2 คน 
(4.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

8.  ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ใน 

   ระบบดิจิทัลที่ได้รับก่อน 
   การประชุมวิชาการ 
   8.1 หัวข้อเสวนาเรื่อง 

“มาตรฐานการจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง”    

 
 
 
 
 
 

10 คน 
(20.00%) 

 
 
 
 
 
 

15 คน 
(30.00%) 

 
 
 
 
 
 

18 คน 
(36.00%) 

 
 
 
 
 
 

6 คน 
(12.00%) 

 
 
 
 
 
 

1 คน 
(2.00%) 

   8.2 หัวข้อประชุมกลุ่มเรื่อง 
“การจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียง และโอกาส 
ในการสร้างความเท่าเทียม
ทางการสื่อสาร” 

13 คน 
(26.00%) 

19 คน 
(38.00%) 

14 คน 
(28.00%) 

4 คน 
(8.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

 



28 
 

 
28 

ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (N = 50) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
9. ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลที่ได้รับหลัง 
การประชุมวิชาการ 

   9.1 หัวข้อเสวนาเรื่อง 
“มาตรฐานการจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียง”    

 
 
 
 
 

25 คน 
(50.00%) 

 
 
 
 
 

24 คน 
(48.00%) 

 
 
 
 
 

1 คน 
(2.00%) 

 
 
 
 
 

0 คน 
(0.00%) 

 
 
 
 
 

0 คน 
(0.00%) 

   9.2 หัวข้อประชุมกลุ่มเรื่อง 
“การจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียง และโอกาส 
ในการสร้างความเท่าเทียม
ทางการสื่อสาร”   

17 คน 
(34.00%) 

31 คน 
(62.00%) 

2 คน 
(4.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

10. การน าความรู้และข้อมูลที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

23 คน 
(46.00%) 

26 คน 
(52.00%) 

1 คน 
(2.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

11. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
     กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

18 คน 
(36.00%) 

27 คน 
(54.00%) 

5 คน 
(10.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

12. ความพึงพอใจต่อการประชุม 
     วิชาการในภาพรวม 

18 คน 
(36.00%) 

30 คน 
(60.00%) 

2 คน 
(4.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

0 คน 
(0.00%) 

 
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.00) ระบุว่า  

มีความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 จากข้อค้นพบดังกล่าว เมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์ความส าเร็จ พบว่า ผ่านเกณฑ์ความส าเร็จ

ที่ก าหนดไว้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการในภาพรวม
อยู่ในระดับมากขึ้นไป  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.00 ถึง   
ร้อยละ 98.00) มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ความสะดวกในการ
ลงทะเบียนหน้างาน ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา ประชุมวิชาการ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม การน าความรู้และข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  

นอกจากนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ 66.00 ถึง 
ร้อยละ 76.00) มีความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการอยู่ในระดับมากขึ้นไป จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 64.58) ความสะดวกของสถานที่จัดประชุมวิชาการ (ร้อยละ 75.00) และ
ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ (ร้อยละ 66.67)  
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ในประเด็นของความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ได้รับจากการเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทน        
เสียง”และการประชุมกลุ่มเรื่อง “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงและโอกาสในการสร้าง 
ความเท่าเทียมทางการสื่อสาร” พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.00 ถึง ร้อยละ 98.00) 
มีความพึงพอใจต่อความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ได้รับหลังการประชุมวิชาการสูงกว่าก่อนการประชุมวิชาการ (ร้อยละ 50.00 
ถึง ร้อยละ 64.00)  

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะว่าการจัดประชุมวิชาการเวลา 9.00 น. ค่อนข้างเช้า ประกอบ

กับฝนตกหนัก ท าให้มาไม่ทันประชุม ดังนั้น การประชุมวิชาการ/การอบรมครั้งต่อไปอยากให้เริ่มเวลา 
10.00 น. และควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บ่อยครั้ง และเพ่ิมระยะเวลาของการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ เป็นผลดีต่อการผลิตค าบรรยายแทนเสียง  และ
ประโยชน์ของผู้พิการต่อไป  
 

2.  สรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประชุมกลุ่ม 
 จากการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือจัดท าร่าง

มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงที่ปฏิบัติได้และเป็นโอกาสในการสร้างความเท่าเทียมทาง 
การสื่อสาร และสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงผู้เข้าอบรม  
เชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยาย
ภาพ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1.1 หน้า 8 ข้อ 1 การจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียง ที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า 
(prerecorded program captioning) ให้มีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 

  ข้อเสนอแนะ  ผู้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงมีความกังวลเรื่องความผิดพลาด 
ขอให้ลดเกณฑ์ความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ลง ได้หรือไม่ 

2.1.2 หน้า 10 ข้อ 2 กรณีมีภาษาต่างประเทศที่มีข้อจ ากัดในการจัดค าบรรยาย
แทนเสียง แต่ทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) รายการที่ ใช้ภาษาไทยแต่มีการพูดที่ผสมระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้จัดท าค าบรรยายแทนเสียงภาษาอังกฤษ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทับศัพท์) 
โดยพิจารณาตามบริบท  
   หากเป็นค าหรือวลีสั้น ให้ใช้ภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “วันนี้เราสตรองมาก”  
    ค าบรรยายแทนเสียง:  วันนี้เราสตรองมาก   
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   หากเป็นวลียาวหรือประโยค ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น 
   เสียงพูด: “วันนี้ ไอฟิลกู้ด มาก”  

ค าบรรยายแทนเสียง:  วันนี้ I feel good มาก 
   2) รายการภาษาไทยที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย กรณี
รายการภาษาต่างประเทศท่ีผู้ถอดเสียงมีความคุ้นเคย และจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทยได้ 
ให้จัดท าเป็นภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ” 

   ค าบรรยายแทนเสียง:  อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ  
   กรณีรายการภาษาต่างประเทศที่มีข้อจ ากัดในการจัดท าค าบรรยายแทน
เสียง แต่ทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใด อาจระบุให้ชัดเจนว่าเป็นภาษานั้นโดยใส่วงเล็บด้วย เช่น  
   เสียงพูด: “มากันดัง อุมากา” (สวัสดีตอนเช้า)  

ค าบรรยายแทนเสียง: (ภาษาตากาล็อก)     
   กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาอะไร อาจระบุว่าเป็นภาษาต่างประเทศ 
เช่น  
   เสียงพูด: “สตราสตวุย” (Здравствуйте = สวัสดี)  

ค าบรรยายแทนเสียง: (ภาษาต่างประเทศ) 
  กรณีรายการภาษาไทยที่มีการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หรือ

ค าศัพท์ทางวิชาการหรือทางการแพทย์ที่ผู้ถอดเสียงไม่คุ้นเคย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น  
เสียงพูด: “acute gastroenteritis” (ศัพท์ทางการแพทย์ หมายถึง  

โรคทางเดินอาหารอักเสบ เฉียบพลัน) 
ค าบรรยายแทนเสียง: acute gastroenteritis 

 -  กรณีรายการที่มีการใช้ภาษาบาลี หรือภาษาอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน ให้ถอดเสียงเป็น 
ค าอ่านภาษาไทย เช่น 
   เสียงพูด: “อะ-ระ-หัง-สัม-มา” 

   ค าบรรยายแทนเสียง:  อะระหังสัมมา หรือ อรหังสัมมา 
2.1.3 หน้า 11 -กรณีเสียงพูดเกี่ยวกับตัวเลข สามารถใช้ตัวเลขไทย หรือ ตัวเลข

อารบิกก็ได ้
2.1.4 หน้า 13 -กรณีการตัดเสียงค าไม่เหมาะสม ค าหยาบนั้นออก ให้ตัดค า

บรรยายแทนเสียงที่เป็นค าหยาบนั้นออกไปด้วย หรืออาจใช้สัญลักษณ์ *** แทน เช่น 
   เสียงพูด: “(เสียงการตัดเสียง)” (ตัดเสียงค าว่า “มึง”) 
    ค าบรรยายแทนเสียง: *** หรือ (ให้ตัดค าหยาบออก) 
 
   เสียงพูด: “ไอ้ (ตัดเสียง) เอ๊ย” 
    ค าบรรยายแทนเสียง: ไอ้ *** เอ๊ย 
 

 -  กรณีที่ยังคงมีเสียงที่เป็นค าไม่เหมาะสม ค าหยาบ ให้ถอดเสียงตามเสียงที่
เกิดข้ึนจริง โดยไม่มีการแก้ไข  ให้ถอดเสียงค านั้น หรือใช้ (ค าไม่เหมาะสม)/ (ค าด่า)/ (ค าหยาบคาย)/ 
หรือตัดค าบรรยายแทนเสียงที่เป็นค าหยาบนั้นออกไปด้วย โดยใช้สัญลักษณ์ *** แทน เช่น 
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  เสียงพูด: Go to HELL 
  ค าบรรยายแทนเสียง: Go to HELL หรือ (ค าไม่เหมาะสม) หรือ *** 
  เสียงพูด: “มึง” 
  ค าบรรยายแทนเสียง: มึง หรือ (ค าไม่เหมาะสม) หรือ (ค าหยาบ) หรือ   
(ค าไม่สุภาพ) หรือ *** 
   
 2.1.5 หน้า 18 ข้อ 5.2 การแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ส าหรับค าบรรยาย
แทนเสียง 
 ประเด็นที่ 1 สัญลักษณ์ เสียงประกอบ ส าหรับค าบรรยายแทนเสียงกับ 
กลุ่มผู้ชม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. สัญลักษณ์ค าบรรยายแทนเสียงมีความเหมาะสม แต่ให้ตัดเอาเฉพาะ
รูปภาพเท่านั้น ไม่ต้องมีค าอธิบาย มิฉะนั้นจะท าให้เต็มจอ 
 

 
  

2. สีของสัญลักษณ์ค าบรรยายแทนเสียง สถานีโทรทัศน์เสนอว่าไม่ควรใช้สี
ขาวด า แตผู่้พิการเสนอว่าควรใช้สีขาวด า 
    

 ประเด็นที่ 2 วิธีการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ส าหรับค าบรรยาย 
แทนเสียงกับกลุ่มผู้ชม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. แสดงสัญลักษณ์ค าบรรยายแทนเสียงก่อนเสนอรายการ โดยมีเสียง
อธิบายสัญลักษณ์เช่นเดียวกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
 2. แสดงสัญลักษณ์ค าบรรยายแทนเสียงระหว่างรายการในทุกบริการ  
โดยให้ปรากฏ ณ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของจอโทรทัศน์ทุกหลังเบรก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที 
(ใช้ค าตามการแสดงสัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์) เป็นระยะ ๆ ตาม
ความเหมาะสม ไม่ต้องปรากฏค้างไว้ตลอดรายการ เพราะรกรุงรัง และรบกวนสายตา โดยต าแหน่ง
ของสัญลักษณ์ต้องไม่ทับซ้อนกับบริการล่ามภาษามือและบริการค าบรรยายแทนเสียงด้วย  
 2.2 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงของ 
ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 
 2.1  สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าค า
บรรยายแทนเสียง และอุปกรณ์รวมทั้งความพร้อมในกระบวนการท างาน 
 2.2  ผู้รับผิดชอบในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงยังไม่เข้าใจวิธีการถอดบทค า
บรรยายแทนเสียง เช่น คนพูดพูดผิด ๆ ถูก ๆ พูดอ้ าอ้ึง ถอดค าบรรยายที่เป็นภาษาบาลี การเขียนทับ
ศัพท์ เป็นต้น 
 2.3  สถานีโทรทัศน์และผู้รับผิดชอบในการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการ
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กับบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียง เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการสาธารณะใหม่ ยังไม่มีการ
ปฏิบัติจริงมากนัก ตลอดจนยังไม่มีการประกาศมาตรฐานที่ชัดเจน  
 
สรุปข้อเสนอแนะ 
 1. ในการด าเนินการฝึกอบรม และการประชุมวิชาการในโครงการส่งเสริมการให้บริการ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed captions) พบว่าจ านวนผู้เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และเครือข่ายการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพ่ือจัดท าค าบรรยายแทนเสียง (closed 
captions) ส าหรับคนพิการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีสถานีโทรทัศน์ที่ยังไม่ส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และบางสถานีส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จึงควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเห็นความส าคัญและ 
ความจ าเป็นของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน  

2. ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เนื่องจาก 
การขาดแคลนบุคลากร ผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง และอุปกรณ์รวมทั้ง
ความพร้อมในกระบวนการท างาน โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรมีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท า 
ค าบรรยายแทนเสียงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะส่วนการจัดท าบทค าบรรยายแทนเสียงเพ่ือให้บุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานนี้ของสถานีทุกคนสามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียงได้ และควรประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนให้บรรจุเรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงเป็นรายวิชาหนึ่ง
ของคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดท าค าบรรยาย
แทนเสียงในอนาคต 

3. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ควรปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียง ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่ม
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงอย่างเร่งด่วน และจัดประชุมและจัดท าคู่มื อ
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล          
ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้รับทราบทั่วกัน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
(ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิคและความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับ

บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ  
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการกิจการโทรทัศน์ 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ 

“แนวคิดเรื่องการจัดท าค าบรรยายแทนเสียงส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” 
closed captions (CC) 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง การจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
- แบบประเมินภาคปฏิบัติการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
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ข้อสอบเร่ืองการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง 
 
ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว (10 คะแนน)  
 
1.  ค าบรรยายแทนเสียง คือ การบรรยาย 

ก.  เสียงพูด เสียงสิ่งแวดล้อม เสียงสนทนา ของคนหูหนวกหูตึง 
ข.  เสียงพูด เสียงสนทนาตลอดจนเสียงสิ่งแวดล้อม จัดท าเพ่ือคนหูหนวกหูตึง 
ค.  การบรรยายเสียงประกอบต่าง ๆ ของบทพากย์ต่าง ๆ ของคนหูหนวกหูตึง 
ง.  การบรรยายเสียงพูดต่าง ๆ จัดท าเพื่อคนหูหนวกหูตึง 

 
2.  ค าบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (open captions) 

ก.  เกิดพร้อม ๆ กับการบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed captions) 
ข.  เกิดก่อนการบรรยายแทนเสียงแบบปิด (closed captions)  
ค.  เกิดหลังการบรรยายใต้ภาพ (subtitle)  
ง.   เกิดพร้อมการบรรยายใต้ภาพ (subtitle) 
 

3.  หลักการส าคัญของการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เช่น หลักแห่งความถูกต้องในสหรัฐอเมริกา  
     ตั้งเกณฑ์ความถูกต้องของรายการที่อัดไว้ก่อน (pre recorded program) ในระดับ 

ก.  100% 
ข.  99% 
ค.  98% 
ง.  95% 

 
4.  หลักในการใส่ค าบรรยายแทนเสียงพูดเมื่อมีการสนทนา คือ 
 ก.  ควรใส่ชื่อผู้พูดในตอนเริ่มต้นทุกครั้ง ไม่ว่าจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าผู้พูดก็ตาม 
 ข.  ควรใส่ชื่อผู้บรรยายทุกครั้งไม่ว่าจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็ตาม 
 ค.  ควรใส่ชื่อผู้พูดเมื่อเริ่มต้นกรณีผู้พูดคนเดิมพูดอีกและเห็นหน้าไม่ต้องใส่ชื่อผู้พูดซ้ าอีก 
 ง.   ควรใส่ชื่อผู้สนทนาไปให้ตลอดรายการ 
 
5.  แนวการถอดเสียงและท าค าบรรยายแทนเสียงกรณีการใช้ภาษา และตัวเลข ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  เขาจ่ายเงินไปหลายร้อยบาทท้ัง 2 คน 
 ข.  เขาจ่ายเงินไปหลาย 100 บาททั้ง 2 คน 
 ค.  เขาจ่ายเงินไปหลาย 100 บาท ทั้งสองคน 
 ง.  เขาจ่ายเงินไปหลายร้อยบาทท้ังสองคน 
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6.  การแบ่งวรรคตอนของประโยคเป็นสิ่งส าคัญ  จงเลือกข้อที่ถูกต้อง 
 ก.  เจ้าหน้าที่คนนั้นมัว   
               แต่ก้มหน้าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น 
 ข.  เจ้าหน้าที่คนนั้น   
               มัวแต่ก้มหน้าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น 
 ค.  เจ้าหน้าที่คนนั้นมัวแต่ก้มหน้าไม่   
               สนใจอะไรทั้งสิ้น 
 ง.   เจ้าหน้าที่คนนั้นมัวแต่ก้ม 
               หน้าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น 
 
7.  หลักการถอดแถบค าบรรยายแทนเสียงที่ว่าด้วยความชัดเจน คือ 
 ก.  บอกข้อมูลที่เป็นเสียงทั้งหมด 
 ข.  ไม่บิดเบือนบท 
 ค.  การใช้แบบตัวอักษร (font) แบบเดียวกันทั้งเรื่อง/รายการ 
 ง.  ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
8.  หลักในการถอดค าบรรยายแทนเสียงว่าด้วยความถูกต้อง 
 ก.  บอกข้อมูลที่เป็นเสียงทั้งหมด 
 ข.  ไม่บิดเบือนบท 
 ค.  การใช้แบบตัวอักษร (font) แบบเดียวกันทั้งเรื่อง/รายการ 
 ง.  ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
9.  หลักในการถอดค าบรรยายแทนเสียงที่ว่าด้วยหลักความรับผิดชอบ 
 ก.  บอกข้อมูลที่เป็นเสียงทั้งหมด 
 ข.  ไม่บิดเบือนบท 
 ค.  การใช้แบบตัวอักษร (font) แบบเดียวกันทั้งเรื่อง/รายการ 
 ง.  ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
10.  หลักของการท าบทค าบรรยายแทนเสียงที่ว่าด้วยหลักของความคงเส้นคงวา 
 ก.  บอกข้อมูลที่เป็นเสียงทั้งหมด 
 ข.  ไม่บิดเบือนบท 
 ค.  การใช้แบบตัวอักษร (font) แบบเดียวกันทั้งเรื่อง/รายการ 
 ง.  ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
โครงการ “การจัดท าค าบรรยายแทนเสียงให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล” 

ณ ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................หนว่ยงาน...................................................... 
วันที่เข้าอบรม..................................................................หมายเลขเครื่อง............................................ 
 
ข้อที่ พฤติกรรม ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
1 การเลือก Program และเปิด-ปิด Program ได้ถูกต้อง    
2 Import VDO เข้าสู่ Program    
3 การตั้งค่าของตัวอักษร แถบรองค าบรรยายสีด า       

ความโปร่ง 
   

4 การใส่ค าบรรยายให้ตรงกับเสียง เช่น เสียงพูด         
เสียงบรรยาย เสียงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   

5 การใส่ค าบรรยายเสียงสนทนา ในกรณีผู้พูดคนเดียว 
กรณีไม่เห็นหน้าผู้พูด กรณีผู้พูดหลายคน เป็นต้น 

   

6 การแบ่งประโยค เช่น การเว้นวรรคตอน เป็นต้น    
7 การตรวจสอบความสอดคล้องของเสียงกับ VDO    
8 การวางแถบค าบรรยายที่เหมาะสม เช่น ไม่บังข้อมูล

อ่ืน ๆ เป็นต้น 
   

9 การตรวจสอบความคงเส้นคงวาของขนาดและ         
แบบตัวอักษรตลอดรายการ 

   

10 การ Save file และ Export file ได้    
 
        รวม...............ข้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน  ท าได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 8 ข้อ จาก 10 ข้อ  
 
สรุปผลการประเมินภาคปฏบิัติ   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 
            ............./......................./............ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง”  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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บรรยากาศการลงทะเบียนประชุมวิชาการ 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
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ของที่ระลึกการประชุมวิชาการ 
 
 
 

 
 

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  
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ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กลา่วรายงาน 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

กล่าวเปิดงาน 
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 

 
 
วิทยากรเสวนาวิชาการ ดร.ตรี บุญเจือ นายวิทยุต บุนนาค และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง 
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บรรยากาศการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
(ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของ 

รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


