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แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร” 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเร่ือง ปีที่ตีพิมพ ์ วิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ ์

ประเด็น
ปัญหาการ

วิจัย 

ประเภทสื่อ
ที่ศึกษา 

แนวคิด/
ทฤษฎ ี

วิธีด าเนินการ
วิจัย 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

ประเทศท่ีท า
การวิจัย 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

 



แบบบันทึกข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการจากวารสารวิชาการ 
ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร” 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อเร่ือง ปีที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร 

วิชาการ 

ประเด็น
ปัญหาการ

วิจัย 

ประเภทสื่อ
ที่ศึกษา 

แนวคิด/
ทฤษฎ ี

วิธีด าเนินการ
วิจัย 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

ประเทศท่ีท า
การวิจัย 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

 



ประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารกิจการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

วุฒิการศึกษา 
2551 ปริญญาเอก Mass Communication, Florida State University, USA 
2540 ปริญญาโท  Journalism, Ohio State University, USA 
2534 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สถานที่ท างาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
ประสบการณ์ในการวิจัยหรือความช านาญ 

1. วารสารศาสตร์  
2. นโยบายสื่อสารมวลชน  
3. จริยธรรมสื่อมวลชน  
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์  

 
ผลงานวิจัย 

2559 Monwipa Wongrujira (2016) Analysis of competition policy in 
broadcasting market in Thailand. Panyapiwat Journal. Vol.8  
No.1 (  January-April 2016). 

2558 มนวิภา วงรุจิระ (2558) การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมี 
          ค่าใช้จ่าย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  
          – ธันวาคม 2558)  

 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
วุฒิการศึกษา 
  2543 ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D. – Economics) 

Southern Illinois University at Carbondale, สหรัฐอเมริกา 
2536 ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ (M.B.A.) 

Southern Illinois University at Carbondale, สหรัฐอเมริกา 
2533 ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี (B.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สถานที่ท างาน คณะบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบการณ์ในการวิจัยหรือความช านาญ 

1. การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล 
2. เศรษฐศาสตร์การเงิน 
3. การวิเคราะห์และจัดท าแผนการตลาด 
4. การวิเคราะห์ตลาดหุ้น  

 
ผลงานวิจัย 
 

2552-2553 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิง 
เศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร, กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์: ผู้จัดการโครงการ 

2553  โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิง 
เศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร: สหกรณ์ 
ร้านค้า, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์: ผู้จัดการโครงการ 

2545  Wongbangpo, P. and Sharma, S.C. (2002). Long-term  
Trends and Cycles in ASEAN Stock Markets. Review  
of Financial Economics, 11, 299-315. 

 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปริญญาเอก Communication 

(Telecommunications) 
Ohio University, USA 

ปริญญาโท Telecommunications Southern Illinois University at 
Carbondale, USA 

ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท สังคมศาสตร์ (อาชญาวิทยาและ
กระบวนการยตุิธรรม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณ์การท างานโครงการวิจัย/การศึกษา 

โครงการที่รับผิดชอบ 

2561  โครงการ “การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร” 
ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 
2560 โครงการ “โครงการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over 

the Top (Competition Regulation on OTT TV)”  บ ริ ษั ท  TIME consulting แ ละ
ส านักงาน กสทช. 
ที่ปรึกษาโครงการวจิัย 

หน่วยงาน 
 

ต าแหน่ง 
2560 โครงการ “การรับรู้จริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชนท้องถิ่น” 

ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 
  

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท 

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 
ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มสธ. 



โครงการที่รับผิดชอบ 

2558 โครงการ “จัดตั้งศูนย์ให้ค าแนะน าผู้ปกครอง (parent port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการ
บริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่” 

หน่วยงาน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ 
ที่ปรึกษาโครงการวจิัย 

 
ต าแหน่ง 
2557 โครงการ “การส ารวจและวเิคราะห์ตลาดการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” 

บริษัท TIME consulting และส านักงาน กสทช. 
นักวิจัยร่วม 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 

2557 โครงการ “จรยิธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน” 
หน่วยงาน โครงการพัฒนาบุคลากรและเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : Module 2 ส านักงาน กสทช. และ องค์การ
กระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 
2556 โครงการ “จรยิธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน” 
หน่วยงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 
2555 โครงการวิจัย  “การก าหนดจ านวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน” 

ส านักงาน กสทช. 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง 

 

ประสบการณ์การท างาน 

2558 - 2560 คณะกรรมการศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา 
                     สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
2558 - 2560 อนุกรรมการด้านจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
2555 - 2558 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
                     (กสทช.) 
2554 คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ (กสทช.) 
2554 คณะท างานจัดท าไปรมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการก ากับ 
                     ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) 
2554 คณะอนุกรรมการการศึกษาและเตรียมเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลวิทยุ 
                     บริการสาธารณะ (กสทช.) 
 



2554 คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแก่องค์การกระจายเสียง 
  และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (กสทช.) 

    2550 - 2551 คณะอนุกรรมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
 กิจการโทรทัศน์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  Siriwan Anantho. The Past, Present and Future of Digital Television in     
 Thailand. International Journal of Management and Applied Science, ISSN:  
  2394-7926, Volume-3, Issue-6, Jun.-2017. 

2.  Perception on Media Ethics among Thai Local Broadcasters. วารสารนิเทศศาสตร  
 ปริทัศน ์ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยรังสิต  

3.    ศิริวรรณ อนันต์โท และ สันทัด ทองรินทร์. จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
 นครปฐม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559. 

4.    ศิริวรรณ อนันต์โท. สื่อมวลชนอาเซียน. ใน จริยธรรมสื่อ: หลักแนวคิด ทฤษฎี และ 
 กรณีศึกษา. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:    
 บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด. 2560. 

 

ผลงานการบรรยาย 

1. วิทยากรบรรยายในหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น 
กลาง สูง ของส านักงาน กสทช. 

2. วิทยากรบรรยายด้านการสื่อสารในสถาบันภาครัฐและเอกชน 




