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บทคัดย่อ 
 จากการวิจัยเรื่องการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย ซึ่งเป็นการศึกษาการควบคุม
และก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ก ากับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณา 
ขั้นตอนและวิธีการที่หน่วยงานนั้นใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณา ขั้นตอนและวิธีการที่หน่วยงานนั้นๆใช้ 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท างานและสุดท้ายเพ่ือศึกษามุมมองของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับแนวโน้มใน
การควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ หน่วยงานต่างๆมีกฎหมายในการ
ท างานเป็นของตนเองแตแ่ต่ยังไม่มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะในด้านของขั้นตอนและวิธีการในการควบคุม 
ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานมีวิธีการที่แตกต่างกันตามความดูแล เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส านักยาและอาหาร ก่อนออกอากาศจะต้องมาเขียนค าขออนุญาตโฆษณาก่อน ส่วน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะก ากับดูแลหลังจากที่มีการออกอากาศแล้วและการรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและการตรวจสอบท าได้อย่างล่าช้า ก่อให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายที่เปิด
โอกาสให้ผู้ประสงค์จะท าผิดกฎหมายได้ง่ายมากขึ้น นอกเหนือไปจากเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เป็นปัญหาแล้วยังพบ
ปัญหาในเรื่องของบุคลากรด้วย เนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการควบคุม ก ากับดูแลด้วย  

ขณะที่ แนวโน้มในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีมุมมองใน
เรื่องของสื่อใหม ่อาทิ โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ตทีวี ว่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ไม่สามารถ
ก ากับดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้น ในอนาคตหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมอาจจะต้องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความชัดเจน เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม 
   
ค าส าคัญ : การควบคุม, การก ากับดูแล, โฆษณาโทรทัศน์ไทย 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 โฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมากผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆและสื่ออ่ืนๆอีกมากมาย ท าให้มีการน าการโฆษณา
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มาใช้เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจของตนและใช้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจ (Farbey, 1988, 
pp. 5-6, อ้างถึงใน อนัฆ เอ้ือวัณณะโชติมา, 2543, น.1) แต่การจะท าโฆษณาให้สินค้าและบริหารที่เหมือนๆกัน
สะดุดตาและสะดุดใจผู้บริโภคจนถึงกับให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อใช้สินค้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท าให้นักโฆษณาจ านวน
มากอาจต้องสร้างโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เพียงเพ่ือให้ได้มาซึ่งยอดขายและส่วนแบ่งทา ง
การตลาด (วิฎราธร จิรประวัติ, 2543, อ้างถึงใน อนัฆ เอ้ือวัณณะโชติมา, 2543, น.2) ด้วยเหตุนี้จงต้องมีกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการโฆษณาและมีบทลงโทษที่เข้มงวด โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท า
หน้าที่ควบคุมการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างใกล้ชิด มีคณะบุคคลที่ท าการตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณาเหล่านั้น
ก่อนจะแพร่ภาพออกอากาศ  
 ขณะที่ ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มตระหนักและเข้าใจถึงการโฆษณาว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ มีสิ่งใดแอบ
แฝงในตัวโฆษณานั้นๆหรือเป็นไปตามคุณสมบัติที่โฆษณาจริงหรือไม่ ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนสามารถแยกแยะการ
โฆษณาและโฆษณาชวนเชื่อออกจากกันได้มากขึ้น ผู้ผลิตงานโฆษณาจึงต้องมีความจริงใจและความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการน าเสนอโฆษณาแต่ละตัวมากขึ้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของใช้สื่อโทรทัศน์เพ่ือใช้ในธุรกิจโฆษณาว่าไม่ใช่เป็นการ
โฆษณาเพ่ือขายสินค้าเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยเนื้อหาในตัวโฆษณาเหล่านั้นที่ต้องมีการตรวจสอบ ดูแลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับผู้บริโภคให้มากท่ีสุด และไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม ดังนั้น ผู้วิจันมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
การควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยว่ามีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบก ากับดูแล มีกระบวนการ
อย่างไรในการพิจารณาโฆษณาให้ออกอากาศแพร่ภาพทางโทรทัศน์ วิธีการควบคุมการโฆษณา รวมไปถึงกฎหมาย
ควบคุมการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ก ากับดูแลการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ 
 2. เพ่ือศึกษาการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ อันได้แก 
  2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประสิทธิผลในการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์  
  2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาท่ีจะออกอากาศทางโทรทัศน์ 
  2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 4. เพ่ือศึกษาแนวโน้มในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 

 
วิธีการศึกษา 

 1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับดูแล กฎหมายต่างๆที่
น าไปสู่การด าเนินการควบคุม และก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ ทั้งด้านความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุม ก ากับดูแลโฆษณา ด้านตัวกฎหมายที่การออกระเบียบให้ปฏิบัติตามขั้นตอน การเข้าร้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
กระบวนการท างานขององค์กรทีเกี่ยวข้องว่ามีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นแบบใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ปัญหาและ
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อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณา รวมไปถึงแนวโน้มในการควบคุมและก ากับดูแลการ
โฆษณา ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเจาะข้อมูล
เชิงลึก 
 โดยการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการท าการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม
ด้วยกัน ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 องค์กรภาครัฐ  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  -พนิตนาฎ ค านุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมก ากับการโฆษณาด้านยาและเภสัชกร ช านาญการ
พิเศษ 
  - ชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์ นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ หัวหน้างาน 6 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  - วรรณทวี ศรีสุกใส ผู้อ านวยการกองควบคุมโฆษณา 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  - ดวงเดือน รังสิกุล ผู้อ านวยการกรรมการพัฒนาประกอบวิชาชีพ  
 กลุ่มท่ี 2 สมาคมวิชาชีพ 
 คณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ 
  - พัชราภา ฐากูรบุตร ผู้จัดการแผนกตรวจเทปโฆษณา ช่อง 3 
  - เสน่ห์ ห้องสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา ช่อง 7 
 สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย 
  - ธาราวุฒิ สืบเชื้อ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท Idea Avenue และ กรรมการสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 
 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
เว็บไซต์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ยังจะมาจาก พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ต่างๆรวมถึงมติการประชุม ประกาศจากคณะกรรมการ เอกสารที่มีผู้ร้องเรียนต่างๆที่มีการน ามาลงภายในเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงศึกษาด้านกฎหมาย
ในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 โดยการเก็บข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ.2554 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2555 รวมเวลา
ทั้งสิ้น 5 เดือน 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ท้ัง 2 กลุ่มนั้น ผู้วิจัยจะแบ่งเนื้อหาอออกเป็น 4 ส่วน ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
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 ส่วนที่ 1 ความเป็นมาหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมก ากับดูแล
การโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 แบ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมโดยภาครัฐ และ หน่วยงานที่ควบคุมตนเอง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ควบคุมโดย
ภาครัฐ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจควบคุมตามกฎหมาย ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ภายใต้พระราชบัญญัติหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 เป็นต้น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.2533  
 ขณะที่ หน่วยงานที่ควบคุมตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเองของผู้ที่อยู่ในธุรกิจโฆษณา ได้แก่ บริษัท
ตัวแทนโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจ สื่อโฆษณา เป็นต้น หรือสมาคมวิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มกันดูแล พิจารณา
ตรวจสอบการโฆษณา โดยมีผู้พิจารณาที่เก่ียวข้อง คือ ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจ ผู้
แทนที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวกับการโฆษณา หน่วยงานในการก ากับดูแลตนเอง ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
 สรุปได้ว่าหน่วยงานที่มีอ านาจในการก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ทั้งสองส่วนมีหน้าที่คล้ายคลังกัน 
คือ ท าหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณา แต่บางหน่วยงานมีการควบคุมโดยภาครัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
และในขณะที่บางหน่วยงานควบคุมตนเอง โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมายแต่ยึดหลักกฎหมายเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาเหมือนกัน  
 
 ส่วนที่ 2 การควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 ในด้านประสิทธิผลของกฎหมายในการควบคุมก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดเห็นตรงกันว่ามีประสิทธิผลในการควบคุมก ากับดูแลได้ในระดับหนึ่ง แต่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์บางกลุ่ม
ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อใหม่เกิดขึ้น ท าให้กฎหมาย
อาจจะไม่ครอบคลุมพอที่จะไปควบคุมก ากับดูแลได้พร้อมกับอยากให้การก ากับดูแลการโฆษณาสามารถด าเนินการ
ไปได้ควบคู่กับธุรกิจ 
 ขณะที่ ในบางหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายควบคุมในหน่วยงานนั้น จะเป็นการควบคุมตนเองโดยไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายเฉพาะต้องอาศัยกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
ผลิตภัณฑ์ในการโฆษณานั้นๆเกี่ยวข้องหรืออยู่ในขอบข่ายการควบคุมก ากับดูแลของหน่ วยงานใดก็จะน าตัว
กฎหมายและหลักเกณฑ์นั้นมาพิจารณาควบคุม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ 
และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศที่มีการร่วมมือกันในการก ากับดูแลตนเองรวมถึงร่วมมือกันในเซ็นเซอร์
โฆษณาก่อนออกอากาศทางโทรทัศน์ 
 อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์จากแต่ละหน่วยงานปรากฏว่ายังมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งใน
ประเด็นด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ด้านเกณฑ์การพิจารณาโฆษณา และด้านขั้นตอนวิธีการ
โฆษณา ซึ่งเป็นเพราะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการควบคุมก ากับดูแลและความรับผิดชอบในหน่วยงานแตกต่าง
กันออกไป รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายในหน่วยงานที่ไม่เหมือนกัน 
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 ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 ผลการศึกษาพบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกัน ได้แก่ ด้านบุคลากรที่ไม่
เพียงพอเป็นอุปสรรคในการด าเนินการควบคุม เนื่องมาจากปัจจุบันมีสื่อประเภทใหม่จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง และในบางหน่วยงานนอกจากต้องดูแลในเรื่องของโฆษณาแล้วยังต้องดูแลใน
เรื่องอ่ืนๆด้วย เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากจะดูเรื่องการขออนุญาตแล้วยังต้องดูเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ด้วย หรือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องดูแลในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภค
ด้วย เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคในด้านตัวกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้มีการปรับปรุง พัฒนา ท า
ให้เกิดความล้าสมัย พอมีสื่อใหม่ๆเข้ามาปรากฏว่ากฎหมายไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ทั่วถึง หรือเกิดช่องว่างทาง
กฎหมาย น ามาสู่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเป็นจริงจ านวนมาก รวมไปถึงปัญหาในการตรวจเทปภาพยนตร์
โฆษณาก่อนอากาศ เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากส าหรับการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ท าให้การ
ตรวจสอบกระท าได้ยาก เช่น พวกกราฟิก สามมิติต่างๆที่สามารถลบเลือนริ้วรอยหรือจุดด่างด าได้ ทั้งการโฆษณา
เครื่องส าอาง ครีมทาผิว โฆษณาผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า เป็นต้น ซึ่งตัวกฎหมายสมัยก่อนไม่ได้มีการระบุถึงเทคโนโลยี
เหล่านี้จึงไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้  
 
 ส่วนที่ 4 แนวโน้มในการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 จากการศึกษาถึงแนวโน้มพบว่ามีมุมมองในเรื่องของสื่อใหม่ว่าจะมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ไม่สามาก ากับดูแล
ได้อย่างทั่วถึงทั้งหมด ท าให้ต้องมีการจัดท ามาตรการ ท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือให้มาเป็นพันธมิตรที่ดี 
โดยค านึงจริยธรรม จรรยาบรรณ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในการควบคุมดูแลการโฆษณา ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ระวังตัวมากขึ้น และต้องท านโยบายที่สร้างกรอบจริยธรรมให้เข้มแข็งขึ้น หลังจากที่เปลี่ยนมาควบคุมกันเองก็เห็น
ว่ามีปัญหาน้อยลง 
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ภาพแสดงการควบคุม ก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของหน่วยงาน 
ทัง้ภาครัฐและสมาคมวิชาชีพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบกิจการย่ืนขออนญุาต 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดแูลการโฆษณาในผลิตภณัฑ์อาหาร ยา 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์ วตัถุ 

คณะกรรมการตรวจการพิจารณาการ
โฆษณาทางวทิยุโทรทัศน์ กับ สมาคม

โฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย 

Pre-Censor  
ย่ืนเอกสาร หลกัฐาน 
ค าขออนญุาตโฆษณา 

Post-Censor 
ตรวจเทป
โฆษณา 

ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตรวจสอบหลงัออกอากาศ 

และรับเร่ืองร้องเรียน 

ออกอากาศ 

คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงฯ รับเร่ืองร้องเรียน 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่องการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย พบว่ามีความสอดคล้อง 
แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามหลักที่ว่าการโฆษณาในปัจจุบันมีการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากและ
ก่อนให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ (Russell J, 2002, อ้างถึงใน พรจิต สมบัติพานิช, 2553, น.
3) อาจกล่าวได้ว่าการโฆษณาเป็นเครื่องมือการสื่อสารข้อมูลทางการตลาดที่ส าคัญประเภทหนึ่งขององค์กรทุก
ระดับเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความต้องการที่มีผลทั้งในแง่ลบและในแง่บวก (Lane, King & 
Russell, 2005, อ้างถึงใน ชนากานต์ วิจักขณ์ศิลป์, 2551, น.11) 

จึงก่อให้เกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ขึ้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณโดยไม่ค านึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย ประเด็นส าคัญในการควบคุมโฆษณา 
คือ การให้อิสระกับผู้ประกอบธุรกิจในการสร้างข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดยอดขายและผลก าไรแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ แต่ข้อความที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็นการให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องและ
เหมาะสมแก่ผู้บริโภค (อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา, 2543, น.11)  
 การศึกษาพบว่าการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์เริ่มมีลักษณะเป็นสื่อใหม่มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านโทรทัศน์
ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ที่สอดรับกับทฤษฎีที่ว่าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด กล่าวคือ เมื่อเทคโนโลยีเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงจะสร้างผลกระทบแก่สังคม สถาบัน และปัจเจกบุคคล เพราะเทคโนโลยีเป็นสาเหตุหลักในการท า
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับส่วนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 
2543, น.105) ท าให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการควบคุมการโฆษณาภายใต้หลักของกฎหมายที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือปกป้องไม่ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลการโฆษณาจากผู้ประกอบการที่เป็นเท็จแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีอิสระในการ
น าเสนอข้อมูลก็ตาม  

จึงเป็นจุดก าเนิดของหน่วยงานรัฐอย่าง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ดังที่เป็นกรณีศึกษาในรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศน์โดยรัฐ ที่มีหลักการว่าผู้บริโภคไม่สามารถมีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับธุ รกิจได้ และผู้บริโภคตะต้องถูก
คุ้มครองตามกฎหมาย (Russell and Lane, 1999, pp. 653-654, อ้างถึงใน อนัฆ เอ้ือวัณณะโชติมา, 2543, น.
12)   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นถึงกระบวนการในการควบคุมดูแลการโฆษณา
ของไทย ทั้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรการในการควบคุม ขั้นตอนและวิธีการใน
การควบคุม ก ากับดูแลและแนวโน้มในมุมมองความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุม
และก ากับดูแลการโฆษณาในอนาคต โดยผู้วิจัยจะแบ่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและก ากับดูแลการ
โฆษณาออกเป็นข้อๆดังนี้ 
 1.ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการโฆษณา ควรมีการประสานงานร่วมมือหรือรวมตัว
กนเป็นหน่วยงานเดียวที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการโฆษณาในสื่อต่างๆแยกออกมมาเป็นหน่วยงานเฉพาะ ซึ่งจะสะดวก
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ในการท าหน้าที่ก ากับดูแลในเรื่องที่ เฉพาะด้าน รวมถึงการหาผู้เชี่ยวชาญในด้านการโฆษณา ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวกับการโฆษณา และด้านสื่อนั้นๆโดยเฉพาะ รวมทั้งการให้ผู้บริโภคหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
และก ากับดูแลด้วยเพื่อความชัดเจนโปร่งใส 
 2.ในส่วนของกฎหมายที่ใช้ในการในการควบคุมและก ากับดูแลที่มีการตราขึ้นมานานแล้วควรที่จะมีการ
ปรับปรุง แก้ไขให้ทันต่อยุคสมัยที่เกิดสื่อใหม่ๆขึ้นมากมาย ทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ตทีวี 
เพราะกฎหมายบางฉบับมีการตราขึ้นมานานและไม่ได้รับการแก้ไขก็จะท าให้กฎหมายหละหลวม มีช่องโหว่ให้
ผู้ประกอบการหาทางกระท าผิดกฎหมายได้ 
 3.ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก ากับดูแลการโฆษณา ควรมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้ไม่เฉพาะกับผู้ประกอบการเท่านั้น ควรเปิดโอกาสให้แก่ภาคประชาชนได้รับฟัง
และเสนอแนะความคิดเห็น หรือเข้าร่วมในการตรวจสอบและควบคุมด้วย 
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