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 ขอขอบคุณสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของขาพเจา นํามาซ่ึงแรงผลักดันใหจัดทําวิทยานิพนธ
เลมนี้ โดยไดรับการส่ังสอนเปนอยางดี ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจน 
ความรูท่ีไดรับจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท้ัง 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.อุษา บ้ิกกิ้นส 
ผูชวยศาสตราจารยอัศวิน เนตรโพธ์ิแกว และท่ีขาดไมไดคือ รองศาสตราจารย ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ  
ท่ีช้ีทางสวางและสละเวลาใหคําช้ีแนะในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ 
 วิทยานิพนธเลมนี้ ไดรับการสนับสนุนขอมูลเปนอยางดีจากบุคลากรขององคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ท่ีมี คุณสมชัย สุวรรณบรรณ เปน
ผูอํานวยการ คุณกนกพร ประสิทธิผล รักษาการผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล และเจาหนาท่ีของ
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน รวม 14 ทาน ท่ีสละเวลาอันมาคาในการใหขอมูลคร้ังนี้ ขอขอบคุณ
อ.อริน เจียรจันทรพงศ ท่ีใหคําปรีกษาดานการเรียน พี่ฟาง วชิรญาณ เจริญทรัพย รุนพี่ปริญญาโท  
ป 53 และ พี่กุง ชลาลัย พงษศิริ เลขานุการสาขานิเทศศาสตร ทําหนาท่ีพี่เล้ียงทําใหวิทยานิพนธ 
เลมนี้เสร็จไดทันเวลา และนํ้าใจไมตรีจากเพื่อนรวมรุนป 54 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เชน ณัฐวดี 
พูลอําไภย (พี่นัท) กนกอร ปราสาทกลาง (สาว)  และปวีณา ครุฑธาพันธ (เก) ฯลฯ   
 สุดทายบุคคลท่ีตองเอยถึงเปนอยางยิ่ง คือ คุณพอสมนึก และคุณแมธนพร รวมท้ัง
ครอบครัว วิริยะสัจจะจิตร ซ่ึงเปนกําลังใจในการดําเนินชีวิต และคุณอิทธิพันธ บัวทอง รองผูอํานวยการ 
ฝายขาวสถานีโทรทัศน TNN24 ท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการเรียนปริญญาโทของผูวิจัยมาโดย
ตลอด   
 
 

     วีระยทุธ  วิริยะสัจจะจิตร 
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หัวขอวิทยานิพนธ  การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ี              
  ส่ือสาธารณะ 
ช่ือผูเขียน  วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร  
อาจารยท่ีปรึกษา ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์  
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร 
ปการศึกษา   2555 
    

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ี
ส่ือ” มีวัตถุประสงคใน 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลนและนําไปสูการปรับปรุงแกไขเพ่ือสรางความเขมเข็งใหพลเมือง 2. เพื่อศึกษาโครงสรางและ
หนาท่ีในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน และ 3. เพื่อศึกษากระบวนการกําหนด
วาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใชระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 โดยการสํารวจเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) กลุมเปาหมายจํานวน 14 คน 
ประกอบดวย กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) 1 คนผูบริหาร ส.ส.ท. 3 คน และกลุมผูปฏิบัติงาน ส.ส.ท. 10 คน ตลอดจนการสังเกตการณ 
แบบมีสวนรวม (Documentary Research) ท้ังนี้ไดนํามาสังเคราะหและนําเสนอในภาพรวมดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบไปดวย  
2 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 1) ปจจัยภายใน ไดแก การบริหารจัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี 2) ปจจัยภายนอก ไดแก พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2554 และระเบียบข้ันตอนของ
หนวยงานของรัฐ และแหลงขอมูลจากภายนอก อาทิ ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย และขอมูลจากถัง
ขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส 
 2. โครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบดวย 
4 ฝาย ไดแก ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวส่ือดิจิทัล ฝายรายการส่ือดิจิทัล และฝายสรางสรรคผลิตส่ือ
ดิจิทัล  
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 3. การกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ 
คือ 1) การจัดผังรายการท่ีเช่ือมโยงสัญญาณกับประเด็นขาวสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 2) การ
กําหนดประเด็นขาวสาร เปนการกําหนดประเด็นเชิงมหภาค เชน นโยบายของรัฐบาล   
 4. ขอเสนอแนะจากงานวิจัยช้ินนี ้ควรจะมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการขาว และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการนําเสนอขาว รวมถึงปรับโครงสรางของสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลนใหเปนสํานักส่ือดิจิทัล ท้ังนี้ควรจะลดข้ันตอนระเบียบของหนวยงานภาครัฐ
เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงานวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ใหสอดคลองกับส่ือสาธารณะ
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ABSTRACT 
 

 This thesis, entitiled “How The Administration Of ThaiPBS’ On-line Radio News 
Affects Its Mission As A Public Service Broadcasting” , is a Qualitative Research which seeks to 
find out A) To study factors on administration of ThaiPBS’ On-line Radio News to benefit the 
public B) To study ThaiPBS structures of the On-line Radio News as a public service broadcasting 
and C) To study the news agenda setting of ThaiPBS’ On-line Radio News satisfying the public’s 
needs. Information on factors affecting the administration within ThaiPBS’ On-line Radio News, 
the structure as well as the agenda setting process of ThaiPBS’ On-line Radio News were 
collected between October-November 2012 via documentary research, in-depth interviews, as 
well as participatory observation. Fourteen people interviewed in this thesis included one member 
of ThaiPBS’ Board of Governors, three high-ranking executives of ThaiPBS and 10 opperational 
staff of ThaiPBS. The data were analized and presented through description.    
 The research found the following: 
 1. Two main factors which affect the administration of ThaiPBS’ On-line Radio 
News are 1) the internal factor, which includes internal management, literacy & skills and 
communications technology and 2) the external factor, which includes the Thai Public Broadcas-
ting Act 2008, the annual report of 2011, public organization’s rule book and information from 
outside the organization.  
 2. The structure of ThaiPBS’ On-line Radio News comprises of 4 departments, 
namely, the on-line radio department, the digital news content department, the digital programs 
content department and the digital content production division. 
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 3.  The agenda setting process of ThaiPBS’ On-line Radio News consists of 2 factors, 
1) the broadcasting schedule 2) setting up the headlines. 
 4. Suggestions to develop ThaiPBS’ On-line Radio News include developing the 
skills of staff to increase efficiency, restructuring the on-line radio station into a separate digital 
media department, as well as reduce the bureaucratic work flow process, which public organiza-
tions would normally tolerate with.   
 In conclusion, the administration of ThaiPBS’ On-line Radio News which affect the 
public include internal and external factors, with the organization’s structure having to support the 
task as well as the agenda setting process will push ThaiPBS’ On-line Radio News towards 
success of being a public broadcasting, yet, bureaucratic red tape is pulling ThaiPBS’ On-line 
Radio News back from where it could be.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนามากข้ึน ส่ือมีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชนในฐานะผูรับสาร ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการเช่ือมโยง
การติดตอส่ือสารของคนในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ท้ังส่ือวิทยุ 
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนการใชสัญญาณดาวเทียม และการใชส่ือใหมผานระบบ
อินเทอรเน็ต  
 วิทยุกระจายเสียง เปนส่ือมวลชนแขนงหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกประชาชน เนื่องจากเขาถึงประชาชนไดมาก มีราคาถูก และสามารถกระจายเสียงได
ไกล แตมักตกอยูในการครอบครองของผูมีอํานาจรัฐเพื่อเปาประสงคทางการเมือง และมีการจัดสรร
ผลประโยชนใหแกภาคธุรกิจเพื่อกระตุนการบริโภคสินคามากกวาการนําไปใชเพื่อถายทอดความรู
ท่ีเปนประโยชนตามความตองการของประชาชน   
 ยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วิทยุกระจายเสียงไดเขามามีบทบาทในการส่ือสารระหวาง
ประเทศ ประเทศตางๆ มีระบอบการปกครองแตกตางกัน ท้ังฝายเสรีนิยมและสังคมนิยม ตาง
มองเห็นศักยภาพนํามาใชโนมนาวใจ หรือโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับประเทศของตน โดยสงกระจาย
เสียงไปสูประเทศเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเมือง แตองคกรวิทยุกระจายเสียงแหง
หนึ่งของประเทศอังกฤษ คือ บรรษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ หรือ บีบีซี (British Broardcasting 
Corporation-BBC) ซ่ึงกอต้ังเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1922) ไดพยายามเนนหนักในการ
ทําหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีบัญญัติไวในธรรมนูญการจัดต้ังองคกรกระจายเสียงแหงนี้ คือ การ
รายงานขาวตามความจริงและเปนกลาง และไดพัฒนาคล่ืนส้ันมาใชในการส่ือสารจนไดช่ือวา เปน
ผูสรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับโลกการกระจายเสียง (จเลิศ เจษฎาวัลย, 2545) 
 ปจจุบัน บีบีซี เปนองคกรแพรภาพสัญญานวิทยุโทรทัศนท่ีใหญท่ีสุดในโลก ให 
บริการสาธารณะอยางเปนอิสระโดยไมตองข้ึนอยูกับหนวยราชการใด โดยสํานักขาว BBC News 
service ใหบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนของ BBC เชน BBC Radio และ BBC News ซ่ึงถายทอด
สัญญาณภาพและเสียงไปท่ัวโลก และมีการพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศนใหเปนระบบดิจิทัลอยาง
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เต็มรูปแบบ (โครงการศึกษาวิจัยองคกรส่ืสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการสรางความยั่งยืนและ
การมีสวนรวมของประชาชนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีมีคุณธรรม) 
 บีบีซี ภาคภาษาไทย (BBC Thai Service) เร่ิมกระจายเสียงต้ังแตวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.
2484 (ค.ศ. 1941) ตลอดเวลา 64 ป วิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย ดํารงอยูบนคล่ืนวิทยุ ก็นาจะกลาวไดวา 
บีบีซีไทยไดทําหนาท่ีสมบทบาทมาโดยตลอด ซ่ึงยึดถือขอมูลท่ีเปนจริง เปนกลาง และถูกตอง บีบีซี 
จึงเปนกลไกสําคัญสวนหนึ่งของสังคมไทย (เรืองพิลาศ ธรรมวิเศษ และจารุปภา วะสี, 2548) 
 การปดตัวลงของ บีบีซี ภาคภาษาไทย เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2548 นายไนเจล แชป
เมน ผูอํานวยการบีบีซี ภาคบริการโลก ใหเหตุผลวา มีจํานวนผูฟงนอย จึงจําเปนตองใชงบประมาณ
กอนนี้สูภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงความตองการของผูฟงมีมากกวาประเทศไทย สงผลใหคนในแวดวง
ส่ือสารมวลชนและนักวิชาการของประเทศไทยรูสึกเสียดายเปนอยางมาก เนื่องจาก ส่ือมวลชนสวน
ใหญยังคงตกอยูในการครอบครองของรัฐ ไมวาจะเปนวิทยุและโทรทัศน ท่ีอยูภายใตการดูแลของ 
กรมประชาสัมพันธ บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) และกองทัพ แมมีการใหสัมปทานหรือแบง
ชวงเวลาใหเอกชนก็ตามแตสวนใหญก็นําไปในเชิงพาณิชยเพื่อตอบสนองความตองการดาน
การตลาดและการบริโภค   
 หลังการเกิดรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 ไดเกิดกระแสเรียกรองจาก
นักวิชาการและผูเช่ียวชาญใหมี “ส่ือสาธารณะ” ซ่ึงมี บีบีซี เปนตนแบบ เนื่องจากเกิดขอสงสัยใน
สิทธิและเสรีภาพส่ือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จึงผานรางพระราชบัญญัติองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.2551 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีวาดวยการจัดต้ังองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Thai 
Public Broadcasting Service” หรือเรียกโดยยอวา “Thai PBS” ทําหนาท่ีเปนองคการส่ือสาธารณะ
ดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงแรกในประเทศไทย  

 

ตารางท่ี 1.1  เปาหมายในการดําเนินงานของสถานีวิทยุ-โทรทัศนเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะ 
 

 ส่ือสาธารณะ ส่ือเชิงพาณชิย ส่ือของรัฐ 

ฐานะของประชาชน พลเมือง ผูบริโภค ผูถูกปกครอง 
ฐานะของส่ือ พื้นที่สาธารณะ ตลาด กระบอกเสียง 
เปาหมายในการดําเนินงาน ประโยชนสาธารณะ การทํากําไรสูงสุด โฆษณาชวนเช่ือ 

 

ท่ีมา: ณพรรต พิมพพิพัฒน (2551, น. 16) ความชอบของประชาชนท่ีมีตอรายการของสถานีโทรทัศน
ทีวีไทยทีวีสาธารณะ (TPBS) 
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 นอกจากแนวคิดพื้นฐานท่ีตองหางไกลจากกลุมทุนแลว ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ
จําเปนตองมีหลักการสําคัญ คือ (ฐิตินันท พงษสุทธิรักษ และวีระยุทธ กาญจนชูฉัตร, 2550: 3) 
 1.  ประชาชนทุกคนสามารถรับฟง/รับชมได 
 2.  ผูผลิตรายการมีเสรีภาพและความเปนกลางในการนําเสนอ 
 3.  มีเนื้อหารายการที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับประชาชนทุกกลุม 
 4.  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ท้ังนี้ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทสไทย (ส.ส.ท.) ไมไดมี
การแขงขันดานธุรกิจ เนื่องจากมีรายไดจากภาษีสรรพสามิตปละไมเกิน 2,000 ลานบาท ในการ
บริหารงานองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดท่ีวา Thai PBS ส่ือสาธารณะไมใช (แค) 
สถานีโทรทัศน หากตองเปน “สถาบันทางสังคม” ท่ีใชคล่ืนและเคร่ืองมือส่ือสารของตัวเองเพื่อ
ดําเนินภารกิจเสริมสรางมาตรฐานการดําเนินชีวิตของประชาชน สรางความเขมแข็งใหแกพลเมือง 
และความไพบูลยของสังคม (enriching peoples’ life) ดวยการทําภารกิจตามคตินิยมและมาตรฐาน
ของความเปนส่ือเพ่ือสาธารณะ (Public Service Ethos) ในลักษณะเชนเดียวกับ NHK ในญ่ีปุน BBC 
ของอังกฤษหรือ PSB ในอเมริกา (ไทยพีบีเอสออนไลน, 2554: 3 ตุลาคม) 
 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เปนส่ือหลักของ ส.ส.ท. แต ส.ส.ท.ไดใหบริการขาวสาร 
สาระประโยชน และสาระบันเทิง ผานชองทางส่ืออ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุภารกิจของส่ือสาธารณะ ตาม
มาตรา 8 (1) แหงพระราชบัญญัติองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.
2551 ซ่ึงระบุให ส.ส.ท “จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพร
รายการในระบบอ่ืน หรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศ..”  
 แตเนื่องจาก ส.ส.ท. ยังมีขอจํากัดท่ียังไมสามารถมีคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนของตัวเอง จึงได
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือขายภาคประชาชน อาทิ 
มูลนิธิเครือขายครอบครัว ชมรมวิทยุเด็ก จัดต้ังสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว โดยใชคล่ืน
ความถี่ FM.105 MHz.ของกรมประชาสัมพันธ ออกอากาศทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ควบคูกับการอากาศทางเว็บไซต www.radiothai.fm ภายใตช่ือ “สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็ก และ
ครอบครัว” โดยมุงใหเปนสถานีวิทยุสาธารณะท่ีเนนผลิตรายการเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีส่ือสรางสรรคเพื่อ
การเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงรายการสาระประโยชนเพ่ือสรางการเรียนรูอยาง
ร่ืนรมย ตอบสนองกลุมผูฟงท่ีหลากหลาย ปราศจากการโฆษณา ปองกันการแทรกแซงจากกลุมทุน
ธุรกิจและการเมือง (รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 ส.ส.ท.) 
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 การทํางานรวมกันระหวาง ส.ส.ท. และ ส.ส.ส. ในแงของการผลิตรายการนั้น ส.ส.ท.
รับผิดชอบในสวนของรายการขาว สถาณการณปจจุบัน สาระประโยชน และปกิณกะบันเทิง ท่ีผลิต
รายการท่ีสรางความแตกตางตอบสนองตอการสงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารท่ีมีความเทา
เทียมและเทาทันในสถานการณสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต สะทอนความส่ือสาธาณะ 
สอดคลองกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 สําหรับผังรายการวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 แบงสัดสวน
การผลิตรายการ ดังนี้ สสส. 65.15%/ส.ส.ท. 32.37%/กรมประชาสัมพันธ 2.49% (แผนการจัดทํา
รายการวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว, 2553) 
 ผลสัมฤทธ์ิจากการผลิตรายการของสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวในขณะน้ัน ทํา
ใหมีเครือขายวิทยุขอเช่ือมโยงสัญญาณของ FM.105 MHz. เพื่อนํารายการไปออกอากาศ มากกวา 
40 สถานีในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ (รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2553 ส.ส.ท.) 
 แตการดําเนินงานของสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.
2552 จนถึงปลายป พ.ศ. 2553 ก็ตองยุติลงโดยคืนคล่ืนวิทยุใหกรมประชาสัมพันธ เนื่องจากสภาพ
ปญหาดานธุรกิจ (เว็บไซตขาวสด, 2554: 15 กรกฎาคม) 
 ท้ังนี้ เปนไปตามมติท่ีประชุมผูบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
(สวท.) โดยใหมูลนิธิเครือขายครับครัวปฏิบัติดังนี้ (เอกสารการดําเนินงานวิทยุสาธารณะของ 
ส.ส.ท., 2554) 
 1. งบประมาณในการสนับสนุนภารกิจกรมประชาสัมพันธ 
 2. ใหถายทอดขาวตนช่ัวโมงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 3. เปล่ียนช่ือสถานีเปน “สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM105 คล่ืนแหง
การเรียนรูของเด็กและครอบครัว” 
 การยายท่ีทําการของ ส.ส.ท.ใหมจากอาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ไปในยานหลัก
ส่ี สงผลใหการกระจายเสียงผานทางวิทยุออนไลนไทยพีบีเอสหยุดชะงักลงช่ัวคราว กอนท่ีในป 
พ.ศ. 2554 เปนปแหงการเร่ิมใหบริการวิทยุออนไลนข้ึนเปนคร้ังแรก ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
โดยเปนการตอยอดจากส่ือวิทยุท่ีเร่ิมตนไวตั้งแตป พ.ศ. 2553 เนื่องจากเห็นวา เทคโนโลยีส่ือสารใน
โลกปจจุบันมีความกาวหนาและทันสมัยมากข้ึนประกอบกับอัตราการเดิบโตของผูใชอินเทอรเน็ต 
มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังพฤติกรรมของประชาชนในปจจุบันท่ีใชคอมพิวเตอรเปน
ชองทางในการรับสารมากข้ึน จึงเปนอีกทางเลือกท่ีใหผูฟงไดติดตามขาวสาร ขอมูลสาระประโยชน
ทางส่ือออนไลน ขณะเดียวกัน ประชาชนในพ้ืนท่ีตางจังหวัด จะสามารถรับฟงผานสถานีวิทยุชุมชน 
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ท่ีมีการเช่ือมโยงเครือขายการออกอากาศรวมกัน ท้ังนี้เพื่อใหบริการกับประชาชนไดอยางกวางขวาง
ท่ัวถึง สมหนาท่ีและบทบาทการเปน “ส่ือสาธารณะ” ตามเจตนารมยของ ส.ส.ท. 
 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีสโลแกนวา “วิทยุขาวสารสาระเพ่ือสาธารณะและสังคม” 
ปจจุบันมีการเผยแพรรายการระหวาง 06.00 น. - 21.00 น. ทางเว็บไซต Thaipbsonline.net, www. 
facebook.com/ThaiPBSRadio,www.twitter.com/ThaiPBSRadio ผูฟงสามารถรับฟงไดท้ังคอม  
พิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต ประชาชนในตางจังหวัดสามารถรับฟงผานสถานีชุมชนตางๆ ท่ี
ทําการเช่ือมโยงสัญญาณไปออกอากาศผานสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังสามารถรับ
สัญญาณผานดาวเทียมดวยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ท่ีรองรับระบบ DVB – S2 ไดดวยเชนกัน 
(รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2554 ส.ส.ท.) 
 ขณะท่ีโครงสรางองคกรของ ส.ส.ท. ไดมีการแบงหนาท่ีฝายตางๆ ไวอยางชัดเจน ตั้งแต
ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และฝายปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับเร่ืองรองเรียนและการตรวจสอบ 
รวมท้ังการรับฟงความเห็นจากสภาผูชมและผูฟงรายการ แตในสวนของสถานีวิทยุไทยพีบีเอส 
ออนไลนนั้น เปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนโดยความรวมมือของหลายฝาย โดยสํานักมัลติมีเดียและ
สารสนเทศ กับสํานักขาว รวมท้ังมีการจางบุคคลภายนอกมาผลิตและจัดรายการทางสถานีวิทยุไทย
พีบีเอสออนไลน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1  ผังโครงสรางองคกร ส.ส.ท. (Thai PBS รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2554) 

อนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องรองเรียน 

คณะกรรมการนโยบาย สภาผูชมและผูฟงรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หนวยสนับสนุนงาน
คณะกรรมการนโยบาย 

ผูอํานวยการ ส.ส.ท. สํานักอํานวยการ สํานักตรวจสอบภายใน 

รอง ผอ ดานขาวและ
รายการ 
- สํานักขาว 
-สํานักรายการ 

รอง ผอ.ดานปฏิบัตกิาร 
-สํานักโทรทัศนและวิทย ุ
-สํานักมัลติมีเดียและ
สารสนเทศ 
-สํานักวิศวกรรม 

รอง ผอ.รดานบริหาร 
-สํานักบริหาร 
-สํานักการคลัง 
-สํานักทรัพยากรมนุษย 
-สํานักกฎหมาย 

รอง  ผอ.ดานพัฒนาส่ือสารมวลชน 
-สํานักเครือขายส่ือพลเมือง 
-สํานักพัฒนาทุนทางสังคม 
-สํานักรับฟงและการมีสวนรวม 
-สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 

DPU



6 

 การบริหารงานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยูภายใตโครงการส่ือดิจิทัล โดยได
มอบหมายใหรองผูอํานวยการ ส.ส.ท.มากํากับดูแลหนวยงานในโครงการ ท่ีมีการแบงหนาท่ี
ออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวส่ือดิจิทัล ฝายรายการส่ือดิจิทัล และฝายสรางสรรค
การผลิตส่ือดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ขอ คือ 
 1. เพื่อตอบสนองการดําเนินงานดานส่ือวิทยุกระจายเสียงสาธารณะของ ส.ส.ท. 
 2. เพื่อเปนผูนําการผลิตส่ือวิทยุออนไลนเพื่อประโยชนแหงสาธารณะ 
 3. เพื่อพัฒนาใหเกิดสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตนแบบของวิทยุสาธารณะแหงประเทศไทยในอนาคต 
 4. เพื่อเปดพื้นท่ีส่ือสาธารณะ สรางการมีสวนรวมท่ีมาจากประชาชนทุกภาคสวน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.2  โครงสรางการบริหารงานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 

ท่ีมา: โครงการส่ือดิจิทัล (2555) 
 
 ขณะท่ีมีการพิจารณาปรับเปล่ียนผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนทุกไตรมาศ 
เพ่ือใหเปนไปตามสัดสวนของส่ือสาธารณะตามนโยบายของ ส.ส.ท. ซ่ึงลาสุดในไตรมาศ 4/2555 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2555) มีการแบงสัดสวนรายการโดยแยกตามกลุมเปาหมาย คือ ขาว 29.66% 
รายการสาระประโยชน 20.83% รายการสาระบันเทิง 49.50% (เอกสารขออนุมัติผังรายการวิทยุไทย
พีบีเอสออนไลน, 2555)   
 พรอมกันนั้น ยังมีการแยกสัดสวนรายการตามประเภทการผลิต กลาวคือ มีการการผลิต
ขาวและรายการขึ้นใหม คิดเปน 84.49% สวนรายการท่ีมีการนําสัญญาณเสียงสถานีโทรทัศนไทยพี
บีเอสมาใชนั้น คิดเปน 19.51% ซ่ึงเปนขาวภาคหลัก ไมวาจะเปน ขาวเชา ขาวเท่ียง ทันขาวเดน และ
ขาวภาคค่ํา ในสวนของรายการนั้น มีรายการมีเปดบาน ThaiPBS เพลงล่ันทุง และดนตรีกวีศิลป  

โครงการสื่อดจิิทัล 

ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวสื่อดิจิทัล ฝายรายการสื่อดิจิทัล ฝายสรางสรรคการผลิต
สื่อดิจิทัล 
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ภาพท่ี 1.3  ผังรายการไตรมาศ 4/2555 
 

ท่ีมา: เอกสารขออนุมัติผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 
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 แมวาสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ยังอยูในระยะเร่ิมตนของการทําหนาท่ีส่ือวิทยุ
สาธารณะ เพ่ือรอการจัดสรรคล่ืนความถ่ีจาก กสทช. แตก็เปนเร่ืองท่ีทาทายอยางยิ่ง หากจะพัฒนา
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ใหเปนตนแบบของวิทยสุาธารณะแหงประเทศไทยในอนาคต เหมือนเชน 
วิทยุบีบีซี ท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลวา เปนส่ือเพื่อสาธารณะโดยทําหนาท่ีรายงานขาวตาม
ความจริงและเปนกลาง 
 อยางไรก็ดี วิทยุออนไลนไทยพีบีเอสอนนไลน ไดใชชองทางผานระบบอินเทอรเน็ต
เปนเครื่องมือสําคัญท่ีผูฟงสามารถรับฟงซํ้าหรือดาวนโหลดขอมูลยอนหลังได โดยใชศักยภาพของ
ส่ือใหม ดังนี้ (Massey and levy, 1999 อางถึงใน สิริชัย วงศสาธิตศาสตร, 2549) 
 ตรงกาล (Real time) การรายงานขาวออนไลนสามารถนําเสนอแบบทันเหตุการณตาม
เวลาท่ีเกิดข้ึนจริง  
 ไรกาล (Shifted time) ขอดีของขาวออนไลนเม่ือเปรียบเทียบกับขาวอ่ืน คือความ 
สามารถในการเอาชนะขอจํากัดในดานเวลาได ขาวออนไลนสามารถนําเสนอขาวทันเหตุการณ ขาว
ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือแมกระท่ัวขาวยอนหลัง  
 ประสานส่ือ (Multimedia) การรายงานขาวออนไลนตองใชองคประกอบในดานส่ือ
ประสม  โดยนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ  เชน  ขอความ  รูปภาพ  ภาพนิ่ง  เสียง  ดนตรี 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพการตูน เหลานี้เปนตน 
 ปฏิสัมพันธ (Interactive) การรายงานขาวออนไลนจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากการ
รายงานแบบส่ือเดิมท่ีมุงจะนําเสนอขาวสารตอกลุมผูอานเปนหลัก แตขาวออนไลน กลุมผูอาน
สามารถเขามามีสวนรวมในเน้ือหามีลักษณะแบบปฏิสัมพันธ เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail) ไปยังผูส่ือขาวหรือบรรณาธิการ รวมถึงการเปดโอกาสใหผูอานไดเขาไปมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส (Bulletin Board System) หรือเปดหองสนทนา (Chat) 
เปนตน 
 การกอตั้งสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเปนประโยชนในการเผยแพรขาวสาร ขอมูลออกสู
สาธารณะชน การดําเนินงานของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงออกอากาศทางเว็บไซต 
www.thaipbsonline.net อยูในระยะเร่ิมตน จึงมีผูฟงจํานวนไมมาก แตเนื่องจากทิศทางเติบโตของ
ส่ือวิทยุออนไลนและส่ือใหมในอนาคตนาจะมีผูรับฟงเพิ่มมากข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถานี
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงเปนส่ือสาธารณะและเปนประโยชนตอประชาชนในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารที่ตองมีความเปนอิสระ เปนกลาง ปลอดจากผลประโยชนทางการเมืองและธุรกิจ โดย
มุงสงเสริมการอนุรักษเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และใหความสําคัญกับคนกลุมนอย ดังนั้น 
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การศึกษาเร่ือง “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน” ท้ังในดานปจจัยท่ีมีผลตอการทํา
หนาท่ีส่ือมวลชน โครงสรางหนาท่ี ตลอดจนกระบวนการกําหนดวาระขาวสาร เพื่อใหวิทยุไทยพีบี
เอสออนไลนทําหนาท่ีส่ือสาธารณะใหเกิดประสิทธิผลตอบสนองความตองการของสังคม และ
นําไปสูการสรางความเขมแข็งใหแกพลเมืองไดอยางแทจริง 
 
1.2 ปญหานําวิจัย 
 1.  ปจจัยใดบางท่ีสามารถนําไปใชดานบริหารจัดการขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีเปน
ประโยชนตอสาธารณะ 
 2. การกําหนดโครงสรางหนาท่ีในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไรใน
การทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ 
 3. กระบวนการกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีตอบสนองความตองการ
ของสังคมเปนอยางไร  

 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนและนําไปสู
การปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมือง  
 2.  เพื่อศึกษาโครงสรางและหนาท่ีในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 3.  เพื่อศึกษากระบวนการกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทํา
หนาท่ีส่ือสาธารณะ” เฉพาะขาวตนช่ัวโมง คือทันขาววิทยุไทยพีบีเอส และการคัดเลือกรายการขาว
ท่ีกระจายเสียงผานทางเว็บไซต www.thaipbsonline.net ทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 
17.00 น.ไดแก รายการเกาะติดทิศทางขาว รายการหนาตางโลก รายการวาระเมืองไทย และรายการ
เสียงพลเมือง สวนวันเสาร-อาทิตย รายการ Sports Time และรายการ ASEAN Update ระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2555- วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
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1.5 นิยามศัพท 
 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีกอต้ังโดยองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกอากาศทางเว็บไซต www.thai 
pbsonline.net เพื่อใหบรรลุภารกิจ ของส่ือสาธารณะ ตามมาตรา 8 (1) ตาม พ.ร.บ.องคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซ่ึงระบุให ส.ส.ท “จัดใหมีสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการในระบบอ่ืน หรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน 
โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ...” 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาว หมายถึง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ไดแก 
 ปจจัยภายใน   
 1. การจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการขาว การวางแผน และนโยบายที่ เปนประโยชน 
ในการทําหนาท่ีส่ือวิทยุสาธารณะ  
 2. เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมืออุปกรณสมัยใหมท่ีใชผลิตขาววิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน  
 3. ความสามารถทางวิชาชีพ หมายถึง ความรูและความเช่ียวชาญดานการผลิตและการ
นําเสนอขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน   

ปจจัยภายนอก    
 1. กฎหมาย หมายถึง  
  1.1 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2551  
  1.2 ระเบียบขอบังคับท่ีใชบริหารงานขององคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 2. แหลงขอมูล หมายถึง แหลงขอมูลจากหนวยงานภายนอกและจากประชาชนท่ีมี
สวนรวมในรายการขาวทางสถานีขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 โครงสรางหนาท่ี หมายถึง โครงสรางการบริหารงาน และจํานวนบุคลากรในโครงการ
ส่ือดิจิทัล ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในการดําเนินงานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสอนนไลน เร่ิมตั้งแตเดือนเมษายนป 
2555 จนถึงปจจุบัน (2556) เพื่อใหการทํางานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การกําหนดวาระขาวสาร  หมายถึง การจัดผังรายการ และการกําหนดประเด็นขาวสาร
ของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
สังคม  
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีสามารถนําไปใชดานบริหารจัดการขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
เพื่อเปนประโยชนตอสาธารณะและสรางความเขมแข็งใหกับพลเมือง 
 2.  มีการกําหนดโครงสรางหนาท่ีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขาววิทยุ 
ไทยพีบีเอสออนไลน 
 3. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการกําหนดวาระขาวสารทางวิทยุไทยพีบีเอส 
ออนไลนอยางชัดเจนและเปนประโยชนตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ  
 4. เพ่ือนําไปใชปรับปรุงดานการบริหารงานขาวของวิทยุออนไลนอ่ืนๆ ในอนาคตเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะอยางแทจริง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
 งานวิจัยเร่ือง “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ” ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี มาใชเปนแนวทางกําหนดกรอบความคิดในการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานองคกรส่ือมวลชน 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับขาวและการบริหารจัดการขาว 
 2.3  แนวคิดเร่ืององคกรส่ือสารมวลชนดานการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ 
 2.4  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร 
 2.5  แนวคิดส่ือวิทยุอินเทอรเน็ต 
 2.6  ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีของส่ือมวลชน 
 2.7  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.8  กรอบแนวคิด 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานองคกรส่ือมวลชน 

ในสังคมยุคสารสนเทศ ส่ือมวลชนไดเขามาเปนสะพานเช่ือมดานขอมูลขาวสารเพ่ือ
นําเสนอสูสาธารณชน ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของ เดนิส แม็คเควล (Danis McQuail, 1994, pp.  
7-8) กลาววา สถาบันส่ือสารมวลชนมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต (Production) การผลิตใหมข้ึนมา 
(Reproduction) และการเผยแพร (Distribution) ขาวสารความรูตางๆ ไปสูประชาชนท่ัวไปในฐานะ
ผูรับสาร ซ่ึงไดสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการองคกรส่ือสารมวลชนท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย และหลักการ ในการปฏิบัติขององคกร รวมท้ังเนื้อหาของสารท่ีองคกร
ส่ือสารมวลชนผลิต โดยมีปจจัยท่ีแวดลอมท่ีสําคัญ 2 ประการใหญๆ คือ ปจจัยแวดลอมภายในและ
ภายนอก ตามแผนภาพดังตอไปนี้  
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ภาพท่ี 2.1  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับองคกรส่ือสารมวลชน 
 

ท่ีมา: Danis McQuail (1994, pp. 7-8) 
 

 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นวาองคกรส่ือมวลชนจะดําเนินงานและปฏิบัติหนาท่ีภายใตความ
คาดหวังของสังคม ซ่ึงมีปจจัยแวดลอมท่ีมากมายที่มีอิทธิพลตอการทํางาน นับต้ังแต ปจจัยภายใน 
เชน ระบบการจัดการภายในองคกร ขอจํากัดของเทคโนโลยีการผลิตและขอกําหนดของมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ สวนปจจัยภายนอก อาทิ ปจจัยผูรับสาร ซ่ึงมีความสนใจและตองการขาวสารท่ีแตกตาง
กันมีปจจัยจากสังคมและการเมือง ซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายของรัฐตลอดจนบรรทัดฐานของแตละ
กลุมสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางเศรษฐกิจ มาจากคูแขงในธุรกิจเดียวกัน ผูซ้ือโฆษณาท่ีเปน
รายไดหลักใหกับองคกรส่ือมวลชน แรงกดดันจากผูลงทุน ปจจัยปริมาณขอมูลขาวสาร เหตุการณ
ขาวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัวตลอดจนความรวมมือ การตอรองจากแหลงขาวตางๆ ความเพียงพอ

แหลงท่ีขอมูล เหตกุารณและ
วัฒนธรรม 

แรงกดดันทาง
สังคมและ
การเมือง 

ความสนใจและความตองการของผูรับสาร 

แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ 
หนวยงาน 

ขอมูลขาวสาร 
คูแขง ผูโฆษณา 

การจัดการ เทคโนโลยี 

ความสามารถทาง
วิชาชีพ 
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ของขาวสารดานศิลปวัฒนธรรม บันเทิงคดีตางๆ ท่ีสามารถมาปองใหกับการทํางานผลิตเนื้อหา
ขาวสารประจําวันของส่ือมวลชนไดไมขาดตอน (2548, น. 162)  
 1. ปจจัยภายใน หมายถึงปจจัยภายในท่ีเปนระบบยอย และเปนกลไกสําคัญทําให
กระบวนการผลิตขาวดําเนินไปและสงผลตอระบบใหญขององคกร ไดแก  
        1.1 การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารจัดการ นโยบาย การวางแผน 
กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในงานขาว ใหมีความสอดคลองกับนโยบายดานขาวสารโดยรวม
ขององคกรส่ือสารมวลชน รวมถึงการจัดการกับทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงแตละ
องคกรจะมีความแตกตางกันไปอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ องคกรท่ีทําเพื่อประโยชนสาธารณะ 
(Normative) และองคกรธุรกิจ (Commercial)  
  1.2  เทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยท่ีผลกระทบตอการผลิตและการเผยแพร 
รายการ โดยในการผลิตรายการนั้นตองคํานึงวาอุปกรณการผลิตมีประสิทธิภาพเพียงใด เพียงพอตอ
ความตองการหรือไม นับต้ังแตกระบวนการผลิตตลอดจนการเผยแพรออกอากาศ รวมถึงการใช
เทคโนโลยีใหมๆ เชน เครือขายคอมพิวเตอรหรือส่ืออินเทอรเน็ต (Internet) ในการคนควาขอมูลท่ี
ตองการใชเก็บขอมูลเพื่อประโยชนในการบริหาร และใชในการติดตอส่ือสารระหวางองคกรผูผลิต
ส่ือกับกลุมเปาหมาย 
  1.3  ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง แนวความคิดพื้นฐาน 
ความรู  ความคิดสรางสรรค และประสบการณของบรรณาธิการขาว ผู ส่ือขาว ที่จะทําใหการนําเสนอ 
ขาวมีความนาสนใจมากข้ึน 
 นอกจากปจจัยภายในท่ีกลาวมาแลวขางตน ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดครอบคลุม
ปจจัยภายในดานอ่ืนๆ ดวย  ไดแก งบประมาณ การบริหารงานท่ีมีผลตอองคกร ระบบ การให
รางวัลและการควบคุม วัฒนธรรมองคกร ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานขององคกรส่ือระบบทุน หรือ
งบประมาณ เกี่ยวของและสัมพันธกับกระบวนการผลิตขาว จึงไดนําเร่ืองดังกลาวมาบรรจุไวใน
ปจจัยภายในดานอ่ืนๆ  
 2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองคกรส่ือสารมวลชนและมี
อิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมตอกระบวนการผลิตขาวของสํานักขาว เปนส่ิงท่ีอาจเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลาตามสถานการณในชวงเวลานั้น ๆ ไดแก  
  2.1 แรงกดดันทางสังคมและการเมือง (Social and Political Pressure) หมายถึง การ
ผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชนน้ัน ตองถูกควบคุมจากกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติตางๆ ท่ีรัฐบาลไดบัญญัติข้ึน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในทิศทาง
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เดียวกัน รวมท้ังองคกรทางสังคมตางๆ ท่ีรวมตัวกัน เพื่อเรียกรอง คัดคานหรือเสนอแนะใหองคกร
ส่ือสารมวลชนเสนอหรือไมเสนอเหตุการณใดๆ   
  2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ไดแก คูแขง (Competitors) ใน
การผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชนจําเปนอยางยิ่งท่ีตองตรวจสอบการผลิตงานของคูแขงขัน
อ่ืนๆ ในส่ือประเภทเดียวกันวานําเสนอในแงมุมใดเพื่อจะไดนํามาเปนขอมูลในการปรับตัว 
หลีกเล่ียงหรือใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ การนําเสนออยางเหมาะสม ท้ังดานเนื้อหาและ
รูปแบบรายการที่จะทําใหมีผูฟงและโฆษณาเพิ่มขึ้น  
 หนวยงานดานขอมูลขาวสาร (Information Agencies) หมายถึง หนวยงานท่ีใหบริการ
ดานขอมูลขาวสารหรือสํานักขาว ซ่ึงมีท้ังภายในและภายนอกประเทศ เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ี
องคกรส่ือสารมวลชนจะนํามาเปนขอมูลในการผลิตงานเสนอตอประชาชน  
 ผูโฆษณา (Advertisers) เปนผูสนับสนุนกิจการขององคกรส่ือสารมวลชน ดานรายได 
ดังนั้นการนําเสนอเนื้อหารายการตางๆ ขององคกรส่ือสารมวลชนจะตองไมกระทบ หรือนําเสนอ
เหตุการณในแงลบตอผูโฆษณา จึงกลาวไดวาการโฆษณามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเสนอ
งานขององคกรส่ือสารมวลชน  
 เจาของผูถือหุน (Owners) ผูท่ีเปนเจาของและมีอํานาจในการควบคุมการปฎิบัติงานและ
เนื้อหาขาว  
 สหภาพแรงงาน (Unions) การรวมตัวของกลุมพนักงานองคกรส่ือสารมวลชน เพื่อ
เรียกรองในส่ิงท่ีพวกเขาตองการ  
  2.3 แหลงขอมูลเหตุการณและวัฒนธรรม  (Event Constant Information and 
Culture) สถานการณขาวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการบริหารจัดการขาวเพื่อนําเสนอสูสาธารณชน  
  2.4  ความตองการ ความสนใจของผูรับสาร ในท่ีนี้หมายความถึงความคาดหวังของ
ประชาชน ความสนใจของผูรับสาร กลุมเปาหมายท่ีมีตอขาววิทยุสาธารณะไทยพีบีเอสออนไลน  
 จากแนวความคิดของเดนิส แมคเควล ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน องคกรส่ือสาร 
มวลชนจึงเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับสวนตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอ
การบริหารงานและเน้ือหาสารขององคกรส่ือสารมวลชนท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยสามารถ 
นํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลในสวนของปจจัยใดที่มีผลตอการบริหารงานขาว 
เพื่อใหการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีการบริหารงานขาวท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับขาวและการบริหารงานขาว 
 ประเด็นขาว (News Angle/Peg) 
 ในแตละวันมีเหตุการณเกิดข้ึนมากมายเปนหม่ืนเปนแสนเร่ือง ยิ่งในยุคสังคมขาวสารท่ี
เทคโนโลยีการส่ือสารทําใหการส่ือสารกาวขามผานขอจํากัดทางดานพ้ืนท่ีและเวลา เหตุการณท่ี
เกิดข้ึนในซีกโลกหน่ึง สามารถรูกันไปท่ัวโลกพรอม/แทบจะพรอมกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เชน น้ํา
ทวม ไฟไหม รถชน ฆาปาดคอ การประชุมคณะรัฐมนตรี การพิพากษาของศาลในคดีตางๆ การรุก
ผืนปาของนายทุน การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ การออกนโยบายลดภาษีของกระทรวงการคลัง 
แผนดินไหวในทวีปยุโรป การแขงขันฟุตบอลโลก ปญหาแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การซอมรบ
ของเกาหลีเหนือในคาบสมุทรเกาหลี การเดินทางเยือนประเทศรัสเซียของประธานาธิบดีสหรัฐ 
อเมริกา ฯลฯ (อริน เจียจันทรพงษ, 2554) 
 คําถามคือ ผูส่ือขาวหรือกองบรรณาธิการจะคัดเลือกเหตุการณใด และแงมุมใดมา
รายงานขาวตอสาธารณะ 
 ในการทํางานในสนามขาว ผูส่ือขาวมือใหมมักไมรูวาในแตละวันจะตองหาขาวเรื่อง
อะไร หาขาวท่ีไหน แมองคกรส่ือโดยเฉพาะหนังสือพิมพสวนใหญในปจจุบัน จะพยายามฝก
นักขาวใหมโดยการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหเปนผูส่ือขาวท่ัวไป (General Assignment 
Reporter) มีหนาท่ีทําขาวเปนเร่ืองๆ เวียนไปในทุกสายขาว (Beat) เพื่อจะไดสัมผัสกับเหตุการณท่ี
หลากหลาย ไมวาจะเปนเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับการเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม การศึกษา 
อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหเขาใจประเด็นขาวของแตละสายขาวมากข้ึน 
และสวนใหญมักเปนขาวงายๆ เชน ขาวแถลง ขาวการประชุม ขาวการสัมมนา  
 อยางไรก็ดี ผูส่ือขาวมือใหมก็ยังประสบปญหาอยูวา จะหยิบประเด็นใด/แงมุมใดของ
เร่ืองท่ีตนไดรับมอบหมายใหไปทําขาว มาเขียนเปนขาว หรือ อะไรเปนประเด็นขาว อะไรคือ
จุดเนน หรือจะอางคําพูดตรงไหนของแหลงขาวท่ีมีนัยสําคัญ บางคร้ังผูส่ือขาวจึงเขียนขาวสงมา
ท้ังหมดดวยความยาวเปนพันๆ คํา ผลคือการวางแผนการนําเสนอขาวในแตละวันขององคกรส่ือท่ี
ตนสังกัดตองลาชาออกไป ลองคิดถึงสภาพการท่ีบรรณาธิการตองมานั่งจับประเด็นขาวใหม เรียบ
เรียงใหมในถังขาวท่ีสงเขามาเปนรอยช้ินในแตละวันซ่ึงไมเปนผลดี เพราะธรรมชาติของงานขาว
รายวันคือการแขงกับเวลา วันตอวัน ช่ัวโมงตอช่ัวโมง นาทีตอนาที ลักษณะดังกลาวจึงมิใชการทํา
หนาท่ีผูส่ือขาวที่มีหนาท่ีคัดกรองแยกแยะประเด็นขาวสําคัญมานําเสนอตอสาธารณะ หากแตเปน
เพียงพนักงานชวเลขที่คอยจดรายงานการประชุม หรือเด็กสงเอกสารเทานั้น 
 หรืออีกดานหนึ่งคือ มีเหตุการณเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตดวยความท่ีผูส่ือขาวไม
ชํานาญพอในการจับประเด็นขาว จึงลงมือทําหมดทุกขาว บางคร้ังถึงข้ึนบันทึกเทปไวและมานั่ง
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ถอดเทป ซ่ึงทําใหเสียเวลาและเสียพลังงานเปนอยางมากและสุดทายขาวหลายช้ินก็ถูกโยนลงถัง
ขยะ แทนท่ีจะเอาเวลาไปตามหาประเด็นขาวท่ีมีความสําคัญอ่ืนในวันนั้นๆ ฉะนั้นการจับประเด็น
ขาวจึงถือเปนทักษะท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญมากสําหรับผูส่ือขาว  
 สําหรับนิยามของคําวา “ประเด็นขาว” นั้น หมายถึง แงมุมของเร่ืองราว/เหตุการณ ซ่ึง
ทําใหมันมีคุณคาเปนขาว (News Worthy) 

ท้ังนี้ คําวา News Worthy หรือคุณคาของความเปนขาวนั้น มีเง่ือนไขอยู 3 ประการ
ประกอบเขาดวยกัน คือ (พิศิษฐ ชวาลาธวัช, 2546: 31-33)       
 1. ความสดของเร่ือง (Timeliness) หมายถึง เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสดๆ รอนๆ หรือ
เปนเร่ืองท่ียังไมรูแตเพิ่งถูกคนพบ  
 2. ความนาสนใจ (Interests) หมายถึง เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความนาสนใจพอตอผูอาน 
(ประชาชนควรไดรับรู ตองการรู)  
 3. ความสําคัญ (Significance) หมายถึง เหตุการณท่ีมีผลกระทบในดานตางๆ ตอผูอาน 
เชน การดําเนินชีวิต การตัดสินใจ (จึงจําเปนตองรู) 
 มีคํากลาวท่ีวา “News worthiness does not only depend on the topic, but also the 
presentation of the topic and the selection of information from that topic.” 
 เร่ืองบางเร่ือง อาจมีความนาสนใจแตทําไมไมเปนขาว ซ่ึงหากพิจารณาจากคํากลาว
ขางตนจะเห็นไดวา คุณคาขาวไมเพียงแตจะข้ึนอยูกับหัวขอเร่ืองนั้นๆ แตยังข้ึนอยูกับการนําเสนอ
และการเลือกขอมูลจากเร่ืองนั้นมานําเสนอดวย  
  “การจับประเด็นขาว” คือการท่ีผูส่ือขาวตองสามารถวินิจฉัย/คัดเลือก วา แงมุมใดมี
ความสําคัญมากท่ีสุดในสถานการณ/เหตุการณ/ชวงเวลานั้นๆ และตองมีความนาสนใจเพียงพอตอ
สาธารณชนอันจะนําไปสูการรายงานขาวได ซ่ึงบางคร้ังอาจไมไดปรากฏใหเห็นเดนชัด แตผูส่ือขาว
ตองคิดพิจารณาไปกับบริบทของเหตุการณ จึงจะมองเห็นประเด็นขาวท่ีแอบซอนอยู  
 ประสงค เลิศรัตนวิสุทธ์ิ และอังธิดา ลิมปปทมปาณี (อางถึงใน อริน เจียจันทรพงษ, 
2554) ใหแนวทางเพิ่มเติมวา “...ถาเปรียบเทียบกับเหตุการณอ่ืนๆ หรือเหตุการณในอดีต อะไรเปน
นัยยะสําคัญของเหตุการณใหม/อะไรคือคือความแตกตางในเหตุการณใหม นั่นคือประเด็นขาว” 
แนวทางดังกลาวบอกเปนนัยวา ผูส่ือขาวตองติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอ จึงจะเห็นส่ิงท่ีพัฒนา
ไปในตัวเหตุการณ  
 ผูส่ือขาวใหมยังตองพยายามฝกฝนทักษะการจับประเด็นขาว เพื่อใหมีส่ิงท่ีเรียกวา “การ
มีจมูกขาว” (Nose for News) ประกอบดวย 3 ทักษะคือ 1. มีความสามารถท่ีจะรูวาขาวแบบไหนเปน
ท่ีสนใจของประชาชนโดยท่ัวไป 2. มีความสามารถในการแกะรอยหรือติดตามส่ิงเล็กๆ นอยๆ อัน
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จะเปนเบาะแสไปสูการคนพบขาวสําคัญ 3. มีความสามารถในการที่จะรูถึงความสําคัญของ
ขอเท็จจริงหลายอยางท่ีสามารถนํามาเช่ือมโยงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
 จากนิยามดังกลาว สามารถสรุปไดวา การจับประเด็นขาว คือ แงมุมตางๆ ของเร่ืองราว
หรือเหตุการณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในทัศนะของผูส่ือขาวซ่ึงเปนผูตัดสินวา อะไรสําคัญท่ีสุดในการ
นําเสนอไปยังประชาชน  
 ผูส่ือขาวตองรูวา อะไรเปนขาวหรือไมเปนขาว มีความฉับไวในการมองวา เหตุการณ
ใด/ปรากฏการณใด จะเปนขาวในความสนใจของผูรับสารมากนอยเพียงใด และขาวหรือเหตุการณ
นั้นควรมีแงมุมการนําเสนออยางไรจึงจะนาสนใจ ท้ังนี้ “ผัสสะ” หรือความสามารถในการได 
“กล่ิน” ผูเกี่ยวของและความไมชอบมาพากลของเหตุการณ ซ่ึงจะนําไปสูการหาประเด็นขาวใหมๆ 
หรือนําไปสูการทําขาวเชิงสืบสวนสอบสวนอีกดวย ซ่ึงสามารถฝกฝนโดยการหมั่นสังเกตและต้ัง
ขอสงสัยจากส่ิงผิดปกติเพื่อนําไปสูการหาคําตอบท่ีแทจริง 
 ผูส่ือขาวมีหนาท่ีเสมือนเปนผูเฝาประตูขาวสารดานแรก ท่ีจะคอยเลือกเหตุการณท่ีมี
ประเด็นขาวท่ีมีคุณคาขาวสูง ขณะเดียวกันก็คัดกรอง/ตัดท้ิงเหตุการณ/ประเด็นท่ีมีคุณคาขาวนอย
กวาออกไป ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบเบื้องตนไดกับแบบจําลองการสื่อสารเร่ืองผูรักษาชองทางการ
ส่ือสารของไวท  

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองการส่ือสารเร่ืองผูรักษาชองทางการส่ือสารของไวท  
 

ท่ีมา:  White’s Gatekeeper Model (1950) 
 

 นักวิชาการส่ือสารมวลชนระยะแรก เดวิด แมนน่ิง ไวท (David Manning White, 1950, 
อางถึงใน อริน เจียจันทรพงษ, 2554) ไดเสนอรูปแบบงายๆ ท่ีช้ีใหเห็นวา ขาวสารจํานวนมากจะ
ไหลผานองคกรส่ือซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรักษาชองทางการส่ือสาร ขาวคัดไวเผยแพรตอไป อยางไรก็ดี
แบบจําลองดังกลาว เหมาะท่ีจะเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการศึกษาบทบาทของส่ือเทานั้น เนื่องจาก
ไมไดนําปจจัยอ่ืนๆ ในองคกรส่ือ (เชน ประเภทของสื่อ นโยบายองคกร ภูมิหลังอุดมการณของนัก
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วิชาชีพในองคกรท่ีเปนผูรักษาชองทางขาวสาร ซ่ึงมีหลายระดับตั้งแต นักขาวในสนาม รีไรทเตอร 
บ.ก.ขาว ฯลฯ) หรือปจจัยภายนอก (เชน ระบอบการเมือง โฆษณา คูแขง ฯลฯ) มารวมพิจารณาดวย 
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอกระบวนการคัดเลือกขาวสาร นอกจากนี้ แบบจําลองดังกลาว 
แสดงใหชองทางท่ีมีอยูเพียงชองทางเดียว ซ่ึงความเปนจริงในการทํางาน ผูทําหนาท่ีเปนผูรักษา
ชองทางในการคัดเลือกขาวสารอาจมีมากกวาหนึ่งชองทาง 

ประเภทของประเด็นขาว 
ในวันหนึ่งมีเหตุการณเกิดข้ึนมากมาย ผู ส่ือขาว/กองบรรณาธิการ จะเลือกเร่ือง/

เหตุการณใด และแงมุมใดมานําเสนอตอผูอานภายใตพื้นที่อันจํากัด โดยท่ัวไปอาจมีวิธีการพิจารณา
กําหนดประเด็นได 3 แบบ ไดแก    
 1. ประเด็นขาวตามเหตุการณ 
 2. ประเด็นขาวตามสายขาว (Beat) 
 3. ประเด็นขาวตามสมมติฐาน 
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประเด็นขาวตามเหตุการณ  

หมายถึง แงมุมขาวท่ีเกิดจากการเลือกสรรของผูส่ือขาวท่ีพิจารณาจากบรรดาเหตุการณ 
สถานการณ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวันนั้น ซ่ึงตัวเหตุการณเองก็เปนประเด็นขาวอยูแลว เพราะมีความ
สดใหมในตัวเอง อยางไรก็ดี ในแตละวันจะมีเหตุการณท่ีนาสนใจเกดิข้ึนมากมาย เชน มีอุบัติเหตุรถ
ชน ฆาตกรรมกันเปนรอยๆ กรณีในแตละวัน คําถามคือ เราจะหยิบเร่ืองใดมารายงานเปนขาว เราจะ
คัดเลือกแงมุมของเร่ืองราว/เหตุการณใด ซ่ึงจะทําใหมันมีคุณคาเปนขาว เพราะบรรดาเหตุการณ
ท้ังหลายนับลานเหตุการณ อาจมี ความสด ความนาสนใจและความสําคัญตอผูอานท้ังส้ิน  
 การพิจารณาคัดเลือกประเด็นขาวตามเหตุการณ จึงอาศัยหลักการเร่ือง “องคประกอบ
ขาว” (News Elements) ในการประเมินบรรดาเหตุการณเหลานั้น ท่ีจะทําใหขอเท็จจริงมีความ
นาสนใจพอตอประชาชน และยังชวยจัดลําดับความสําคัญของขาวหรือขาวเดนประจําวัน โดยมี
เกณฑ 10 ประการ ซ่ึงเหตุการณใดมีองคประกอบขาวยิ่งมากเทาไหร ยิ่งถือวาเหตุการณนั้นมีคุณคา
ความเปนขาวมาก ไดแก 
 1. ความสด/ทันเหตุการณ (Timeliness) หรือความรวดเร็ว (Immediacy) หัวใจสําคัญ
ประการหน่ึงของการเสนอขาวในยุคปจจุบันคือ การรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว ยิ่งรายงาน
เหตุการณไดเร็วเทาไหรก็ยิ่งทําใหขาวนั้นมีคุณคามากข้ึน เพราะผูคนตองการขอมูลขาวสารเพื่อการ
ตัดสินใจ 
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 2. ความใกลชิด (Proximity/Nearness) หมายถึง เหตุการณใดยิ่งมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากเทาไหร เหตุการณนั้นก็ยิ่งมีคุณคาของความเปนขาวมากข้ึนเทานั้น ท้ังนี้ อาจแบงเปน 
ความใกลชิดทางกายภาพ เชน ชุมชน-จังหวัด-ภาค –ประเทศ –ภูมิภาค-นานาชาติ อาทิ สถิติในรอบ
ปเกี่ยวกับ 10 จุดเส่ียงอาชญากรรมในกรุงเทพฯ คนกรุงเทพฯ ยอมสนใจมากกวาคนตางจังหวัด  
 หรือความใกลชิดทางจิตใจ เชน ความรูสึก-ความเช่ือ-เช้ือชาติ-เพศ-อาชีพ-ประสบการณ 
รวม-ศาสนา อาทิ วอลเลยบอลหญิงไทยเขารอบชิงชนะเลิศชิงแชมปโลก ผูชุมนุมเส้ือแดงถูกทหาร
ปราบปรามเสียชีวิต กอการรายตึกเวิลดเทรด 
 ขอสังเกต ประเด็นขาวระดับโลกก็เปนผลมาจากองคกรประกอบขาวเรื่องความใกลชิด
เพราะคนมีความรูสึกรวมกัน เชน ปญหาโลกรอน/การจัดการส่ิงแวดลอม การปราบปรามผูชุมนุม
เรียกรองประชาธิปไตย/โคนลมเผด็จการในนานาประเทศ สิทธิมนุษยชน เปนตน      
 3. ความสําคัญหรือความเดน (Prominence) บุคคลเดน สถานท่ีเดน เหตุการณเดน เวลา
เดน ซ่ึงส่ือมวลชนมักใชองคประกอบน้ีเปนสวนสําคัญในการพิจารณากําหนดประเด็นขาว 
โดยเฉพาะความเดนของบุคคล ยิ่งบุคคลซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในสาธารณะก็ยิ่งเปนจุดขาย
ดึงดูดความสนใจของผูอาน เชน ศาลฎีกาตัดสินนักรองดังจําคุกคดียาอี (บุคคลเดน) ความเดนใน
กรณีอ่ืนๆ เชน เผาเซ็นทรัลเวิลด วางระเบิดรัฐสภา (สถานท่ีเดน) ทหารปราบปรามผูชุมนุมเม.ย.-
พ.ค.53 (เหตุการณเดน) รณรงคปดไฟเวลา 20.00 น.ท่ัวทุกเมืองใหญโลก เพ่ือลดปญหาโลกรอน 
เปนตน    
 4. ผลกระทบ (Consequence/Impact) เหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือ
กระทบกับความเปนอยูของคนจํานวนมากเพราะเปนส่ิงท่ีคนสวนใหญจําเปนตองรู เหตุการณนั้นยิ่ง
มีคุณคาของความเปนขาวมาก องคประกอบขอนี้ยังมีความสัมพันธใกลชิดกับองคประกอบขาวเร่ือง
ความรวดเร็วและความใกลชิด โดยจะชวยใหพิจารณาวา เหตุการณนั้นๆ จะเปนขาวหรือไม และ
หากเปนขาวจะเปนขาวเล็กหรือขาวใหญ เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หากเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอ
บุคคลจํานวนมากๆ ถือวามีคุณคาของความเปนขาวมาก 
 อาจแบงเปนผลกระทบทางลบ เชน น้ําทวม 2554 การปราบปรามประชาชนผูชุมนุม 
การประกาศลอยตัวคาเงินบาท การปรับข้ึนราคาน้ํามันแบบกาวกระโดด ฯลฯ หรือผลกระทบ
ทางบวก เชน การผลักดันนโยบาย 30 ยาทรักษาทุกโรค การข้ึนคาแรงข้ันต่ําเปน 300 บาทท่ัว
ประเทศ    
 5. ความมีเง่ือนงํา (Suspense) คือเหตุการณท่ีมีลักษณะปกปด ซอนเรน หมกเม็ดขอ
สําคัญ เปดเผยบางสวนหรือไมเปดเผยเลย ไมกระจางชัด ตองใชเวลาสืบเสาะคนหาจนกวาจะทําให
เร่ืองราวมีความคล่ีคลาย ทราบสาเหตุ ทราบท่ีมาท่ีไป คลายภาพยนตรประเภทลึกลับซับซอน ซ่ึง
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ผูส่ือขาวตองติดตามประเด็นอยางตอเนื่องจนกวาความจริง/เง่ือนปมของปญหาจะถูกเปดเผย ความ
นาสนใจของเหตุการณจะอยูท่ีเหตุการณมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมดวยหรือไม สวนใหญเปน
เร่ืองเก่ียวกับการอาชญากรรม และการทุจริต อาทิ เหตุการณการจางพรรคเล็กใหลงสมัครเลือกต้ัง
เม่ือป 2549 การฮ้ัวประมูลงาน การจัดซ้ือจัดจาง การฆาตกรรมแบบสยดสยองและการสืบหา
ผูกระทําผิดมาลงโทษ (ดูตัวอยางการจับประเด็นขาวเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)   
 6. ความขัดแยง (Conflict) ถือเปนธรรมชาติของมนุษยท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนสังคม
การเมือง เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของมนุษยมีไมจํากัด จึงมีความขัดแยงเกิดข้ึน 
ไมวาจะเปน การกอสรางโครงการขนาดใหญหลายๆ โครงการท่ีสงผลกระทบตอชุมชน ความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลและกองทัพในการแตงต้ังผบ.เหลาทัพจนนําไปสูการรัฐประหารในอดีต
หลายคร้ัง รวมถึงความขัดแยงในเชิงอุดมการณทางการเมือง เปนตน ซ่ึงเหตุการณประเภทท่ีมีความ
ขัดแยงเหลานี้ ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวบาน หรือชาวบานกับนายทุน มักจะถูก
หยิบนํามาเปนขาวเสมอ เนื่องจากมีความเราอารมณผูอาน ซ่ึงทําใหขาว “ขายได” นั่นเอง อยางไรก็ดี 
ในการหาประเด็นขาวตองคํานึงถึงการรายงานท่ีรอบดานและไมซํ้าเติมสถานการณใหมีความ
ขัดแยงเพิ่มมากข้ึน   
 Ross Howard (2003 อางถึงใน วลักษณกมล จางกมล, 2550, น. 6) ระบุถึงสาเหตุของ
ความขัดแยงซ่ึงอาจเกิดจาก  
 1.  ความขาดแคลนทรัพยากร และมีการกระจายอยางไมเปนธรรม  
 2. มีการติดตอส่ือสารระหวางกันนอย  
 3. แตละกลุมมีความคิด ความเช่ือระหวางกันอยางไมถูกตอง  
 4. มีปญหาทุกขยากมาเปนเวลานาน และไมไดรับการแกไข  
 5. การกระจายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไมเสมอภาคกัน 
 เม่ือความขัดแยงมีความสลับซับซอน กินเวลานาน ทําใหสาธารณะสนใจนอยลง (หรือ
อีกดานหน่ึงคือ ไมมีพื้นที่ใหสงเสียง) จึงนําไปสูการจัดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเผชิญหนาและความ
รุนแรง ฉะนั้นหัวใจสําคัญของส่ือมวลชนคือ ตองพยายามหาตนตอความขัดแยงท่ีแทจริงวาเกิดจาก
อะไรแน เวทีส่ือจึงตองเปนตลาดเสรีทางความคิด (Free marketplace of ideas) เพื่อใหทุกฝายไดเขา
มาใช มีเสียง ตอรองผานพื้นท่ีสาธารณะเพื่อกําหนดความเปนจริงรวมกัน ผูส่ือขาวจึงตองคัดเลือก
ประเด็นขาวอยางรอบดาน เพื่อนําเสนอตอสาธารณะนําไปสูการถกเถียงกันอยางมีเหตุผลเพ่ือ
ยอมรับชุดความเปนจริงแบบหนึ่งๆ รวมกัน ในทางประเด็นขาวอาจมุงเนนไปท่ีการพิจารณาอํานาจ
ตอรองของกลุมตางๆ และแนวทางการแกปญหาดวยทางเลือกอันหลากหลาย 
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 7. ความผิดธรรมดา (Oddity/Unusual) เปนเหตุการณท่ีไมคอยจะเกิดข้ึนบอยนัก ไมวา
จะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติหรือสังคม เชน ปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดในรอบรอยปทําใหภาค
กลางและกทม.น้ําทวม หิมะตกทางตอนเหนือของพมา  
 8. องคประกอบทางเพศ (Sex) เร่ืองเพศเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย หากนํา
คุณสมบัติขาวเร่ืองเพศผสมกับเร่ืองความผิดธรรมดา ก็มักจะถูกนํามาเสนอเปนขาว เชน ผูชาย
แตงงานกับผูชาย นักการเมืองทําอนาจารกับเด็กสาว นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก เปนตน 
 ขอสังเกตคือส่ือมวลชนมักจะใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว พวกขาวดาราฉาวโฉ  
ชูสาว จึงมีประเด็นปญหาเร่ืองสิทธิสวนบุคคล ท่ีส่ือมวลชนอาจลวงลํ้าเขาไปในสิทธิสวนตัวของ
ผูอ่ืนมากเกินไปจนอาจฝาฝนหลักประกันสิทธิสวนบุคคลที่รัฐธรรมนูญใหการคุมครองดวยขออาง
การท่ีแหลงขาวเปนบุคคลสาธารณะ 
 9. อารมณ (Emotion) และความสนใจของมนุษย (Human Interest) เหตุการณประเภท
สะเทือนอารมณ มักจะไดรับความสนใจจากทุกๆ คน เชน เหตุการณท่ีเกี่ยวกับเด็กหรือผูหญิงท่ี
ไดรับเคราะหกรรม การกระทําทารุณ นักตอสูเร่ืองสิทธิชุมชนถูกศาลตัดสินจําคุก ประเด็นเหลานี้
มักไดรับความสนใจและถูกหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นขาว 
 10. ความกาวหนา (Progress) เหตุการณท่ีเกิดขึ้นแตแสดงการเปล่ียนแปลงและกาวหนา
ไปจากธรรมดา อันอาจนํามาซ่ึงความสุขสบาย หรือชัยชนะของมนุษย ก็ถือวาเปนเหตุการณท่ีมี
คุณคาความเปนขาว เชน การคนพบสมุนไพรรักษาโรคราย การผาตัดเปล่ียนอวัยวะ การสํารวจ
จักรวาล เปนตน 
 Harcup and O’neil (2001) ไดทบทวนการศึกษาเร่ืองปจจัยในการประเมิน/การหา
ประเด็นขาวจากคุณขาวในหนังสือพิมพรายวัน 3 ฉบับของประเทศอังกฤษในทางปฏิบัติ และได
เสนอเกณฑในการหาประเด็นจากองคกรประกอบขาวท่ีรวมสมัยมากข้ึน ดังนี้ 
 News Value: a contemporary set:  
 The Power Elite: เร่ืองบุคคล หนวยงาน หรือองคกรสําคัญ 
 Celebrity: เร่ืองคนดัง 
 Entertainment: เร่ืองบันเทิง เพศ สัตว กีฬา อารมณ รูปภาพ 
 Surprise: เร่ืองชวนฉงน ไมคาดคิด 

 Bad News: ขาวราย ความขัดแยง โศกนาฏกรรม 
 Good News: ขาวดี การชวยเหลือ การรักษา ความดี 
 Magnitude: ขนาดของบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือระดับผลกระทบ 
 Relevance: ประเด็นเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับผูอาน 
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 Follow-Up: ติดตามขาว 
 Newspaper Agenda: ขาวท่ีสงเสริมองคกรหรือประเด็นของกองบรรณาธิการ 
 2. ประเด็นขาวตามสายขาว  
 เปนประเด็นขาวท่ีเกิดจากการที่ผูส่ือขาวประจํา (คือผูส่ือขาวท่ีทําหนาท่ีเฝาขาวประจํา
ตามสถานท่ีตางๆ) คัดเลือกแงมุมของเหตุการณเฉพาะสายท่ีตนเองรับผิดชอบมารายงานเปนขาว ซ่ึง
โดยปกติองคกรส่ือนั้นๆ จะแบงงานความรับผิดชอบใหกับผูส่ือขาวแยกยอยแตกตางกันไป เพ่ือให
การเสนอขาวแตละวันครอบคลุมท่ัวถึงทุกเหตุการณ ซ่ึงผูส่ือขาวประจําตองรอบรูเช่ียวชาญในสาย
ขาวนั้น ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน  
 สายอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม: ประจําท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองปราบปราม 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตระเวนตามสถานีตํารวจนครบาล กระทรวงยุติธรรม ศาล เร่ืองราว
โดยทั่วไป เชน ไฟไหม รถชน ฆากันตาย ภัยอันตรายตอสังคมและประชาชน ความผิดทางอาญา 
การลักทรัพยยักยอกทรัพย ประเด็นขาวจะอยูท่ีตัวอุบัติเหตุ การฆาตกรรม เหยื่อ แงมุมในสวน
เง่ือนงํา สาเหตุของอาการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพยสิน สถานท่ีเกิดเหตุ เวลาเกิดเหตุ การ
จับกุม พยาน การจับกุม การสืบสวน ความคืบหนาผลของคดี การแจงขอกลาวหา การฟองศาล 
กระบวนการสูคดีในช้ันศาล ผลคําพิพากษา หรือประเด็นขาวพวกปญหาสังคม เปนตน 
 สายการเมือง: ประจําท่ีทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวงมหาดไทย พรรคการเมือง 
องคกรอิสระ ประเด็นขาวมุงเนนไปท่ีการตัดสินใจสาธารณะของผูบริหารท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาชน และการตรวจสอบผูใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนท้ังฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และ
ฝายตุลาการ อาทิ การผลักดันนโยบาย/โครงการท่ีมาควบคูกับการใชเงินงบประมาณ และความ
คิดเห็นจากกลุมตางๆ ในสังคม การทุจริตในเร่ืองตางๆ กฎหมายท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพ การ
คุมครองปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการใชจายงบประมาณ การแตงตั้งโยกยายผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในตําแหนงสําคัญ เกร็ดเล็กเกร็ดนอยท่ีเปนภูมิหลัง เบ้ืองหลังขาวหรือขาววง
ใน รวมถึงบรรยากาศ/อารมณ สีหนา การแสดงทาทางของบุคคลสําคัญในเร่ืองสําคัญก็สามารถเปน
ประเด็นขาว 
 สายเศรษฐกิจธุรกิจ: ประจําอยูท่ีกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงบประมาณ 
ตลาดหลักทรัพย ประเด็นขาวโดยท่ัวไปอยู ท่ีสถานการณกิจกรรมการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียน  
การแจกจายทางเศรษฐกิจ การนําเขาการสงออก มาตรการทางการคาและภาษี คาเงิน การเบิกจาย
งบประมาณ หุน ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอคนกลุมตางๆ นโยบายท่ีเกี่ยวกับเกษตรกร ปญหาอะไร
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เกิดข้ึนกับเกษตรกร เชน เร่ืองหนี้สิน ท่ีดิน ทรัพยากร ราคาพืชผลการเกษตร เหลานี้มีนโยบายใดบาง 
ท่ีมีผลกระทบ การแกปญหาของรัฐบาล ไมวาจะเปนตนทุน ตลาด   
 สายการศึกษา: ประจําท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นขาวโดยท่ัวไปอยูท่ีการตัดสินใจ
ในการบริหาร ผลการดําเนินงานแตละภาคการศึกษา การสอบคัดเลือก คาเลาเรียน การจัดซ้ือจัดจาง 
ระบบการบริหารบุคลากร หนี้สินครู พฤติกรรมผูบริหาร หลักสูตร กฎระเบียบ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา งานวิจัย การมีสวนรวมของครู ผูปกครองในการจัดการศึกษา 
ตัวอยางเชน การยกเลิกหรือไมยกเลิกการใชไมเรียว ผูส่ือขาวตองหาประเด็นขาวท่ีมากไปกวา
ความคิดเห็นของครู ผูบริหาร ผูปกครอง แตอาจมองถึงอํานาจของนักเรียนและผูปกครองในการมี
สวนรวมในการกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 สายสตรี เด็ก เยาวชน: ไมมีสถานท่ีประจํา แตจะคอยติดตามกระแสความเคล่ือนไหว
ประจําวันท่ีเกี่ยวของ ประเด็นขาวโดยท่ัวไปมุงเนนไปที่ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สตรี กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ ความสําเร็จ ปญหาสังคม ความรุนแรง ยาเสพติด การเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการเมือง มุมมองของเด็กและสตรี ใหเสียงท่ีไมถูกเปดเผยเหลานี้สะทอนออกมา หรือ
ถอดร้ืออคติทางเพศ เชน ภาพลักษณผูหญิงในละครท่ีพบวา เปนแคเมียหรือเปนแม เปนตน มิใชแค
เสนอมุมมองจากผูใหญหรือผูมีอํานาจในการจัดการกับปญหา 
 สายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี: ประจําที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กสทช. ประเด็นขาวมุงเนนไปที่ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
แขนงตางๆ การวิจัย ความผิดปกติของพืชและสัตว การกํากับดูแลระบบโทรคมนาคม คล่ืนความถ่ี 
ผลกระทบดานบวกและดานลบตอสังคมและมนุษย 
 สายสุขภาพส่ิงแวดลอม ประจําท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเด็น 
ขาวโดยท่ัวไปมุงเนนไปท่ี ปญหามลพิษ ดินน้ําปา การจัดการส่ิงแวดลอม แงมุมคือ ส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรไมใชเร่ืองเกี่ยวกับธรรมชาติอยางโดดๆ แตเปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวิถีชีวิตของคน ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สนับสนุนโดยรัฐ เชน เร่ืองทอ
กาซไทย-มาเลเซีย มีผลกระทบกับการดําเนินชีวิตของผูคน ณ ท่ีนั้น มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขอมูลในเชิงความคุมทุน โครงสรางการเมืองและเศรษฐกิจ (อํานาจการตัดสินใจ ประชาชนมีสวน
รวมหรือไม) ท่ีไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน 
 นอกจากนี้ ขาวประเภทส่ิงแวดลอม มักมีเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงระหวาง
รัฐกับชุมชน เอกชนกับเอกชน แงมุมขาวอาจมองไปท่ี สิทธิชุมชนในการปกปองจัดการทรัพยากร 
ภูมิหลังของเร่ืองราว สวนไดสวนเสีย ผลกระทบของท้ังสองฝาย ปญหาเชิงโครงสราง กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ เพื่อขยายภาพใหคนไดรับรูเร่ืองราวความเปนจริงอยางลึกซ้ึงในเหตุการณ  

DPU



25 

 สายศิลปวัฒนธรรม: ติดตามความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะ วรรณกรรม ประวัติศาสตร  
ดนตรี และวงการบันเทิง ท้ังบุคคลและผลงาน ซ่ึงเนนความจรรโลงใจมากกวา เร่ืองสวนตัว   
 สายกีฬา: จุดเนนอยูท่ีใครแขงกับใคร ท่ีไหน เม่ือใด ผลการแขงขัน บรรยากาศโดยรวม
ของการแขงขัน ผูเลนคนสําคัญ จุดเปล่ียนของเกม การบาดเจ็บ สถิติสําคัญ สภาพอากาศกรณีท่ีมีผล
กับเกม คนดู ความคิดเห็นของผูฝกสอน ผูเลนในการอธิบายสาเหตุและเหตุผลของการแขงขัน สีสัน
ความต่ืนเตนเราใจ นอกจากนี้ยังมีแงมุมดานการกีฬากับสังคม  
 สายตางประเทศ: ประจําท่ีกระทรวงการตางประเทศ และติดตามสถานการณจากสํานัก
ขาวตางประเทศ ประเด็นขาวมุงไปที่เหตุการณท่ีสงผลกระทบดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแก
ประชาคมโลก ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความขัดแยงระหวางประเทศ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ การทําสนธิสัญญา ประเด็นเร่ืองโลกาภิวัตนท่ีสามารถนําเสนอ
เร่ืองราวหลังจากประเทศมีการเปดการคาเสรีตามแนวทางทุนนิยม ประเด็นขาวอยูท่ีผลกระทบกับ
คนไทย เชน พวกภาคเกษตรตองเปล่ียนวิธีการผลิต หรือการท่ีมีบรรษัทขามชาติเขามาดําเนินกิจการ 
คนไทยไดรับผลกระทบ มีขอเสียเปรียบอยางไรบาง ในแงกฎหมาย และการคาการพาณิชย  
 สายภูมิภาค: ผูส่ือขาวประจําอยูในตางจังหวัดท่ัวประเทศ ประเด็นขาวโดยท่ัวไปเนน
แงมุมเร่ืองการดําเนินการของการเมืองทองถ่ิน สถานการณในทุกๆ เร่ืองในแตละภูมิภาค การใช
งบประมาณทองถ่ิน ประชาสังคมและการมีสวนรวมตัดสินใจทางการเมืองทุกระดับ การกระจาย
อํานาจ     
 อยางไรก็ดี ปกติในแตละวัน ในแตละสายขาว ก็จะมีเหตุการณท่ีนาสนใจเกิดข้ึนมากมาย  
การหาประเด็นขาวตามสายขาว ผูส่ือขาวและกองบรรณาธิการก็ยังตองคํานึงวา แงมุมนั้นๆ มีคุณคา
เปนขาวหรือไม และอาศัยเกณฑเร่ืององคประกอบขาว 10 ประการ มาชวยในการวินิจฉัยลําดับ
ความสําคัญในการเสนอขาวเสมอ 
 
 3. ประเด็นขาวจากสมมติฐาน  
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  ประเด็นขาวจากสมมติฐาน 
 
ท่ีมา:  อริน เจยีจันทรพงษ (2554) 

ความชางสังเกต การต้ังคําถาม คิดวิเคราะห
บนหลักการ 

คิดเชื่อมโยง คิดสรางสรรค กระบวนการ
คนหาคําตอบ 
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 โดยปกติแลวคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูส่ือขาวท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ตองมีความสงสัย
ใครรู หมายความวา ตองชางสังเกต อยากรูอยากเห็น ชางสงสัย (Curiousity) เปนนิจ และติดตาม
สถานการณบานเมืองอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนใคร ทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน อยางไรและทําไม/
เพราะอะไร ซ่ึงการฝกตั้งคําถาม ถือเปนการฝกการมีจมูกขาว เม่ือทํามากเขาผูส่ือขาวก็จะมีความฉับ
ไวท่ีจะรูวา มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนซ่ึงมีความนาสนใจและมีความสําคัญตอสาธารณะ จากน้ันก็จะ
กระตือรือรนท่ีจะสอบถาม โดยใชทักษะในการวิเคราะห เช่ือมโยงและสรางสรรค มีเปาหมายเพื่อ
ขุดคุยหาความจริง หาขอมูลเพิ่มเติมท้ังในทางกวางและทางลึกเพื่อหาคําตอบและรายงานตอสังคม 
ตัวอยางเชน (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554, 30 มิถุนายน อางถึงใน อริน เจียจันทรพงษ, 2554) 
 1. น้ําทวม: เกือบทุกๆ ปในชวงหลังทําไมนํ้าทวมหนักรอบกรุงเทพฯ? 
  1.1 ตรวจสอบปริมาณนํ้าฝน ปริมาณในเข่ือน การปลอยน้ํา การระบายนํ้า และพ้ืนท่ี
รับน้ํา  
  1.2 ทางน้ําและพื้นท่ีชุมน้ํา ถูกเอกชน ราชการบุกรุกนําไปสรางอาคาร บานเรือน 
  1.3 รัฐพยายามปองกันพื้นท่ีเศรษฐกิจและยอมใหน้ําเออลนพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ
แทน 
  1.4 เศรษฐศาสตรและการเมืองเร่ืองน้ํา  
  1.5 น้ําไมไดไหลตามความลาดชันของผิวโลก หากถูกแนวกระสอบทรายและ
เคร่ืองสูบน้ําผลักใหไปทวมอยูในบริเวณของคนท่ีมีอํานาจตอรองทางการเมืองลาดชันตํ่า 
  1.6 กลไกการแกปญหาในเชิงโครงสรางความไมเทาเทียมกัน เชน มาตรการทาง
ภาษีเพื่อใหมีความเสมอภาคมากข้ึน 
  1.7 ประยุกตหลักความเสมอภาคท่ีวา ใหบุคคลท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันในแบบ
เดียวกัน และใหบุคคลท่ีมีสาระสําคัญตางกัน คนละแบบกัน 
  1.8 การผลักดันภาษีน้ําทวม เก็บเงินชดเชยจากผูท่ีไมโดนน้ําทวม  
  1.9 ตรวจสอบจากกรณีประเทศอ่ืนๆ เชน รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย    
 2. ความขัดแยงทางการเมืองรอบ 5 ปท่ีผานมา: เกิดจากปญหาความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกิจจริงหรือ? 
  2.1 ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ความยกจน การถือครองท่ีดิน ทรัพยสิน มีมากวา 
50 ป ทําไมเพิ่งมาปะทุ แสดงวา ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจไมใชสาเหตุท่ีแทจริง 
  2.2 ความเหล่ือมลํ้าทางการเมือง 
  2.3 ประชาชนมีสํานึกทางการเมืองมากข้ึน ผลจากการวางบรรทัดฐานในรัฐธรรมนูญ  
2540 และการไดรับประโยชนจากการเลือกตั้ง 
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  2.4 อีกดานหน่ึง ชนช้ันนําสูญเสียอํานาจการใหการพึ่งพิงประชาชน 
  2.5 รัฐประหารตัดทอนอํานาจฝายประชาชน 
  2.6 กลไกตางๆ ในการตัดทอนอํานาจตัวแทนประชาชน เชน ยุบพรรค ประชาชน
ตอสู  
  2.7 วาทกรรม 2 มาตรฐาน  
  2.8 ขัดแยงหนักเพราะเปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนผานเชิงอํานาจทางการเมือง 
  2.9 สภาพการเมืองปจจุบันหลังเลือกตั้ง 2554 เปนอยางไร 
 การชวงชิงพื้นท่ีทางการเมืองระหวางความจริงเร่ืองประชาธิปไตย 4 แบบ ไดแก  
 1. ประชาธิปไตยแบบไทย ซ่ึงมีท่ีมาต้ังแตสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต มีลักษณะเปน
ชาตินิยม เนนความมีเสถียรภาพ และศีลธรรมเชิงพุทธศาสนาเปนตัวกํากับสังคม  
 2. ประชาธิปไตยในระบบเลือกต้ัง ซ่ึงมีจุดออนตรงที่เนนประโยชนระยะส้ันมากกวา
ในระยะยาว และไมสามารถรักษาความยั่งยืนไดเสมอไป  
 3. ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมแบบชนช้ันกลาง โดยในสวนนี้ จะไมใชคนสวนใหญ
ของประเทศ แตเปนฝายท่ีนับวามีพลังและอํานาจมากกลุมหนึ่ง และมักมีทัศนคติวา ประเทศไทย
ควรตัดสวัสดิการใหนอยลง และเนนการตอตานการคอรรัปช่ัน โดยคนเส้ือเหลืองและเส้ือหลากสี
จัดอยูในพลังกลุมนี้  
 4. ประชาธิปไตยแบบปฏิรูป ซ่ึงประกอบดวยเหลาเอ็นจีโอและภาคประชาสังคม ท่ีให
ความสําคัญกับปญหาเชิงโครงสรางมากกวาประชาธิปไตยแบบเลือกต้ัง โดยพลังกลุมนี้ประสบขอ
กังขาในเร่ืองความเปนตัวแทนความโปรงใส และการตรวจสอบ (พิชญ พงษสวัสดิ์สถานการณการ
เมืองไทยหลังการเลือกตั้ง (เว็บไซตประชาไท, 2554, 7 ตุลาคม อางถึงใน อริน เจียจันทรพงษ, 2554)    
 ทั้ง 4 แบบตางเปนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ดังนั้นจะทําใหท้ัง 4 แบบทํางาน
รวมกันไดอยางไร 
 ทางเลือกหนึ่งคือ พื้นท่ีส่ือตองเปนตลาดเสรีความคิด ฯลฯ 
 ดวยคุณลักษณะของผูส่ือขาวท่ีเปนผูสงสัยใครรู การต้ังประเด็นขาวจากสมมติฐาน 
ก็เปนผลตามมาจากคุณลักษณะขางตน กลาวคือ เม่ือมี “จมูกขาว” ท่ีเห็นความผิดปกติ เห็นแงมุม 
ท่ีมีความสําคัญและนาสนใจตอประชาชน ผูส่ือขาวสามารถคิดวิเคราะหและเช่ือมโยงอยางเปน 
องครวมระหวางเบาะแส หลักการและบริบทของเหตุการณ นําไปสูการคาดคะเนอยางมีเหตุมีผล 
(ตั้งสมมติฐาน) การคนหาขอมูลหลักฐาน และสุดทายสามารถรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวน 
(Investigative Reporting) เพื่อแสวงหาคําตอบ ไดขอสรุปสูสาธารณะ และทําใหสังคมมีพลังกดดัน
ใหตัวแทนประชาชนนําไปแกไขหรือปฏิบัติตาม หรือไมกระทํานอกมาตรฐานท่ีสังคมลากเสนไว  
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 เปาหมายของการจับประเด็นขาว 
 การจับประเด็นขาวจึงมีความสําคัญมากในแงเปนจุดต้ังตนในกระบวนการติดตาม
ขาวสาร เพื่อใหเร่ืองราวมีความสมบูรณรอบดาน ไดความจริงของเหตุการณเพื่อนําไปสูการรายงาน
ตอสาธารณะ โดยเม่ือผูส่ือขาวเห็นแงมุมของเหตุการณท่ีมีคุณคาของความเปนขาว หรือมีผูช้ี
เบาะแส (Hint) ท่ีประเมินแลวนาจะเปนประเด็นขาว จึงนําไปสูการตรวจสอบเหตุการณ หรือคนหา
รายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนการสัมภาษณ และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด 
กอนท่ีจะสรุปและรายงานเปนขาว ซ่ึงในกระบวนการทําขาวปจจุบันท่ีเทคโนโลยีกาวหนา มีส่ือ
ใหมเขามา ยิ่งทําใหมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลกับผูอานอยูตลอดเวลาของกระบวนการรายงาน
ขาวอีกดวย (ดังแผนภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
By Jeff Jarvis. http://seekingalpha.com/article/141872-newspapers-vs-bloggers-The-  

 
 

ภาพท่ี 2.4  การจับประเด็นขาว 
 
ท่ีมา:  อลงกรณ ปริวุฒิพงศ (2553 อางถึงใน อริน เจียจันทรพงษ, 2554) 
 
 การทําใหขาวสมบูรณ (Complementing the Accounts) 
 ขาวท่ีปรากฏตามหนาหนังสือพิมพหรือส่ืออ่ืนๆ ในทุกวันนี้ โดยมากเปนการรายงาน
เหตุการณขอเท็จจริงวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร มีลักษณะการทํางานแบบรายวันตามกระแส ติ
ตตามสัมภาษณแคผูมีอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม ซ่ึงก็เปนเพียงความคิดเห็น หลายคร้ัง
หลงทิศทางไปกับพลุท่ีนักการเมืองจุดในแตละวัน โดยทําหนาท่ีเพียงแคเอาไมโครโฟนไปจอปาก 

 

   ความคิด ------------------> การส่ือขาว ------------->ขาว ------------> ตีพิมพ ------->วิจารณ----------->ติดตาม 
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ไวตอกล่ินความขัดแยงฉาบฉวย เนนสีสัน แตนอยนักท่ีจะตอบคําถามวา ทําไมมันถึงเกิดข้ึน เกิดข้ึน
ไดอยางไร สะทอนอะไรหรือมีนัยอะไร อะไรจะเกิดข้ึนตอไปและสงผลสืบเนื่องอยางไร สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะวา เหตุการณมีความสลับซับซอน ยิ่งเปนเรื่องทางการเมือง หรืออุดมการณทาง
การเมืองท่ีมีพัฒนาการมายาวนาน ผูส่ือขาวจึงตองพยายามหาหลักฐานเพ่ือตอบคําถามเหลานี้ใหได 
เพ่ือใหขาวมีความครบถวน สาธารณะเขาใจอยางกระจางชัด มีวิธีการดังนี้ (อลงกรณ ปริวุฒิพงศ, 
2553) 
 หาภูมิหลังของความจริง (Factual Background) เพื่อใหรูวาขาวนั้นๆ มีความสัมพันธกับ
อะไรบาง มีความสัมพันธกับความเปนอยูของคนมากนอยแคไหน ไมวาจะเปนผูคนในเมืองใหญ
หรือชนบท 
 เร่ืองราวของประจักษพยาน (Eyewitness Accounts) ผู ส่ือขาวตองส่ือขาวใหผูอาน
เสมือนวาไดอยูในเหตุการณจริงและยังเปนการยืนยันขอเท็จจริงของเหตุการณ 
 สวนควบหรือสวนประกอบปลีกยอย (Sidebar) เม่ือมีขาวสําคัญเกิดข้ึน หากมีสวน
ดังกลาวมาแทรกในขาวเพื่อใหมองเห็นภาพ โดยท่ีไมไดชวงชิงรายละเอียดของขาวมากเกินไป จะ
ทําใหขาวมีมิติและรอบดานมากข้ึน 
 จํากัดใหอยูในวง (Localization) ขาวท่ีไกลตัวสามารถทําใหผูรับสารสนใจข้ึนมาได 
ผูส่ือขาวอาจทําใหเกิดคําถามวา “เหตุการณนั้นจะเกิดผลกระทบอยางไรบาง” เพื่อทําใหขาวมีความ
สมบูรณมากข้ึน 
 คูกรณี (Other Side) เร่ืองคุณภาพของขาว ความสมดุลและเปนธรรม กลาวคือ เม่ือเกิด
ขอขัดแยงจะตองนําประเด็นของท้ังสองฝายมานําเสนอใหสมดุลเทาท่ีจะสามารถทําได ท้ังนี้ผูอาน
จะสนใจทันทีวา คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะตอบโตอยางไร  
 การกําหนดประเด็นขาว 
 เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวันมีจํานวนมาก นอกจากผูส่ือขาวจะจับประเด็นขาว ดวย
การพิจารณาแงมุมของเหตุการณดวยเกณฑคุณคาของความเปนขาว และประเมินจากองคประกอบ
ขาวแลวในการกําหนดประเด็นขาว ยังมีปจจัยสําคัญท่ีจําเปนตอขาวซ่ึงตองสัมพันธกัน นั่นคือ 
“คุณลักษณะของขาว” (Qualification of News) มี 3 ประการ ประกอบดวย 
 
 
 
 

 

DPU



30 

 
Interest            Readers 

   
     

     Facts 
 

ภาพท่ี 2.5  การวินิจฉัยคุณคาของขาว 
 

ท่ีมา:  ยงยุทธ  
         
 1. เหตุการณหรือขอเท็จจริง (Facts) 
 เหตุการณ สถานการณ ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ซ่ึงไมไดมีการตัดสินเชิงคุณคา 
ความถูกตอง ความดีงาม เชน เกิดเหตุการณรถชน การประชุมรัฐสภา รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาราคาขาว ฯลฯ ซ่ึงตองมีความถูกตอง (Accuracy) และครบถวนรอบดาน ตองมีแหลง
อางอิงยืนยันใหไดวา มีเหตุการณนั้นๆ เกิดข้ึนจริง อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นไมจําเปนวา
ตองเปนขาวท้ังหมด หากแตขอเท็จจริงนั้นยังตองมีความสัมพันธกับความนาสนใจและผูอานดวย 
 สําหรับการวินิจฉัยขอเท็จจริงของเหตุการณเพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นขาว มีขอควร
คํานึง  ไดแก   
 ความเช่ือถือไดของขอเท็จจริง (The Reliability of News) เพราะถาขาวท่ีมีขอเท็จจริง
คลาดเคล่ือนอาจนําไปสูความสับสนของสังคม หรือทําลายช่ือเสียงของบุคคลท่ีเปนขาว และสราง
ความขัดแยงข้ึน ผูส่ือขาวจึงตองตรวจสอบขอมูลอยางแนใจที่สุดกอนท่ีจะนํามาเสนอเปนขาว  
 ขอเท็จจริงท่ีสมควรและไมสมควรตีพิมพ (Printable and Unprintable News) หมายถึง
น้ําหนักของส่ิงท่ีดีและไมดีของขอเท็จจริงนั้นอยางก้ํากึ่งกัน อาจมีผลรายตอผูอานหรือมีผลกระทบ
กับผูเปนขาว ในการเขียนและการเสนอภาพขาวจึงตองระมัดระวังและคํานึงถึงผูอานเสมอ เชน ขาว
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ขาวเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนท่ีถูกกระทําหรือเปนผูกระทํา  
 2. ความสนใจหรือความนาสนใจ (Interest)  

ขอเท็จจริงยังตองสัมพันธกับความนาสนใจและตอง “มีความสําคัญ” ดวย นั่นคือ 
ขอเท็จจริงนั้นตองเปนประโยชนตอสวนรวม ประชาชนควรตองรับรูเพราะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิต ดังน้ันขอเท็จจริงท่ีจะนํามาเปนขาว จึงมิใชแคมีความนาสนใจเพียงอยางเดียว  

DPU



31 

 สําหรับความสนใจอาจพิจารณาจากความสนใจภายใน คือ ความพึงพอใจท่ีมีอยูเดิมของ
บุคคล บุคลิกภาพของบุคคลท่ีจะมีผลตอความสนใจในขอเท็จจริง เชน สนใจเร่ืองอํานาจ การส่ัง
การ ขอเท็จจริงท่ีจะนําเสนอก็จะเปนเร่ืองการเมือง กฎหมาย หรือสนใจเร่ืองการเรียนรู การพัฒนา 
ขอเท็จจริงท่ีจะนําเสนอก็จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา การคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ เปนตน  
 อีกประการหนึ่งคือ ความสนใจภายนอก นั่นคือการดึงดูดผูอานดวยการพาดหัวขาว การ
เขียนวรรคนําของขาว ลีลาการเขียนขาว ภาพประกอบขาว การจัดหนาหนังสือพิมพ  
 3. ผูอาน (Readers) หรือผูรับ (Receivers) 
 บางเร่ืองมีความนาสนใจสูงแตมีจํานวนคนสนใจนอย บางเร่ืองมีความนาสนใจตํ่าแตมี
คนจํานวนมากสนใจ ในการพิจารณากําหนดประเด็นขาว นอกจากขอเท็จจริงเร่ืองนั้นๆ  จะมีความ
นาสนใจและมีความสําคัญแลว ยังตองพิจารณาวา ผูอานใหความสนใจในจํานวนมากดวยถึงจะเปน
ขาว ท้ังนี้ ตองศึกษาลักษณะภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผูอาน อาทิ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส คานิยม ความทันสมัย ภูมิลําเนา ความตองการขอสังคมหรือ
ลักษณะปจจุบันของสังคมแตละทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดนี้จะทําใหหนังสือพิมพสามารถเลือกขอเท็จจริง
เสนอไดตรงกับความตองการและเปนท่ีสนใจของผูอานได หรือตรงกลุมเปาหมายของหนังสือพิมพ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการคัดสรรประเด็นขาว 
 เหตุการณหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวันมีจํานวนมาก ผูส่ือขาวอาจพิจารณา
กําหนดประเด็นขาวจากเกณฑเร่ืองคุณคาของความเปนขาวและองคประกอบขาว ในการคัดเลือก
เผยแพรหรือคัดออก ดังเชนแบบจําลองผูรักษาชองทางการส่ือสารของไวท (White, 1950) อยางไรก็
ดี ในความเปนจริงยังมีปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเกี่ยวของ อาทิ กระบวนการทํางานของกอง
บรรณาธิการขาวท่ีประกอบดวยผูรักษาชองทางจํานวนมากต้ังแต ผูส่ือขาวสายตางๆ หัวหนาขาว 
ชางภาพ บรรณาธิการหนังสือพิมพ ซ่ึงกวาท่ีจะตัดสินใจคัดเลือกและเขียนหรือนําเร่ืองราวตางๆ มา
ประกอบเปนรายงานขาวช้ินหนึ่งๆ นั้น ในการตัดสินใจแตละข้ันตอนยังขึ้นอยูกับภูมิหลังสวนตัว
ของแตละคนในเร่ืองชนช้ันของครอบครัว การเล้ียงดู การศึกษา โลกทัศน คานิยม ปจจัยดานองคกร
ส่ือมวลชนท่ีมีบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมของแตละองคกรและยังถูกกดดันจากระบอบการเมือง 
เศรษฐกิจ ปจจัยดานประเภทของส่ือและวัฏจักรของขาวในยุคการหลอมรวมส่ือ ฯลฯ 

ในแงมุมของผูรักษาชองทางการส่ือสาร กัลตุง และ รูจ (Galtung and Ruge, 1965) 
อธิบายกระบวนการคัดเลือกขาวสารในกรณีการเสนอขาวตางประเทศของส่ือตะวันตกวา โลกทัศน
ของนักส่ือสารมวลชนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งในการคัดเลือกเน้ือหาสาระและทําใหขาว
กลายเปนตัวแทนและภาพสะทอนโลกทัศนของส่ือมากกวาท่ีจะเปนภาพสะทอนท่ีเท่ียงตรงของ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
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ภาพท่ี 2.6  ผูรักษาชองทางการส่ือสาร 
 

ท่ีมา:  กัลตุง และ รูจ (อางถึงใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ ์และคณะ, 2550, น. 8) 
 

 สําหรับเกณฑในการพิจารณาคุณคาของความเปนขาวของกัลตุง และ รูจ นั้น มี 12 
ประการ ไดแก 
 Frequency: ชวงเวลาที่เหมาะสมระหวางเวลาท่ีเกิดเหตุการณกับเวลาในการนําเสนอ
ขาวสารของส่ือมวลชน 
 Amplitude: เร่ืองนั้นความสามารถในการดึงดูดหรือกระตุนการรับรูของสาธารณชน 
(เหตุการณยิ่งใหญยิ่งเปนขาว) 
 Lack of Ambiguity: ความชัดเจนไมกํากวมของเหตุการณ เร่ืองราวสามารถเขาใจไดงาย 
 Meaningful: เหตุการณนั้นๆ มีความใกลชิดทางวัฒนธรรม 
 Consonance: เหตุการณมีความสอดคลองกันกับส่ิงท่ีคนเคยรับรู   
 Surprise: ความผิดปกติหรือส่ิงท่ีผิดความคาดหมาย  
 Correspondence: ความตอเนื่อง (ของเหตุการณ) 
 Composition: องคประกอบเร่ืองความสมดุลและความขัดแยงของเหตุการณท่ีเปนขาว 
 Elite People: บุคคลท่ีมีอํานาจ 
 Elite Nations: ชาติท่ีมีอํานาจ 
 Personification: คนปกติ/ธรรมดา ในสถานการณท่ีไมปกติ/ไมธรรมดา 
 Negative: ขาวราย 
 ตอมา ฮารคัพ และ โอนีล (Harcup and O’neil, 2001) ไดทบทวนการศึกษาเร่ืองปจจัย
ในการประเมิน/การหาประเด็นขาวจากคุณคาขาวในหนังสือพิมพรายวัน 3 ฉบับของประเทศ
อังกฤษในทางปฏิบัติ และไดเสนอเกณฑคุณคาของความเปนขาวจากองคกรประกอบขาวท่ีรวม
สมัยมากข้ึนเหลือ 10 ประการ 
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 ตัวอยางงานวิจัยท่ีสะทอนใหเห็นภูมิหลัง วัฒนธรรมองคกรของผูรักษาชองทางการ
ส่ือสารท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลตอการคัดเลือกประเด็นขาว อาทิ วิทยานิพนธเ ร่ืองการเขาถึง
ส่ือสารมวลชนกระแสหลักของสํานักขาวประชาธรรม (อริน เจียจันทรพงษ, 2554) พบวา ขาวของ
สํานักขาวประชาธรรมท่ีเปนสํานักขาวทางเลือก ไมไดถูกส่ือกระแสหลักท่ีเปนหนังสือพิมพ 5 ฉบับ 
คัดเลือกใหนําเสนอมากนัก เนื่องจากเกณฑการประเมินคุณคาของความเปนขาวมีความแตกตางกัน
คือ สํานักขาวประชาธรรมสนใจความมีศักยภาพของชุมชน สนใจเร่ืองราวของคนเล็กคนนอยใน
สังคมท่ีไมมีโอกาสเขาถึงส่ือแตมีนัยยะตอสังคม ขณะท่ีส่ือกระแสหลักสนใจเร่ืองราวท่ีมีผลกระทบ
ตอคนในวงกวาง ซ่ึงมักจะเปนเร่ืองราวภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้ภูมิหลังของนักวิชาชีพก็มีความ
ตางกันคือ กองบรรณาธิการและผูส่ือขาวของสํานักขาวประชาธรรมทํางานกับชาวบานชุมชนมา
โดยตลอด ซ่ึงตรงขามส่ือกระแสหลักท่ีผูปฏิบัติงานในองคกรเอกชนท่ีมีการมองโลกอีกแบบหนึ่ง   
 ปจจัยท่ีมีผลถัดมาคือ การพิจารณาในแงมุมขององคกรส่ือมวลชนทามกลางสภาพ 
แวดลอมทางสังคม โดยองคกรส่ือถือเปนสังคมหนึ่งซ่ึงไดจางคนมาทํางานเพื่อจะผลิตเนื้อหา มี
วัตถุประสงคในการรับใชสังคม และวัตถุประสงคทางธุรกิจ ที่ตองแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ ท้ังนี้ใน
การทํางานขาวเองก็มีลักษณะเชนเดียวกับการทํางานในองคกรอ่ืนๆ คือ มีการแบงความรับผิดชอบ 
การจัดโครงสรางอํานาจหนาท่ี ใหความเคารพนับถือผูมีอาวุโส และมีการใชอํานาจ 
 แนวความคิดเก่ียวกับขาวในดานคุณสมบัติของขาวท่ีดี   
 บรรณาธิการและผูส่ือขาวใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกรายงาน เหตุการณหรือ 
ส่ิงท่ีเกิด โดยตองพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ โดยอางอิงจาก มิเชลล วี.ชารนีย (Michell V.Charniey, 
อางถึงใน ชลิดา ตรูทัศนวินท, 2552:26) 
 1. ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) ขาวจะตองมีความถูกตอง เท่ียงแทแนนอนในเร่ือง
ตางๆ ท่ีไดรับการรายงานออกไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง ช่ือนามสกุล อายุ บุคคล สถานท่ี เวลา ตลอดจน
รายละเอียดของ ขอเท็จจริง (Facts) อ่ืนๆ ในเนื้อขาว ท้ังนี้จะตองรวมถึงการใชภาษา และตัวสะกดท่ี
ถูกตองดวย  
 2. ความสมดุล (Balance) ความสมดุลเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของการรายงานขาว ความ
สมบูรณของขาวอยูที่การเสนอขอเท็จจริงท่ีสมดุลเพื่อใหผูรับเกิดความเขาใจในเหตุการณได 
วัตถุประสงคหลักของการรายงานขาวใหสมดุลก็เพื่อใหผู รับเขาใจเหตุการณและเปนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีขาวขัดแยงตองเปดโอกาสใหท้ังสองฝายไดรับการรายงานขอเท็จจริง
อยางเทาเทียมกัน  
 3. ความเปนกลาง (Objectivity) ความเท่ียงตรง หรือเปนกลาง เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของขาว ซ่ึงหมายถึงการ รายงานขาวอยางตรงไปตรงมา ไมมีอคติ หรือใสความเห็นผูส่ือขาว  
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 4. กะทัดรัดและชัดเจน (Concise and Clear) ขาวท่ีดีควรมีรูปแบบรายการที่ชัดเจนโดย
ใชภาษาท่ีไมเยิ่นเยอ สามารถเขาใจไดงายตรงไปตรงมา และชัดเจนในภาษา มีความหมาย และตอง
มีความสมดุลในตัวเอง  
 5. ทันตอเหตุการณ (Recentness) ความทันตอเหตุการณเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนอยางยิ่ง
ในการรายงานขาว ขาวบางขาวอาจไมจําเปนตองมีเหตุการณเกิดข้ึนก็อาจนํามารายงานได โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม ถูกตอง กับกาลเวลาปจจุบันได  
 นอกจากนี้การตัดสินใจวาอะไรคือคุณคาของขาวนั้น ยังถูกกําหนดขึ้นตามประเพณี 
นิยม เทคโนโลยี นโยบายขององคกร และสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเปน
สําคัญ แนวความคิดท่ีนํามาใชบริหารงานในหองขาวอีกแนวคิดหนึ่ง ซ่ึงเปนแนวความคิดของจิม 
วิลลิส (Jim Willis อางถึงใน ชลิดา ตรูทัศนวินท, 2552: 29-30) แนวคิดนี้เรียกวา “ทฤษฎีอี” (Theory 
E) และได เสนอแนะลักษณะของผูบริหารหองขาวและการบริหารหองขาวท่ีสําคัญสรุปดังนี้  
 ในการบริหารหองขาวใหเกิดประสิทธิผล วิลลิส เห็นวา ผูบริหารจะตองเขาใจใน
ธรรมชาติของคนหนังสือพิมพทุกระดับ ตั้งแตระดับผูส่ือขาวข้ึนไปจนระดับบรรณาธิการ รวมท้ัง 
เขาใจในธรรมชาติของงานขาวดวย นอกจากนั้นผูบริหารจะตองปฎิบัติตอบุคลากรขาวเหลานั้น 
เฉกเชนนักวิชาชีพ ดังนั้น ความไวเนื้อเชื่อใจใหบุคลากรในหองขาวไดรับการฝกฝน และมีประสบการณ 
ในวิชาชีพมาเปนอยางดี ไดปฎิบัติหนาท่ีเทคนิคตามความสามารถและดวยความคิดสรางสรรคของ
เขา จึงเปนหลักการเบื้องตนที่ผูบริหารควรตระหนักในดานเปาหมายสําคัญของหองขาวคือการผลิต
ตนฉบับท่ีถูกถวนและเท่ียงธรรมนั้น แนวคิดของทฤษฎี เห็นวา บรรณาธิการนั้น ตองกําหนดมาตรฐาน 
การปฎิบัติงานเชนนี้ไวใหสูง พรอมกับช้ีแจงใหบุคลากรในหองขาวไดเขาใจ และยอมรับมาตรฐาน
นั้นวาจะเปนหลักการที่ใชประเมินผลการปฏิบัติงานของหองขาวดวย อยางไรก็ดี แนวคิดเร่ืองการ
บริหารงานหองขาวของวิลลิส ก็ยังยอมรับวา การประชุมปรึกษาเพื่อการบริหารหองขาวมีความ
จําเปน ดังนั้น เพ่ือคงความเปนผูนํ าและเพ่ือการกระตุนใหม  การปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ในหองขาว บรรณาธิการควรตองเขารวมประชุมเปนประจําดวย  
 การกําหนดเนื้อหาในส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 เนื้อหารายการทางวิทยุกระจายเสียงนับเปนหัวใจสําคัญท่ีจะถายทอดไปยังผูรับสารให
เกิดการรับรู สนใจ และติดตามรายการตางๆ ของสถานีวิทยุอยางตอเนื่อง ส่ือวิทยุกระจายเสียงใน
แตละประเภทมีพันธกิจของการจัดต้ังแตกตางกัน โดยส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละองคการนั้นคือ สัดสวนของเนื้อหา และผังรายการที่นําเสนอไปถึงผูฟง จาก
การศึกษาเร่ืองการจัดการทางการส่ือสารในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงนั้น พบวา ปญหาท่ีสําคัญ 
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ท่ีสุดในการบริหารทางดานวารสารศาสตรนั้นก็คือ เร่ืองของการกําหนดเน้ือหาหรือผังรายการท่ี
นําเสนอผานส่ือ ตลอดจนถึงเปาหมายของการกําหนดเน้ือหาในส่ือวิทยุกระจายเสียงแตละองคการ 
ซ่ึงแตละองคการมีพันธกิจแตกตางกัน มุงส่ือสารกลุมเปาหมายตางกัน รวมท้ังการส่ือสารถึงแนว
ปฏิบัติ จุดยืนการนําเสนอเนื้อหา และหลักการท่ีเกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบการ
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีจะตองตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดข้ึนจากการนําเสนอเนื้อหาได
เชนเดียวกัน (สุรพงษ โสธนะเสถียรและโกศลสงเนียม, 2551: 76) 

 
ตารางท่ี 2.1  แนวทางการนําเสนอเนื้อหาผานส่ือและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ประเด็นท่ีศึกษา Mean  Std. 
Deviation 

ความหมาย 

1. แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญในการนําเสนอขอเท็จจริงหรือความคิด
 ในส่ือมวลชนท่ีมีตอผูรับสาร 

   

 การชักจูงหรือชวนเชื่อ 1.39 0.916 นอยมาก 

 การควบคุมระดับรับรูและทัศนคติ 1.76 1.027 คอนขางนอย 

 การใหการเรียนรู  2.25 1.196 ปานกลาง 

 การจัดระเบียบและลําดับความสําคัญ 2.00 1.134 คอนขางนอย 

 การใหความจริงอยางตรงไปตรงมา 2.89 1.236 คอนขางมาก 

 ความหวังและจินตนาการ 1.06 0.301 นอยมาก 

2. เนื้อหาท่ีนําเสนอในส่ือมวลชนสวนใหญเกี่ยวของกับเร่ืองใด    

 อํานาจ ผลประโยชน และความขัดแยง 2.03 1.253 คอนขางนอย 

 บันเทิงและสารบันเทิง 1.62 0.853 คอนขางนอย 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ) 
 

ประเด็นท่ีศึกษา Mean  Std. 
Deviation 

ความหมาย 

 ความเปนอยูของปจเจกชน สังคม และประชาชาติ 2.76 1.116 คอนขางมาก 

 ความรูและวิทยาการ 2.73 1.256 คอนขางมาก 

3. จุดยนืท่ีใชในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อตอบสนองผูรับสาร    

 พื้นที่เมือง ชนบท หรือภูมิศาสตร 2.39 1.117 คอนขางนอย 

 ความรวดเร็ว ความสด และความทันสมัย 3.38 0.983 สูงมาก 

 ภูมิหลังของคนไมวาเพศ อายุ และสถานภาพเศรษฐกจื
สังคม 

2.10 1.058 คอนขางนอย 

4. ความผิดท้ังท่ีเปนคดีและไมเปนคดีท่ีส่ือมวลชนมักเขาไป
 เกี่ยวของมากที่สุด 

   

 หม่ินประมาท 2.88 1.109 คอนขางมาก 

 การละเมิดสิทธิสวนบุคคล 3.06 1.068 คอนขางมาก 

 การลิขสิทธ์ิ และทรัพยสินทางปญญา 2.11 1.064 ปานกลาง 

5. มาตรการสงเสริมความรับผิดชอบของวงการส่ือมวลชน    

 ความรับผิดชอบตอตนเอง 3.11 1.188 คอนขางมาก 

 การตั้งผูตรวจสอบท่ัวไป (Media ombudsman) 1.77 1.057 คอนขางนอย 

 การมีสถาบันเปนกลางดูแล เชน กสช.หรือ สภาวิชาชีพ 2.38 1.160 ปานกลาง 

 การจัดใหมีประชาพิจารณในบางโอกาส 1.86 1.005 คอนขางนอย 

 
ท่ีมา:  สุรพงษ โสธนะเสถียรและโกศล สงเนียม การบริหารงานวิทยกุระจายเสียง (2551, น.76) 
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 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยาง 201 ตัวอยาง ในเร่ืองของการกําหนดเนื้อหาใน
ส่ือวิทยุกระจายเสียง พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตร มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังหมดในเร่ืองของแนวปฏิบัติท่ีสําคัญในการนําเสนอขอเท็จจริงหรือความคิดในส่ือ
วิทยุกระจายเสียงเปนการใหความจริงอยางตรงไปตรงมามากท่ีสุด (Mean=2.89) โดยถือวาเปน
ระดับคะแนนคอนขางมาก รองลงมาเปนการใหการเรียนรู (Mean=2.25) โดยมีน้ําหนักในระดับ
ปานกลาง สวนท่ีเห็นวาเนื้อหาที่นําเสนอในส่ือวิทยุกระจายเสียงเนนการจัดระเบียบและลําดับ
ความสําคัญ (Mean=2.00) และการควบคุมระดับการรับรูทัศนคติ (Mean=1.76) คอนขางนอย และ
การชวนเช่ือชักจูงใจ (Mean=1.39) ในระดับท่ีนอยมาก 
 สําหรับเนื้อหาสวนใหญท่ีนําเสนอผานวิทยุกระจายเสียง กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความเห็นวาส่ือวิทยุกระจายเสียงมุงเนนการนําเสนอเนื้อหาในเร่ืองความเปนอยูของประชาชนและ
เร่ืองท่ีมีความสําคัญกับประเทศสูงสุด (Mean=2.76) ซ่ึงถือวาอยูในระดับคะแนนคอนขางมาก 
ใกลเคียงกับการนําเสนอเนื้อหาในเร่ืองความรูและวิทยาการ (Mean=2.73) ซ่ึงมีกลุมตัวอยางท่ีมีภูมิ
หลังทางประชาการกลุมผูใหญ ประชากรท่ีมีรายไดพอดีและเหลือเก็บ ผูบริหารระดับตนและระดับ 
กลางข้ึนไป กลุมผูประกอบการวิชาชีพดานวิศวกรรมและเทคนิค รวมท้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง
ขนาดเล็ก เห็นดวยมากท่ีสุด รองลงมาเปนเร่ืองเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับอํานาจ ผลประโยชนและความ
ขัดแยงในสังคม (Mean=2.03) ซ่ึงมีน้ําหนักคอนขางนอยและความบันเทิงและสาระบันเทิงท่ีนอย
มาก (Mean=1.62) 
 ในเร่ืองของจุดยืนการนําเสนอเนื้อหาเพื่อตอบสนองผูรับสารนั้น ปรากฎวากลุมตัวอยาง
ท่ีมีภูมิหลังทางประชากรศาสตรทุกกลุมใหน้ําหนักในเร่ืองความเร็ว ความสด และความทันสมัย
ของเนื้อหาขาวสาร (Mean=3.38) ในระดับคะแนนสูงมาก โดยใหความสําคัญในเร่ืองของพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตรในระดับปานกลาง (Mean=2.39) และภูมิหลังทางดานสถานภาพทางสังคมในระดับ
คอนขางนอย (Mean= 2.10) 
 ทางดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางดานส่ือสารมวลชนของกลุมตัวอยางท่ีประกอบการใน
ส่ือวิทยุกระจายเสียงเห็นวา ความผิดท่ีเปนคดีความและไมเปนคดีความท่ีส่ือมวลชนมักจะเขาไป
เกี่ยวของมากท่ีสุดคือ  การละเมิดสิทธิสวนบุคคล  (Mean=3.06) โดยใหน้ําหนักในระดับท่ี
คอนขางมาก ใกลเคียงกับเร่ืองของการหม่ินประมาท (Mean=2.88) โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย 
อายุในวัยผูใหญ ผูบริหารระดับตนและระดับกลางข้ึนไป ผูประกอบอาชีพทางดานวิชาชีพวารสาร
ศาสตร และผูท่ีประกอบกิจการในสถานีวิทยุขนาดใหญ เห็นวาความผิดท่ีเกี่ยวของกับคดีหม่ิน
ประมาทสูงสุด ท้ังนี้กลุมตัวอยางใหเนนความสําคัญในเร่ืองของการละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพยสิน
ทางปญญาในระดับกลาง (Mean=2.11) 
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 ทางดานมาตรการสงเสริมความรับผิดชอบของส่ือมวลชนนั้น ทุกกลุมตัวอยางมี
ความเห็นสอดคลองโดยเห็นวา ความรับผิดชอบตอตนเอง (Mean=3.11) ของผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนมีความสําคัญท่ีสุด โดยใหน้ําหนักในระดับคอนขางมาก รองลงมาเห็นวาควรจะมี
หนวยงานหรือสถาบันท่ีเปนกลาง (Mean=2.38) เชน กสช.หรือสภาวิชาชีพทําหนาท่ีดูแล โดยมี
น้ําหนักในระดับปานกลาง และเห็นวาควรกําหนดใหมีการจัดประชาพิจารณ (Mean=1.86) และการ
จัดต้ังผูทําหนาท่ีตรวจสอบการทําหนาท่ีของผูประกอบกิจการในส่ือวิทยุกระจายเสียง (Mean=1.77) 
คอนขางนอยดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในตาราง 2.1 (สุรพงษ โสธนะเสถียรและโกศล สงเนียม, 
2551: 77-78) 
 สําหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองของการกําหนดเนื้อหาในส่ือวิทยุกระจายเสียง 
ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ประเภทไดแก 
 1. การแบงประเภทตามเน้ือหาหลักของสถานี (Format Classification) 
  1.1  ประเภทเนื้อหาหลักดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ (Station Format) 
   1.1.1 สถานีขาวและสาระ (News & Talk Station) 
   1.1.2 สถานีเพลง (Music Station) 
   1.2 ประเภทเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย (Program Format) 
   1.2.1  สถานีท่ัวไป (General หรือ Full Service Station) 
   1.2.2  สถานวิทยุเพื่อการศึกษา (Education Station) 
 2. การแบงตามประเภทเน้ือหารายการ (Content Classification) ดังนี้ 
   2.1  รายการแนวขาวสารและสารคดี (News and Reality Program/Non-Fiction) 
   2.2  รายการแนวบันเทิง (Imaginative Program/Fiction) 
   2.3  รายการแนวการมีสวนรวมของผูฟงและวิทยากรรับเชิญ (Audience Oriented 
Program) 
   2.4  รายการโฆษณา (Commercial Program) 
 3. การกําหนดเนื้อหาในรายการขาว  
 จากการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงซ่ึงมี
ความสําคัญเพิ่มมากข้ึน โดยเห็นไดจากการแขงขันทางดานเครือขายขาวตนช่ัวโมงของหลาย
หนวยงาน โดยถายทอดไปยังสถานีวิทยุในสวนภูมิภาค หรือแมแตสถานีวิทยุในสถาบันการศึกษา 
ไดกําหนดสวนงานผลิตรายการขาวไวดวยเชนเดียวกัน นอกจากนั้นขาวตนช่ัวโมงยังเปนแหลง
รายไดสําคัญจากผูสนับสนุนรายการ แตในดานการกําหนดเน้ือหาขาวของแตละสถานีนั้น มีความ
แตกตางกันตามแนวนโยบาย ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของหลายหนวยงานไดมอบหมายงานทางดาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือออนไลนใหอยูในความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการขาววิทยุดวย 
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 4. การจัดผังรายการวิทยกุระจายเสียง 
 การจัดผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการบริหาร
จัดการ กลยุทธ และทิศทางขององคการ โดยการวางแผนการจัดผังรายการใหสอดคลองกับผูฟงท่ี
เปนกลุมเปาหมาย อันจะสงผลในดานความนิยมและรายไดของสถานี ซ่ึงจะข้ึนอยูกับอํานาจการ
บริหาร นโยบายของแตละสถานี และเปาหมายของแตละองคการ จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา 
แตละสถานีใหความสําคัญกับการปรับผังรายการตามชวงเวลา เชน เร่ิมตนปปฏิทิน หรือปงบ 
ประมาณ การปรับผังรายไตรมาส หรือการปรับผังตามกลยุทธการแขงขัน การสรางความแตกตาง 
โดยมีการประเมินผลตามระยะเวลา ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2  แนวทางการจัดผังรายการของสถานีวิทยุท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
 

ระยะเวลา องคการ อํานาจ เหตุผล 

ปรับทุกปปฏิทิน บริษัท คลิก วีอารวัน เรดโิอ ผูบริหารระดับสูง การแขงขัน / ความนิยม 

 สถานีวิทยุจุฬาฯ คณะกรรมการบริหาร ปรับเนื้อหารายการให
ทันสมัย 

 สถานีวิทยุ ม.ก. คณะกรรมการบริหาร ปรับเนื้อหารายการ 

ตามสถานการณ สวท. ผูบริหารระดับสูง นโยบายภาครัฐ /การเมือง 

 สทบ. ผูบริหารระดับสูง สถานการณแวดลอม 

 INN ผูบริหารระดับสูง ความนิยม / สวนแบง
รายได 

 รุงสยาม ผูบริหารระดับสูง ผูสนับสนุนรายการ 

 ครีเอทีฟ ผูบริหารระดับสูง ผูสนับสนุนรายการ 

 อสมท. ผูบริหารระดับกลาง ความนิยม / สวนแบง
รายได / สรางความ
แตกตาง 

 RK Media ผูบริหารระดับสูง ความนิยม / ผูสนับสนุน 

ปรับตามปงบประมาณ สถานีวิทยุศึกษา คณะกรรมการบริหาร งบประมาณ / ความนิยม 
 

ท่ีมา:  สุรพงษ โสธนะเสถียรและโกศล สงเนียม (2551, น.77-78) 
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 จากตาราง 2.2 พบวา จากสถานีวิทยุท่ีเปนกลุมตัวอยาง 11 สถานีมีการบริหารรูปแบบ
รายการในลักษณะเนื้อหาหลักทางดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ (Station Format) จํานวน 3 รายการ
ไดแก บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) บริษัท คลิก เรดิโอ จํากัด และ บริษัท ไอ เอ็น เอ็น มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด ซ่ึงเปนผูบริหารจัดการสถานีวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังในรายการประเภทขาว 
และประเภทสาระ (News & Talk Radio) และคล่ืนเพลงและดนตรี (Music Radio) สวนกลุมตัวอยาง 
อีก 8 ราย เนนการบริหารรูปแบบรายการประเภทท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย เนื่องจากเปนสถานีขนาด
เล็ก และมีพันธกิจทางดานการใหบริการสาธารณะเปนหลัก 
 ประเภทเน้ือหารายการของแตละสถานีเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของการจัดต้ังสถานี
วิทยุแตละประเภท สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐจําเปนตองให
ความสําคัญกับเนื้อหาทางดานขาวสารและสาระเปนหลัก องคการที่ดําเนินการในเชิงพาณิชย
จําเปนตองมุงเนนเปาหมายเชิงรายได โดยจะใหความสําคัญกับเนื้อหาประเภทบันเทิงเปนหลัก 
ยกเวน บริษัท ไอ เอ็น เอ็น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด ท่ีมุงผลิตเนนหาประเภทขาวสาร สาระ และการมี
สวนรวมของผูฟง และทุกสถานีมีประเภทเน้ือหาโฆษณาอยูในผังรายการไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 การกําหนดเนื้อหาส่ือในรายการประเภทขาวของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดใหญให
ความสําคัญกับความรวดเร็ว ความสด บนพื้นฐานของความถูกตองเปนจริง โดยขาวตนช่ัวโมงจะ
เนนขาวเดนสถานการณท่ีเกิดข้ึนลาสุด รายงานความคืบหนาของประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจของสังคม 
และบริหารเวลาสําหรับพื้นท่ีโฆษณา ซ่ึงถือเปนรายไดสําคัญของสถานี ท่ีถายทอดผานขาวตน
ช่ัวโมงยังเครือขายในภูมิภาค ขณะท่ีการผลิตและการนําเสนอขาวของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาด
เล็กจะทําหนาท่ีรายงานขาวเฉพาะดาน เชน การศึกษา การเกษตร หรือรายงานกิจกรรมของผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนการเสริมเนื้อหาจากขาวกระแสหลักท่ีสามารถรับไดจากส่ือประเภทอ่ืนๆ 
  การจัดผังรายการของแตละสถานีวิทยุข้ึนอยูกับอํานาจของผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการเปนหลัก โดยสถานีในเชิงพาณิชยจะปรับผังเพื่อใหไดรับความนิยม สรางความ
แตกตางจากคูแขงขันเปนหลัก โดยขึ้นอยูกับสถานการณมากกวากําหนดเวลาแนนอน สวนสถานี
วิทยุสถาบันการศึกษาเปนการปรับตามรอบป เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายการใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับความสนใจกับผูฟง ยกเวนสถานีวิทยุศึกษาท่ีกําหนดปรับผังตามปงบประมาณ คือ
ในชวงตุลาคมของป   
 จากแนวคิดดานขาวและการบริหารจัดการขาว ท่ีระบุนิยามของคําวา ประเด็นขาว หรือ
การจับประเด็นผูส่ือขาวและบรรณาธิการ ตลอดจนประเภทของประเด็นขาวท่ีเปนไปตามเหตุการณ 
ตามสายงานขาว และการสมมติฐาน รวมท้ังการบริหารงานขาว กลาวคือ ผูส่ือขาวจะสงขอมูลซ่ึง
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เปนประเด็นขาวอยางถูกถวนและตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาใชอางอิงในการศึกษาการ
บริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ 

 
2.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-Setting Theory) 
 สําหรับการปฎิบัติหนาท่ีของบรรณาธิการและผูส่ือขาวนั้นเปนไปตามแนวความคิด 
เกี่ยวกับทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-Setting Theory) ซ่ึงเร่ิมจากท่ี วอเตอร ลิพพแมน 
(Water Lippman) ใชคําวา “Picture in Our Heads” ในป ค.ศ. 1992 เขาเสนอความเห็นวา ส่ือมวลชน
มีบทบาทสําคัญชวยใหประชาชนรับทราบ และเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณภายนอก ซ่ึงตามปกติ
ประชาชนไมมีโอกาสสัมผัสดวยตนเอง ในป ค.ศ. 1925 โรเบิรต เอซรา พารค (Robert Ezra Park)  
ช้ีถึงอิทธิพลของการเสนอขาวทางหนังสือพิมพที่มีตอชุมชนตางๆ  
 ตอมาในป ค.ศ. 1942 นักสังคมวิทยา พอล ลาซาเฟลด (Pual LaZafeld) และคณะไดทํา
การวิจัยบทบาทและหนาท่ีของส่ือมวลชนในการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และอธิบาย
ใหเห็นถึงผลสําคัญของส่ือมวลชนในการรณรงคหาเสียง  
 การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดวาระนั้น มุงวิเคราะหหนาท่ีหรือผลของส่ือมวลชนในดาน
ขาวสาร (Information) แทนการชักจูง (Persuasion) สมมติฐานสําคัญกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
การที่ส่ือมวลชนเลือกเนนประเด็นสําคัญของหัวขอ (Topic) หรือปญหา (Issue) ในการรายงาน
ขาวสารกับการท่ีผูรับสารหรือมวลชนตระหนักถึงสาระสําคัญของหัวขอประเด็นหรือปญหาตางๆ  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดวาระนี้แทนท่ีจะเนนการเปล่ียนแปลงทัศนคติและความเห็น
ตามแนวความคิดสมัยเกา กลับมุงวิเคราะหวิวัฒนาการของความคิด (Cognition) เกี่ยวกับปญหาใด
ปญหาหนึ่ง หากมองดานการส่ือสารหมายถึง การเนนความสําคัญของหนาท่ีในดานการเสนอ
ขาวสาร (Information) มากกวาหนาท่ีในการชักจูง (Persuasion) ตามแนวคิดนี้ถือวาส่ือมวลชนเปน
ผูกําหนด (Set) วาระการประชุม (Agenda) เกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นเร่ืองตางๆ ประชาชนผูรับ
สารท่ัวไปเปรียบเสมือนผูเขารวมประชุม จึงยอมจะทราบหรือตระหนักถึงปญหาหรือประเด็น
ปญหาตางๆ ตามท่ีกําหนดในวาระนั้น 
 การแพรกระจายขาวสารจากส่ือมวลชนสูสมาชิกในสังคม นอกจากจะกอใหเกิด
ชองวางทางขาวสาร หรือมีความเหล่ือมลํ้าทางขาวสารความรูในหมูประชากรกลุมตางๆ แลว ยัง
กอใหเกิดผลตอประชาชนในกลุมสาธารณะตางๆ ดานการรับรูการใหความสนใจ และการให
ความสําคัญตอประเด็นเหตุการณขาวประจําวันตางๆ ท่ีส่ือมวลชนนําเสนอเขมขนมากนอยในระดับ
ตางดวยผลในเชิงความคิด (Cognitive effects) นี้เกิดจากบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนท่ีเรียกวา การ
กําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting Function of Mass Media) (พีระ จิระโสภณ, 2552: 52) 
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 ทฤษฎีบทบาทและผลของส่ือมวลชนในการกําหนดวาระขาวสารนั้น มีรากฐานมาจาก
แนวคิดดังเดิมท่ีกลาวถึงโดย วอเตอร ลิพพแมน ในหนังสือ Public Opinion (Lippman, 1992) ดวย
บทบาทในการสรางภาพในหัวสมองท่ีถูกแตมแตงจากการรับรูผานประสบการณทางออมท่ีนําเสนอ
โดยส่ือมวลชน โคเฮน (Cohen, 1963) นําเแนวคิดของลิพพแมนมาใชในการวิเคราะหบทบาท การ
กําหนดวาระขาวสารของส่ือมวลชน โดยอธิบายแนวคิดนี้วา "หนังสือพิมพ (ส่ือมวลชน) มีบทบาท
ความสําคัญมากกวาการเปนผูเสนอขาวสารและความคิดเห็นเทานั้น ส่ือมวลชนอาจไมประสบ
ความสําเร็จอยางมากนักในการบอกใหประชาชนคิดอยางไร (what to think) แตมักจะประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการบอกใหประชาชน (ผูอานหนังสือพิมพ) คิดเกี่ยวกับอะไร (What To 
Think about)" 
 ในการทํางานของส่ือสารมวลชนท่ีตองมีการเลือกเร่ืองหรือประเด็นในการนําเสนอขาว 
ทําใหส่ือมีบทบาทในการเปนผูกําหนดกรอบของเร่ืองราวท่ีนําเสนอและประเด็นโตแยงแสดง
เหตุผลของสังคม ส่ือมวลชนจึงถูกมองวาเปนผูทําหนาท่ีกําหนดประเด็นใหแกสังคม (Agenda 
Setting) เร่ืองใดท่ีส่ือนํามาเผยแพรมาก ก็มีน้ําหนักมาก และกลายเปนประเด็นใหญของสังคม หรือ
ท่ีเรียกวาเปนวาระทางการเมือง หรือท่ีเรียกวาเปนวาระทางการเมืองและสังคม (Social and Political 
Agenda)  
 แม็คคอมบส และ ชอว (McCombs and Shaw, 1972, อางถึงใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 
2547 น. 12-13) ไดช้ีใหเห็นวา การทํางานของส่ือมวลชนในลักษณะของการกําหนดวาระนั้นมีอิทธิพล 
อยางมากตอวิธีคิดและวิธีการมองโลกของพวกเราทุกคน พลังท่ีสําคัญอยางยิ่งของส่ืออยูท่ีความ 
สามารถในการเปล่ียนแปลงการรับรู และความเขาใจของปจเจกบุคคล  
 แม็คคอมบส และ ชอว ไดศึกษาแนวคิดนี้ดวยวิธีวิจัยเชิงประจักษ และพบวา ผูอาน
หนังสือพิมพไมเพียงแตไดรับรูวามีประเด็นอะไรที่นําเสนอผาน แตยังรับรูถึงความสําคัญมากนอย
ของแตประเด็นท่ีนําเสนอดวย โดยรับรูไดจากจํานวนหรือปริมาณความถ่ีของขาวสารในประเด็น
นั้นๆ รวมทั้งตําแหนงท่ีขาวสารปรากฏในส่ือวาโดดเดนสําคัญแคไหน ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร 
ตกแตงของส่ือดังกลาวนี้คือการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ใหกับผูรับสารในสังคม 
 การวิจัยในชวงป 1970 เกี่ยวกับการกําหนดวาระขาวสารมักเปนเร่ืองการรณรงคทาง
การเมือง โดยผูสมัครรับเลือกตั้งมักเช่ือมโยงตนเองกับประเด็นสาธารณะท่ีกําลังเปนวาระที่สนใจ
และมีความสําคัญในสังคมขณะนั้น นักการเมืองมักเปนผูเสนอวาระขาวสารของประชาชนชาว
อเมริกันในชวงนั้น โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณขาวอ่ืนๆ และไดเสนอแบบจําลองท่ีแสดงบทบาท
ของส่ือมวลชนกับผลตอการรับรูเร่ืองนั้นสําคัญมากดวย ดังภาพขางลางนี้ (ขนาดของความยาวของ
แทงแนวนอนแสดงถึงความสําคัญท่ีส่ือมวลชนกําหนด และขนาดเคร่ืองหมาย X แสดงถึงความ 
สําคัญท่ีผูรับสารรับรู)  
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ภาพท่ี 2.7  แบบจําลองการกาํหนดเร่ืองท่ีพจิารณาจากแมคคอมส และ ชอว  
 
ท่ีมา:  พีระ จิระโสภณ (2552, น. 52) 
 
 จากแบบจําลองนี้อธิบายไดวา X1-X6 คือประเด็นปญหาหรือหัวขอตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ส่ือมวชนไดหยิบยกมานําเสนอใหประชาชนทราบและเนนแตละเร่ืองมากนอยแตกตางกัน 
(แสดงตามรูปแทงแนวนอน) ผลคือ ประชาชนรับรูประเด็นเร่ืองเหลานั้นแตกตางกัน ประเด็นใด
ไดรับการนําเสนอมากจะไดรับการพิจารณาเปนหัวขอเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากดวยเชน ขนาดของ 
X1, X4, X6 สวนประเด็นอ่ืนๆ เชน X2, X3, X5 จะมีความสําคัญรองลงไป  
 นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามเกี่ยวกับความหมายของการกําหนดวาระขาวสาร
โดยส่ือมวลชน เชน "People tend to include from their cognitions what the media include or 
exclude from their content"  
 “การท่ีประชาชนจะเอาอะไรมาคิดหรือไมเอามาคิดในสมองในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มักเกิด
จากท่ีส่ือมวลชนนําเสนอหรือไมนําเสนอเร่ืองนั้นๆ ในทํานองเดียวกัน” 
 "The mass media force attention to certain issues. They build up public images of 
political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass 
should think about, know about, have feeling about." เคิรท แลง และ แกลดีส เองเกล (Kurt Lang 
and Gladys Engel, 1959, อางถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2552) 
 "ส่ือมวลชนมักกระตุนใหประชาชนสนใจในบางเร่ือง บางประเด็นเปนพิเศษ สราง
ภาพลักษณในสาธารณะใหกับนักการเมืองบางคน ส่ือมวลชนนําเสนอเร่ืองราวส่ิงตางๆ อยาง 
ตอเนื่อง ช้ีนําใหปจเจกบุคคลในสังคมมวลชนวาควรคิดในเร่ืองอะไร ควรรูในเร่ืองอะไร และความ
มีความรูสึกเกี่ยวกับอะไร" 
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 นอกจากนี้ แม็คไควล และ วินดาหล (McQuial & Windahl, 1986, อางถึงใน อุบลรัตน 
ศิริยุวศักดิ์, 2547: 14) ยังไดโตแยงวาตองมองลึกลงไปวาวาระตางๆ ท่ีส่ือนําเสนอนั้นมีท่ีมาจากใคร
บาง เชน วาระอาจถูกกําหนดโดยสถาบันหรือองคกรทางการเมืองอยางพรรคการเมือง หรืออาจถูก
กําหนดโดยกลุมพลเมือง หรือกลุมนักธุรกิจ หรือปจเจกบุคคล ซ่ึงแตละกลุมก็มีวัตถุประสงคในการ
กําหนดวาระของตนที่แตกตางกันออกไป แม็คไควล และ วินดาหล ตองการช้ีใหเห็นวา สถาบัน
หรือองคกรอยางพรรคการเมืองกําหนดวาระผานส่ือเพื่อใหการสรางสาธารณมติในเร่ืองท่ีพรรค
ตองการ ในขณะท่ีถาเปนวาระท่ีกําหนดข้ึนโดยกลุมพลเมืองหรือปจเจกบุคคล เปนการกําหนดวาระ
เพ่ือส่ือสารจากคนขางลางไปสูกลุมชนช้ันนําในทางสังคมและการเมือง แม็คไควล และ วินดาหล 
เสนอวาลักษณะการกําหนดวาระเชนนี้  นาจะเรียกวาเปนการทํางานแบบสองบทบาทของส่ือมวลชน 
(Dual Role Model) 
 

 
ภาพท่ี 2.8  การกําหนดวาระแบบสองบทบาทของส่ือมวลชน 
 
ท่ีมา:  (McQuial & Windahl’s 1986 (อางถึงใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547, น. 15) 
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 ดังนั้น การกําหนดวาระขาวสารของส่ือมวลชนซ่ึงมีความสําคัญตอการรับรูของ
สาธารณชน จึงตองมองอยางแยกแยะดวยวา เปนการกําหนดวาระขาวสารของใคร เพื่อส่ือสารไปยัง
คนกลุมใด 
 ประการสุดทาย แม็คไควล และ วินดาหล ยังใหเสนอใหพิจารณาวา นอกจากจะตอง
จําแนกใหเห็นวาใครเปนผูริเร่ิมในประเด็นในการกําหนดวาระแลว ยังตองมองดูวาส่ือมวลชน
นําเสนอวาระเหลานั้นดวยความสนใจในประโยชนสาธารณะของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง หรือวา
เปนการใหความรวมมือกับชนช้ันนําและกลุมการเมืองท่ีมีอํานาจอยูในสังคมเพื่อสรางมติท่ีจะเปน
ประโยชนตอชนช้ันนําเทานั้น  
 นอกจากนี้ การกําหนดวาระหรือประเดน็ทางการเมืองและสังคมของส่ือ ยังอาจแบงยอย
ออกเปนการกําหนดวาระระดับจุลภาค (Micro-Agenda-Setting) และกําหนดวาระระดับมหภาค 
(Macro-Agenda-Setting) การกําหนดวาระแบบจุลภาค หมายความวา ส่ือสามารถมีอิทธิพลตอการ
รับรู ความเขาใจ และวิธีการมองโลกในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งผานตัวเนื้อหาและดวยวิธีการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารนั้นๆ อยางเฉพาะเจาะจง สวนการกําหนดวาระระดับมหภาคนั้น ส่ือโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งส่ือวิทยุและโทรทัศนมีศักยภาพในการเปนผูสรางภาพ ทัศนคติ และอคติตอเร่ืองตางๆ อยางเปน
ระบบตอเนื่องเพ่ือประโยชนขององคกรหรือสถาบันส่ือสารมวลชนเอง เชน เพื่อผลประโยชนใน
ดานธุรกิจของส่ือในระบบพาณิชยนิยมและทุนนิยม (ฟงคเฮาเซอร และชอว, Funkhouser and 
Shaw, 1990, อางถึงในอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547: 16)  
 การชูประเด็น (Priming) และการสรางกรอบการรับรู (Framing) กับการกําหนดวาระ
ขาวสาร  
 การกําหนดวาระขาวสารเปนแนวความคิดเกี่ยวกับผลส่ือมวลชนในการกําหนดการรับรู
ของเราวาประเด็นอะไรเปนเร่ืองสําคัญในเวลานี้ การชูประเด็นเปนบทบาทส่ือมวลชนท่ีเบนความ
สนใจของเราใหหันเหไปทางใดทางหนึ่ง ประเด็นบางประเด็นท่ีส่ือมวลชนใหความสนใจมีอิทธิพล
ทําใหเราประเมินบุคคลหรือสถานการณใดๆ โดยใชมาตรฐานจากประเด็นท่ีรับรูผานส่ือมวลชน
ขณะนั้นและมองขามประเด็นอ่ืนๆ ไป เชน ในการเลือกต้ัง ส่ือมวลชนอาจใหความสําคัญชูประเด็น
เกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวหรือเร่ืองอ้ือฉาวของนักการเมือง ทําใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังพิจารณา
ตัดสินใจเลือกต้ังนักการเมืองนี้จากเร่ืองสวนตัวมากกวานโยบายหรือความสามารถทางการเมือง
อ่ืนๆ เปนตน 
 จากงานวิจัยในสงครามอาวเปอรเซีย เม่ือป ค.ศ. 1990-1991 พบวาการเสนอขาวสาร
ของส่ือมวลชนเกี่ยวกับสงคราวคร้ังนี้เปนวาระขาวสําคัญในสังคมอเมริกัน ทําใหการประเมิน
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ประธานาธิบดี จอรจ บุช จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกันขณะนั้นไดรับ
คะแนนสูง โดยนโยบายตางประเทศเร่ืองสงครามอาวนี้มีน้ําหนักสูงสุด ท้ังๆ ท่ีกอนเกิดสงคราม
น้ําหนักดานการบริหารเศรษฐกิจมีน้ําหนักสูงสุด (เอียนการ และ ไซมอน, Iyengar and Simon, 
1993) ซ่ึงแสดงใหเห็นวานอกจากการกําหนดวาระขาวสารแลว ส่ือมวลชนยังมีบทบาทในการเลือก
กําหนดความสําคัญในประเด็นตางๆ ไดดวย และสงผลไปถึงการรับรูของประชาชนท้ังในทางบวก
หรือลบตอส่ิงนั้นๆ ได 
 Serverin and Tankard Jr (2001) ไดใหคํานิยามคําวา  การชูประเด็น  (Priming) คือ 
“กระบวนการซ่ึงส่ือมวลชนมุงใหความสนใจตอประเด็นบางอยางหรือบางเรื่อง แตละเลยหรือไม
สนใจดานอ่ืนๆ สงผลใหมาตรฐานท่ีประชาชนใชในการประเมินบุคคล (เชน ผูสมัครเลือกต้ัง) หรือ
ส่ิงตางๆ เปล่ียนแปลงไปตามท่ีส่ือใหความสําคัญ” 
 นอกจากแนวคิดการกําหนดวาระขาวสารจะเกี่ยวของกับการชูประเด็นแลว อาจพิจารณา 
ตามแนวคิด Framing หรือการกําหนดกรอบรับรูของส่ือมวลชนไดอีกดวย การกําหนดกรอบ
ความคิดของส่ือมวลชนนี้มองไดในมติของเนื้อหาและรูปแบบ วิธีการนําเสนอ หรือมติดานความคิด 
(Cognitive) และมติดานความรูสึก (Affective) ส่ือมวลชนสามารถกําหนดเน้ือหาและวิธีการ
นําเสนอวาจะเบนความสนใจไปในหัวขออะไร และในหัวขอนั้นจะใหความสนใจประเด็นไหน 
อยางไร และรูสึกอยางไร แม็คคอมบส และ เอสตราดา (McCombs and Estrada, 1997) นําบทบาท
และอิทธิพลส่ือมวลชนท่ีเปนท้ัง Agenda Setting, Priming และ Framing มาขยายความหมายของ
การกําหนดวาระขาวสารจากสารท่ี โคเฮน (Cohen) เคยกลาวไวมาพูดใหมวา ”The media may not 
only tell us what to think about, they also may tell us how and what to think about it, and even 
what to do about it” นั่นคือส่ือไมใชแคบอกเราใหคิดเร่ืองอะไร แตยังบอกใหเราคิดอยางไร แถมยัง
แนะใหวาเราควรเขาไปเกี่ยวของอยางไรดวย 
 Tankard et al. (1991) นิยามการสรางกรอบของส่ือมวลชน (Media Framing) วา เปน
การจัดระเบียบขาวสารของส่ือมวลชนดวยกลวิธีการเลือกสรร (Selection) การเนน (Emphasis) การ
เจาะจง (Exclusion) และการขยายตกแตง (Elaboration) อยางไรก็ดี เขาเห็นวาการสรางกรอบของ
ส่ือมวลชนซ่ึงทําใหดูนาเช่ือถือสมจริงนาสนใจน้ัน อาจจะอันตรายกวาการลําเอียงของส่ือมวลชน
เสียอีก เพราะการลําเอียงสามารถเห็นไดชัดเจนกวา แตการ Framing กําหนดความจริงจากขอเท็จจริง 
ท่ีดูสมจริง แตเปนความจริงเพียงในกรอบท่ีส่ือมวลชนกําหนดเทานั้น 
 การสรางกรอบรับรูนี้ตนตออาจมาจากแหลงขาว แลวใชส่ือมวลชนเปนเคร่ืองมือใน
การเผยแพร เชน นักการเมือง นักประชาสัมพันธ มักจะเช่ียวชาญในเร่ืองนี้ สวนผูเฝาประตูขาวสาร
ในส่ือมวลชนโดยท่ัวไปก็ทําหนาท่ีสรางกรอบการรับรูขาวท่ีรายงานตอสาธารณะ ผานกระบวนการ
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เลือกสรร ตกแตง เขียนพาดหัวขาว เขียนความนํา สวนในบทความก็ใชการดึงขอความหรือคําพูดมา
เนนเพื่อนําความสนใจไปสูประเด็นนั้นๆ เปนตน 
 ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารมาใชในการศึกษาวา สถานีวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลน มีการกําหนดกรอบเร่ืองราวการนําเสนอ และการคัดเลือกขาวสารท่ีมีความสําคัญ วามี
ผลตอการเปล่ียนแปลงการรับรูขาวสารของคนในสังคมและเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของ
การเปนส่ือเพ่ือสาธารณะ 
 
2.4  แนวคิดเร่ืององคกรส่ือสารมวลชนดานการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service 
Broadcasting) 
 ในการพิจารณาการทําหนาท่ีส่ือควรดูท่ี เจตนารมณ (Purpose) เปนหลักซ่ึงจะเปนเครื่อง 
ช้ีนําพฤติกรรมขององคกรดวย หนวยงานวิจัยดานการกระจายเสียงของอังกฤษ คือ Broadcasting 
Research Unit (BRU) โดย มารค ราบอย (Marc Raboy, อางถึงใน กิตติมา ชาญวิชัย, 2548, น. 25-
26) ไดพยายามอธิบายความหมายของการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะโดยเอาเจตนารมณขององคกร
เปนท่ีตั้งไวดังนี้   
 1. ตองเขาถึงคนทุกคน (ในทางภูมิศาสตร) 
 2. นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนรสนิยมและความสนใจของทุกคน 
 3. ใหความสนใจกับคนกลุมนอยเปนพิเศษ 
 4. ชวยสรางความรูสึกแหงชุมชน และเอกลักษณแหงชาติ 
 5. ปลอดจากผลประโยชน 
 6. รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ 
 7. แขงขันเพื่อรายการที่มีคุณภาพไมใชแขงขันเพื่อแยงจํานวนผูชุม 
 8. มีแนวทางการดําเนินงานท่ีใหอิสระภาพแกผูผลิตมากกวาการควบคุมผูผลิต 

วัตถุประสงคขององคกรส่ือสารมวลชนดานการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ 
วัตถุประสงคขององคกรส่ือสารมวลชนเพื่อสาธารณะ ควรจะตองสอดคลองกับ

เจตนารมณขององคกร รวมไปถึงการเช่ือมโยงไดกับกระแสความเปนไปของขอมูลขาวสารในแต
ละยุคสมัย ในภาพรวมการดําเนินกิจการส่ือสารมวลชนดานการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะควร
บรรลุวัตถุประสงค 3 ประการคือ  
 1. ตองมีเจตนาที่แตกตางจากภาคเอกชน จึงจะชวยขยายโอกาสและใหอํานาจในการ
เลือกแกผูรับสาร ทําใหผูรับสารมีรายการใหเลือกหลากหลายข้ึน 
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 2. ตองมีขนาดใหญพอท่ีจะสามารถสงอิทธิพลในทางบวกตอคุณภาพและพฤติกรรม
ของส่ือกระจายเสียงของประเทศท้ังระบบ 
 3. ตองออกอากาศเปนเครือขายเช่ือมโยงท่ัวประเทศ เปนชองท่ีประชาชนทุกคนเขาถึง
ได เพื่อทําหนาท่ีเปนเคร่ืองชวยถวงมิใหเกิดปญหาท่ีผูรับสารถูกส่ือสมัยใหมแยกกระจายเปนคน
กลุมเล็กกลุมนอย (Fragmentations) ขาดการรับรูรวมกัน (Common Knowledge) และความรูสึกนึก
คิดท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหวัฒนธรรม คานิยม และวิถีการดําเนินชีวิตแต
ดั้งเดิมของสังคมแตกสลายไป 
 แนวคิดของ British Peacock Report (1986) อางถึงใน  วิภา อุตมฉันท, 2541: 204) 
อธิบายวา ส่ือสาธารณะ คือ “ความพยายามเปล่ียนแปลงใหนโยบายสาธารณะเปนตัวกําหนด
รูปแบบรายการแทนที่จะเปนกฎเกณฑทางการคา” ซ่ึงสอดคลองกับ เคฟ และ บราวน (Cave and 
Brown, 1990 and 1996) ท่ีมองวา การกระจายเสียงควรจะมีวัตถุประสงคมากกวาการใหความ
บันเทิงแกผูชมและผูฟง และมิไดแสวงหากําไรสูงสุดใหแกผูผลิตเชนเดียวกับส่ือเชิงพาณิชย  
(นวลนอย ตรีรัตน และกนกศักดิ์ แกวเทพ (บรรณาธิการ), 2547, น. 172-210) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
พื้นฐานของส่ือสาธารณะท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แอทคินสัน และ ราบอย (Atkinson and Raboy, 1997) ได
สรุปถึงแรงผลักดัน 3 ประการท่ีทําใหเกิดส่ือสาธารณะข้ึน ดังนี้ 
 ประการแรก คือ ปจจัยทางเทคนิค เนื่องจากคล่ืนความถ่ีเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด จึง
เปนหนาท่ีของรัฐในการเขามาจัดสรรทรัพยากรนี้ใหมีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อผลประโยชน
ของสวนรวม  
 ประการท่ีสอง เนื่องจากความสําคัญของระบบกระจายเสียงท่ีมีศักยภาพสูงตอระบบ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา หากประชาชนในประเทศใดไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและสมบูรณแลว (Perfect Information) รัฐบาลของประเทศนั้นยอมไม
สามารถควบคุมระบบส่ือสารเพ่ือใชในทางมิชอบได   
 ประการสุดทาย มาจากความไมเช่ือม่ันในกลไกตลาดวาจะทําใหระบบการกระจายเสียง
เปนไปเพื่อการบริการสาธารณะได เนื่องจากหากปลอยใหส่ือมวลชนอยูในการครอบครองของนัก
ธุรกิจหรือกลุมทุน ส่ือนั้นยอมมุงผลิตเนื้อหาเพื่อใหมีผูชมรายการมากท่ีสุด ดังนั้น ระบบการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชนสาธารณะ จึงไมสามารถเปนระบบธุรกิจท่ีมุงหวังกําไรสูงสุดได   
 คุณลักษณะและบทบาทของส่ือกระจายเสียงสาธารณะ  
 แบรนทส และ ซุน (Brants and Siune) ไดสรางกรอบกวางๆ เปนเกณฑท่ีใชพิจารณาดู
องคกรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ ซ่ึงอยางนอยควรจะตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญดังตอไปน้ี (บาร
เคอร, Barker, 1997: 32)  
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 1.  มีหนาท่ีตองรายงานตรงตอตัวแทนทางการเมืองของประชาชน ผานองคกรบริหารของ
ระบบเพื่อสาธารณะน้ัน  ๆ 
         2.  มีเงินรายไดบางสวนจากสาธารณะ 
 3.  มีการควบคุมดานเนื้อหา      
 4.  ใหบริการท่ีท่ัวถึงเพื่อพลเมืองของสังคม 
 5.  มีความสามารถในการปองกันตัวเองจากการแขงขันไดในระดับหนึ่ง 
 ในทัศนะของ Graham and Davies (1997 อางถึงใน วิภา อุตมฉันท, 2544, น. 244-247) 
ช้ีใหเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของส่ือสาธารณะวา ตองมีขนาดใหญตองเปนเครือขายระดับ 
ประเทศ และตองเปนอิสระจากการเมืองและธุรกิจ โดยมองวาส่ือสาธารณะจะตองเปน “ศูนยกลาง
แหงความเปนเลิศ” (Center of Excellence) ท่ีตองดําเนินการผลิตรายการและออกอากาศดวยตัวเอง 
เปนผูวางมาตรฐานใหกับตลาด และสามารถกระตุนส่ือกระจายเสียงทั้งระบบซ่ึงศูนยกลางเชนนั้น
สามารถมีมากกวาหนึ่งแหง อยางนอยจะตองมีสักองคกรหนึ่งท่ีมีขนาดใหญและมีกิจการท่ีรวมศูนย
ในแนวต้ัง เพราะองคกรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะตองสนใจงานทุกดานท่ีเกี่ยวของกับการ
กระจายเสียง เชน การฝกอบรม การผลิต การวางผังรายการ และการออกอากาศ นอกจากน้ี องคกร
เชนนี้ยังมีหนาท่ีตองพัฒนาและสงตออุดมการณการทํางานไปใหกับบุคลากรภายในองคกรรุนตอๆ 
ไปดวย องคกรท่ีท่ัวโลกยอมรับวา เปนส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ BBC ของอังกฤษ ซ่ึงเปน
องคกรท่ีเปนอิสระ มีรายไดจากคาธรรมเนียมท่ีเก็บจากประชาชน โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
องคกรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะพอจะกลาวไดดังนี้  
 1. ตองมีขนาดใหญ หมายความวา องคกรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะท่ีพึงประสงค  
จะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะสงอิทธิพลตอตลาด หากไมเชนนั้น จะไมสามารถเปนหลักคำประกัน 
ดานคุณภาพใหแกระบบกระจายเสียงท้ังระบบ เพราะรอบๆ องคกรกระจายเสียงเพื่อสาธารณะน้ี 
ประกอบไปดวย  กลุมผูผลิตรายเล็กๆ อีกเปนจํานวนมาก ท้ังผูผลิตส่ือทางเลือก ส่ือทองถ่ิน และส่ือ
เพื่อชุมชนกลุมตางๆ กลุมเหลานี้ตามลําพังของตนเองจะไมสามารถสงอิทธิพลใดๆ ตอสถานีเพื่อ
การคาในตลาด แมวาจะผลิตรายการที่ดีเพียงใดก็ตาม ดังนั้น ขนาดขององคกรกระจายเสียงเพื่อ
สาธารณะจึงมีความสําคัญในแงของความมีพลังการมีอํานาจตอรองในสังคม 
 2. ตองออกอากาศเปนเครือขายระดับประเทศ หมายความวา องคกรกระจายเสียงเพื่อ
สาธารณะท่ีพึงประสงคจะตองออกอากาศเปนเครือขายเช่ือมโยงท่ัวประเทศเปนชองทางท่ี
ประชาชนทุกคนเขาถึงได (Universal Access Channel) จนสามารถสนองความตองการที่หลากหลาย 
ของชุมชน สรางความรูรวม (Common Knowledge) ใหแกพลเมืองของประเทศ แกปญหาความรูท่ี
แยกยอยกระจัดกระจาย ซ่ึงเปนผลจากส่ือเอกชนเพื่อการคาในยุคโลกาภิวัตน  

DPU



50 

 3. ตองเปนอิสระจากอิทธิพลการเมืองและการคา หมายความวา องคกรกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะท่ีพึงประสงคจะตองปลอดจากแรงกดดันทางการคาอยางแทจริง จะตองไมถูกผลักดัน
ใหใชมาตรฐานทางการคาเปนเกณฑในการทํางาน อีกท้ังตองสามารถอยูรอดทางเศรษฐกิจไดดวย
โครงการทางการเงินท่ีม่ันคงและเปนแผนระยะยาวปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง  
 ในกรณีของ BBC มีปจจัยท่ีไดเปรียบหลายดานในการเปนส่ือท่ีพึงประสงคของสังคม 
เพราะออกอากาศเปนเครือขายระดับชาติท่ีเขาถึงไดงาย เปนระบบกระจายเสียงท่ีอุทิศตนใหบริการ
แกสังคม และมีพื้นฐานนาเช่ือถือ มีแรงกดดันจากตลาดนอย มีสถานภาพท่ีเปนอิสระจากท้ังรัฐและ
เอกชน อีริค บาเรนดท (Eric Barendt) นักวิชาการกฎหมายดานการส่ือสารมวลชนจาก University 
College of London (UCL) ในประเทศอังกฤษ ไดใหหลักการเกี่ยวกับโทรทัศนเพื่อบริการสาธารณะ 
วาควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ  
 1. ตองเปนบริการท่ีผูชมทุกกลุมสังคมและทุกพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงได            
 2. มุงสงเสริมรวมท้ังอนุรักษเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติเปนสําคัญ  
 3. เปนอิสระจากการแทรกแซงดานเนื้อหารายการโดยหนวยงานรัฐและผูสนับสนุน 
รายการใดๆ            
 4. มีความเปนกลางในดานรายการ 
 5. มีความหลากหลายทางดานรายการ        
 6. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ  
 หนวยงานวิจัยดานการกระจายเสียงของอังกฤษ (Broadcasting Research Unit: BRU) 
โดย แอทคินสัน และ ราบอย (Atkinson and Raboy, 1997) ไดอธิบายถึงแนวคิดของการกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะวา ตองมีองคประกอบ 8 ประการ ดังตอไปนี้  
 1. สามารถเขาถึงประชาชนในทุกพ้ืนที       
 2. มีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับรสนิยมและความสนใจของทุกคน         
 3. ใหความสําคัญกับชนกลุมนอยเปนพิเศษ            
 4. มีบทบาทในการสรางชุมชนและเอกลักษณของชาติ             
 5. ปราศจากผลประโยชน            
 6. ไดรับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ             
 7. มุงผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเปนสําคัญมากกวาความตองการจํานวนผูชม           
 8. ผูผลิตรายการมีเสรีในการนําเสนอ 
 นอกจากนี้ เมอรด็อค (Murdock, 1997) ยังไดใหความสําคัญกับบทบาทของส่ือสาธารณะ 
ในดานพัฒนาประชาธิปไตย โดยเห็นวาส่ือสาธารณะจะตองมีบทบาทสําคัญ 4 ประการ คือ  
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 1. เปนพื้นท่ีสําหรับการแสดงออกและอภิปรายอยางมีเสรีภาพ ปราศจากอิทธิพลจาก
กลุมทุน และรัฐบาล 
 2.  ทุกคนสามารถเขาถึงพื้นท่ีนี้ไดโดยไมเสียคาบริการ     
 3.  เปนเวทีสําหรับกลุมการเมืองท่ีมีอุดมการณแตกตางกัน สามารถนําเสนอความเห็น
ของตนได         
 4. ผูชมสามารถเขาถึงส่ือสาธารณะในฐานะ “ประชากร” ไมใช “ผูบริโภค” 
 World Radio and Television Council ซ่ึงเปนองคกรของเอกชนอิสระ (Non-Govern-
mental Organization) ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก ยูเนสโก (UNESCO) ไดกําหนดนิยามและหลักการ
ของส่ือสาธารณะไวในแงของหลักการและเนื้อหารายการ ซ่ึงนับเปนกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุม
แนวคิดตางๆ ดังตอไปนี้ในแงของหลักการพืน้ฐาน (Principle) ซ่ึงส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยึดถือไดแก 
 1. เขาถึงประชาชนทุกคน 
 2. มีความหลากหลาย 
 3. มีความเปนอิสระ 
 4. มีความโดดเดนในแงของเนื้อหารายการ (Program Content)  
 5. ใหขอมูลขาวสารที่เปนกลางและเปนประโยชน  
 6. ผลิตรายการเพื่อการบริการและผลประโยชนของสาธารณะ 
 7. ผลิตรายการท่ีมีจุดเดน 
 8. ผลิตรายการดวยตัวเอง 
 9. ผลิตเนื้อหาท่ีนําเสนอเพ่ือสวนรวม  
 ผูวิจัยนําแนวคิดเร่ืององคกรส่ือสารมวลชนดานการกระจายเสียงเพื่อบริหารสาธารณะ 
ซ่ึงมีวิทยุกระจายเสียง BBC ของประเทศอังกฤษเปนตนแบบ มาศึกษาดานการบริหารงานขาววิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงทําหนาท่ีส่ือสาธารณะอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับส่ือสมัยใหม (New media)  
 ส่ือใหม (New media) เปนคําศัพทท่ีผูเช่ียวชาญไดใหคําจํากัดความไวหลากหลาย
รูปแบบ โดยยังไมมีขอสรุปโดยแทจริง วาคําวา New media หรือส่ือใหมนั้นมีคํานิยามวาอยางไร 
ท้ังนี้ อาจเปนเพราะส่ือใหมนั้นมีการพัฒนาและเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดวย วิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี จึงเกิดส่ือใหมในรูปแบบตางๆ ข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหคํา
นิยามเกี่ยวกับส่ือใหมไว ดังนี้  
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 Rogers นักทฤษฎีกลุมแนวคิดเปนตัวกําหนด (อางในกาญจนา แกวเทพ, กิตติ กันภัย 
และปาริชาติ สถาปตานนท สโรบล, 2543) ไดนิยามส่ือใหม (New media) วาเปนเทคโนโลยีหรือ
ส่ือท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารบนฐานของคนจํานวนมากไปสูคนจํานวนมาก 
(Many to many basis) ผานระบบการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง  
 Kawamoto (1997) ใหนิยามวา “ส่ือใหม” (New media) หมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือ
ระบบที่มีการเช่ือมตอทางอิเล็กทรอนิกสของเครือขายในระดับโลก เปนส่ือท่ีเกิดข้ึนจากปจจัย
หลายๆ ปจจัย ไดแก เทคโนโลยี ระบบเครือขาย ภาคอุตสาหกรรม ปจเจกชน รวมท้ังชุมชนในเครือขาย
อินเตอรเน็ต เปนตน  
 Neuman (1991 อางถึงใน Wikipedia, 2009) กลาวถึงส่ือใหมวา  
 1. ส่ือใหมชวยเพิ่มจํานวนการส่ือสารใหมากข้ึน  
 2. ส่ือใหมชวยใหการส่ือสารรวดเร็วข้ึน 
 3. ส่ือใหมชวยทําใหเกิดการส่ือสารแบบสามารถโตตอบไดมากยิ่งข้ึน 
 4. ส่ือใหมทําใหรูปแบบของส่ือดั้งเดิม ท่ีเคยทํางานแยกออกจากส่ือใหมอยางชัดเจน 
ถูกนํามาผสมผสานในการใชงานเพ่ือการส่ือสารมากย่ิงข้ึน 
 Shapiro (1999 อางถึงใน Wikipedia, 2009) ไดใหคําจํากัดความของส่ือใหมไววา ส่ือ
ใหมเปนปรากฏการณใหมท่ีสงสัญญาณถึงการใชเทคโนโลยีดิจิตอล ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
เปนไปไดในการเปล่ียนแปลงศูนยกลางแหงอํานาจในการควบคุมขอมูลขาวสาร ประสบการณ และ
ทรัพยากร  
 Manovich (2000 อางถึงใน Wikipedia, 2009) ไดกลาวถึงคํานิยามของส่ือใหมไววาเปน
กระบวนการในการใชระบบดิจิตอลท่ีอยูบนพื้นฐานของระบบการเก็บขอมูลเปนตัวเลข (Analog) 
จากการปอนคําส่ังผานอุปกรณท่ีถูกควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร และแปลงขอมูลคําส่ังนั้นเขาสู
รหัสฐานสอง (Binary code)  
 กุลทิพย ศาสตระรุจิ ไดใหนิยามวา ส่ือใหม หมายถึง การรวมตัวของส่ือมวลชนเดิม อัน
ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร โดยมีคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต เปนส่ือกลางใน
การทํางาน ซ่ึงตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิต ตัดตอนําเสนอ นอกจากนี้ ยังรวมถึง การ
นําเสนองานในระบบอินเทอรแอคทีฟ (Interactive) ตางๆ นอกเหนือจากการนําเสนองานโดยมี
อินเตอรเน็ตเปนส่ือแลว ยังมีการนําเสนองาน ท้ังดานซีดีรอม (CD-ROM) โทรทัศนแบบอินเทอร
แอคทีฟ (Interactive television) บรอดแบนด (Broadband) และดีวีดี (DVD) ตลอดจนการนําเสนอ
งานในนิทรรศการตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการรวมกันทํางานระหวางส่ือ (Media) และเทคโนโลยี 
(IT) 
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 จากคํานิยามขางตน สามารถกลาวโดยสรุปไดวา ส่ือใหมคือรูปแบบการส่ือสารท่ีใช
ระบบดิจิตอล หรือเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ เขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการสรางประสบการณใหแกผูรับส่ือ โดยการท่ีผูรับส่ือนั้นสามารถเขา
มามีสวนรวม หรือมีอํานาจในการควบคุมรูปแบบของขอมูลขาวสาร หรือรูปแบบการเปดรับขอมูล
ขาวสารตามรูปแบบท่ีตนเองตองการไดมากข้ึน 
 การเปรียบเทียบสื่อแบบดั้งเดิม (Tradition media) และสื่อใหม (New media) 
 บทบาทของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร มีผลกระทบตอ “ส่ือ
แบบดั้งเดิม” ซ่ึงไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา 
“การปฏิวัติแหงระบบตัวเลข” (Digital revolution) ทําใหขอความไมวาอยูในรูปแบบใด เชน ขอความ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว รูปภาพ สามารถอานและสงผานไดอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร และ
ยังสามารถนําเสนอในลักษณะใดก็ไดตามความตองการของผูใชงาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเรียกวา 
“การทําใหเปนระบบตัวเลข” (Digitization) ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกิด “ส่ือใหม” 
(New media) ซ่ึงเปนส่ือท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกับระบบตัวเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร และระบบสะทอน
กลับ หรือ Interactive  
 ส่ือใหม (New media) หมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือระบบที่มีการเช่ือมตอทาง
อิเล็กทรอนิกสของเครือขายในระดับโลก ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของ “ผูแสวงหา
ขอมูล” (Seeker) ไดมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือดั้งเดิม เนื่องจากส่ือใหมไมมีขอจํากัดในดานเวลา 
(Time) และเนื้อหา (Space) เหมือนอยางท่ีเคยเปนขอจํากัดของส่ือดั้งเดิมมากอน รวมท้ังเร่ือง
คาใชจายยังไมสูงมากเม่ือเทียบกับส่ือดั้งเดิมอีกดวย 
 ส่ือใหมเปดโอกาสใหองคกรดานขาวสารแบบด้ังเดิม ธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาด
ยอม องคกรไมแสวงกําไร องคกรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 
ทุกระดับจากท่ัวโลกสามารถเปนผูสงสารใหแกผูรับสารท่ัวโลก ท่ีมีจํานวนมากจนไมอาจคาดคะเน
จํานวนได 
 ส่ือแบบดั้งเดิมมีขอจํากัดมากกวาส่ือใหม เชน หนังสือพิมพและนิตยสารมีเนื้อท่ีจํากัด
สําหรับขาว ขอมูล และการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนเดียวกันกับขอจํากัดในดานเวลาออกอากาศ
ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สวนส่ือใหมก็มีขอจํากัดอยูบางตรงท่ีไมไดเปนการตีพิมพ
ขอมูลขาวสารลงบนกระดาษ รวมท้ังไมไดเปนการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศนไปยังผูคน
จํานวนมากมายในเวลาท่ีแนนอน ขอมูลท่ีมีอยูจะสามารถตอบสนองผูแสวงหาขอมูลขาวสารไดก็
ตอเม่ือผูรับสารมีความตองการและเปดหนาจอคอมพิวเตอรเทานั้น แตแนวโนมในปจจุบันจํานวน
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ประชาชนที่เลนอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว นาจะเปนการลดปญหาในประเด็นนี้ไปได
จํานวนหน่ึง 
 กลาวไดวาขณะท่ีส่ือดั้งเดิมสงขอมูลขาวสารใหกับผูรับสารในลักษณะท่ีเปน “Passive 
receivers” แตผูรับสารของส่ือใหมเปนผูรับสารท่ีมีลักษณะ “Active seeker” คือ เปนฝายแสวงหา
ขอมูลขาวสารดวยตนเอง ตามความสนใจของตนเองโดยอิสระเสรี ดังนั้นขอมูลท่ีไมสามารถหาได
จากส่ือดั้งเดิม อาทิ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ก็สามารถหาไดจาก
ส่ือใหมไดโดยไมมีขีดจํากัด 
 การส่ือสารผานอินเทอรเน็ต มีหัวใจสําคัญอยูท่ีลักษณะพิเศษของส่ือ คือ อินเทอรเน็ต 
(Internet) ซ่ึงมาจากคําวา Inter connection network หมายถึง เครือขายของเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบตางๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ต เปนเสมือนใยแมงมุม ท่ีครอบคลุมท่ัว
โลก ในแตละจุดท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตนั้น สามารถส่ือสารกันไดหลายเสนทาง โดยไมกําหนด
ตายตัว และไมจําเปนตองไปตามเสนทางโดยตรง อาจจะผานจุดอ่ืนๆ หรือเลือกไปเสนทางอ่ืนได
หลายๆ เสนทาง ดังภาพประกอบท่ี 2.9  

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.9  การส่ือสารผานอินเทอรเน็ต 
 

ท่ีมา:  รายงานผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการปฏิรูปส่ือในมุมมองขององคกรกํากับดแูลและเฝาติดตาม 
(2554, น. 24) 
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 Peter (1998 อางถึงใน Chaffy, Dave, et al., 2006, p. 20) ไดกลาวถึงการส่ือสารการ 
ตลาดผานส่ือใหมนั้นมีความแตกตางกับการใชส่ือแบบดั้งเดิมในส่ีประการ ประการแรกคือรูปแบบ
การส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีความรวดเร็วและสามารถสงมอบบริการใหแกลูกคาผานทางออนไลน
ได ประการท่ีสองการเปนสังคมเสมือนคือการเกิดกลุมสังคมที่สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น มี
ความเขาใจ ความอบอุน มีการพูดคุยปรึกษากันในกลุมสังคมออนไลน ประการท่ีสามลูกคาสามาร
ควบคุมการติดตอไดตามท่ีตองการ ประการสุดทายลูกคาสามารถควบคุมเนื้อหาท่ีจะส่ือสารผาน
เว็บไซตไดเชน 
 ขอมูลสวนบุคคลจากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นไดวาความแตกตางระหวางส่ือ
ดั้งเดิมและส่ือใหมเกิดจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานกับส่ือดั้งเดิม เพ่ือเพิ่มระดับ
ความสามารถในการส่ือสารระหวางบริษัทกับลูกคา ผานชองทางตางๆ เชนอินเทอรเน็ต โทรทัศน
แบบดิจิตอล โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนผลใหเกิดการส่ือสารรูปแบบใหมๆ ข้ึน โดยการส่ือสาร
การตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ตนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดนอยูหลายประการที่นักส่ือสาร
การตลาดจําเปนตองศึกษาเพื่อนําไปปรับใชในการวางแผนกลยุทธการส่ือสารการตลาดผาน
อินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.5.1 เว็บไซต (Web site) 
 เว็บไซต (Web site) เปนส่ือใหมสําหรับสงขอมูลขาวสาร ความบันเทิง และโฆษณา
ผานทางอินเทอรเน็ต ท่ีสามารถเขาถึงและมีอิทธิพลตอผูบริโภค เนื่องจากมีรูปภาพ และเร่ืองราวท่ี
หลากหลาย สามารถเปดรับไดตลอด 24 ชม. ซ่ึงการใหขอมูลขาวสารกับลูกคาผานทางเว็บไซต 
นับเปนการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพอีกชองทางหนึ่ง (พรทิพย พิมลสินธุ, 2548, อางถึงใน 
รายงานผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการปฏิรูปส่ือในมุมมองขององคกรกํากับดูแลและเฝาติดตาม, 
2554) 
 ปจจุบันมีเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตจํานวนหลายรอนลานเว็บไซต เปดใหบริการหลาก 
หลายรูปแบบ ตั้งแตการใหบริการขาวสารขอมูล การใหบริการติดตอส่ือสาร การใหบริการคนหา 
การใหบริการซ้ือขายสินคา การใหบริการแลกเปล่ียนขาวสารและความคิดเห็น การใหบริการ
การศึกษา การใหบริการธุรกรรมออนไลนตางๆ ซ่ึงท้ังหมดเราสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท
ใหญๆ คือ 
 1. เว็บไซตบริการเนื้อหา (Content service web site) เปนเว็บไซตท่ีออกแบบและ
พัฒนาข้ึนมาเพื่อเนนการใหบริการขาวสารขอมูลเปนสําคัญ เว็บไซตประเภทนี้มักมีขนาดใหญ
เนื่องจากมีเว็บเพจจํานวนมาก การจัดการเว็บไซตตองดีเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลในแตละหนา
ไดอยางถูกตองและใชงานไดสะดวก 
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 เว็บไซตท่ีจัดอยูในประเภทนี้มีท้ังท่ีเปนการใหบริการขาวสารขอมูลหลากหลาย ไดแก 
เว็บไซตบริการขาว ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองราวความเคล่ือนไหวแทบทุกวงการ และเว็บไซต
ประเภทท่ีเนนใหบริการขาวสารขอมูลเฉพาะเร่ืองเฉพาะทาง ซ่ึงมีตั้งแตเว็บไซตสวนบุคคล จนถึง
เว็บไซตขององคการท่ีใหความรูในเร่ืองท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
 2. เว็บไซตนําเสนอ (Present web site) เปนเว็บไซตท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงตัวให
เปนท่ีรูจักแกสาธารณะ โดยมีเนื้อหาเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับเจาของเว็บไซตเพ่ือสรางความ รูจัก 
และสรางภาพลักษณท่ีดี ซ่ึงอาจจัดทําในฐานะองคการหรือตัวบุคคลก็ได นอกจากการใหขาวสาร
ขอมูลเพื่อแสดงตัวตนเอง เว็บไซตประเภทนี้อาจนําเอาบริการ หรือขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับ
ผูใชอินเทอรเน็ตมารวมอยูดวยเพื่อสรางความนาสนใจ และดึงดูดใหมีการกลับมาใชซ้ําอีก 
 3. เว็บไซตบริการ (Service Web site) เปนเว็บไซตท่ีมุงใหบริการแบบออนไลนใน
รูปแบบตางๆ ท้ังบริการท่ัวไปสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต ไดแก บริการติดตอส่ือสาร บริการคนหา
ขอมูล บริการแลกเปล่ียนขาวสารและความคิดเห็น (เว็บบอรด) หรือบริการดาวนโหลด และบริการ
ธุรกรรมตางๆ หรือเว็บไซตบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ธรรมชาติของส่ือเว็บไซต 
ส่ือเว็บไซต เปนสวนหนึ่งของอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการบรรจบกัน 

(Convergence) ขององคประกอบ 3 C ไดแก 
 1. Contents หรือ เนื้อหา หมายถึง ขาวสารและขอมูลตางๆ เชน ขอความ ภาพ เสียง 
และภาพเคล่ือนไหว 
 2. Computer หรือ ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง ระบบการทํางานท่ีมีความสามารถใน
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 
 3. Communication หรือ การส่ือสาร หมายถึง เครือขายโทรคมนาคมท่ีเช่ือมโยงขอมูล
และการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเขาหากัน 
 ดวยเหตุนี้การทํางานของอินเทอรเน็ตจึงตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐาน 
คือ ผานกระบวนการบันทึกขอมูลดวยอุปกรณท่ีทํางานแบบดิจิทัล เชน คอมพิวเตอร กลองดิจิทัล 
วิดีโอดิจิทัล สแกนเนอร จากนั้นนํามาจัดเก็บและประมวลผลขอมูลแบบดิจิทัลดวยระบบคอมพิวเตอร 
และเผยแพรขอมูลนั้นๆ ผานเครือขายโทรคมนาคมแบบดิจิทัลไปยังกลุมเปาหมาย ทําใหส่ือเว็บไซต
มีคุณสมบัติใหมๆ ท่ีไมเคยปรากฏในส่ือเดิมมากอน ซ่ึงมีท้ังดานท่ีเปนจุดเดนและขอจํากัด 
 จุดเดนของส่ือเว็บไซต 
 1.  ผลิตงายและรวดเร็ว การผลิตเนื้อหาของส่ือเว็บไซตมีกระบวนการไมซับซอนยุงยาก 
เหมือนส่ือดั้งเดิม โดยสามารถประมวลขอมูลรูปแบบตางๆ นํามาประกอบและจัดทําเปนเว็บเพจ 
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แลวสงขอมูลข้ึนแสดงบนเวิลดไวดเว็บไดดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียว ดังนั้นการ
ปรับปรุง (update) เนื้อหาจึงทําไดงาย ทําใหสามารถส่ือสารสูผูรับไดรวดเร็ว 
 จุดเดนขอนี้ทําใหเว็บไซตสามารถรายงานขาวท่ีเกิดข้ึนไดในเวลาเพียงไมกี่นาที จนชวงชิง
บทบาทการเปดขาวสําคัญๆ มาจากหนังสือพิมพซ่ึงเคยเปนส่ือท่ีโดดเดนทางดานนี้มากอน ไม
เพียงแตขาวใหญเทานั้นท่ีจะปรากฏบนส่ือเว็บไซตกอนส่ืออ่ืนๆ แมแตประเด็นอ่ืนๆ เชน การเปดตัว
สินคาใหม หรืองานกิจกรรมท่ีนาสนใจ ก็จะถูกนําเสนอกอนส่ืออ่ืนเสมอ 
 2. เลือกกลุมเปาหมายได ส่ือเว็บไซตสามารถกําหนดกลุมเปาหมายไดหลายระดับ เร่ิม
ตั้งแตระดับกลุมกวางๆ ท่ีกําหนดดวยอายุเปนเกณฑ เชน เว็บพอรทัล (Web portal) ท่ีรองรับกลุม
ผูใชขนาดใหญดวยบริการอันหลากหลายในเว็บเดียว กลุมท่ีสนใจเฉพาะดาน เชน เว็บขาว เว็บ
รถยนต และแคบลงไปจนถึงเว็บเฉพาะเร่ือง 
 3. ส่ือสารโตตอบกันได ส่ือดั้งเดิมสวนใหญทํางานในลักษณะส่ือสารทางเดียว (One-
way communication) จึงวัดผลการตอบรับไดยาก แตส่ือเว็บไซตมีลักษณะส่ือสารสองทาง (Two-
way communication) มีชองทางใหผูรับสามารถส่ือสารกลับมาได (Interactive) ทําใหวัดผลสะทอน
กลับ (Impact) ไดรวดเร็ว 
 4. เช่ือมโยงขอมูลกันได ขาวสารขอมูลท่ีปรากฏในเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่งเราสามารถ
กําหนดใหเช่ือมโยงไปยังขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดูขอมูลท่ีเกี่ยวของได โดยการ
กําหนด Hyperlink ท่ีขอความนั้น ความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกันแบบนี้ทําใหส่ือ
เว็บไซตแตกตางจากส่ือเดิมอยางส้ินเชิง 
 5. เรียกดูซ้ําได ขอมูลท่ีแสดงบนส่ือเว็บไซตจะถูกจัดเก็บไวท่ีเซิรฟเวอรเพื่อเรียกดูซ้ําๆ 
ได อีกท้ังสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็วทันใจดวยเคร่ืองมือสืบคน เชน เสิรชเอ็นจิน (Search 
engine) ท่ีมีใหเลือกใชไดตามความพอใจ ท้ังนี้ ส่ือเว็บไซตมีการสะสมเนื้อหาอยางตอเนื่อง โดยการ
สรางเน้ือหาใหมเพิ่มเติมจากเนื้อหาเกา มิใชการสรางเน้ือหาใหมแทนเน้ือหาเกาเหมือนส่ือเดิม ทํา
ใหยิ่งนานวันขอมูลบนเว็บไซตนั้นยิ่งมีมากข้ึน 
 6. ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ส่ือเว็บไซตใหบริการรตลอด 24 ช่ัวโมง จึงไมมีขอจํากัดใน
เร่ืองเวลา ขณะเดียวกันก็ไมมีขอจํากัดทางดานภูมิศาสตรเหมือนส่ือเดิม เพียงผูใชสามารถเช่ือมตอ
เขากับเครือขายอินเทอรเน็ตได ไมวาจะอยูแหงหนใดก็สามารถเรียกดูเว็บไซตท่ีตองการได 
 ขอกัดของส่ือเว็บไซต  
 1. ขอจํากัดของกลุมผูใช เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม
ท่ัวถึง อีกท้ังคอมพิวเตอรซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตยังมีราคาคอนขางแพง ทํา
ใหประชาชนจํานวนมากไมสามารถเขาถึงส่ือเว็บไซต จึงเกิดสภาพความเหล่ือมล้ําในสังคมระหวาง
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ผูมีกับผูขาดเทคโนโลยี ผูท่ีสามารถเขาถึงส่ือนี้ไดจึงจํากัดอยูในกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาคอนขางดี 
 2. ขอจํากัดดานการรับชอมูล ผูใชส่ือเว็บไซตมีพฤติกรรมเปนผูรับสารแบบเชิงรุก 
(Active audience) คือ มีอิสระในการเลือกคนและเลือกรับขาวสารขอมูลไดเองตามความพึงพอใจ 
โดยมีเคร่ืองมือสืบคนขอมูลเปนผูชวยในการเลือกสรรขาวสารขอมูลท่ีตองการ ขณะท่ีส่ือดั้งเดิม
ผูผลิตส่ือจะเปนผูกําหนดและเลือกปอนขาวสารใหแกผูรับ จึงเปนเร่ืองไมงายนักที่จะทําใหผูรับพบ
เห็นขาวสารขอมูลที่เผยแพรทางส่ือเว็บไซตในวงกวาง 
 2.5.2 เครือขายสังคมออนไลน (Social network) 
 เครือขายสังคมออนไลน (Social networking) หมายถึง เว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูคนไว
ดวยกัน โดยเว็บไซตเหลานี้จะมีพื้นที่ใหผูคนเขามารูจักกัน มีการใหพื้นท่ีบริการเคร่ืองมือตางๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการสรางเครือขายสําหรับเปนแหลงเผยแพรขอมูลสวนตัวบทความ รูปภาพ 
ผลงาน เปนท่ีพบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน รวมไป
ถึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเน้ือหาขึ้นไดตามความสนใจของแตละ
บุคคล (Duhe, 2007) 
 “เครือขายสังคมออนไลน” มาจากคําวา Social network เปนเครือขายของการส่ือสาร
ขอมูลขนาดใหญ อันประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมาก เช่ือมโยงแหลงขอมูลจาก
องคกรตางๆ ท่ัวโลกเขาดวยกัน โดยคําวา “เครือขาย” หมายถึง 
 1. การท่ีมีคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เคร่ืองข้ึนไป เช่ือมตอเขาดวยกันดวยสายเคเบิล 
(ทางตรง) หรือสายโทรศัพท (ทางออม) 
 2. มีผูใชคอมพิวเตอร 
 3. มีการถายเทขอมูลระหวางกัน 
 เครือขายสังคมออนไลนถือเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลที่เช่ือมตอเขาดวยกัน 
ภายใตมาตรฐานการส่ือสารเดียวกัน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ ส่ือสารและสืบคนสารสนเทศจากเครือขาย 
ตางๆ ท่ัวโลก ดังนั้น อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดาน 
ท้ังบันเทิงและวิชาการตลอดจนการประกอบธุรกิจตางๆ 
 เครือขายสังคมออนไลนมีหลายประเภท ไดแก ประเภทแหลงขอมูลใหความรู (data/ 
knowledge) ประเภทสรางเครือขายทางสังคม (community) ประเภทส่ือ (media) ประเภทเกม
ออนไลน  (Online game) ประเภทฝากภาพ  (Photo management) ประเภทซ้ือขาย  (business/ 
commerce) ฯลฯ (พ.อ. เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2551) 
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 Breakenridge (2008) กลาววา ปจจุบันองคกรธุรกิจใชประโยชนจาก Social network 
เพื่อการสรางตราสินคา (Brand) ใหกับองคกร นอกจากนี้ ยังใชเปนชองทางในการสรางกลุม
ผูสนับสนุน หรือเปนชองทางในการตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ ขององคกรดวยเหตุผลสําคัญท่ีทํา
ใหเครือขายสังคมออนไลน ไดรับความนิยมแพรหลายคือ 
 การส่ือสารในสังคมออนไลน ไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตาง
ระบบปฏิบัติกันก็สามารถติดตอส่ือสารกันได นอกจากน้ี ผูใชยังสามารถมีการติดตอส่ือสารกันได
อยางอิสระ และยังสามารถสรางกลุมความสนใจข้ึนไดเองอีกดวย 
 การส่ือสารสารในสังคมออนไลนไมจํากัดรูปแบบของขอมูล ซ่ึงมีไดท้ังขอมูลท่ีเปน
ขอความอยางเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงขอมูลชนิดมัลติมีเดีย คือมีท้ังภาพเคล่ือนไหว
และมีเสียงประกอบดวย 
 Rafaeli’s (1988) กลาวถึงทฤษฎีปฏิสัมพันธทางการส่ือสาร (Interactive media theory) 
วา ปฏิสัมพันธในการสื่อสารนั้น เปนการแสดงออกของสวนขยายของกระบวนการแลกเปล่ียนใน
การการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสารยอนกลับในคร้ังตอไปจะเกี่ยวพันกับความเขมขนในการส่ือสาร ซ่ึง
เกิดข้ึนกอนหนานี้ยอนลงไปจนถึงการส่ือสารในครั้งแรก” ลักษณะของกระบวนการส่ือสารแบบมี
ปฏิสัมพันธ นี้มาจากการส่ือสารระหวางบุคคลและมักเปนการส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face to face 
communi-cation) โดยไมผานตัวกลาง แตปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารไดถูกพัฒนาข้ึนจนทําให
รูปแบบของ การมีปฏิสัมพันธในการส่ือสารระหวางบุคคลตองเปล่ียนไป โดยท่ีผูส่ือสารสามารถ
สรางปฏิสัมพันธ ผานเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ ได เชน โทรศัพทและระบบคอมพิวเตอรเครือขาย จน
ทําใหเกิดการ พัฒนาระบบการส่ือสารผานตัวกลางคอมพิวเตอร ใหเปนส่ือท่ีสามารถสราง
กระบวนการปฏิสัมพันธได 
 Steuer (1992) กลาววา กระบวนการปฏิสัมพันธ คือ ขอบเขตซ่ึงผูส่ือสารสามารถมีสวน 
รวมในกระบวนการปรับเปล่ียน แกไขรูปแบบและเน้ือหาในบรรยากาศการส่ือสารผานตัวกลาง ณ 
เวลานั้น Steuer ใหคํานิยามการส่ือสารในลักษณะนี้วา Telepresence vier of mediated communi-
cation ซ่ึง Telepresence คือ การรับรูในตัวกลางของบรรยากาศการส่ือสาร คําอธิบายตามทฤษฎีนี้ 
คือ กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน จะเปนการส่ือสารระหวาง บุคคล โดยที่ผูรวมส่ือสารไมไดมีการ
ส่ือสาร แบบเผชิญหนา ซ่ึงกันและกัน หากแตเปนการส่ือสาร ตางสถานท่ี เปนการส่ือสารผาน
ตัวกลาง ซ่ึงผูรวมส่ือสาร สามารถรับรูในกระบวนการแลกเปล่ียน ขาวสารที่เกิดข้ึนในการส่ือสาร
และ สรางปฏิสัมพันธ ในการส่ือสารระหวางกันได โดยผานตัวกลาง ซ่ึง ณ ท่ีนี้ คือการส่ือสารผาน
คอมพิวเตอรนั่นเอง 
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 2.5.3 ส่ือวิทยุอินเทอรเน็ต 
  เม่ือรอยปเศษมาแลว ไดสงสัญญาณวิทยุเปนคล่ืนแพรกระจายออกไปในอากาศไดสําเร็จ  
หลังจากนั้นไดมีการพัฒนาเครื่องรับวิทยุท้ังแบบ เอเอ็ม และ เอฟเอ็ม ตอมามีการพัฒนาวิธีการสง
สัญญาณโทรทัศน ทําใหมีการสงขาวสารผานทางวิทยุและโทรทัศน จนทําใหวิทยุและโทรทัศน
ไดรับความนิยมท่ัวโลก และเม่ือการประยุกตใชไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet) ไดเร่ิมมีการจัดการขอมูลขาวสารไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยผูใช 
(User) สามารถเรียกใชขอมูลขาวสารทางเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) โดยมีโปรแกรม
เช่ือมโยง (Browser) ทําการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดวย http (Hyper Text Transport 
Protocol) ซ่ึงเปนขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานในการติดตอส่ือสารระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรบน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และการประยุกตใชท่ีเรียกวา เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web= 
WWW) หรือเครือขายใยแมงมุม เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาใหกาวหนามากข้ึน การใช
งานขอมูลขาวสารนั้นไดกาวเขาสูมัลติมิเดีย (Multimedia) ท่ีมีการเก็บขอมูล รูปภาพ เสียง และ
วิดีโอ ซ่ึงการเก็บขอมูลเสียงและวิดีโอในยุคแรกนั้น ยังเปนเพียงการเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย เม่ือผูใชตองการใชขอมูลตางๆ ติดตอมายังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายผานทางคอมพิวเตอรลูก
ขาย เพื่อทําการโอนยายขอมูลโดยวิธีการคัดลอกแฟมขอมูลเหลานั้นผานเครือขายมายังเคร่ือง
คอมพิวเตอรลูกขาย เม่ือคัดลอกมาไดครบจึงจะเร่ิมแสดงผลได ลักษณะการใชงานจึงเปนเพียง
วิธีการโอนยายขอมูลตามปกติ ไมไดเปนการสงกระจายแบบเวลาจริง (ยืน ภูวรวรรณ, 2548)  
  ตอมาเม่ือเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนจนสามารถบีบอัดขอมูล
เสียงและวิดีโอใหมีขนาดเล็กลงได ทําใหสงขอมูลผานเครือขายท่ีมีขอจํากัดทางดานปริมาณขอมูล
ตอวินาทีลดลง เพราะหากผูใชติดตอเครือขายดวยโมเด็ม (Modem) ผานสายโทรศัพท ปริมาณขอมูล
ตอวินาทีท่ีรับสงไดยังอยูในกรอบจํากัด เชน รับสงไดสูงสุดเพียง 28.8 กิโลบิตตอวินาที เม่ือขอมูล
เสียงหรือวิดีโอไดรับการบีบอัดลง จึงทําใหการส่ือสารผานสายไปบนอินเทอรเน็ตมีความเปนไปได
มากข้ึน การสงสัญญาณเสียงแบบออนไลนบนอินเทอรเน็ต (Real Audio) และการสงวิดีโอบน
อินเทอรเน็ตเสมือนการกระจายสัญญาณโทรทัศนบนเครือขาย (Real Video) นับเปนจุดเร่ิมของวิทยุ
อินเทอรเน็ตและโทรทัศนอินเทอรเน็ต 
  ระบบวิทยุอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรเขารหัสสัญญาณเสียง 
(Encoder) เปนเคร่ืองท่ีสามารถรับสัญญาณเสียงโดยตรงจากแหลงสัญญาณเสียง (Source) เชน 
สัญญาณเสียงจากเคร่ืองรับวิทยุ หรือสัญญาณจากหองจัดรายการวิทยุ (Studio) โดยตรงหลังจากนั้น
จะแปลงสัญญาณใหเปนขอมูลแบบดิจิตอล พรอมทําการบีบอัดใหเล็กลง เพื่อสงไปยังเครื่อง
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คอมพิวเตอรแมขายสําหรับใหบริการกระจายเสียงไปยังเคร่ืองผูใช ซ่ึงจะตองมีโปรแกรมสําหรับ
เปด เชน โปรแกรม Real Player หรือ Window Media Player เปนตน   
 เม่ือผูใชติดตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะเปดชองส่ือสารระหวางกัน เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายจะสงขอมูลไปอยางตอเนื่องจนกวาจะเลิกการติดตอ แตเนื่องจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายท่ีมีสภาพแบงกันใชงาน ไมสามารถกําหนดคุณภาพของการรับสงโดยตรง
ได ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการรับสัญญาณแบบออนไลน ดังนั้น ทางเคร่ืองลูกขายซ่ึงตองสรางท่ีพัก
ขอมูลช่ัวคราว (Buffer) ในหนวยความจําไวเพื่อวาบางขณะขอมูลท่ีสงมาขาดหายขอมูลในหนวย 
ความจํายังรองรับการใชงานไดช่ัวขณะหนึ่ง เพื่อใหสัญญาณตอเนื่อง โดยปกติหากรับสัญญาณเสียง 
จะมีการกําหนดชองส่ือสารท่ีตอเนื่องขนาด 16 กิโลบิตตอวินาที ดังนั้น ถาชองส่ือสารจริงมีความจุ
มากกวานี้ จะทําใหการรับสัญญาณเสียงท่ีตอเนื่องเหมือนฟงวิทยุได ถาหากรับสัญญาณวิดีโอ 
ชองสัญญาณจะตองมีความจุมากกวา โดยท่ัวไปอยูท่ีประมาณ 23-30 กิโลบิตตอวินาที ถาไดรับ
ความเร็วสูงกวานี้ก็จะทําใหภาพตอเนื่อง แตหากไดความเร็วตํ่ากวานี้ ภาพจะขาดเปนชวงๆ และ
เคร่ืองใหบริการวิทยุอินเทอรเน็ตทุกเคร่ืองจะมีขอจํากัดสําหรับจํานวนเคร่ืองลูกท่ีติดตอมา เพราะ
แถบกวางของชองส่ือสารมีจํากัดกับขีดความสามารถของคอมพิวเตอรมีจํากัด  
 สถานีใหบริการท่ีพบเห็นกันบนเครือขายขณะที่ยังจํากัดจํานวนอยูท่ี 60-240 สาย  
สัญญาณ ถามีผูนิยมใชบริการกันมาก ขอจํากัดจะตองไดรับการพัฒนา แตเนื่องจากการติดต้ังสถานี
บริการทําไดงายจึงมีผูตั้งสถานีบริการวิทยุอินเทอรเน็ตกันมาก การตั้งสถานีจะมีอยูในโฮมเพจ โดย
ทุกโฮมเพจสามารถใสขอมูลแบบมัลติมีเดียสําหรับเปนส่ือไวใชติดตอกัน เชน รานคาอาจมีสถานี
วิทยุสําหรับโฆษณาขายสินคา มีสถานีสงภาพเพ่ือใหลูกคาไดเห็นสินคา ปญหาท่ีสําคัญ คือ ความตองการ 
ใชเครือขายจะมากข้ึนอีกมาก ทําใหถนนของขอมูลขาวสารไมสามารถรองรับได พัฒนาการทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเรียกวา ทางดวนขอมูล (Information Highway) จึงตองพัฒนาใหมีปริมาณการรับสง
ขอมูลไดมากข้ึน  
 วิทยุอินเทอรเน็ต และโทรทัศนอินเทอรเน็ต และโทรทัศน เปนทบพิสูจนบทเร่ิมตนถึง
ความเปนไปไดในการต้ังสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย และทําใหเพิ่มจํานวนสถานีเหลานี้
ไดมาก ท่ีสําคัญ คือ ขาวสารจะเปนแบบไรพรมแดน ท่ีรัฐบาลเองก็ไมสามารถควบคุมไดอีกตอไป 
เพราะจะมีผูตั้งสถานีบนเครือขายมากข้ึน (ยืน ภูวรวรรณ, 2548) 
 วิทยุอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียกวา Web Radio, Net Radio, Streaming Radio, E-Radio 
Webcasting เปนการสงสารผานระบบอินเทอรเน็ต กระจายเสียงโดยใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา “สตรีมม่ิง”  
 วิทยุอินเทอรเน็ตกระจายสัญญาณอยางตอเนื่องโดยไมสามารถกดพักช่ัวคราวหรือเลน
ซํ้า ซ่ึงหลักสวนใหญจะเหมือนกับการกระจายเสียงแบบดั้งเดิม/วิทยุอินเทอรเน็ตหลายแหงมักมี
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ความเกี่ยวของกับสถานีวิทยุหรือระบบเครือขายวิทยุ ออกอากาศโดยสามารถรับฟงไดจากทุกมุม
ของโลก เชน สามารถฟงวิทยุอินเตอรเน็ตท่ีมีตนทางท่ีออสเตรเลียไดในขณะท่ีตัวเองอยูในทวีป
ยุโรปหรือทวีปอเมริกา แตก็มีวิทยุอินเทอรเน็ตบางแหงจํากัดการเขาถึงการฟง เชน CBS Radio และ 
Citadel Broadcasting ในสหรัฐอเมริกาจํากัดใหเขาถึงไดแคผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุผล
ลิขสิทธ์ิเพลงและการโฆษณา วิทยุอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูฟงท่ีตองการรับ
ฟงอะไรท่ีแตกตางไปจากส่ิงท่ีสถานีวิทยุแบบดั้งเดิมมีเชน วิทยุอินเทอรเน็ตเปดเพลงแนวยูโรแดนซ 
โพรเกรสสีฟ ร็อค ดนตรีแนวแอมเบียนท ดนตรีโฟลค ดนตรีคลาสสิค เปนตน รวมถึงนําเสนอ
ขาวสาร กีฬา การสนทนา ดวย 
 วิทยุอินเทอรเน็ตออกอากาศคร้ังแรกท่ีซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  
ค.ศ. 1994 จากน้ันหนึ่งสัปดาหตอมา คอนเสิรตของวงโรลล่ิง สโตนส (Rolling Stones) ก็เปนคอนเสิรต 
ท่ีออกอากาศทางอินเทอรเน็ตเปนคร้ังแรก ซ่ึง มิค แจ็คเกอร (Mick Jagger) นักรองนําไดกลาววา 
“ผมอยากจะขอตอนรับทุกคนท่ีฟงผานอินเทอรเน็ตในคืนนี้เปนพิเศษ..ผมหวังวามันจะไมลมนะ”  
 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 WXYC กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา กลายเปนสถานี
วิทยุแบบดั้งเดิมแหงแรกที่ประกาศวาจะกระจายเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต WXYC ไดทดลองการ
ออกอากาศมาตั้งแตตนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1994 ระหวางนั้น WREK ซ่ึงเปนสถานีวิทยุใน
แอตแลนตาก็ไดลองออกอากาศทางอินเทอรเน็ตดวย 
 ค.ศ. 1995 Progressive Networks ไดออก “Real Audio” ใหเปนฟรีดาวนโหลด ซ่ึง
นิตยสารไทมไดกลาววา Real Audio ไดนําความลํ้าหนาของดิจิตอลมาใชประโยชนและนําคุณภาพ
ของระบบเสียงแบบวิทยุเอเอ็มเขาสูส่ิงท่ีเรียกวาเรียลไทม แตบริษัทตางๆ เชน Nullsoft และ 
Microsoft ก็ออก Audio Player ใหเปนฟรีดาวนโหลดดวยเชนกัน และต้ังแตซอฟทแวร Audio 
Player ไมใชส่ิงท่ีหายากอีกตอไป สถานีวิทยุออนไลนก็เกิดข้ึนราวดอกเห็ด 
 ค.ศ. 1996 เอ็ดเวิรด ไลแมน (Edward Lyman) ไดสราง Sonicwave.com ซ่ึงเปนสถานี
วิทยุอินเทอรเน็ตแหงแรกของสหรัฐอเมริกา ออกอากาศสดตลอด 24 ช่ัวโมงผานทางอินเทอรเน็ต  
 ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996 เวอรจิ้น เรดิโอ-ลอนดอน (Virgin Radio London) เปนสถานี 
วิทยุแหงแรกในประเทศแถบยุโรปท่ีออกอากาศทุกรายการเต็มๆ ผานอินเทอรเน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ปลายทศวรรษที่ 1990 เม่ือวิทยุอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ือและนัก
ลงทุนตางๆ จึงเร่ิมใหความสนใจ และนับจากนั้นเปนตนมาวิทยุอินเทอรเน็ตก็เร่ิมมีมูลคาในตลาด
หุนเพราะมีนักลงทุนเขาไปลงทุนกับธุรกิจวิทยุอินเทอรเน็ต 
 
 

DPU



63 

 ประเภทของวิทยุอินเทอรเน็ต 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการผลิตและการนําเสนอรายการวิทยุ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยของ พัชอร บุญรัตนกรกิจ (2546: 46-55) พบวาเว็บไซตวิทยุบน
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยแบงได 3 ประเภท ดังนี้  
 เว็บไซตขององคกรหรือบริษัทท่ีเปนเจาของสัมปทานคล่ืนวิทยุกระจายเสียง 
 1. เว็บไซตของผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงผูดําเนินการเหลานี้ไดนํา
รายการของท้ังสถานี หรือบางรายการท่ีผลิตมาออกมาออกอากาศบนอินเทอรเน็ต 
 2. เว็บไซตวิทยุเฉพาะบนอินเทอรเน็ต คือเว็บไซตท่ีมีการจัดรายการเพ่ือถายทอด
เฉพาะบนอินเทอรเน็ต โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับรายการวิทยุกระจายเสียงเลย 
 3. เว็บไซตวิทยุบนอินเทอรเน็ตแบบผสม คือ เว็บไซตท่ีมีการถายทอดรายการวิทยุ 
กระจายเสียง พรอมกับมีการจัดรายการเพื่อถายทอดเฉพาะอินเทอรเน็ตดวย 

ขอไดเปรียบของวิทยุอินเทอรเน็ต 
 เคย และ มีดอฟฟ (Kaye & Medoff, 1998: 80-82) กลาวถึงการนําเสนอรายการวิทยุบน
อินเทอรเน็ตวามีขอไดเปรียบกวาวิทยุกระจายเสียงหลายประการ ดังนี้ 
 1.  แฟมขอมูลในรูปเสียงสามารถเรียกฟงไดทุกเวลา โดยไมตองคํานึงถึงเวลาออกอากาศ  
ผูฟงไมตองถูกผูกติดกับตารางเวลาออกอากาศ สามารถเลือกฟงจากไฟลท่ีถูกจัดเก็บไว (Archived 
file) ได แมวาสถานีวิทยุบนอินเทอรเน็ตบางสถานีจะออกอากาศสดแตรายการวิทยุและขาวตางๆ 
ก็จะถูกเก็บไวบนเซิรฟเวอรในรูปแบบ Audio on Demand เม่ือตองการฟงเม่ือใดก็สามารถเรียกฟง
ได 
 2. วิทยุบนอินเทอรเน็ตสามารถรับฟงไดจากท่ัวทุกมุมโลก โดยไมตองคํานึงถึงตน
กําเนิด คือ แทนท่ีจะเปดฟงรายการรายงานขาวหรือรายการจากวิทยุทองถ่ิน ผูฟงสามารถรับฟงวิทยุ
อินเทอรเน็ตขามไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา หรือฟงไปไดไกลถึงประเทศฟนแลนด ผูฟงทาง
อินเทอรเน็ตในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) สามารถฟงรายงานการแขงขันกีฬาจากเว็บไซตของ
สถานีมหาวิทยาลัยมิชิแกน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได 
 3. ผูฟงบนอินเทอรเน็ตจะไมเพียงไดยินเสียงแคเสียงเทานั้น แตจะไดเห็นภาพดวยทั้ง
เนื้อเพลง การแสดงคอนเสิรตของวงดนตรีร็อค หรือขาวสารตางๆ จะถูกสงผานมาในรูปของขอความ
ภาพกราฟกหรือวิดีโอ เหลานี้เปนส่ิงซ่ึงสถานีวิทยุกระจายเสียงไมสามารถทําได ผูฟงบนเว็บจะไม
ถูกจํากัดใหรับฟงแคเสียงเพียงอยางเดียว 
 4. ความสามารถในการประกอบกิจกรรมอยางอ่ืนในขณะฟงวิทยุจะเพิ่มข้ึนเทคโนโลยี
ท่ีเรียกวา Multitasking ทําใหผูฟงบนอินเทอรเน็ตสามารถฟงวิทยุไปพรอมๆ กับการทํางานบน
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หนาจอคอมพิวเตอร หรือการทองโลกอินเทอรเน็ต แทนท่ีจะตองเสียเวลานั่งรอดาวนโหลด
โปรแกรมเสียงกอนฟงดวยการ Stream เสียง หรือ บีบอัดเสียง ผูฟงจะสามารถไดยินเสียงเพลงหรือ
ขาวผานลําโพงไดทันที ในขณะท่ีทํางานบนโปรแกรมเอกสารหรือขณะคนหาขอมูลจากเว็บไซต
ตางๆ 
 เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไดมีสวนชวยใหเกิดการนําเสนอขาวสารรวมกับส่ืออ่ืนๆ 
เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน ตางใหความสนใจและใชชองทางการส่ือสารผานส่ือออนไลน ในฐานะท่ี
เปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาววารของตน โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ ดังนี้ (สิริชัย วงษสาธิต
ศาสตร, 2549: 50-52) 
 1. สงเสริมภาพลักษณขององคกร  
 ในระยะเริ่มตนส่ือมวลชนไทยน้ันใชส่ือออนไลนเปนชองทางการสงเสริมภาพลักษณ
ใหแกองคกร ไดแกภาพลักษณของความทันสมัย และความกาวหนาขององคกรในดานการใช
เทคโนโลยี อันจะชวยสงเสริมศักยภาพความนาเชื่อถือของตัวองคกรใหเกิดข้ึน โดยการนําเสนอ
ขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธบริษัท ภาพรวมของตัวองคกร รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากนี้ ยังใชเปนศูนยรวมของส่ือตางๆ ในเครือ ไมวาจะเปนนิตยสาร หรือรายการตางๆ โดยการ
จัดทําหนาท่ีเช่ือมโยง (Link page) เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคน ชวยใหผูใชงานรูจักส่ือใน
เครือไดงายข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการติดตามในส่ือปกติตอไปได  
 2. เพิ่มโอกาสในการแพรกระจายขอมูลขาวสาร  
 นอกจากการใชเพื่อสงเสริมภาพลักษณใหแกองคกรของตนแลว ส่ือออนไลนยังถูกใช
เปนชองทางเสริมสําหรับส่ือหลัก หรือถูกกําหนดเปนส่ือหลักในการเผยแพรขาวสารขอมูลอีกชอ
ทางหน่ึง เพื่อใหขอมูลขาวสารไปถึงผูรับใหไดมากท่ีสุด ดวยการขยายฐานกลุมเปาหมายของตน 
และเปนการเพิ่มโอกาสในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปถึงผูอานท่ีมีทางเลือกนอย ไดแก ผูรับสารท่ี
อยูตางประเทศ ซ่ึงมีขอจํากัดในการบริโภคขาวสารจากประเทศไทย 
 3. เสริมชองทางดานการตลาด 
 Hoffman (1996) กลาววา ปรากฎการณของการยอมรับส่ือออนไลน หรือ เวิลดไวดเว็บ 
ในฐานะของส่ือเพ่ือการคา ซ่ึงเกิดข้ึนภายในเวลาอันรวดเร็วนั้น ทําใหหนวยงานตางๆ ตองยอนกลับ
มาพิจารณากันอยางจริงจัง เพื่อหาวิธีการทําการตลาดบนระบบเครือขายส่ือสารนี้  
 จะเห็นไดวา องคกรส่ือมวลชนไทยไดใหความสําคัญและมุงประโยชนจากส่ือออนไลน
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากวัตถุประสงคหลักในการจัดทําเว็บไซดทางอินเทอรเน็ตเพ่ือสรางภาพลักษณ
ทางดานความทันสมัย หรือประชาสัมพันธองคกรแลว ยังใหความสําคัญกับส่ือออนไลนในการ
เผยแพรขาวสารขอมูล และเปนการขยายตลาดไปสูกลุมผูรับสารกลุมใหมๆ ท่ีส่ือดั้งเดิมไมสามารถ
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ใหบริการได รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะเร่ิมศึกษาแนวทางการสรางรายได และการทําธุรกิจจากการ
รายงานขาวผานส่ือออนไลนอยางจริงจังมากข้ึน รวมท้ังการใชส่ือออนไลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกรในการรายงานขาวและการนําเสนอขอมูล เชน เปนแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม หรือเปน
ชองทางการส่ือสารท้ังภายใน และระหวางองคกรอีกดวย 
 จากแนวคิดวิทยุอินเทอรเน็ต ผูวิจัยนํามาใชอางอิงเพื่อศึกษาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม โดยการจัดต้ังสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางใหผูฟงเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  

 
2.6 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีของส่ือมวลชน (Structural Functionalist Approaches)  
 โครงสรางองคการโดยท่ัวไปจะกําหนดอธิบายจัดสรรงานและความรับผิดชอบของ
บุคคลและหนวยงานท้ังองคการ โดยจะสะทอนอยูในแผนภูมิโครงสรางองคการหลักการสําคัญของ
การกําหนดโครงสรางองคการประกอบดวย 4 สวน คือ (สุรพงษ โสธนะเสถียร และโกศล สงเนียม, 
2551) 
 1. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) เพื่อใหไดประโยชนจากความชํานาญเฉพาะ
ดาน โดยผูบริหารจะแบงงานท้ังหมดขององคการออกเปนดานๆ ตามความชํานาญดังนี้ 
  1.1 งานถูกแบงตามความชํานาญพิเศษของแตละคน (Personal Specialization) เชน 
แบงตามสายวิชาชีพดานบัญชี วิศวกร วิทยาศาสตร เปนตน 
   1.2 แบงตามความชํานาญเฉพาะดานแนวนอน (Horizontal Specialization) คือเปน
การแบงเปนกิจกรรมตางๆ ตามลําดับข้ันตอนของกระบวนการทํางานในองคการ เชน ฝายจัดซ้ือ 
ฝายผลิต ฝายขาย ฝายจัดสง 
  1.3 งานแบงความชํานาญเฉพาะดานตามแนวต้ังขององคการ (Vertical Speciali-
zation) หรือตามโครงสรางสายการบังคับบัญชาจากสูงไปตํ่า 
 2. การแบงโครงสรางหนวยงานภายใน ซ่ึงมีหลายวิธี ไดแก 
  2.1 การแบงตามหนาท่ี (Division of Labor) โดยจะเนนความชํานาญเฉพาะดาน 
เชน ฝายผลิต ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฯลฯ ซ่ึงจะเหมาะกับสถานการณท่ีคงท่ีลักษณะเทคโนโลยี
เปนงานประจําการพึ่งพาอาศัยระหวางหนวยงานไมมากนักซ่ึงจะมีขอดีท่ีจะทําใหเกิดการประหยัด
จากขนาด (Economy of Scale) เพราะจะทําใหคนทํางานหนาท่ีเดียวกันทํางานอยูดวยกัน ใช
ทรัพยากรรวมกัน และสงเสริมใหเกิดทักษะความชํานาญ แตจะมีขอจํากัดในดานท่ีจะเห็น
ความสําคัญในหนวยงานยอยของตัวเองมากกวาเปาหมายรวมขององคการ  
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  2.2 การแบงตามผลผลิต (Produce Classification) จะเปนการจัดกลุมโครงสราง
ตามผลผลิต (Output) ขององคการ ซ่ึงโครงสรางจะจําแนกตามผลผลิตสนับสนุนการประสานงาน
ขามสายงานภายในหนวยงานรวมท้ังจะมีคาใชจายสูง 
  2.3 การแบงตามพื้นท่ี (Territorial Classification) จะเปนการจัดกลุมตามพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตรในองคการขนาดใหญ หรืออคการที่มีภารกิจหรือทางดานการตลาดคอนขางกวางขวาง 
จึงตองกระจายหนวยงานของตนใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ีตองรับผิดชอบ การจัดองคการในลักษณะน้ี
จะทําใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ แตมีขอจํากัดในเร่ืองความเปนเอกภาพของนโยบาย
โดยรวมขององคการ 
  2.4 การแบงตามกลุมลูกคา  (Customer Classification) จะเนนการสรางความ 
พึงพอใจใหกับลูกคาเปนหลัก เชน ธุรกิจทางดานธนาคาร เปนตน 
  2.5 การแบงแบบแมทริกซ (Matrix Structure) จะมีลักษณะเดนคือการนําจุดดีและ
แกไขจุดออนของแตละหลักการมาใช โดยโครงสรางจะใชการจําแนกตามประเภทสินคาและจําแนก 
ตามหนาท่ีพรอมกันโดยจะรายงานตอผูบริหารของสินคานั้นๆ และผูบริหารตามหนาท่ี โครงสราง
แบบแมทริกซมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา องคการแบบโครงการ (Project Organization) 
 3. ชวงการควบคุม (span of control) คือ จํานวนผูใตบังคับบัญชาท่ีผูบังคับบัญชาแตละ
คนสามารถดูแลใหเหมาะสม ซ่ึงชวงการควบคุมจะกวางหรือแคบข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 
  3.1   ปริมาณความสัมพันธของบุคคล (Volume of Interpersonal Relationships) ซ่ึง
หมายถึงความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดไมใชเฉพาะตําแหนงตามโครงสรางเทานั้น 
  3.2  คุณภาพของความสัมพันธซ่ึงหมายถึงความถ่ีและความแนนแฟน (Frequency 
and Intensity) ของความสัมพันธ 
 ระดับของความชํานาญเฉพาะดาน (Degree of Specialization) 
 4. การมอบหมายหนาท่ี (Degree of Authority) เปนกระบวนการกระจายอํานาจหนาท่ี
ลงไปยังสวนลางขององคการ ซ่ึงผูบริหารตองคํานึงถึงขอดีของการรวบอํานาจหรือกระจายอํานาจ
อยางรอบคอบ ดังน้ี 
  4.1 เหตุผลของการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
     4.1.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูบริหารแตละระดับใหเกิดทักษะในการตัดสินใจ
และพัฒนาเพื่อกาวสูตําแหนงท่ีสูงกวา  
     4.1.2 เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการแขงขันภายในองคการ 
     4.1.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความอิสระคลองตัวในการทํางาน 
   4.2 เหตุผลของการรวมอํานาจ (Centralization) 
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     4.2.1 การอบรมผูบริหารในการตัดสินใจมีคาใชจายสูง 
     4.2.2 การกระจายอํานาจตองมีการวางแผนและระบบการรายงานท่ีดีและ
รอบคอบ 
     4.2.3 เพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ 
     4.2.4 เพื่อเอ้ือตอการบริหารที่มุงประสิทธิภาพ 
   4.3 การพิจารณาการกระจายอํานาจหรือรวบอํานาจข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 
     4.3.1 องคการท่ีมีลักษณะงานประจําสามารถใชการตัดสินใจแบบรวมศูนย 
     4.3.2 องคการที่มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการตัดสินใจไดควร
กระจายอํานาจลงไปได 
     4.3.3 การสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจใหคนท่ีมีความสามารถมีสวนรวมใน
การตัดสินใจหากตองการกระจายอํานาจ 
     4.3.4 การวิเคราะหผลประโยชนและผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากมีการกระจายหรือ
รวมอํานาจ 
     4.3.5 ภาระงานของผูบริหารในองคการท่ีมีการรวมศูนยอํานาจมีปญหาเนื่องจาก 
ภาระงานท่ีมากเกินไปและตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจํามากกวาท่ีจะใชเวลาในการ
วางแผนระยะยาวท่ีเกี่ยวของกับอนาคตขององคกร 
 โครงสรางในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 ในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมทางดานส่ือสารมวลชนขนาดใหญเชนประเทศในแถบ
ตะวันตก ไดจัดแบงประเภทโครงสรางของการบริหารงานในส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronics Media) 
ไวอยางชัดเจน โดยการแบงโครงสรางตามผลผลิต (Produce Classification) จะเนนท่ีผลของงาน 
(Output) เปนสําคัญ โดยจะมีความแตกตางของโครงสรางและหนาท่ีตามกระบวนการผลิต 
(Process) ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาดขององคการท่ีมีท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ท้ังนี้การ
จัดแบงโครงสรางในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีบริหารงานในเชิงพาณิชยในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา จะกําหนดโครงสรางขององคการโดยยึดขนาดของตลาดเปนเง่ือนไขสําคัญในการกําหนด
ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสายการผลิตในแตละกลุมงาน ตลอดจนถึงจํานวน
บุคลากรของสถานีวิทยุท่ีแตกตางกันไป  
 Peter K. Pringel, Michael F. Starr and William E.McCavitt (1995 pp. 16-17) ไดอธิบาย
โครงสรางการบริหารงานในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงออกเปน 3 ประเภท ตามขนาดของตลาด
เปนหลัก ไดแก  
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ภาพท่ี 2.10  โครงสรางองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีมีตลาดขนาดเล็ก (Organization of a Small-
Market Radio Station) 

 

ท่ีมา:  Peter K. Pringel, Michael F. Starr and William E.McCavitt (1995 pp. 16-17) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11  โครงสรางองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีมีตลาดขนาดกลาง (Organization of a 
Medium-Market Radio) 
 

ท่ีมา:  Peter K. Pringel, Michael F. Starr and William E.McCavitt (1995 pp. 16-17) 

ผูประกาศ วิศวกร/เทคนิค ฝายบัญชี 

ผูจัดการท่ัวไปฝายขาย 

ผูจัดการท่ัวไป 

ฝายขาย 

ผูกํากับดูแล
ความตอเน่ือง 

ผูประสานงาน 

เลขานุการ
ฝายขาย 

ผูจัดการฝายผลิต 

ผูกํากับ
ฝายผลิต 

ผูประกาศ 

หัวหนาฝายขาว 

ผูส่ือขาว 

หัวหนาวิศวกร ผูจัดการ
การตลาด 

ผูชวยวิศวกร  
ธุรการบัญชี 

เลขานุการ 

ผูจัดการ
ฝายขาย

ฝายบัญชี 
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ภาพท่ี 2.12 โครงสรางองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงที่มีตลาดขนาดใหญ (Organization of Large-
Market Radio Station) 

 

ท่ีมา:  Peter K. Pringel, Michael F. Starr and William E.McCavitt (1995 pp. 16-17) 
 
 โครงสรางและหนาท่ีในองคกรวิทยุกระจายเสียง  
 โครงสรางการบริหารงานในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียง แบงโครงสรางตามหนาท่ี 
(Functional Classification) โดยจะเนนความชํานาญเฉพาะดาน ไดแก ดานการผลิตรายการและขาว 
ดานวิศวกรรมและเทคนิค และดานการบริหารงานภายในสํานักงาน เปนโครงสรางระบบเปด (Open 
System) ท่ีความสัมพันธเกี่ยวของกับภายนอก ระบบการผลิตท่ีมีปจจัยนําเขา (Input) มีกระบวนการ 
(Process) และมีผลผลิต (Output) ในสวนของรูปแบบโครงสรางองคการนั้น สวนใหญยังเนนการ
บังคับบัญชา (Scalar Chain) เปนหลัก โดยเม่ือพิจารณาภูมิหลังทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
การศึกษา พบวา ดานวิศวกรรมและเทคนิค และกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรขนาดใหญ 
เห็นวา องคการส่ือวิทยุกระจายเสียงใชหลักการทางดานการเมืองในการบริหารจัดการมากท่ีสุด 
สําหรับแนวทางการบริหารงานในองคการกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาองคการส่ือวิทยุกระจายเสียง 
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บริหารงานโดยใหความสําคัญกับพฤติกรรมของคนมากท่ีสุด ยกเวนรายงานตัวอยางท่ีมีภูมิหลังทาง
ประชากรศาสตรในดานรายไดเหลือเก็บ เห็นวาองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงบริหารโดยใชหลักการ
ทํางานมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การใชเทคนิคการผลิตและการบริหารงานโดยใชการไหลเวียนของ
ขาวสารนอยสุด (2551: 14) 
 นอกจากนี้ ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีของส่ือมวลชน เปนแนวทางการศึกษาแบบหนึ่งท่ีใช
ศึกษาส่ือมวลชน ทฤษฎีนี้จัดอยูในประเภททฤษฎีทางสังคมวิทยา เมอรตัน (Merton, 1957, อางถึง
ใน สมควร กวียะ, 2527) กลาววา เปนการพยายามอธิบายถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางซํ้าซาก 
และกิจกรรมตางๆ เหลานี้ถูกรวบรวมจัดข้ึนในรูปของความเปนสถาบันดวยเหตุผลในแง “ความ
จําเปน” ของสังคม สังคมนั้นถูกพิจารณาวาเปนระบบหน่ึงท่ีสวนตางๆ หรือระบบยอย มีความ
เกี่ยวพันติดตอถึงกัน ซ่ึงส่ือมวลชนก็เปนสวนหนึ่งของระบบดวย ระบบยอยๆ เหลานี้แตละระบบ
จะชวยกันผดุงรักษาระบบใหญเอาไว  
 ในทฤษฎีนี้ส่ือมวลชนถูกเนนวาเปนตัวเช่ือม เพื่อทําใหเกิดการรวมตัวกันเขาของทุกสวน 
ในสังคม เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ส่ือมวลชนพยายามที่จะสนองตอความตองการ
ของสมาชิกในสังคม ท้ังท่ีเปนรายบุคคลและท่ีเปนกลุมกอนอยางสมํ่าเสมอ ผลก็คือส่ือมวลชนไดทํา  
ประโยชนใหแกสังคมโดยไมไดตั้งใจในแงท่ีสามารถรวมสมาชิกท้ังหมดเขาไวเปนอันหนึ่งอันเดียว 
กัน ดังนั้นทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีจึงไมตองยึดกับฐานคติท่ีเกี่ยวกับวา ส่ือมวลชนเปนผูช้ีนําทาง
อุดมการณท่ีถูกกําหนดมาจากสถาบันอ่ืนในสังคม แตส่ือมวลชนไดเปนท้ังผูช้ีนําและผูแกไขดวยตัว
ของส่ือมวลชนเอง ภายใตกฎเกณฑบางประการท่ีกําหนดมาจากสถาบันที่ควบคุมตัวส่ือมวลชนอยู  
 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี จึงแตกตางจากทฤษฎีแนวความคิดเชิงมารกซิสตท้ังหลายอยู
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางในเร่ืองของความไมอคติ การไมเอาตัวผูศึกษาเขาไป
เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีตนศึกษา และการนําไปใชไดโดยท่ัวไป ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีไมไดมีความ
เกี่ยวของกับเร่ืองทางการเมือง จึงเขากันไดกับโครงสรางความคิดพ้ืนฐานทางดานสังคมของกลุม
พหุนิยมกับกลุมสมัครใจนิยม และทฤษฎีนี้ยังมีแนวท่ีเปนอคติในแบบอนุรักษนิยมท่ีตองการให
ส่ือมวลชนมีภารกิจในการผดุงรักษาสังคมมากกวาท่ีจะเปนตัวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
 นอกจากนี้แลวในสวนของทฤษฎีโครงสรางหนาที่ยังเปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายถึง
แนวความคิดท่ีวาสังคมคาดหวังท่ีจะไดรับอะไรบางจากกิจกรรมของส่ือมวลชน นั่นก็คือการกลาวถึง 
ภารกิจตางๆ ของส่ือมวลชนทางดานสังคม ไมวาจะเปนบทบาทของส่ือมวลชนในแงท่ีเปนตัวผลักดัน 
ใหเกิดการเคล่ือนไหวภายในสังคม ซ่ึงเกือบทุกหนแหงส่ือมวลชนมักถูกคาดหวังวา เปนตัวท่ีปกปอง
ผลประโยชนของประเทศ และใหการสนับสนุนคานิยมหลักบางประการรวมท้ังรูปแบบของ
พฤติกรรมบางอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะสงครามหรือยามวิกฤตในสังคมที่กําลังพัฒนา และ
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ในรัฐสังคมนิยมบางรัฐ บทบาทผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวในสังคมมักจะถูกมอบหมายใหเปน
ภารกิจของส่ือมวลชน ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาภารกิจของส่ือมวลชนไดดังตอไปนี้ 
 1. ภารกิจหรือหนาท่ีพื้นฐานของส่ือมวลชนตอสังคม (Principal Functions of Mass 
Media for Society) ซ่ึงส่ือมวลชนจะมีหนาท่ีพื้นฐานตอสังคม ดังนี้ (สมควร กวียะ, 2527) 
  1.1 ดานสารสนเทศ หรือใหขาวสาร (Information) 
   1.1.1 ส่ือมวลชนมีหนาท่ีในการใหขาวสารหรือใหสาระเก่ียวกับเหตุการณ 
และสภาพหรือเง่ือนไขของสังคมและสถานการณของโลก 
   1.1.2 ส่ือมวลชนมีหนาท่ีในการบงช้ีถึงความสัมพันธของอํานาจ 
   1.1.3 ส่ือมวลชนมีหนาท่ีในการเผยแพรนวัตกรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และการพัฒนา (ความกาวหนา) 
  1.2 แสดงความสัมพันธหรือความเกี่ยวพัน (Correlation) 
   1.2.1 ใหคําอธิบาย แปลความหมาย (ใหการตีความ) และใหขอเสนอแนะ 
(วิจารณ) เกี่ยวกับความหมายของเหตุการณและขาวสาร (สาระ)  
   1.2.2 ใหการสนับสนุนตอองคการตางๆ (ผูท่ีอยูในอํานาจ) ในสังคมและ
ปทัสถานท่ีมีอยู 
   1.2.3 ใหการอบรมบมนิสัยทางสังคม 
   1.2.4 ประสานสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ในสังคมใหเขาดวยกัน 
   1.2.5 สรางความสมานฉันท หรือสรางประชามติ 
   1.2.6 จัดลําดับความสําคัญของชนช้ันตางๆ ในสังคม หรือเปนการกําหนด
ระดับความสําคัญและระบุสถานการณท่ีแตกตางกัน 
  1.3 นําเสนอความตอเนื่อง (Continuity) 
   1.3.1 นําเสนอวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอสังคม ตระหนัก
หรือยอมรับวัฒนธรรมยอยๆ ท่ีเกิดข้ึนในสวนตางๆ และการพัฒนาวัฒนธรรมใหมๆ ข้ึนมา 
   1.3.2 สงเสริมและรักษาคานิยมท่ีดีๆ ในสังคม 
  1.4 ใหความบันเทิง (Entertainment) 
   1.4.1 ใหความสนุกสนาน ความบันเทิง ความหลากหลายและเปนการพักผอน
หยอนใจหรือเปนวิธีผอนคลายอารมณ 
   1.4.2 ลดความตึงเครียดในสังคม 
  1.5 การผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวในสังคมหรือระดมสรรพกําลังในสังคม 
(Mobilization) 
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   1.5.1 การรณรงคโดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับเร่ืองทางสังคม ภายในขอบเขต
หรือบรรยากาศทางการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การทํางาน บางคร้ังเปนเร่ืองทางศาสนา 
 ท้ังนี้และท้ังนั้นเราควรจะเนนวาเราไมสามารถกําหนดลําดับความสําคัญของจุดมุงหมาย 
หรือภาระหนาท่ีของส่ือมวลชนเหลานี้ได และเราก็ไมสามารถแจกแจงความบอยคร้ังท่ีเกิดข้ึนได 
ความสอดคลองกันระหวางภารกิจ (จุดมุงหมาย) กับเนื้อหามักไมตรงกันทีเดียว เพราะภารกิจหรือ
บทบาทหนาท่ีอันหนึ่งอาจไปคาบเกี่ยวกับภารกิจอีกอันหนึ่ง และจุดมุงหมายบางอยางก็ครอบคลุม
กวางขวางมากกวาจุดมุงหมายอีกอันหนึ่ง เกินกวาขอบเขตงานของส่ือมวลชน รายละเอียดของ
บทบาทหนาท่ีประการท่ี 1 ถึง 5 เกี่ยวของกับเร่ืองการเปล่ียนแปลง และบทบาทหนาท่ีประการท่ี 2, 
3 และ 4 เกี่ยวของกับเร่ืองของ "การรวมตัว" จากท่ีไดกลาวมาแลวในตอนตน เราไมสามารถแยก
ระหวางส่ิงท่ีส่ือมวลชนไดกระทําลงไปกับส่ิงท่ีสถาบันอ่ืนไดกระทําโดยใชส่ือมวลชนได นั่นก็คือ 
สวนหน่ึงของเหตุผลท่ีวาเราจําเปนตองแยกพิจารณาส่ือมวลชน จากทัศนะท่ีเปน "ทนายหนาหอ" 
ใหกับสถาบันตางๆ 
  2. บทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนท่ีมีตอภารกิจของการเปน “ทนายหนาหอ” 
 ภารกิจของส่ือมวลชนจะแตกตางกันอยางมากระหวางแตละสถาบัน ท้ังนี้ เราไมจําเปน 
ตองเสนอในรายละเอียด และไมจําเปนตองเพ่ิมหัวขอหรือประเด็นเกี่ยวกับภารกิจข้ึนมาใหม จากท่ี
มีอยูเดิมแลว 5 ประการขางตน ดังนั้นภารกิจในระดับกลุมสังคมท่ีเรียกวา “ความบันเทิง” จึงไมใช
เปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายมากมาย นอกจากในตัวของกิจการอุตสาหกรรมความบันเทิงเองเทานั้น 
อยางไรก็ตามเราอาจจะเพิ่มรายละเอียดในแตละภารกิจของส่ือมวลชนเพ่ือท่ีจะครอบคลุมภารกิจ
เฉพาะอยางสําหรับผูสรางสารในทางการเมืองและทางธุรกิจได 
  2.1 สารสนเทศ 
   2.1.1 ใหสาระเก่ียวกับจุดมุงหมาย และเกี่ยวกับกิจกรรมขององคการตางๆ 
   2.1.2 ใหสาระ เกี่ยวกับเหตุการณ และสถานการณภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   2.1.3  จัดลําดับความสําคัญกอนหลังตามผลประโยชนของผูเปน “ทนายหนา
หอ”       
   2.1.4 ใหสาระ และเรียกรองความสนใจในแงของการโฆษณา 
   2.1.5 ใหการศึกษาโดยตรง และรณรงคดานขาวสาร 
  2.2 การตีความ 
   2.2.1 ตีความสาระและเหตุการณใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของผูประกอบ-
สาร (ทนายหนาหอ) 
   2.2.2 สรางความคิดเห็น ประชาสัมพันธ สรางภาพพจน 
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   2.2.3 วิพากษวิจารณคูแขง 
  2.3 การแสดงออก 
   2.3.1 แสดงออกในแงความเช่ือ คานิยม อุดมการณและหลักการตางๆ 
   2.3.2 ชวยพัฒนาจิตสํานึกของการเปนเจาของ (ตัวอยางเชน ของพรรคการ 
เมืองของชนช้ัน หรือของกลุม) 
  2.4 การผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวภายในสังคม 
   2.4.1 กระตุนความสนใจ กระตุนใหเกิดการสนันสนุน 
   2.4.2 จัดดําเนินการกิจกรรมตางๆ ใหแกสมาชิก 
   2.4.3 พยายามท่ีจะโนมนาวใจและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง (การโฆษณา
ชวนเช่ือ) 
   2.4.4 การหาเงินทุน 
   2.4.5 สรางอิทธิพลตอผูบริโภคโดยการโฆษณา 
 3. บทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนตอภารกิจของตนเอง  
 ความแตกตางของจุดมุงหมายเปนเร่ืองปกติสามัญท้ังของส่ือมวลชนแตละประเภทและ
ของบุคคลที่สวมบทบาทแตกตางกัน และมีการรับรูท่ีมีตอบทบาทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําให
จุดมุงหมายมีความแตกตางกนัไปดวย ในท่ีนี้เราตองการแสดงใหเห็นวา ผูปฏิบัติงานส่ือมวลชนมอง
บทบาทของเขาในสวนท่ีมีความสัมพันธตอสังคมอยางไร คําตอบของคําถามนี้สวนใหญยังคงยึดอยู
กับประเด็นของเร่ืองเดิม คือ 
  3.1 สารสนเทศ 
   3.1.1 รวบรวมสาระท่ีนาจะอยูในความสนใจ และเกี่ยวของกับผูรับสาร 
   3.1.2 เลือกสรร จัดทํา และเผยแพรสาระดังกลาว 
   3.1.3 ใหการศึกษาแกสาธารณชนโดยท่ัวไป 
  3.2  การตีความ 
   3.2.1  แสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 
   3.2.2  ใหสาระท่ีเปน "ภูมิหลัง" และการวิพากษวิจารณ 
   3.2.3  ทําหนาท่ีในลักษณะของผูวิจารณ หรือยามเฝาระวังผูท่ีคุมอํานาจอยู 
   3.2.4  สะทอนใหเห็นถึงประชามติ 
   3.2.5  ใหเปนเวทีสําหรับนานาทัศนะ 
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  3.3 การแสดงออกทางวัฒนธรรม และทําใหเกิดความตอเนื่อง 
   3.3.1 การแสดงออกหรือสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมและคานิยมหลักของ
ประเทศ ของภูมิภาคและของทองถ่ิน 
   3.3.2 นําเสนอ วัฒนธรรมและคานิยมของกลุมยอย  
  3.4 ความบันเทิง 
   ตอบสนองตอผูชมดวยการใหความสนุกสนาน ความหลากหลาย ฯลฯ  
  3.5 การผลักดันใหเกิดการเคล่ือนไหวภายในสังคม 
   3.5.1 ทําการโฆษณาหรือโฆษณาชวนเช่ือ ในฐานะเปน “ทนายหนาหอ” ของ
ลูกคา 
   3.5.2 เขารวมรณรงค เม่ือมีปญหาบางอยางเกิดข้ึน 
    3.5.3 ใหมีการเพิ่มขึ้นและมีการจัดระเบียบการใชส่ือมวลชนโดยผูรับสาร 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวาส่ือมวลชนในสังคมไทยมีพันธกิจพื้นฐานท่ีสําคัญ 5 ดาน คือ  
(อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547 p. 7) 
 1. พันธกิจทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม 
 2. พันธกิจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 3. พันธกิจการเปนเวทีความคิดเห็นสาธารณะ 
 4. พันธกิจในการเปนส่ือกลางของงานศิลปวัฒนธรรม  
พันธกิจในการเปนผูกําหนดคานิยมความเช่ือและสรางความเปนจริงในสังคม 
 ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับภารกิจของส่ือมวลชนขางตนนี้ ไมไดระบุถึงภารกิจทางดาน
องคการส่ือมวลชนเอาไว เชน การดําเนินงานทางธุรกิจ การหากําไร การจัดใหมีงานทํา ซ่ึงส่ิงตางๆ 
เหลานี้เปนฐานท่ีสําคัญในการทําใหภารกิจอ่ืนๆ ของส่ือมวลชนเกิดข้ึนได ภารกิจทางดานองคการนี้
ถึงแมวาจะสําคัญ แตก็ไมมีผลกระทบโดยตรงตอสังคมหรือตอบุคคลอ่ืน ท่ีอยูนอกองคการ
ส่ือมวลชน และไมสามารถกําหนดออกมาเปนภารกิจท่ีแนชัดตายตัวข้ึนมาได ดังนั้นภารกิจทางดาน
องคการส่ือมวลชนเอง จึงไมอาจนํามาระบุเปนภารกิจของส่ือมวลชนไดอยางเต็มท่ี 
 4.  บทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนตอปจเจกชน      
 บทบาทหนาท่ีตอปจเจกชน (Individual Functionalism) ทฤษฎีนี้ใหความสนใจตอ
พฤติกรรมของปจเจกชน แรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและผลกระทบตอปจเจกชนซ่ึงเกิดจาก
พฤติกรรมนั้น จุดเช่ือมตอระหวางทฤษฎีนี้กับทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีก็คือ ขอเท็จจริงท่ีปรากฏวา
สาเหตุของพฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนจากประสบการณในสังคม การแสดงออก และความพอใจ
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ซ่ึงเกิดจากปรากฏการณในสังคมและผลลัพธของมันจะสะทอนออกมาเปนโครงสรางสังคมโดย
สวนรวม          
 ขอสรุปท่ีวาหนาท่ีของส่ือมวลชนตอสังคมโดยวงกวางนั้น ไดรับการสงเสริมจากส่ือ 
(ซ่ึงอาศัยการเปดรับโดยสมัครใจจากปจเจกชนอ่ืน) ซ่ึงในทางกลับกันส่ือมวลชนเองก็มีความ
คาดหวังตอการเลือกรับส่ือของปจเจกชน เราอาจสรุปไดวาส่ือมวลชนคงไมสามารถแสดงบทบาทท่ี
จะกอประโยชนใหกับสังคมได หากวาบทบาทน้ันมิไดดําเนินไปเพื่อปจเจกชน 
 สําหรับเร่ืองบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนตอปจเจกชนนั้น นักทฤษฎีแนว Individual 
Functionalist สวนใหญพยายามศึกษาวิจัยผูรับส่ือในเร่ืองเกี่ยวกับประโยชนและความพึงพอใจ 
(Uses and Gratifications) ในชวงเวลากวา 50 ปท่ีผานมา นักวิจัยไดพยายามหาคําตอบตอคําถามท่ีวา
ทําไมคนเราจึงควรเลือกท่ีจะรับส่ือ และควรจะเลือกรับส่ือท่ัวๆ ไป หรือเฉพาะส่ือใดส่ือหนึ่ง หรือ
เนื้อหารายการประเภทใดประเภทหน่ึงเทานั้น รายการลักษณะใดจึงจะตอบสนองความพอใจตามท่ี
ผูรับคาดหวัง และอะไรคือประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเปดรับส่ือเหลานั้น จากท่ีกลาวขางตน
พอจะสรุปไดในทัศนะของผูรับสาร เม่ือพิจารณาในแงการใชส่ือมวลชนกับการตอบสนองความพึง
พอใจนั่นเอง จากทัศนะน้ีเราเพียงตองการจะระบุถึงจุดมุงหมายของส่ือมวลชน เม่ือมองในแงของ
ผูรับสารท่ีตองการไดรับส่ิงท่ีตนตองการจากส่ือมวลชน หัวขอดังตอไปนี้มาจากการยอยผลของการ
วิจัยผูรับสารท่ีไดมีผูทําเอาไวแลว เนื่องจากเราไดเปล่ียนการมองจากตัวผูสรางสารมาเปนตัวผูรับ
สาร ดังนั้นกรอบความคิดท่ีใชอยูจึงไมเหมาะสม ท้ังนี้เพราะองคประกอบไมเหมือนกัน ดังนั้นเราจึง
นําเอาตัวแบบความคิดท่ีเสนอโดย (McQuail (1972) มาปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับเร่ืองของการ
ใชส่ือมวลชนโดยผูรับสาร 
 McQuail (1972, อางถึงใน สมควร กวียะ, 2527) ไดเสนอวาปจเจกชนควรจะไดรับ
อะไร บางจากส่ือมวลชน ซ่ึงมีดังน้ี คือ 
 1. ไดรับขาวสาร หรือสารสนเทศ 
  1.1 ไดทราบเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน สถานการณแวดลอมในสังคมและโลก
อยางรวดเร็วทันเหตุการณ 
  1.2 ไดรับขอเสนอแนะ และทางเลือกเกี่ยวกับประเด็นท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ มติ
หรือการตัดสินใจ 
    1.3 ไดรับการตอบสนองความกระหายใครรูและความสนใจท่ัวๆ ไป 
    1.4 ไดรับการเรียนรู และการศึกษาดวยตนเอง 
    1.5 ไดรับความม่ันคงจากการส่ังสมประสบการณและความรู 
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 2. ไดสรางรูปแบบของความเปนตัวของตัวเอง 
  2.1 ไดพบแรงเสริมท่ีจะสรางคานิยมสวนบุคคล 
  2.2 ไดทราบถึงรูปแบบตางๆ ของพฤติกรรม 
  2.3 ไดเปรียบเทียบความแตกตางกับบุคคลท่ีปรากฏในส่ือ 
  2.4 ใหความรูสึกเปนตัวตน 
 3. สรางการติดตอสัมพันธในสังคมและกอใหเกิดการรวมตัวกันของคนในสังคม 
                 3.1 ไดทราบความเปนไปของบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจตอกัน 
  3.2 ไดรูจักบุคคลอ่ืน และเกิดความรูสึกเปนเจาของ 
  3.3 ไดทราบถึงพื้นฐานของการสนทนาและการติดตอสัมพันธในสังคม 
  3.4 มีตัวแทนของความสัมพันธฉันเพื่อนในชีวิตจริง 
  3.5 ชวยท่ีจะใหคนเราดําเนินบทบาทของตนในสังคมอยูได 
  3.6 ทําใหคนเราสามารถปรับตัวเขากับครอบครัว เพื่อน และสังคมได 
 4. ใหความบันเทิง 
                4.1 ทําใหคนเราสามารถหลีกหนีปญหาไดช่ัวขณะ 
  4.2 ไดพักผอนหยอนใจ 
  4.3 มีความรูสึกเปนเจาของวัฒนธรรมหรือศิลปกรรม 
  4.4 ไดใชเวลาวาง 
  4.5 ไดปลดปลอยอารมณ 
  4.6 กระตุนความรูสึกทางเพศ 
 เปนการยากท่ีจะเช่ือมโยงแรงจูงใจ ความคาดหวัง หรือประโยชนท่ีผูชมไดรับใหเขากับ
เนื้อหาประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะการใชส่ือมวลชนในลักษณะท่ัวๆ ไปอยางท่ีเปนอยู
อาจจะใหประโยชนแกผูรับทุกขอ หรือบางขอจากท่ีกลาวขางตนในเวลาเดียวกันก็ได 
 ในเร่ืองบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในกระบวนการส่ือสารนั้น ยอมมีท้ังบทบาทท่ี
ประสบความสําเร็จและบทบาทท่ีลมเหลวคือไมเปนไปตามหนาท่ีท่ีควรจะเปนก็ถือวาลมเหลวแลว 
 บทบาทหนาท่ีและบทบาทหนาท่ีท่ีลมเหลว (Functions and Dysfunctions)  
 แมวาความเกี่ยวของและคลายคลึงกันระหวางบทบาทหนาท่ีในระดับตางๆ จะเปนท่ี
เขาใจแลว แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งถาเราจะกลาวถึงระดับความเขมขนของการส่ือขอความ  
เพราะถาคําอธิบายในบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนสามารถพิจารณาไดหลายขอแตกตางกันก็นาจะ
มีตัววัดถึงการส่ือขอความระหวางสวนตางๆ เพราะฉะนั้นเพื่อจุดมุงหมายท่ีจะบรรลุถึงระดับสังคม 
จึงจําเปนท่ีส่ือมวลชนและผูทําการส่ือสารผานส่ือมวลชนควรจะกําหนดวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ีชัดเจน 
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และผูรับสารก็จะสามารถเลือกรับสารจากส่ือตาง  ๆได ในทางปฏิบัติสังคมท่ีเปนอยูนี้มีหลายลักษณะ
ดวยกัน ดวยเหตุวาในการพบปะของผูคนในสังคมนั้น มีหลายวัตถุประสงค หลายจุดมุงหมาย
ดวยกัน ซ่ึงวิธีการชุมนุมของคนในสังคมน้ีจะมีระบบท่ีเปนเอกภาพและมั่นคงเพียงใด หากวามี
ความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางจุดมุงหมายของระดับตางๆ ของสังคมก็ยอมสะทอนถึงความขัดแยง
ภายในสังคม และบางทีอาจรวมถึงความลมเหลวของส่ือในการท่ีจะพยายามตอบสนองความ
ตองการของทุกสวนในสังคมได 
 ในการอธิบายถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือ เราไดอธิบายถึงบทบาทหนาท่ีท่ีเปดเผยและเปน
เชิงบวกไปแลว ความจริงอาจมีบทบาทหนาท่ีท่ีซอนเรนและกระบวนการท่ีไมควรรูเกี่ยวกับการ
ทํางานของส่ือมวลชนซ่ึงเขามาเปล่ียนแปลงหรือบดบังธรรมชาติท่ีแทจริงของจุดมุงหมายของส่ือ 
ซ่ึง Wright (1960) ไดเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับองคประกอบท่ีซอนเรนและบทบาทหนาท่ีท่ีลมเหลว
ของส่ือมวลชน ซ่ึงอธิบายถึงแหลงขอคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายแอบแฝงและผลกระทบที่เราไมได
มุงหวัง 
 จุดมุงหมายของการเสนอขาวสาร  อาจกลายเปนการไมไดใหขาวสารหรือความรูใดๆ 
เลยก็ได เนื่องจากความมีอคติในการเลือกหรือการไมเปนตัวแทนท่ีแทจริงกิจกรรมของการแปล
ความหมายในทางปฏิบัติแลวอาจเปนรูปหนึ่งของการควบคุมทางสังคมในรูปของการตีความหรือ
ประเมินคา และในทายท่ีสุดความตอเนื่องทางวัฒนธรรมอาจจะเขาไปเกี่ยวของกับการปดบัง
รูปแบบใหมหรือภาพของวัฒนธรรมท่ีตางออกไป ความบันเทิงอาจหมายถึงส่ิงท่ีไรสาระและการ
ควบคุมจิตสํานึกในสถานการณท่ีบานเมืองตกอยูในอํานาจของผูเผด็จการ การสรางความเขาใจอาจ
ถูกตีความวาเปนการลางสมองและการบังคับขูเข็ญ ซ่ึงส่ิงนี้ก็แสดงใหเห็นถึงความวางเปลาของ
คําอธิบายเร่ืองบทบาทหนาท่ีของส่ือ หรืออาจจะหมายถึงความยืดหยุนและสะดวกของส่ือมวลชน
ในฐานะท่ีเปนผูตรวจสอบ แตอยางไรก็ตามถามองในความเปนจริงแลว บทบาทในดานน้ีก็ยังไมถึง
ข้ันท่ีบรรลุผลนัก 
 จากการศึกษาทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีของส่ือมวลชน ไดอธิบายถึงโครงสรางการทํางาน 
และภารกิจหนาท่ีตางๆ ในองคกรส่ือสารมวลชน ซ่ึงผูวิจัยจะนําทฤษฎีนี้มาใชเปนกรอบการศึกษา 
โครงสรางของสถานีวิทยุไทยพ ีบีเอสออนไลน โดยการจัดต้ังโครงการส่ือดิจิทัล เพื่อใชบริหารงาน
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ 
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2.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 สุภารัตน ธนกุลพรรณ (2553) ศึกษาเรื่อง สถานีโทรทัศนทีวีไทย: แนวคิด ปรัชญา กลยุทธ 
และปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน ผลการศึกษาพบวา  
 1.  แนวคิด ปรัชญาส่ือสาธารณะ คือ แนวคิดสําคัญท่ีนํามาสูการเปนสถานีโทรทัศนทีวี
ไทย (TPBS) เพราะส่ือสาธารณะน้ันท่ีมีบทบาทสําคัญตอสังคม โดยเผยแพรขอมูลการสงตอขอมูล
ขาวสารสูประชาชน ดังนั้นส่ือสาธารณะจะตองมีแนวคิด ปรัชญาของการสงเสริมสติปญญาใหแก
ประชาชน โดยการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตอง และสรางคุณคาใหกับสังคมมากกวาการเนน
ในเชิงพาณิชยเพียงอยางเดียว ดังนั้นส่ือสาธารณะตองมีเปาหมายในการบริการสังคม ปลอดจาก
อิทธิพลดานตางๆ เพื่อท่ีจะเปนส่ือบริการสังคม นําไปสูส่ือเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 2.  แนวคิด ปรัชญา ส่ือสาธารณะ มีผลตอการจัดรูปแบบองคกรสถานีโทรทัศนทีวีไทย 
(TPBS) โดยมีรูปแบบการจัดองคกรและระบบส่ือสารมวลชนภาคใตรูปแบบความรับผิดชอบทาง
สังคม (Social Responsibility) ซ่ึงนโยบายในการใชส่ือจะเนนในการถายทอดขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอสาธารณชน เปนเวทีของความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ของสังคม หลีกเล่ียงสาระท่ี
เปนภัยรายแรงตอสาธารณชนโดยสวนรวม ดังนั้นสถานีโทรทัศนทีวีไทย(TPBS) จะตองมีความเปน
อิสระในดานโครงสรางการบริหาร ดานการเงิน ดานผังและเนื้อหารายการ ดานการตรวจสอบการ
ทํางาน รวมถึงการใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังนั้นส่ือสาธารณะจะตองปลอดจากการแทรกแซง 
ทางการเมืองและกลุมทุน นอกจากนี้สถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ใหความสําคัญและมีแรงจูงใจ
ในการผลิตมาจาก “คุณคา” (Value) โดยมีเปาหมายใหบริการเพื่อประโยชนตอสาธารณชนทุกภาค
สวนของสังคมเปนหลักสําคัญ 
 3. กลยุทธการบริหารงานของสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) เนื่องจากสถานีโทรทัศน
ทีวีไทย (TPBS) ไดจัดทําแผนแมบทพัฒนา ส.ส.ท. ป 2554-2556 ขององคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (2552) ไดมีเปาหมายท่ีสําคัญ 5 ประการ ฉะนั้นแผนแมบทเหลานี้
ไดชวยสรางกลยุทธของสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ใหมีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาท่ี
เปนตัวแทนของประชาชน หรือเปนปากเปนเสียงใหกับประชาชนทุกคน รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมกับสถานีเพ่ือสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับประชาชนท่ีรับขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหขอมูลขาวสารที่นําเสนอไปตองเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม พัฒนาคน พัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคม  
 4.  ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) มีท้ังปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอก ในสวนปจจัยภายในนั้น โครงสรางการบริหารและบุคลากรเปนสวนสําคัญหลัก
ในการบริหาร สวนปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอสถานีโทรทัศนทีวีไทยมากท่ีสุดนั้นคือ สังคมและ
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ความตองการของผูชม รองลงมาคือกฎหมาย การเมืองและรัฐบาล ซ่ึงปจจัยแวดลอมเหลานี้ลวนมี
ผลตอการบริหารงานของสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ท้ังส้ิน  
 5.  ปญหาและอุปสรรคท่ีสถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) ณ ขณะน้ีก็คือ ในดานบุคลากร 
ท่ีจะตองมีการสงเสริมความรูความเขาใจในเร่ืองส่ือสาธารณะ ปรับเปล่ียนทัศนคติ วัฒนธรรม
องคกร นอกเหนือจากนี้ในดานรายการของทีวีไทยจําเปนตองมีความหลากหลายของรายการมาก
ข้ึน โดยเฉพาะรายการบันเทิง สวนใหญเห็นวารายการบันเทิงตองมีสาระดวย และควรมีเอกลักษณ 
หรือรูปแบบท่ีเปนของทีวีไทยเองไมใชละครนํ้าเนาแบบชองอ่ืนๆ ควรเพิ่มใหมีรายการสารคดี 
ประวัติศาสตร รายการทองเท่ียวท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แตควรที่จะเพ่ิมชองทางในการมีสวนรวมของประชาชน 
มากข้ึน  
 เนติมา ทองนะ (2550) ศึกษาเร่ือง “การบริหารงานขาวผานส่ือวิทยุกระจายเสียง 
อินเทอร เน็ต และโทรศัพทเคล่ือนท่ีของสํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา กระบวนการ 
บริหารงานขาวผานส่ือวิทยุกระจายเสียง อินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคล่ือนที่ มีนโยบายการ
ดําเนินงานขาวอยางเปนอิสระ เนนการพัฒนาวงรอบการนําเสนอขาวสารใหทันตอกระแสโลกยุค
โลกาภิวัตน นําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ครอบคลุมทุกสายขาว ยึดหลักบทบาทหนาท่ี
และจรรยาบรรณของการส่ือสารมวลชน ดวยยุทธศาสตรในการนําเสนอขาวท่ีสด ใหม ฉับไว 
รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ดวยแนวคิด “สดทันทีท่ีมีขาว” โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานขาวรวมกันใน
ทีมขาวอยางมีสวนรวม เพื่อกําหนดทิศทางการผลิตขาวตาม “ธงขาว” และในการปฏิบัติงานเพื่อ
นําเสนอขาวผานส่ือตางๆ โดยมีกระบวนการผลิตขาวอยางเปนลําดับตามวงรอบการหมุนของ
ขาวสาร และในการผลิตเนื้อหาขาวตองสามารถนําเนื้อหาขาวไปประยุกตใชนําเสนอขาวท่ี
หลากหลายดวย  
 สําหรับการจัดโครงสรางการบริหารขาวสํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น มีลักษณะโครงสราง
การบริหารขาวท่ีไมซับซอน บริหารงานแบบกระจายอํานาจ ในการบริหารงานบุคลากรต้ังแตการ
เลือกสรรบุคลากรใหมมารวมงาน คัดเลือกจากประสบการณทางดานงานขาว ความรูทางวิชาชีพ 
ความมุงม่ัน และรักในงานขาว โดยติดตามความเคล่ือนไหวของประเด็นขาวอยางตอเนื่อง นอกจาก 
นี้ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพดานวิชาชีพขาวแกบุคลากรทั้งเกาและใหมดวยการถายทอด
ประสบการณขาวจากผูบริหารงานขาวระดับตางๆ มากกวาการจัดอบรมทางวิชาชีพอยางเปน
ทางการ และแนนอนวาในทุกๆ องคกรส่ือสารมวลชนดานขาวจะตองมีการควบคุมคุณภาพงานขาว
กอนท่ีจะนําเสนอสูสาธารณชน เพื่อสรางความนาเช่ือถือแกสังคม โดยควบคุมกระบวนการการ
ปฏิบัติงานขาว ท้ังผลิตขาวและนําเสนอขาวใหเปนไปตามธงขาวท่ีตั้งไว โดยผูบริหารขาวระดับสูง
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จะสุมตรวจสอบเนื้อหาขาว รวมท้ังควบคุมความถูกตองของเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอ โดยในทุกข้ันตอน 
การผลิตและนําเสนอตองมีการตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดในเนื้อหาขาว และกอนท่ีจะ
นําเสนอขาวผานส่ือตางๆ ตองผานการตรวจสอบขาวอีกคร้ัง 
 ผลการศึกษาปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของสํานักขาว ไอ.
เอ็น.เอ็น พบวา ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของสํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น คือ นโยบาย
และวิสัยทัศน เทคโนโลยี ความสามารถทางวิชาชีพ บุคลากรและคาตอบแทน คุณภาพขาว และ
วัฒนธรรมองคกร สวนปจจัยภายนอกมีผลตอการบริหารงานขาวของสํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น ไดแก 
คูแขงขัน คุณภาพงาน และความคาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะบริการขอความส้ัน (SMS) 
 ชลิตา ตรูทัศนวินท (2552, น. 1-3) ศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงจากวิทยุเอเอ็ม เอฟเอ็ม 
เปนวิทยุออนไลน: กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจของสถานีวิทยุออนไลนเรดิโอบางกอกดอทเน็ท ซ่ึง
ผลการศึกษาพบวา การเปล่ียนแปลงของส่ือวิทยุเดิมระบบเอเอ็ม เอฟเอ็ม มาเปนส่ือใหมวิทยุ
ออนไลนนั้น  เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและระบบอินเทอร เน็ตทําให ส่ือวิทยุ มี
ความกาวหนาจากอดีตไปอยางมาก และมีประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เหนือกวา 
เชน ผูฟงวิทยุ กระจายเสียงเอเอ็ม เอฟเอ็ม จะรับสารไดเพียงแคเสียง แตผูฟงวิทยุออนไลนจะรับสาร
ไดท้ังท่ีเปนเสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและตอบโตกับสถานีไดอยางฉับพลัน มีลักษณะของการ
ปฏิสัมพันธท่ีมากกวาส่ือวิทยุเดิม ผนวกกับการลงทุนธุรกิจส่ือวิทยุออนไลนท่ีนอยกวาแตไดการ
กลับมาของผลกําไรท่ีสูง ส่ือนี้ยังไมมีขอจํากัดในเร่ืองตางๆ หรือมีนอยกวาวิทยุเดิม จึงทําใหส่ือวิทยุ
ออนไลนไดรับความนิยมมากข้ึน ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมท่ีชอบแสวงหาส่ิงใหมๆ และ
บริโภคส่ือท่ีทันสมัย  
 ผลการศึกษาการบริหารธุรกิจสถานีวิทยุออนไลนเรดิโอบางกอกดอทเน็ทท่ีเปนกรณี 
ตัวอยางนั้น พบวา ทางสถานีมีโครงสรางการบริหารภายในองคกรท่ีไมซับซอน เปนองคกรขนาด
เล็ก แนวทางการบริหารงานขององคกรจะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณและปจจัยแวดลอมตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมราบร่ืน ปจจัยแวดลอมท่ีเปน
ปญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกองคกร ไมวาจะเปน เร่ืองเงินลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 
ปญหาบุคลากรไมเพียงพอ และไมมีความเช่ียวชาญดานอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ภาวะเศรษฐกิจท่ี
ผันผวน การแขงขันในธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงทางผูบริหารตองหาทางแกไขและปรับเปล่ียนกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดตอไปได อาทิ การลดตนทุนในการผลิตรายการ การลด
คาใชจายตางๆ ท่ีไมจําเปนภายในองคกร การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานของพนักงาน การเขา 
รวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับส่ือและบริษัทตางๆ เปนตน ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาคุณภาพของ
ส่ือวิทยุออนไลนของตนใหดีท่ีสุด รวมถึงการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพส่ือมวลชนดวย  
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 ชิดชนก ชะนะภัย (2550, น. 1) ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับฟงวิทยุอินเทอรเน็ตของชาว
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ลักษณะประชากรของผูฟงวิทยุอินเทอรเน็ตสวนใหญมีอายุระหวาง 
20-29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดอยูในชวง 5,000-15,000 
บาท 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับฟงวิทยุอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานประโยชนท่ีไดรับ
จากวิทยุอินเทอรเน็ต รองลงมา คือ ปจจัยดานเทคนิคการนําเสนอบนเว็บไซต ปจจัยดานประเภท
รายการ ปจจัยดานรูปแบบรายการ และปจจัยดานเนื้อหารายการ 
 นอกจากนี้ พบวา ผูฟงสวนใหญรับฟงวิทยุอินเทอรเน็ตมาเปนเวลา 1-2 ป โดยรับฟง  
4-6 คร้ัง/สัปดาห นาน 1-3 ช่ัวโมง/คร้ัง ชวงเวลาท่ีเขาฟงมากที่สุด คือ ชวงเวลากลางวัน เวลา 09.00 
น. -16.00 น. ฟงคนเดียวจากที่บาน โดยใชโปรแกรม Window Media Player และเรียกดูขอมูล
ขาวสารบนเว็บไซตขณะรับฟงรายการวิทยุอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ 
 กิตติมา ชาญวิชัย (2548, น. 1) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสําเร็จของรายการสารคดีของสถานี 
โทรทัศน NHK ประเทศญ่ีปุน พบวา  
 1. ปจจัยความสําเร็จของสารคดีของโทรทัศน NHK ประกอบดวย ปจจัยภายใน อัน
ไดแก ระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี ผูประกอบวิชาชีพส่ือ หนวยงานท่ีสนับสนุน การทํางานของ
บุคลากร การเปนองคกรแหงการเรียนรู และปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนจากภาครัฐในแง
การออกกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือตอความเปนส่ือสาธารณะ ความรวมมือจากสถาบันตางๆ ใน
สังคม ชองทางการเผยแพร ผูสนับสนุนรายการ ความตองการและความสนใจของผูรับสาร  
 2. ปจจัยภายในท่ีมีความโดดเดนท่ีสุดคือ ผูประกอบวิชาชีพส่ือ ซ่ึงสวนใหญไมไดจบ
การศึกษาในสาชาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการกระจายเสียงหรือส่ือสารมวลชน แตมีใจรักและมีความ
สนใจในงานสารคดี เม่ือไดรับการคัดเลือกมาจะถูกหลอหลอมจากการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของ NHK ท้ังในดานการฝกอบรมอยางเปนระบบ และการเรียนรูงานโดยการปฏิบัติงานจริง การถูก
สงไปทำงานในสถานีตางจังหวัด มีระบบพี่เล้ียงสอนงานจนมีความชํานาญ ทําใหผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือทํางานสารคดีเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทํางานอยางมืออาชีพ เปนบุคคลที่มีความสามารถและมี
ผลงานที่นาสนใจ  
 พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
 มาตรา 7 ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงคดังตอไป 
นี้ (www.thaipbs.or.th) 
 (1) สนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย 
โดยผานทางบริการขาวสารที่เท่ียงตรง รอบดาน สมดุล และซ่ือตรงตอจรรยาบรรณ 
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 (2) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระบันเทิง
อยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตางๆ โดยมุงดําเนินการอยางปราศจาก
อคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  
 (3) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของโลกเพ่ือ
ประโยชนท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินผานทางการใหบริหารขาวสารและสารประโยชนอ่ืน 
 (4) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพ่ือสรางสังคมประชาธิปไตยท่ีประชาชนไดรับ
ขาวสารอยางเทาเทียมกัน  
 (5) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศ
ทางการใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 (6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอ่ืน 
 การดําเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนได
อยางท่ัวถึงและเปนธรรมของประชาชน 
 และมาตรา 8 เพื่อใหบรรลุตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 ใหองคการมีอํานาจหนาท่ีหลัก 
ดังตอไปนี้  
 (1) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการใน
ระบบอ่ืนหรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมีเครือขายใหบริหารครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศหรือใหมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายได
จากการโฆษณา เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ  
 (2) ใหบริการผลิตส่ือโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอ่ืน หรือบริการ
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ 
 (3) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิต
รายการอิสระ 
 (4) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงานตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการส่ือสารสาธารณะของ
ตางประเทศ ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะหรือสราง
ความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน  
 (5) กระทําการอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคการ  
 ดานนโยบายไดมีประกาศคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ท่ีมี ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนาเสรีธรรม เปนประธาน 
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ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2553 เร่ืองนโยบายดานส่ือและเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพรรายการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย กําหนด
วัตถุประสงคขององคการในมาตรา 7 (1)  กฎหมายมาตรา 8 (1)  (2)  สนับสนุนให มีสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงและโทรทัศนหรือเผยแพรรายการในระบบอื่นหรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมี
เครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศหรือใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนเพ่ิมเติมเปนเครือขาย ใหบริการผลิตส่ือโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศ
อ่ืน หรือบริการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการสงเสริมใหความรูแก
ประชาชนใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของโลกเพื่อประโยชนท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน
ผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอ่ืน และมาตรา 29 (5) วาดวยอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารในการจัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 
 เพื่อใหวัตถุประสงคนี้บรรลุเปาหมาย คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรกําหนด
นโยบายดานส่ือและเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพรรายการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ดังนี้ 
 1. ส.ส.ท.พึงใชเทคโนโลยีดานการผลิต การเผยแพรรายการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีไดมาตรฐาน ทันสมัยอยางเหมาะสมเพียงพอและคุมคา คํานึงถึงการรับและการใชบริการส่ือ 
ส.ส.ท. ของประชาชน ท่ีเปนไปอยางท่ัวถึง ประหยัด สะดวก สําหรับประชาชนหลากหลายกลุม 
โดยเฉพาะกลุมเฉพาะกลุมและกลุมดอยโอกาส  
 2. มีแผนแมบทการพัฒนาเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ดวยระบบสง
สัญญาณท่ีมีคุณภาพ และมีแผนการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใหบริการหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
ประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงไดโดยงายและประหยัด 
 3. แผนบริหารจัดการดานส่ือและเทคโนโลยี พึงมีสาระท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
แผนแมบทของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังท่ีประกาศใชแลวและท่ีจะประกาศ 
ใชในอนาคตอันใกล ส.ส.ท. มีภารกิจในการส่ือสารเพ่ือแสดงทาทีผลักดันนโยบายสาธารณะ โดยคํานึง 
ถึงสิทธิในการแสดงออกของส่ือและประชาชน ในการปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน 
ในฐานผูบริโภคส่ือ การเขาถึงและการใชบริการส่ือ รวมไปถึงผลประโยชนตางๆ จากเทคโนโลยี
ใหมๆ 
 4. จัดทําแผนเพื่อใชกลไกของ ส.ส.ท.เสริมสรางศักยภาพแกประชาชนในการเขาถึงส่ือ
และบริการ ควบคูไปกับแผนบริหารจัดการดานส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงแผนดังกลาวตองสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ จริยธรรม และวัตถุประสงคของ ส.ส.ท.โดยเฉพาะภารกิจสงเสริมการศึกษา 
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การเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน การจัดทําแผนใหผานข้ันตอนการศึกษา คนควา วิจัย 
รับฟงและแลกเปล่ียนอยางครอบคลุมกับผูรูผูเช่ียวชาญ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ
ภายนอก ส.ส.ท. 
 5. ส.ส.ท.ในฐานะสถาบันส่ือสาธารณะของประเทศ พึงจัดแผนงานเพื่อรองรับและ
เตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณการปฏิรูปส่ือและเทคโนโลยีของประเทศท้ังระบบ โดย
จัดเตรียมบุคลากรและขอมูลเพื่อเสนอขอใชคล่ืนความถ่ี ชอง สัญญาณ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ัง
แผนงานเปล่ียนผานจากระบบอนาล็อกเปนดิจิทัล เนนการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อแสดง
สิทธิและการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและทิศทางการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีของภาครัฐ
หรือองคกรอิสระดานส่ือและโทรคมนาคม รวมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และคุมคา 
 6. กระบวนการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณและกําหนดงบประมาณตามแผนบริหารจัดการส่ือ
และเทคโนโลยี ตองคํานึงถึงหลักความคุมคา ธรรมาภิบาล และความโปรงใส ตรวจสอบได อุปกรณ 
ดังกลาวจะตองมีขีดความสามารถรองรับภารกิจท้ังปวงขององคการ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
ใชมาตรฐานเปด (Open Standard/Source) ท่ีมีความยึดหยุนเพื่อขยายหรือปรับระบบไดอยาง
ประหยัดคุมคา (Scalable Platforms) ไมติดกับรูปแบบเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่ง แตตองมี
คุณสมบัติสามารถทํางานประสานกับสวนตาง  ๆ ไดอยางเปนระบบ เสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของบุคลากรทุกระดับไดเปนอยางดี  
 7. ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาความรูและทักษะแกบุคลากรดานการผลิตส่ือ รายการ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังผูทํางานดานรายการกลุมขาว (News and Current Affairs) ผูมี
หนาท่ีจัดซ้ือจัดหารายการตางๆ (Program Commissioners) ผูผลิตรายการของ ส.ส.ท. และผูผลิต
อิสระ รวมท้ังผูทํางานดานสารสนเทศ ใหสามารถใชศักยภาพของเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อยกระดับ
คุณคาของรายการ (Value Added) อยางบูรณาการ การนําเสนอดวยส่ือท่ีหลากหลาย (Multi-Plat 
forms) เพื่อใหเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรองคการทุกระดับ
และทุกสวน 
 8. มีแผนงานศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูและประสบการณ รวมท้ังความรวมมือ
แลกเปล่ียนขอมูลท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ เพื่อจัดกระบวนการพัฒนาความรู และทักษะ 
การใชเทคโนโลยีส่ือกระจายเสียง แพรภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากร ส.ส.ท.ภาคี
เครือขาย ผูสนใจ และประชาชนทั่วไป  
 9. แผนการบริหารจัดการส่ือและเทคโนโลยีตองระบุใหสนับสนุนอุปกรณ เคร่ืองมือ 
และซอรฟแวร หรือระบบการทํางานของอุปกรณท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพแกบุคลากรอยาง
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ท่ัวถึงกําหนดเกณฑมาตรฐานเพ่ือใชประเมินและออกแบบการพัฒนาความรูและทักษะการใช
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของของบุคลากรทุกระดับ กําหนดแนวทางปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานดานส่ือ
และเทคโนโลยี รวมท้ังกําหนดระเบียบ ขอบังคับหลักปฏิบัติในการใชส่ือและเทคโนโลยีอยาง
ถูกตอง มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตระหนักรูในขอบังคับทางกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
 10. มีแผนการศึกษาเพื่อติดตามความกาวหนาและแนวโนมของส่ือและเทคโนโลยี โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกตางๆ เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย  
 ตามขอบังคับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยวาดวย
จริยธรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 ระบุให  
 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) เปนองคการ
ส่ือสารสาธารณะ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีลักษณะแตกตางจากส่ือมวลชนโดยท่ัวไป กลาวคือตองมุงรักษา
ผลประโยชนของสาธารณะ สรางความนาเช่ือถือและความไววางใจจากสังคมคณะกรรมการนโยบาย 
จึงไดมีมติใหกําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ผูบริหาร พนักงาน 
และลูกจาง ขององคการ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุพันธกิจ 
และวัตถุประสงคขององคการ (www.thaipbs.or.th) 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 (7) แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 38/2551 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
2551 ใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  
 ขอ 1. ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย วาดวยจริยธรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551” 
 ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. ในขอบังคับนี้  
\ “องคการ” หมายความวา องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการนโยบายและกรรมการบริหารองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
 “ผูบริหาร” หมายความวา ผูอํานวยการองคการ และผูบริหารระดับสูงขององคการ  
 “พนักงาน” หมายความวา พนักงาน และลูกจาง ท่ีไมมีตําแหนงเปนกรรมการบริหาร 
ผูอํานวยการองคการ หรือ ผูบริหารระดับสูงขององคการ  
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 “จริยธรรม” หมายความวา หลักเกณฑหรือกฎท่ีใชในการพิจารณาตัดสินวาการกระทํา
ใดเปนส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทําใดเปนส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติ ท้ังตอตนเอง และ
ผูอ่ืน 
 ขอ 4. จริยธรรมองคการ 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีดวยหลักการตอไปนี้  
 (1) หลักผลประโยชนสาธารณะ  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ การ
ตัดสินใจใดๆ ของระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ตองคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม กรรมการ 
ผู บ ริหารและพนักงานตองไม มีผลประโยชน ท้ั งทางตรงและแอบแฝง ท้ั งส วนตน ครอบครัว  
และพวกพอง 
 (2) หลักความเปนอิสระ  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติงานอยางมีความเปนอิสระทางวิชาชีพ โดย
ไมอยูภายใตอิทธิพลทางการเมือง และกลุมผลประโยชนใด  
 (3) หลักสิทธิมนุษยชน  
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เห็นคุณคาและความสําคัญในความแตกตางหลากหลายของมนุษย ไมเหยียดหยาม 
ไมแบงแยก ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 
 (4) หลักความสุจริต  
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรักษาความซ่ือตรง ไมกอใหเกิดความสงสัยวามี
เจตนาอันไมสุจริต หรือตกอยูภายใตอิทธิพลการชี้นําของบุคคลหรือกลุมผลประโยชน 
 (5) หลักความโปรงใส  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองแสดงใหเห็น และพรอมชี้แจงความโปรงใสใน
การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติงานขององคการ ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายในองคการ  
 (6) หลักการยอมรับการตรวจสอบ  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองยอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติงานตามลําดับช้ัน  
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 (7) หลักคุณธรรมของผูนํา  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับการบังคับบัญชาตองประพฤติตนเปนตัวอยาง
ท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา ตองใชหลักประเมินความดีความชอบตามผลงานท่ีประจักษ  
 (8) หลักความคุมคา  
 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 
โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจาย 
 ขอ 5.  จริยธรรมของ กรรมการ และผูบริหารองคการ  
 กรรมการ และผูบริหารขององคการ คือผูไดรับการคัดสรรแลววา มีคุณวุฒิ มีภาวะผูนํา 
มีความสามารถควบคุมการดําเนินงานขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 กรรมการ และผูบริหารองคการ ตองมีขอประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ไมตกอยูภายใตอิทธิพลทางการเมือง และกลุมผลประโยชน  
 (2) บริหารงานดวยความโปรงใส ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และบุคคลภาย 
ในองคการโดยรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง ตลอดจนสามารถช้ีแจงหรือ
อธิบายได 
 (3) บริหารงานดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยประยุกตความรู และทักษะการ
บริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของ
ตนในภายหลัง 
 (4) เปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในดานการงานและสวนตัวใหแกผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังการ
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รับฟงขอเสนอแนะของพนักงาน และ
ปลูกฝงจิตสํานึกใหผูใตบังคับบัญชามีความรับผิดชอบตอสังคม  
 (5) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูท่ีเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ขององคการ 
ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  
 (6) รักษาความลับ โดยตองรักษาขอมูลขององคการไวเปนความลับ ไมเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารขององคการท่ียังไมควรเปดเผย และไมใหขาวสารหรือขอมูลใดๆ ท่ีผูมีอํานาจสั่งการยัง
ไมไดรับอนุญาต 
 (7) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการอยางเครงครัด 
 (8) ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
พรอมท้ังใหคําแนะนําแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนใหคําปรึกษาดวยความเปนมิตรในการแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆ 
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 (9) ปฏิบัติตอพนักงานอยางสุภาพ เคารพตอความเปนปจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย หลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจคุกคาม สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
รวมท้ังการแทรกแซง ครอบงํา ความคิดสรางสรรค และเสรีภาพ ท่ีไมขัดตอหลักจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของวิชาชีพส่ือมวลชน 
  (10) ถายทอดและสอนงานในความรับผิดชอบใหแกผูใตบังคับบัญชา หรือเพื่อน
รวมงานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง และดวยความปรารถนาดี  
 (11) มีความยุติธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ไมปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา  เพื่อสนอง
ประโยชนหรือความตองการของตนท้ังทางตรงและทางออม 
  (12) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ ท้ังของตนเอง และพนักงาน 
โดยใหโอกาสการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน อยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 
  (13) เนนย้ําใหพนักงานรูและเขาใจในพันธกิจ และวัตถุประสงคองคการ รวมท้ัง
จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอบังคับดาน
จริยธรรมองคการ และจริยธรรมวิชาชีพ 
  (14) การปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยความรับผิดชอบตอประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจาย  

 ขอ 6. จริยธรรมวาดวย ความยุติธรรม สุจริต โปรงใส ไมมีผลประโยชนทับซอน ของ
ผูบริหารและพนักงานองคการ 
 ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองมีมาตรฐานสูงดานจริยธรรม ความยุติธรรม ไมฝกใฝ
ฝายใด มีความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ยึดถือประโยชนสาธารณะ โดยมีหลักปฏิบัติ คือ  
 (1) ไมใหประโยชนสวนตน ครอบครัว และพวกพอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหองคการ   
 (2) ปฏิเสธการรับของขวัญ ของชํารวยท่ีมีมูลคาสูง การใหอยางมีขอแลกเปล่ียน การ
รับรองท่ีเกินเลยความเหมาะสม  
 (3) ไมใชขอมูลภายใน หรือใชช่ือขององคการ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครัว และ
พวกพอง 
 (4) ไมมีพฤติกรรมท่ีอาจทําใหองคการเสียช่ือเสียง ขาดความนาเช่ือถือ 
 (5) หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นและการใหขอมูลขาวสารตอส่ือมวลชน และในเวที
สาธารณะท่ีสรางความเส่ือมเสีย หรือ ความเสียหายใหแกองคการ  
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 นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 เพื่อแสดงถึงความสุจริต โปรงใส ไมมีผลประโยชนทับซอนของผูบริหาร
และพนักงาน องคการตองจัดใหมีการกรอกแบบแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ ตามท่ีองคการกําหนด 
 ขอ 7.  จริยธรรมของพนักงาน ส.ส.ท. 
 พนักงานองคการ ตองมีขอประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมเบียดบังหรือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ
จากการทํางาน หรือเห็นแกอามิสสินจางใดๆ อันสอเจตนาไปในทางทุจริตไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 (2) ปฏิบัติงานอยางต้ังใจ เสียสละ และมีประสิทธิภาพ มุงม่ันไปสูความสําเร็จของงาน
เพื่อประโยชนแกองคการเปนสวนรวม ไมเกี่ยงงาน ไมทอดธุระ ในภาระงานท่ีมีผลกระทบตอ
องคการ  
 (3) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานองคการ ท้ังดานกิริยา มารยาท การ
วางตัว และการแตงกาย เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหแกตนเองและองคการ  
 (4) รักษาช่ือเสียงของตนเองและช่ือเสียงอันดีงามขององคการ โดยไมใหรายหรือให
ขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิดความเส่ือมเสียแกองคการ  
 (5) รักษาผลประโยชนขององคการ โดยไมกระทําการใดๆ ท่ีทําใหองคการสูญเสีย
ประโยชน ไมเบียดบังประโยชนขององคการไปเปนประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืน 
 (6) รักษาทรัพยสินองคการไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารขององคการที่ยังไมควร
เปดเผย และไมใหขาวสารหรือขอมูลใดๆ ท่ีผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต 
 (7) รักษาความลับขององคการไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารขององคการท่ียังไมควร
เปดเผย และไมใหขาวสารหรือขอมูลใดๆ ท่ีผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต 
 (8) ปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบของผูบังคับบัญชา ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการฝาฝน
ระเบียบ หรือการกระทําใดๆ อันเปนการสอเจตนาไมสุจริต  
 (9) รวมมือรวมใจในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยใหคําแนะนําและความ
ชวยเหลือท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน 
 (10) ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ เสียสละ อดทน อด
กล้ัน ใหอภัยซ่ึงกันและกัน สรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยไมแบงแยก หรือ ยกตนขมผูอ่ืน 
  (11) ไมรับของขวัญซ่ึงมีมูลคาเกินกวาปกติท่ีวิญูพึงใหกันระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ไมวาโอกาสใดๆ ก็ตาม  
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  (12) ไมรับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติประเพณีนิยม หรืออามิสสินจางจากผูท่ี
เกี่ยวของหรือมีกิจกรรมกับองคการ  
  (13) ไมทําธุรกิจโดยอาศัยช่ือขององคการ หรือมีสวนไดสวนเสียกับกิจการท่ีเกี่ยวของ
กับองคการ หรือแอบอางใชช่ือเสียงขององคการในกิจการของตน หรือบุคคลอ่ืนไมวาจะโดยทาง 
ตรงหรือทางออม  
 การจงใจโดยเจตนาไมปฏิบัติหรือละเลยขอบังคับอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
องคการถือเปนความผิดทางวินัย 
 ตามประกาศ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
เร่ือง แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ประจําป 2555-2557 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554  
 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 ใหจัดต้ังองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อทําหนาท่ี
เปนองคการส่ือสาธารณะดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปนผูนําในการผลิตและสรางสรรค 
รายการขาวสารคุณภาพสูงท่ีจะเปนประโยชนตอสาธารณะและสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน สงเสริมใหมีการใหขอมูลท่ีถูกตองแทจริงและสมดุล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ี
ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตดําเนินการภายใตทุน
ทรัพยสินและรายไดขององคกร 
 ภายใตวัตถุประสงคของการจัดต้ัง ส.ส.ท. ซ่ึงเปนส่ือสาธารณะแหงแรกท่ีมีภารกิจ
ขอมูลขาวสารสาธารณะแกประชาชน การบริหารกิจการ ส.ส.ท. ดวยการใชงบประมาณแผนดินซ่ึง
เปนภาษีของประชาชน จึงควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานการใชจายมีประสิทธิภาพและคุมคาในการตอบ
แทนตอสังคม และเพื่อใหการพัฒนาระบบงานและผลผลิตที่เปนประโยชนตอสังคมไทย ส.ส.ท. จึง
ตองมีการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมทุนในเชิงภารกิจ จากการใชจาย
งบประมาณดวย ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารกิจการขององคการจึงมีความจําเปนในฐานะเครื่องมือ
ในการควบคุมการใชจายเงินภาษีราษฎรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการองคการใหสอดคลองรับกับบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายกําหนด 
 วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 1.1 วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนา ส.ส.ท. ใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนเปนสถาบันส่ือสาธารณะท่ี
สรางสรรคสังคม คุณภาพ คุณธรรม การจัดทําแผนภารกิจ ส.ส.ท. ป พ.ศ. 2555-2557 จึงกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้ 
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  1.1.1 เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดูแลการบริหารกิจการขององคการใหเปนไปตาม 
วัตุประสงคของการจัดต้ัง ส.ส.ท.  
  1.1.2 เพื่อเปนกรอบดําเนินงานของทุกภาคสวนในองคการ ท้ังในดานนโยบาย
และแผนปฏิบัติงาน 
  1.1.3  เปนเคร่ืองมือติดตามประเมินผลการดําเนินตามภารกิจ ส.ส.ท. 
  1.1.4  เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชเงินรายไดจากภาษีประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ 
 1.2 เปาหมาย 
  1.2.1 เปนสถาบันส่ือของสังคมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมวิชาชีพดวยวัฒนธรรม
ส่ือสาธารณะเปนท่ีเช่ือถือและไดรับการยอมรับท้ังระดับประเทศและนานาประเทศอยางยั่งยืน 
  1.2.2 เปนภาคยุทธศาสตรกับสังคมในทุกมิติงานเพื่อการส่ือสารท่ีหลากหลายมี
คุณคาพัฒนาความเปนพลเมืองและปฏิรูปสังคม 
  1.2.3 ผลิตส่ือและรายการท่ีหลากหลายโดดเดนมีมาตรฐานตามกรอบจริยธรรม
แนวนโยบายแผนการจัดทํารายการเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยคํานึงถึงกลุมเฉพาะและผูดอยโอกาส 
ในสังคม 
  1.2.4 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความคุมคา ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุงเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  1.2.5  จัดหาและประยุกตใชเทคโนโลยีส่ือและสารสนเทศ เพื่อการใหบริการอยาง
ท่ัวถึงเหมาะสม คุมคา ใชประโยชนไดงาย ปกปองสิทธิประโยชนและการเขาถึงไดของผูดอยโอกาส 
ในสังคม 
 ยุทธศาสตร 
 แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ป 2555-2557 กําหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1: การมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) 

 ยุทธศาสตรท่ี  2: การบริหารจัดการทรัพยากรคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด (Resource 
Efficiency)  

 ยุทธศาสตรท่ี 3: การเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน (Sustainability) 
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ตารางท่ี 2.3  แผนจัดทําขาวและรายการส่ือวิทยุ 
 

แผนงาน ผลผลิต/ตัวชี้วดั หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

แผนผลิตรายการ
สถานีวิทยุไทย 
พีบีเอส  

1. มีสถานีวิทยุออนไลนออกอากาศ
ตลอด 24 ช่ัวโมง ในป 2555 

2. ส.ส.ท.ไดรับจัดสรรคล่ืนความถ่ี
ภายใน 
ป 2555 และพรอมออกอากาศทาง
คล่ืนความถ่ีวทิยุในป 2556 

3. มีการพัฒนาผูผลิตอิสระในการ
ผลิตรายการวทิยุอยางตอเนือ่ง  

4. มีรายการประเภทละครวิทย ุ
5. มีโครงการเพ่ือสรางและพัฒนาการ 

มีสวนรวมกบัผูผลิตอิสระอยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 

6. สรางพันธมิตรและเครือขายเพ่ือ
เผยแพรรายการเพ่ิมข้ึนอยางนอย 
10% ตอป 

ส่ือวิทยุ :  
- สํานักรายการ 
- สํานักขาว 
 
 
 
ส่ือวิทยุออนไลน  
- สํานักรายการ 
- สํานักมัลติมีเดียฯ 
 
 
 
ส่ือวิทยุออนไลน  
- สํานักรายการ 
- สํานักมัลติมีเดียฯ 

 

 
ท่ีมา:  ประกาศ ส.ส.ท. เร่ือง แผนบริหารกจิการ ส.ส.ท.ประจําป 2555-2557  
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ตารางท่ี 2.4  แผนจัดทําขาวและรายการส่ือมัลติมีเดีย  
 

 
แผนงาน 

 
ผลผลิต / ตัวชีวั้ด 

 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. แผนผลิตขาว
มัลติมีเดีย 

1.  มีคอลัมนขาวเพิ่มเติมในหมวดขาว
เทคโนโลยี ขาวดี ขาวบริหารสาธารณะ
และศูนยขาวอาเซียน 

2.  มีบทวิเคราะหจากคอลัมนิสตช่ือดังท้ัง
ภายในและภายนอก ดานประชาสังคม 
ตางประเทศ สังคม และคุณภาพชีวิต 

3.  ภาพขาวตางประเทศที่ไดรับลิขสิทธ์ิ 
อยางถูกตอง 

- สํานักมัลติมีเดยี 
 และสารสนเทศ 
- สํานักรายการ 
- สํานักขาว 
- สํานักเครือขายส่ือ
พลเมือง 

 

2.  แผนผลิต
รายการ  
(ชุดความรู) 

1.  มีการเผยแพรชุดความรูขาวและรายการ 
10 เร่ือง เร่ืองละ 3-10 นาที เชน ชุด
ความรูกฎหมายรอบตัว เรียนรูภัยพิบัติ 
โรคนี้มีดวยหรือ เปนตน 

  

3.  แผนพัฒนา
เครือขาย
สังคม
ออนไลน  

1.  มีชองทาง (Application) สงเสริมการ
ปฏิสัมพันธ และการส่ือสารรวมกับ
ผูชมกลุมส่ือสารสังคม (Social Media) 

2. เกิดชองทางใหมๆ ในการรบัขอคิดเห็น
รายการหรือการใหขอมูลของไทย 
พีบีเอสกับคนรุนใหมหรือกลุม
ออนไลนไดรวดเร็ว 

  

4.  แผนพัฒนา
บุคลากรขาว
ออนไลน 
(Online 
Journalist) 

1.  ความสามารถของบุคลากรดานขาว 
ในการพัฒนาผลงานส่ือหลักเพื่อ 
ส่ือออนไลน 

2.  บุคลากร ส.ส.ท. ไดเรียนรูเขาใจและ
รวมเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาส่ือ
สังคมออนไลน  

  

 

 
ท่ีมา:  ประกาศ ส.ส.ท.เร่ือง แผนบริหารกจิการ ส.ส.ท.ประจําป 2555-2557 
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 การติดตามประเมินผล  
 การติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ป พ.ศ. 2555 – 2557 และการ
ประเมินผล สัมฤทธ์ิของแผนฯ ประกอบดวยกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  ประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดผลลัพธ (key result indicator-KRI) ซ่ึงไดกําหนดไว
ท้ังส้ิน 20 ตัวช้ีวัด ตามเปาหมายท้ัง 5 เปาหมาย คือ 

 
ตารางท่ี 2.5  การประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 

5 เปาหมาย 20 ตัวชี้วัดผลลัพธ 
1.  เปนสถาบันส่ือของสังคม ปฏิบัติ

ตามหลักจริยธรรม วิชาชีพดวย
วัฒนธรรมส่ือสาธารณะเปนท่ี
เช่ือถือและไดรับการยอมรับท้ัง
ระดับประเทศและนานาประเทศ
อยางยั่งยืน 

1.1 ผลผลิตของ ส.ส.ท.ไดรับความเช่ือถือ ทําไปใชอางอิง
ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะเม่ือเกิด
เหตุการณสําคัญ 

1.2 ผลผลิตรายการของส.ส.ท.ไดรับความนยิมมากข้ึนเปน
ลําดับมีองคการทางสังคมนําไปใชประโยชนและขยาย
ผลอยางกวางขวาง 

 1.3  เปนพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือการนําเสนอและการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นอยางกวางขวาง
หลากหลาย  

1.4 ไดรับการยอมรับใหความรวมมือปกปอง สนับสนุน
ทุกภาคสวนของสังคม 

2. เปนภาคยุทธศาสตรกับสังคมใน
ทุกมิติงานเพ่ือการส่ือสารท่ี
หลากหลายท่ีมีคุณคาพัฒนาความ
เปนพลเมืองและปฏิรูปสังคม 

2.1  มีภาคียุทธศาสตรท่ีหลากหลายซ่ึงมีบทบาทสําคัญใน
การปฏิรูปสังคม 

2.2  ผลผลิตของ ส.ส.ท.มีผลสงเสริมใหเกิดกลุมกจิกรรม
ความเคล่ือนไหวของสังคมที่ชวยยกระดบัความเปน
พลเมืองเพื่อสังคมประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม 

2.3  ผลผลิตของ ส.ส.ท.ท่ีมีสวนเสริมสรางความรูใหมใน
การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยและการเมืองภาค
พลเมืองอยางตอเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ)	
 

5 เปาหมาย 20 ตัวชี้วัดผลลัพธ 
3.  ผลิตส่ือและรายการท่ีหลากหลาย

โดดเดนมีมาตรฐานตามกรอบ
จริยธรรมแนวนโยบายแผนการ
จัดทํารายการเพื่อประโยชน
สาธารณะโดยคํานึงถึงกลุมเฉพาะ
และผูดอยโอกาสในสังคม 

3.1 ผลผลิตรายการมีมาตรฐานมีจริยธรรมของส่ือสาธารณะ
ไดรับรางวัลจากสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับในสังคม  

3.2   ผลผลิตของรายการมีความหลากหลายท้ังประเภทส่ือเนื้อหา
และรูปแบบ รวมท้ังกลุมเปาหมายและผูผลิต 

3.3   มีนวัตกรรมรายการท่ีสรางเสริมศักดิ์ศรีและโอกาสใหกลุม
เฉพาะและผูดอยโอกาสในสังคม 

4.  บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภ
บาลคํานึงถึงความคุมคา
ความสําคัญกับทรัพยากรบคุคล
มุงเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4.1 บุคลากรขององคการมีทัศนคติทักษะพฤติกรรม 
ท่ีเปนไปตามกรอบจริยธรรมและหลักการส่ือสาธารณะ  

4.2 ผานเกณฑการประเมินในประเด็นธรรมาภบิาล โดยภาคี
ยุทธศาสตร 

4.3  ผลการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร สะทอนใหเห็นวามี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนเปนลําดับ 

4.4  มีจํานวนของบุคลากรท่ีผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ในระดบัและมีเพิ่มมากข้ึน 

4.5  มีระบบการจัดการความรูในองคการแลกเปล่ียนเรียนรูการ
สรุปบทเรียนเพื่อตอยอดและพัฒนาความรู 

4.6  มีบุคคากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานส่ือสาธารณะท่ี
สามารถถายทอดความรูดานส่ือสาธารณะ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ)	
 

5 เปาหมาย 20 ตัวชี้วัดผลลัพธ 
5. จัดหาและประยุกตใชเทคโนโลยีส่ือ

และสารสนเทศเพ่ือการใหบริการ
อยางท่ัวถึงเหมาะสม คุมคา
ประโยชนไดงายปกปองสิทธิ
ประโยชนและการเขาถึงไดของ
ผูดอยโอกาสในสังคม  

5.1 มีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
คุมคา สอดคลองกับสภาพสังคม 

5.2  บุคลากรมีความพรอมดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอรและระบบดิจิทัล 

5.3  การเผยแพรและใหและการใหบริการส่ือเปนไป
อยางท่ัวถึง ใชบริการไดอยางสะดวกและครอบคลุม
ท่ัวประเทศ  

5.4  มีบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
 ส่ือและสารสนเทศ  

 
ท่ีมา:  ประกาศ ส.ส.ท. เร่ือง แผนบริหารกจิการ ส.ส.ท. ประจําป 2555-2557 
 
 2. ประเมินผลตามวิธีการงบประมาณประจําปเปนการติดตามและประเมินผลจาก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงบประมาณประจําปจากงบแสดงฐานะทางการเงินงบ
รายไดและคาใชจาย รวมท้ังการประเมินผลสําเร็จของเงินงบประมาณโครงการ  
 3.  ประเมินผลตามการประเมินคุณภาพของรายการท่ีมีการเผยแพรตามพระราชบัญญัติ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 29 (6) 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. การบริหารกิจการของ ส.ส.ท. เปนไปตามวัตถุประสงคการจัดต้ังองคการ 
 2. การดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติของแตละภาคสวนใน ส.ส.ท. เปนไปใน
ทิศทางส่ือสอดคลองกัน 
 3.  ส.ส.ท. มีกลไกติดตามประเมินผลการดําเนินการตามภารกิจ ส.ส.ท. 
 4.  การใชจายเงินรายไดจากภาษีประชาชนเปนไปอยางคุมคามีประสิทธิภาพสูงสุดตอ
สาธารณะ  
 5.  ส.ส.ท. สามารถเติบโตอยางมีเสถียรภาพยั่งยืนเปนสถาบันส่ือท่ีสรางสรรคสังคม  
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 ความคาดหวังของคนในสังคมหลังจากมีการกอต้ัง องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสเปนส่ือหลัก และ ส.ส.ท.ได
พยายามเปดชองทางของส่ือใหม โดยเฉพาะวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เพื่อทําหนาท่ีส่ือวิทยุสาธารณะ  
เพื่อสามารถเขาถึงพลเมืองทุกคน และทําหนาท่ีเสนอวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและคานิยมท่ีมี
ความเปนเอกลักษณของชาติ เนื่องจากส่ือวิทยุของเอกชนเปนส่ือเพื่อการคา ขาดความหลากหลาย
ในดานเนื้อหา ดังนั้น วิธีการท่ีจะลดขอบกพรองของส่ือเอกชนเพ่ือการคาไดก็คือ ตองมีการสงเสริม
ใหมีส่ือวิทยุออนไลนท่ีมีเจตนารมณเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเร่ือง “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และการทําแบบสอบถามผูบริหารขาวระดับตางๆ  
รวมท้ังผูปฏิบัติงานขาวของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบกับการสังเกตการณ (Observation 
Research) นโยบาย โครงสรางหนาท่ีและกระบวนการบริหารจัดการขาว รวมท้ังประมวลผลขอมูล
เอกสาร เนื้อหาขาวท่ีนําเสนอทางวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 จากน้ันจึงนําขอมูลท้ังหมดเพื่อมาศึกษาวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขาวท่ีมีผลตอการทํานาท่ีส่ือสาธารณะ ตลอดจนการกําหนดทิศทางแนวนโยบายและขอเสนอที่จะ
เปนแรงสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาดานการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
ในอนาคต ขณะเดียวกัน ผูวิจัยยังไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูเช่ียวชาญและนักวิชาการดาน
ส่ือวิทยุสาธารณะ เพื่อใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลนเพื่อใหเกิดประโยชนตอการทําหนาท่ีของส่ือสาธารณะอยางแทจริง ซ่ึงการอธิบาย
ปรากฎการณดังกลาวตองศึกษาโดยมีระเบียบวิจัย ดังตอไปนี้  
 
3.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา  
 3.1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 แหลงขอมูลบุคคล ซ่ึงเปนประธานและกรรมการนโยบาย ผูบริหารงานขาวระดับตางๆ 
และผูปฏิบัติงานขาวของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน โดยอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึก และ
การสังเกตแบบมีสวนรวมในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
   แหลงขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปขององคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย วารสารเพ่ือไทยพีบีเอส บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ ผลงานวิจัย และขาวทางหนังสือพิมพตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย การบริหารงาน 
ตลอดจนทิศทางของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ฯลฯ  
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 3.1.3 แหลงขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต  
 เว็บไซต www.thaipbs.or.th ไดเผยแพรขอมูลโครงสรางการบริหารงานขององคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ท่ีมีการแบงแยกภารกิจหนาท่ี และ
นโยบายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท่ีแยกออกจากการบริหารงานขาวสถานีโทรทัศนไทย
พีบีเอสอยางชัดเจน  
 เว็บไซต www.thaipbsonline.net ไดเผยแพรตารางการออกอากาศของสถานีวิทยุไทยพี
บีเอสออนไลน การติดตามฟงเนื้อหารายการขาวและขาวยอนหลัง และการออกอากาศสด โดย
เลือกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น. - 17.00 น. วันเสารและวันอาทิตย เวลา 18.00 น.-20.30 น 
เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีมีกระจายเสียงเกี่ยวกับเนื้อหาขาวและรายการขาวทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลน โดยทําการศึกษาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  
 โดยการกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสังเกตและสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept 
Interview) ผูศึกษาเลือกใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีท้ังหมด 14 คน โดยสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ตามบทบาท
หนาท่ีในทํางาน ตั้งแตระดับกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน   
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา มีดังนี้  
 1. กรรมการนโยบาย 
  รองศาสตราจารยธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ผูบริหาร 
  นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผูอํานวยการ ส.ส.ท. 
  นายวสันต ภัยหลีกล้ี รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. 
  น.ส.กนกพร ประสิทธิผล รักษาการผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล 
  นางเย็นจิตร สถิรมงคลสุข บรรณาธิการกลาวขาววิทยุและนิวมีเดีย 
 2. ผูปฏิบัติงาน 
  น.ส.จีรชาตา เอ่ียมรัศมี ผูประกาศและผูจัดรายการ “ASIAN UPDATE” 
  น.ส.เสาวลักษณ จักรวิวัฒนากุล ผูประกาศขาวและผูจัดรายการ “หนาตางโลก”  
  นายสุรพงษ เพื่อชอ โปรดิวเซอรรายการขาววิทยุไทยพีบีเอส ออนไลน 
  น.ส.ปรัศนี นามแปลง ผูชวยโปรดิวเซอรสถานีวิทยุไทยพีบีเอส ออนไลน 
  น.ส.ภัทรา ชวนชม ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย 
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  น.ส.ณัฐวรรณ ติรกิจพาณิชกร ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย  
  น.ส.วลัยลักษณ แสงเปลงปล่ัง ผูส่ือขาวและผูจัดรายการวาระเมืองไทย 
   น.ส.เบญจมาศ บุญฤทธ์ิ เจาหนาท่ีอาวุโสสํานักเครือขายส่ือพลเมืองและผูจัดรายการ 
 
3.3 เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
  เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูศึกษาจึงใชการ
สัมภาษณแหลงขอมูลแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) อยางมีโครงสรางสําหรับการเก็บขอมูล
พรอมกับการสังเกตการณดานการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท้ังปจจัยท่ีมีผลตอ
การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โครงสรางหนาท่ี 
และการกําหนดวาระขาวสารวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ดังนี้  
  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอส ออนไลน 
และสงผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะหรือไม 
  ปจจัยภายในดานการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไร  
  ปจจัยภายในดานความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรวิทยุไทยพีบีเอสเปนอยางไร  

 ปจจัยภายในดานเทคโนโลยีของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไร  
  ปจจัยภายนอกดานกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.2551 สงผลตอการบริหารงานขาวหรือไมอยางไร  
  ปจจัยภายนอกดานระเบียบข้ันตอนของหนวยงานรัฐสงผลตอการบริหารงานขาววิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร  
  โครงสรางหนาท่ีสงผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร  
  มีจํานวนบุคลากรเพียงพอตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม
อยางไร 
  แนวทางการจัดทําผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร 
  การกําหนดประเด็นขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไร 
  การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยกําหนดกรอบของคําถามสําหรับผูใหขอมูลท่ีเปนบุคคล
ภายในดังนี้  
  1. กรรมการนโยบาย 
  วัตถุประสงคและแนวคิดการกอต้ังสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนคืออะไร 
  นโยบายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไร 
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  ทิศทางและเปาหมายของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะเปนประโยชนแกประชาชน
อยางไร 
  จะทําอยางไรใหวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนส่ือท่ีทําหนาท่ีเพื่อสาธารณะและเปน
ประโยชนแกสังคม 
  การใชชองทางส่ือใหมของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะสามารถดึงดูดความสนใจผูฟง
ไดมากนอยแคไหน จะทําอยางไรใหผูฟงรับรูและเขาใจถึงประโยชนของส่ือสาธารณะ   
  แนวโนมท่ี ส.ส.ท.จะไดรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงจาก กสทช.มา
บริหารจัดการเอง  
  นโยบายดานขาวและการแผนการจัดทํารายการของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปน
อยางไร ตอบโจทยการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะหรือไม  
  เหตุผลท่ียังเช่ือมตอสัญญาณเสียงจากโทรทัศนมาใชออกอากาศทางวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลน  
  ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรวิทยุไทยพีบีเอสเปนอยางไร จะตองมีการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานขาววิทยุมากนอยแคไหน  
  มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพมากนอยแคไหน  
  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการผลิตขาวและรายการขาว 
  พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม
อยางไร  
  ระเบียบขอบังคับขององคกรมีสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขาว
อยางไร  
  เหตุผลท่ียังดึงสัญญาณเสียงจากโทรทัศนไทยพีบีเอสมาใชออกอากาศทางวิทยุไทยพีบี
เอสออนไลน 
  แหลงขอมูลภายนอกมีผลตอการกําหนดนโยบายวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร  
  มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร เพราะ
เหตุใดจึงตองปรับโครงสรางเปนโครงการส่ือดิจิทัล  
  จํานวนบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม  
  มีแนวคิดในการกําหนดสัดสวนผังรายการ และจัดทําผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออไลน
อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายส่ือสาธารณะ   
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  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหาดานการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอส-
ออนไลนเพื่อทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ 
  2. ผูบริหาร 
  วัตถุประสงคของการกอต้ังสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนคืออะไร 
  ทิศทางและเปาหมายของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะเปนประโยชนแกประชาชน
อยางไร 
  จะทําอยางไรใหวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนทําหนาท่ีส่ือเพ่ือสาธารณะและเปนประโยชน
แกสังคม 
  ไดนํานโยบายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนไปสูการปฏิบัติไดมากนอยแคไหน
อยางไร 
  การบริหารจัดการขาวและรายการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไรมีปญหา
อุปสรรคหรือไมอยางไร   
  เหตุผลท่ียังดึงสัญญาณเสียงจากโทรทัศนไทยพีบีเอสมาใชออกอากาศทางวิทยุไทยพีบี
เอสออนไลน โดยเฉพาะขาวหลักของสถานี 
  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการผลิตขาวและรายการขาว 
  การใชชองทางส่ือใหมของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะสามารถดึงดูดความสนใจผูฟง
ไดมากนอยแคไหน จะทําอยางไรใหผูฟงรับรูและเขาใจถึงประโยชนของส่ือสาธารณะ 
  ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไรจะตองมี
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานขาววิทยุหรือไมอยางไร  
  พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม
อยางไร  
  ระเบียบขอบังคับขององคกรมีสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขาว
อยางไร  
  แหลงขอมูลภายนอกมีผลตอการกําหนดนโยบายวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร  
  มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานวิทยุออนไลนไทยพีบีเอสเปนอยางไร  
  มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร เพราะ
เหตุใดจึงตองปรับโครงสรางเปนโครงการส่ือดิจิทัล  
  จํานวนบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม  
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 สวนผังรายการ และจัดทําผังรายการวิทยุไทยพีบี-เอสออนไลนอยางไร เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายส่ือสาธารณะ   
 การกําหนดผังรายการอยางไร และควรท่ีจะมีการเพิ่มเติมชวงขาวและรายการขาว
หรือไม  
 มีการกําหนดทิศทางขาว ประเด็นขาว หรือคุณคาขาวอยางไรเพ่ือวิทยุไทยพีบีเอสตอบ
สนองการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ  
 3. ผูปฏิบัติการ 
 จะทําอยางไรใหวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนทําหนาท่ีส่ือเพ่ือสาธารณะและเปนประโยชน
แกสังคม 
 ไดนํานโยบายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนไปสูการปฏิบัติไดมากนอยแคไหน
อยางไร 
 การบริหารจัดการขาวและรายการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไรมีปญหา
อุปสรรคหรือไมอยางไร   
 การสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการผลิตขาวและรายการขาวหรือไมอยางไร 
 การใชชองทางส่ือใหมของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะสามารถดึงดูดความสนใจ 
 ผูฟงไดมากนอยแคไหน จะทําอยางไรใหผูฟงรับรูและเขาใจถึงประโยชนของส่ือ
สาธารณะ 
 ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนอยางไรจะตองมี
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานขาววิทยุหรือไมอยางไร  
 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม
อยางไร  

 ระเบียบขอบังคับขององคกรมีสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขาว
อยางไร  
 แหลงขอมูลภายนอกมีผลตอการกําหนดนโยบายวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนอยางไร  
 โครงสรางการบริหารงานเปนอยางไร มีสวนชวยสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการ
ทํางานของวิทยุออนไลนไทยพีบีเอสออนไลน 
 จํานวนบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนหรือไม  
 มีแนวคิดในการกําหนดสัดสวนผังรายการ และจัดทําผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลนอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายส่ือสาธารณะ   
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 การกําหนดผังรายการอยางไร และควรท่ีจะมีการเพ่ิมเติมชวงขาวและรายการขาว
หรือไม  
 กําหนดทิศทางขาว ประเด็นขาว หรือคุณคาขาว อยางไรเพ่ือใหสถานีวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลนตอบสนองการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ  
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวมในการบริหารงานขาว และการปฏิบัติงานขาว ตลอดจนการ
เก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสารตางๆ และเว็บไซต www.thaipbs.or.th และ www.thaipbsonline.net 
รวมทั้งการวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหาขาวท่ีนําเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน โดยดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดวยตัวผูวิจัยเอง เพื่อท่ีจะนําไปใชประกอบกันเพื่อคนหา
ขอสรุป เร่ือง การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ โดย
แบงออกเปน 4 สวนดังนี้    
 1. ขอมูลประเภทบุคคล  
 ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 
ผูบริหารระดับตางๆ รวมท้ังผูปฏิบัติการของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน โดยผูวิจัยจะสนทนา
อยางมีจุดมุงหมายและมีขอกําหนดท่ีแนนอนโดยการตั้งคําถามไวลวงหนาอยางดี มีลักษณะการ
สัมภาษณแบบรายบุคคล (Face-to-Face) โดยการเลือกเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ
แกไขปญหา ไมยึดติดเวลาในการสัมภาษณ เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางเปดเผยขอเท็จจริง แสดง
ความเห็น และอธิบายขยายความ หรือยอนคําถามกลับมาไดบางเพื่อใหบรรยากาศเปนกันเอง หรือ
หากผูวิจัยมีขอสงสัยในประเด็นท่ียังไมเขาใจก็จะใชวิธีโทรศัพทไปสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุด 
 ข้ันตอนการสัมภาษณ ผูวิจัยจะช้ีแจงหัวขอสนทนาและบอกวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณใหกลุมตัวอยางทราบ เพ่ือใหกลุมตัวอยางเห็นความสําคัญและใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
มากท่ีสุด นอกจากนี้จะแจงใหกลุมตัวอยางทราบดวยวาการสัมภาษณจะมีการบันทึกภาพและเสียง
จากเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค และจดบันทึก ซ่ึงผูวิจัยจะจดบันทึกเฉพาะใจความสําคัญตามความ
เปนจริงท่ีไดจากกลุมตัวอยาง  
 2. ขอมูลจากการเขาไปสังเกตการณ  
 ผูวิจัยจะเขาไปอยูในสถานการณดานการบริหารงานขาว ตลอดจนการนําเสนอขาวและ
รายการขาวจริง โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
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นโยบาย โครงสรางหนาท่ีตางๆ กระบวนการผลิตขาวและบริหารจัดการขาว เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
รวมรวมประกอบกับขอมูลท่ีไดจากแหลงอ่ืน 
 3. ขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเทอรเน็ตของ ส.ส.ท.  
 ติดตามรับฟงขาวและรายการขาวท่ีออกอากาศในสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
รวมท้ังการฟงยอนหลังทางเว็บไซต www.thaipbsonline.net และการรวบรวมขอมูลการจัดลําดับ
การนําเสนอขาว เนื้อหาขาวท่ีนําเสนอทางวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  เพื่อวิเคราะหรูปแบบการ
นําเสนอขาวและรายการขาว ตลอดจนประเด็นขาวท่ีนําเสนอตอสาธารณะ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555 โดยตรวจสอบและจัดหมวดหมูขาวท่ีนําเสนอเพื่อ
ศึกษาการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 4. ขอมูลประเภทเอกสาร  
 การศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความ วารสารส่ิงพิมพ วิทยานิพนธ 
และผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของในหองสมุด รวมท้ังขอมูลของ ส.ส.ท. และเอกสารที่เกี่ยวของ  
  
3.5 วิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณดวยตนเองแบบเจาะลึก ซ่ึงผูวิจัยจึงจําแนก
เนื้อหาคําตอบออกเปนประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
บริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน โครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาว และกระบวนการ
กําหนดวาระขาวสาร โดยนําขอมูลท่ีไดจากสัมภาษณแหลงขอมูลในระดับกรรมการนโยบาย ระดับ
บริหารงาน และระดับปฏิบัติงาน มาสรุปเปนภาพรวมและนํามาจัดกลุมในหัวขอท่ีกําหนด ตลอดจน 
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารเพ่ือใชในการวิเคราะหดานการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอส 
ออนไลน  
 
3.6 การนําเสนอผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ผูศึกษาไดจัดกลุม
ขอมูลตามกรอบแนวคิด โดยแบงผลการศึกษาเปนเร่ืองๆ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบริหารงานขาวของวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน 

1. ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
2. ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
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สวนท่ี 2  โครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
สวนท่ี 3  การกําหนดวาระขาวสาร ไดแก การจัดทําผังรายการและการกําหนดประเด็น

ขาวสาร   
สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะของผูทําหนาท่ีส่ือในสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เพ่ือนําไป 

ใชปรับปรุงแกไข ตอยอดและพัฒนาบทบาทการทําหนาท่ีส่ือของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
ใหเกิดประโยชนและบรรลุเปาหมายการเปนส่ือเพื่อสาธารณะอยางแทจริง จากระเบียบวิธีวิจัย
ขางตนนี้จะนํามาซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลอยางครบถวน โดยจะนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลและ
กลาวไวในบทตอไป  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีกอต้ังโดยองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท. ) ออกอากาศทางเว็บไซต www.thaipbsonline.net 
เพื่อใหบรรลุภารกิจของส่ือสาธารณะ ตามมาตรา 8 (1) ของ พ.ร.บ.องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซ่ึงระบุให ส.ส.ท “จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการในระบบอ่ืน หรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมีเครือขาย
ใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
 ในการศึกษา “การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบปญหาการนําวิจัยดังตอไปนี้  
 4.1  ปจจัยใดบางท่ีสามารถนําไปใชดานบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 
 4.2  การกําหนดโครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
อยางไรในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ 
 4.3  กระบวนการกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีตอบสนองความ
ตองการของสังคมเปนอยางไร 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดํา เนินการศึกษาเก็บขอมูลโดยใชวิ ธีการสํารวจเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวน
รวม (Documentary Research) กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 14 คน อันประกอบ
ไปดวย คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ผูบริหาร ส.ส.ท. และกลุมผูปฏิบัติงาน ส.ส.ท. หลังจากผูวิจัยไดขอมูลท้ังหมดมาแลวนั้น 
ผูวิจัยนําผลที่ไดมาตอบปญหาการนําวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
 ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้  
 ตอนท่ี 1  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนและนําไปสู
การปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมือง  
 ตอนท่ี 2  โครงสรางและหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 ตอนท่ี 3  การกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
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                 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 เดิมมีการจัดต้ังวิทยุไทยเพ่ือเด็กและครอบครัวออกออกอากาศทาง FM 105.0 เมกกะ

เฮิรซ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน ป 2552 โดยเปนความรวมมือระหวางองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพื่อทํารายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เนื่องจาก สสส.มีความหวงใยวาส่ือวิทยุ
ในประเทศไทย 44 คล่ืนในกรุงเทพฯ ไมมีคล่ืนใดเลยท่ีสนับสนุนสถาบันครอบครัวหรือปอนความ
ตองการของเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สวนใหญจะเปนคล่ืนบันเทิง คล่ืนขาว หรือคล่ืนกีฬา 
ไปเลย ไมไดตอบสนองผูฟงกลุมนี้ จึงตั้งสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวข้ึน โดยไทยพีบีเอส 
ไมไดเปนเจาของสถานี แตรับผิดชอบดูแลชวงขาวตนช่ัวโมง รายการขาว รายการสารประโยชน
และรายการสาระบันเทิง โดยมีเครือขายจาก สสส.รวมผลิตรายการ ในสมัยท่ี นายสาทิตย วงศ
หนองเตย เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลส่ือรัฐ ท่ีตองการใหวิทยุสีขาว โดยไม
มีฝายการเมืองหรือราชการมาแทรกแซงในการทํางาน แตภายหลังเปล่ียนรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปน นายองอาจ คลามไพบูลย นโยบายวิทยุสีขาวไดลดความเขมลง สงผลใหกรม
ประชาสัมพันธนําคล่ืนความถ่ีวิทยุกลับไปดําเนินการเอง  
 ภารกิจในการผลิตขาวและรายการทาง FM 105.0 เม็กกะเฮิรต วิทยุไทยเพื่อเด็กและ
ครอบครัวของ ส.ส.ท. ไดส้ินสุดความรวมมือกับภาคีเครือขาย ตามมติท่ีประชุมผูบริหารคล่ืน
ความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) โดยใหมูลนิธิเครือขายครอบครัว 
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  งบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ 
 2.  ใหถายทอดขาวตนช่ัวโมงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 3.  เปล่ียนช่ือสถานีเปน "สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM105 คล่ืนแหง
การเรียนรู ของเด็กและครอบครัว" 
 จากมติดังกลาวทําใหสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว ตองยุติการออกอากาศทาง
คล่ืนความถ่ีวิทยุ FM 105.0 เม็กกะเฮิรต แตเนื่องจากพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ 
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 (1) กําหนดให ส.ส.ท. ตอง
ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาสังคมคุณภาพและ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่เท่ียงตรง รอบดาน สมดุล และ
ซ่ือตรงตอจรรยาบรรณ แต ส.ส.ท. ยังไมมีคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงเปนของตนเอง โดยตองรอ
การจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จึงเปนท่ีมาของการกอต้ังสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ตั้งแต
วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เปนตนมา  
 การนําเสนอผลการวิจัยในสวนของประวัติความเปนมาของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
ตั้งแตจุด เร่ิมตนจนมาถึงปจจุบันจะชวยทําใหมองเห็นภาพรวมและงายตอการทําความเขาใจในการ
นําเสนอผลงานวิจัยเปนตอนๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลนและนําไปสูการปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมือง ท่ีจะนําเสนอ
ในตอนตอไป 
 
4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนและนําไปสูการปรับปรุงแกไข
เพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมือง 
 จากการที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทางเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ดวย
การสังเกตการณ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายทําใหผูวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ขับเคล่ือนการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มี 2 สวน คือ 1. ปจจัยภายใน ไดแก การ
บริหารจัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี 2. ปจจัยภายนอก ไดแก กฎหมาย และ
แหลงขอมูลจากภายนอก ซ่ึงท้ังสองปจจัยมีผลตอการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขาวสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลนท้ังโดยตรงและโดยออม  
 4.1.1 ปจจัยภายใน   
   ปจจัยภายใน ไดแก การบริหารจัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีจาก
การศึกษาท่ีมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีรายละเอียดดังนี้  
  4.1.1.1 การบริหารจัดการ  
   คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ส.ท. ) ไดประกาศนโยบายดานส่ือและรายการ 14 ขอ โดยยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจนถึง
ปจจุบัน (ป 2555) มีดังตอไปนี้ (ไทยพีบีเอสออนไลน, 15 พฤศจิกายน 2555)  
   1) ส.ส.ท. ตองเปนเจาของคล่ืน และปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจการส่ือกระจายเสียง
และแพรภาพเพื่อสาธารณะ  
  เพื่อจัดใหมีการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง ครอบคลุมท่ัวประเทศ ดวยระบบการสง
สัญญาณท่ีหลากหลาย รองรับการใหบริการประชาชนกลุมตางๆ อยางมีคุณภาพ แมส่ือหลักของ 
ส.ส.ท. คือส่ือกระจายเสียงและแพรภาพแต ส.ส.ท. พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาส่ือใหม รวมท้ัง 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให ส.ส.ท. ทําหนาท่ี
บริการเนื้อหาสาระ ผานส่ือและชองทางการส่ือสารหลากหลายรูปแบบดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ท่ีทันสมัย ประกันการเขาถึงไดของประชาชนกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ
สังคม และกลุมเฉพาะตางๆ ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
  2) แผนการจัดทํารายการและผังรายการ   
   แผนการจัดทํารายการ เปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินการดาน
รายการกลุมขาว และรายการตางๆ ในส่ือกระจายเสียงและแพรภาพของ ส.ส.ท. ท่ีตอบสนองสาระ
ในพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแนวนโยบายดานส่ือและรายการท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด รวมทั้งการใหความสําคัญกับความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะ ท่ีมีตอการ
ใหบริการสื่อของ ส.ส.ท. ความตระหนักในความทุกข ความสุขของสังคม ความมุงม่ันต้ังใจใชส่ือ
สาธารณะ เพื่อกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงสูสังคมท่ีมีสุขภาวะ สันติ ยุติธรรม อยางคํานึงถึง
ความคุมคาใชจายในผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมาย แผนการจัดทํารายการยังเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
ของกรรมการและผูบริหาร ในงานดานขาวและรายการ การตอบสนองสาระสําคัญในพระราช 
บัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 เปนแนวนโยบาย
ดานการส่ือสาร ท้ังนี้ ภาพรวมของรายการทั้งหมดในผังรายการส่ือกระจายเสียงและแพรภาพ 
ส.ส.ท. ซ่ึงปรับเปล่ียนไดทุก 3 เดือน พึงตอบสนองแผนการจัดทํารายการ ในขณะท่ีเนื้อหาอื่นของ 
ส.ส.ท. สถานการณทางสังคม สภาพส่ือและการรับส่ือของประชาชน รวมทั้งความคิดเห็น ความ
ตองการ และขอเสนอแนะของประชาชนกลุมตางๆ  
  3) การจัดทําแผนการจัดทํารายการ   
  มีแผนหลักท่ีจัดทําเปนรายป โดยอาจมีแผนยอยรายไตรมาส ในแผนการจัดทํารายการ
พึงระบุหลักการเหตุผลในการกําหนดสัดสวนและประเภทของเนื้อหา รูปแบบ กลุม เปาหมาย
รายการ แหลงท่ีมาของรายการ รวมท้ังการคาดหวังผลทางความนิยม ประโยชนตอประชาชนและ 
สังคม แนวทางการบริหารและการดําเนินงานดานรายการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุประสิทธิผล 
หรือผลสัมฤทธ์ิท่ีระบุในแผนการจัดทํารายการของแตละป พรอมแสดงแผนการใชงบประมาณที่
คํานึงถึงความคุมคาและการสรางประโยชนตอสาธารณะเปนสําคัญ  
   แผนการจัดทํารายการของป ถัดไป ตองได รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
ในเวลาไมนอยกวา 60 วัน กอนการประกาศใชผังรายการของไตรมาสแรก  
   4) กลุมเปาหมายหลักการขององคการ  
   คือ  ประชาชนทุกภาคสวนของประเทศในภู มิภาคต างๆ ผู ด อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
สังคม กลุมท่ีไมเปนท่ีรูจักและยอมรับในอัตลักษณ กลุมท่ีขาดโอกาสและการมีสวนรวมในนโยบาย
และประเด็นสาธารณะ อันเปนกลุมคนที่ ส.ส.ท. พึงกระตุนสรางความสนใจและความมีสวนรวม
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ในการรับสารผานส่ือกระจายเสียงและแพรภาพของ ส.ส.ท. เพื่อรับขอมูล ความรู ขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็น แรงบันดาลใจ และจินตนาการ นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยาง 
มีคุณภาพ เปนการตอบสนองเปาหมายของการสรางพลเมืองท่ีตื่นตัวสนใจในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาครอบครัว พัฒนาสภาวะแวดลอมรอบตัว เปนพลเมิองท่ีมีความตระหนักในสิทธิหนาท่ีและ
การมีสวนรวมในการสรางชุมชนและสังคมท่ีพึงปรารถนา 
   5) จํานวนและสัดสวนรายการ สัดสวนรายการขาว กลุมขาวและเหตุการณปจจุบัน: 
รายการกลุมสารประโยชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู: รายการกลุมสาระบันเทิง คือ 40:30:30 
โดยประมาณ ทั้งนี้ ในแผนการจัดทํารายการมีการอธิบายเหตุผลในการกําหนดสัดสวนของกลุม
รายการ และในรายงานการประเมินผลการดําเนินการ มีการอธิบายกรณีสัดสวนรายการไมเปนไป
ตามท่ีกําหนดในแผนการจัดทํารายการ เพื่อการรับรูและการเรียนรูรวมกัน  
   6) แหลงผลิตรายการ ไมต่ํากวารอยละ 75 ของรายการในภาพรวม เปนรายการที่ผลิต
ในประเทศ ไมเกินรอยละ 25 ในแตละกลุมรายการสารประโยชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู และ
กลุมรายการสาระบันเทิงเปนรายการนําเขาจากตางประเทศ มีการกระจายสัดสวนแหลงผลิตรายการ
ท้ังในและตางประเทศอยางเหมาะสม การนําเขารายการจากตางประเทศ ไมควรเนนกระแสตลาด 
ความคุนชินในการบริหารจัดการ แตใหความสําคัญกับการใหประชาชนไดรับรู และเรียนรูเร่ืองราว
จากแหลงผลิตรายการในประเทศตางๆ เปนรายการที่มีคุณภาพ คุณคาและความนาสนใจ โดดเดน
และแตกตาง จากส่ือกระจายเสียงและแพรภาพอ่ืน โดยใหความสําคัญกับรายการจากองคกรส่ือ
สาธารณะในตางประเทศมากกวา องคกรองคกรผลิตส่ือเพ่ือธุรกิจการคา  
   7) เนื้อหารายการ ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของการดําเนินการของ 
ส.ส.ท.  รวมท้ังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด อยางคํานึงถึง
สภาพการณและความตองการทางสังคม รายการทุกรายการที่นําเสนอมีคุณภาพสูง เนนความหลาย
หลายในมิติตางๆ ท้ังเนื้อหา รูปแบบ แหลงขอมูลรายการ และกลุมผูรับสารท่ีเปนกลุมเปาหมายหลัก 
โดยใหความสําคัญกับกลุมผูดอยโอกาสดานตางๆ ทางสังคม และกลุมเฉพาะตางๆ ปราศจากอคติ
ทางการเมือง และผลประโยชนเชิงพาณิชย คํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  
   8) กระบวนการผลิตและการเผยแพรรายการ มีกลไกกํากับดูแลมาตรฐานในทุก
ข้ันตอนของกระบวนงานการผลิตและการเผยแพรรายการ คํานึงถึงจริยธรรมองคกร จริยธรรม
วิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด เพื่อผลผลิตรายการท่ีมีคุณคา และ
มาตรฐาน มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคแปลกใหม เปนรายการตนแบบของส่ือสาธารณะท่ี
แตกตางจากส่ือกระจายเสียงและการแพรภาพ สามารถสรางความยอมรับและความเช่ือถือจาก
สังคมไดเปนอยางดี  
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   9) การประเมินคุณคา คุณภาพ ความนิยม ความคมคาและผลสัมฤทธ์ิรายการ ใหคณะ 
กรรมการบริหารกําหนดแผนงาน กลไกและกระบวนการประเมินคุณคา คุณภาพ ความนิยม และ
ผลสัมฤทธ์ิรายการ รวมท้ังความคุมคาใชจาย โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด และผลสัมฤทธ์ิอยางชัดเจน 
มีแผนการดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีมาตรฐานตามหลักการประเมินส่ือ
สาธารณะท่ีเปนสากล สามารถสรางความเช่ือถือและการยอมรับไดเปนอยางดี ผลการประเมิน
นํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดทํารายการ ปรับผังรายการ พัฒนาการบริหาร
จัดการงานรายการทั้งกระบวนการ รวมท้ังเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
บริหาร ท้ังนี้ ใหนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการนโยบาย และรายงานตอสาธารณะ  
ทุกไตรมาส หรือทุกคร่ึงป อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
  10) การจัดหา จัดซ้ือ จัดจางรายการ ผลิตรายการ การสรางความรวมมือ การรับการ
สนับสนุนและสนับสนุนผูผลิตอิสระ ใหมีแผนการทํางานดานการจัดหา จัดซ้ือรายการ และการ
ผลิตรายการกับแหลงผลิตและผูผลิตท่ีหลากหลาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ กับทุกกลุมผูผลิต 
ท้ังกลุมอาชีพ หนวยงาน หรือองคการ กลุมประสังคม กลุมประชาชน กลุมเชิงประเด็น กลุมความ
สนใจ และกลุมเฉพาะตางๆ ฯลฯ รวมท้ังสถาบันวิชาการ ดวยรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย มีท้ัง
การซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อเผยแพร การรวมมือ การสนับสนุน การสงเสริม การสรางโอกาส การพัฒนา
ศักยภาพ โดยมีแผนงานการรณรงค แผนการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุนและเชิญชวนใหบุคคล กลุม
บุคคลตางๆ ในสังคม นําเสนอโครงการ ความคิดสรางสรรคดานรายการ ท้ังมีแผนงานการพัฒนา
ผูผลิตอิสระ เพื่อผลในการสรางนวัตกรรมรายการ การพัฒนาคุณภาพ และคุณคารายการ ดวยการ
ดําเนินการท่ีเปนระบบ อยางตอเนื่อง เปดเผยโปรงใด เปนธรรม คํานึงถึงประโยชนขององคการ 
และสาธารณะเปนสําคัญ  
  การดําเนินการจัดหา จัดซ้ือ จัดจางรายการ การผลิตรายการ การสรางความรวมมือ การ
รับการสนับสนุน และการสนับสนุนผูผลิตอิสระ ใหเปนไปตามกรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. โดยมี
การจัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความเขาใจท่ีถูกตอง ชัดเจนตรงกัน ระหวางบุคลากร ส.ส.ท. 
และผูรวมงาน  ผูสนับสนุน ภายนอก  
  11) การรับการสนับสนุน การรวมมือ หรือสนับสนุนการผลิตส่ือกับบุคคล กลุมบุคคล 
หนวยงาน และองคกร ตองดําเนินการอยางถูกตอง ชอบธรรม มีจริยธรรม มีกระบวนการบริหาร
จัดการอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบและช้ีแจงได ไมมุงหวังหรือกอใหเกิดหรือทําใหเขาใจวา
เปนการกระทําตางตอบแทน หรือสงผลกระทบตอความเปนอิสระ และความเครงครัดในขอบังคับ
แหงจริยธรรม ส.ส.ท. ในบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีรับผิดชอบดานการผลิตรายการ 
ของ ส.ส.ท.  

DPU



113 

  ผูใหการสนับสนุน ส.ส.ท. ผูรวมงานดานตางๆ กับ ส.ส.ท. ตองไมเปนบุคคล กลุม
บุคคล หนวยงาน ท่ีมีกิจกรรมและการดําเนินการอันขัดตอสุขภาวะของสังคม รวมท้ังไมกระทําการ
ใดท่ีอาจแทรกแซง หรือทําใหสาธารณะเขาใจวา สามารถแทรกแซงความเปนอิสระของวิชาชีพส่ือ
สาธารณะของ ส.ส.ท.  
  การดําเนินการเพื่อสนับสนุน หรือพัฒนาความรวมมือดานรายการกับบุคคล กลุมบุคคล 
หนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนการจัดทํารายการ และกรอบเกณฑความตองการรายการท่ี
กําหนดอยางชัดเจน ดวยกระบวนการที่เปดเผย โปรงใส ไมขัดตอจริยธรรม ส.ส.ท. ไมผูกขาดยึดติด
กับบุคคล สถาบัน หนวยงาน หรือองคกรใด คํานึงถึงการเปดโอกาสใหบุคคล กลุมบุคคล สถาบัน 
องคกร หลากหลาย ท่ีไมสามารถหรือไมสนใจในการแขงขันของอุตสาหกรรมธุรกิจส่ือ แตมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความมุงม่ันต้ังใจสรางผลิตรายการกับ ส.ส.ท. เพื่อประโยชนของ
สาธารณะเปนสําคัญ  
  12) การมีสวนรวมเพ่ือสรางพื้นท่ีสาธารณะในส่ือ และประชาธิปไตยในการส่ือสาร  
ส.ส.ท. ใหความสําคัญกับการเปดพื้นท่ีของส่ือสาธารณะ เพ่ือนําเสนอวิถีชีวิต รวมท้ังปญหา ความ
คิดเห็น และขอเสนอของกลุมตางๆ ในสังคมตอประเด็น หรือนโยบายสาธารณะท่ีสงผลกระทบตอ
สิทธิ เสรีภาพ การมีสวนรวม และการดําเนินชีวิตของบุคคล กลุมชุมชน โดยการทําหนาท่ีตาม
ขอบังคับจริยธรรม ธํารงความเปนอิสระของวิชาชีพส่ือสาธารณะ มุงสรางสรรครายการท่ีมีคุณคา 
โดดเดน แตกตางดวยคุณภาพ ตอบสนองแนวนโยบาย แผนการจัดทํารายการ และแผนงานของ 
ส.ส.ท.   
  13) ส.ส.ท. พึงพัฒนาศักยภาพหนวยงานผลิตรายการในสวนภูมิภาค ท้ังดานบุคลากร 
อุปกรณหลักและอุปกรณสนับสนุนตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตรายการท่ีมีคุณคา คุณภาพหลากหลาย 
เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ และเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานพัฒนาการมีสวนรวมของภาคี
ตางๆ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาค ในการนําเสนอ ขาวสาร ขอมูล ความคิดเห็น ของประชาชนใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อคุณคาดานความหลากหลายของรายการ และผูรวมผลิตรายการของ 
ส.ส.ท.   
  14) รายการท่ีนําเสนอทางส่ือทุกประเภทและรูปแบบตองมีเนื้อหาและวิธีการทํางานท่ี
ไมขัดตอขอบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. ท่ีประกาศใหบุคลากรทุกระดับและผูเกี่ยวของกับงานการ
ผลิตและนําเสนอรายการของ ส.ส.ท. ถือปฏิบัติ ท้ังตองไมเปนชองทางในการนําเสนอเนื้อหาที่มี
จุดมุงหมายเพื่อการประชาสัมพันธ การโฆษณาชวนเช่ือเพื่อประโยชนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน 
สถาบัน องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน ยกเวนกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ  
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  นโยบายดานส่ือและรายการของ ส.ส.ท. พรอมแนวทางปฏิบัตินี้ ถือเปนกลไกสําคัญใน
การควบคุม กํากับ ดูแล การทํางานดานส่ือและรายการของ ส.ส.ท. ท่ีตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
  “ดวยความเปนส่ือสาธารณะ หนาท่ี คือการสงขาว ขอมูล รายการท่ีดีและเปนประโยชน
แกประชาชนผานส่ืออะไรก็ได ซ่ึงวิทยุก็เปนส่ือหนึ่ง ถาสงผานคล่ืนความถ่ีวิทยุไดก็คงสงผานคล่ืน 
แตคล่ืนความถ่ีวิทยุเปนของจํากัด ท่ีถูกดูแลโดย กสทช. ภายใตกฎหมายและหนาท่ี ส.ส.ท. เม่ือสงผาน 
คล่ืนไมได วิธีท่ีทําไดก็คือ การสงผานออนไลน” (ธีรภัทร สงวนกชกร, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 
2555) 
  วันท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีมติแตงตั้งให สมชัย สุวรรณบรรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
ส.ส.ท. แทนตําแหนงของ เทพชัย หยอง ผูอํานวยการ ส.ส.ท. ท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนง (ไทยพี
บีเอสออนไลน, 15 พฤศจิกายน 2555) 
  โดยผูอํานวยการ ส.ส.ท. ไดประกาศยุทธศาสตร 5P ซ่ึงประกอบดวย 1. Place 2. People 
3. Programmer 4. Platform และ 5. Particpation (เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ, 12 พฤศจิกายน 2555)  
  1. Place (องคการ) จะปรับโครงสรางการทํางานใหมีขนาดกะทัดรัดมากข้ึน ลดการ
ทํางานแบบลําดับช้ัน (hierarchy) ใหนอยท่ีสุด ขณะเดียวกันก็หาวิธีการในการบริหารใหหลุดจาก
ระบบกึ่งราชการ เพื่อความคลองตัวมากข้ึน แตยังคงตรวจสอบได พรอมสรางความเปนเอกภาพ
ใหกับองคกรในทุกระดับ ผานการส่ือสารจากสวนบนไปสูพนักงานทุกคน 
  2. People (ทรัพยากรมนุษย) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหสอดคลองกับยุคดิจิทัลใน
ลักษณะ Multitasking โดยปรับกระบวนการฝกอบรม ประสานงานกับสถาบันฝกอบรมส่ือท้ังใน
และตางประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตขาวและรายการขาว ปฏิรูประบบการบริหารงาน
บุคคลใหพนักงานทุกระดับมีโอกาสสลับสับเปล่ียนหนาท่ีการทํางาน เปดโอกาสใหบุคลากร ระดับ
รองไดขยายสูงานท่ีทาทายมากข้ึน 
  3. Programmes (รายการ เนื้อหา) จะจัดหาทีมวิจัยขาวและสนับสนุนขอมูล เพ่ือเสริม
รายการขาวและรายการที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน เพิ่มความลึกและหลากหลาย พรอมให
บริบทดานอ่ืนๆ กับเนื้อหารายการ รวมถึงวางแผน "เปดชองทาง" รายงานขาวภาคจากสนามในกลุม
อาเซียน โดยการสงนักขาวไปประจําหรือแตงต้ังผูส่ือขาวช่ัวคราวในเมืองตางๆ เร่ิมท่ี ฮานอย โฮจิ
มินห ยางกุง เวียงจันทน พนมเปญ กัวลาลัมเปอร สิงคโปร ภายใน 3 ป และขยายตอไปยังบรูไน 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซียภายใน 5 ป 
  4. Platform (ชองทางส่ือ) จะปฏิรูปเว็บไซตออนไลนท้ังหมด โดยจะเปดเว็บทา (Portal 
web) ขององคการ ใหสะดวกแกผูใชงานไดอยางรวดเร็ว และวางเปาหมายเปดเว็บขาว ภาษาอังกฤษ
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ใน 1 ป ขณะเดียวกันจะประสานกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) ขอใบอนุญาตคล่ืนวิทยุอยางนอย 1 คล่ืนในข้ันตน เพื่อขยายส่ือสาธารณะให
เขาถึงกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน 
  5. Participation (การมีสวนรวม) โดยจะขยายแนวรวมภาคประชาชน หรือเครือขาย
พลเมืองใหกวางข้ึน เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาทั้งในและตางประเทศ และหาโอกาสใหมๆ 
ในการระดมทุนท่ีเปนตัวเงิน สําหรับการขยายฐานผลิตและระดมทุนทางสังคมเพื่อสนับสนุนให
ไทยพีบีเอสมีความม่ันคงในระยะยาว 
  นอกจากนี้ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
วางแผนจัดทํารายการประจําป 2555 เปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือทําหนาท่ีส่ือสาธารณะโดย
ครอบคลุมการผลิตและเผยแพรรายการของ ส.ส.ท.  ทางส่ือวิทยุโทรทัศน วิทยุออนไลน และ
เว็บไซต เพื่อใหเห็นภาพรวมในดานการบริหารงานพรอมกําหนดยุทธศาสตรตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มียุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตรดานคุณภาพรายการ  
  ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของรายการท่ีนําเสนอไวในชวงของการประเมินกอน
บรรจุผังรายการ และรักษาคุณภาพทางการนําเสนอไดอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการ
ออกอากาศ จัดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพรายการอยางเขมขน ท้ังในดานเนื้อหา การนําเสนอ 
และคุณภาพทางเทคนิคทุกตอนกอนออกอากาศ โดยทุกรายการตองมีบันทึกในสวนของแนวคิด 
วัตถุประสงคของรายการ และลักษณะเฉพาะของรายการไวอยางชัดแจง เพื่อประเมินไดในทุกระยะ
ของการผลิตรายการและการนําเสนอรายการออกอากาศ ทุกรายการท่ีผลิตข้ึนเพื่อนําเสนอทางส่ือ
ของ ส.ส.ท.  จะตองรักษาจรรยาบรรณของส่ือสาธารณะอยางเครงครัด  
  2. ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวม  
  ดวยความเปนองคการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนเปนพิเศษ ท้ังในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการผลิตรายการ ส.ส.ท. รวมกับภาคี
ยุทธศาสตร จัดการฝกอบรม พรอมกับใหพื้นท่ีแกเครือขาวส่ือภาคพลเมือง เพื่อใหรายการตางๆ 
ของ ส.ส.ท. สะทอนความตองการ และการมีสวนรวมของภาคพลเมืองอยางแทจริง แผนจัดทํา
รายการในป 2555 มุงหมายใหเวลาการออกอากาศของส่ือพลเมือง มีเวลา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ
เพิ่มข้ึนตอไปในป 2556 และ 2557 
  3. ยุทธศาสตรภาพรวมในการนําเสนอ   
  การจัดผังรายการท้ังรายการโทรทัศน รายการวิทยุออนไลน และรายการที่ผูชมสามารถ
เลือกรับชมท่ีจะเผยแพรบนเว็บไซต จะมีการพิจารณาการรอยเรียง ความเหมาะสม อยางถ่ีถวน
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สมํ่าเสมอ ผังรายการส่ือของ ส.ส.ท. จึงนําเสนอกรอบใหญในแตละป เพื่อประเมินและปรับปรุงใน
ปตอๆ ไป รวมทั้งคณะกรรมการบริหารดําเนินการพิจารณาผังรายการในแตละไตรมาศตามภารกิจ
อีกดวย โดยผังรายการท้ังผังหลักของปและผังรายการในแตละไตรมาส จะไดรับการประชาสัมพันธ
อยางเหมาะสม 
   3.1 ผังรายการท่ีประกาศสูสาธารณะ แยกประเภทรายการเปนรายการขาวสารประโยชน 
และสาระบันเทิง ตองระบุคําจํากัดความของรายการแตละประเภทใหชัดเจน เพื่อใหการบรรจุ
รายการลงผังเปนไปอยางถูกตองตามประเภทรายการ  
   3.2 สําหรับรายการทางวิทยุออนไลนในชวงของการทดลองออกอากาศ จะใช
สัดสวนของรายการสารประโยชนและสาระบันเทิงตอรายการขาว มีสัดสวนเปน 70:30  
   3.3 จัดใหมีชวงเวลาของการออกอากาศซํ้าของรายการท่ีแนนอน เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูชม และประกาศในผังรายการทุกไตรมาส 
   3.4 รายการวิทยุออนไลน จะเผยแพรรายการตามผังรายการตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึง 
21.00 น. และจะดําเนินการจัดรายการตลอด 24 ช่ัวโมง เม่ือ ส.ส.ท. มีคล่ืนความถ่ีและบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงของตนเอง  โดยวิทยุออนไลนจะลดบทบาทลงมาเปน Live cast ของวิทยุ  
กระจายเสียง  
   3.5 เผยแพรรายการโทรทัศนออนไลนในลักษณะ Live cast จากหนาจอของไทยพี
บีเอส และจัดเสนอ event cast สําหรับรายการหรือกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูชม นอกจากน้ี 
ส.ส.ท. ยังมีแนวคิดท่ีจะจัดรายการเพื่อกลุมเครือขายผูพิการและกลุมคนดูเฉพาะท่ีสามารถใช
ชองทางอินเทอรเน็ตรับชมและรับฟงรายการท่ีตองการ ในเวลาท่ีเหมาะสมกับตนเองได และยังได
จัดพื้นท่ีสําหรับการสะทอนคําติชมของผูชมรายการและกิจกรรมเสริมในรายการไวในเว็บไซตของ 
ส.ส.ท.  
   3.6 การจัดหารายการสําหรับเด็กสําหรับส่ือวิทยุออนไลน  
   3.7 ในป 2555 เปนตนไป ส.ส.ท. จะสงเสริมใหมีการผลิตสารคดีในประเทศ ใหมี
คุณภาพและปริมาณมากข้ึน โดยคาดหวังวาจะไดมีสารคดีท่ีเปนตนแบบของ ส.ส.ท. ไดในป 2557 
สารคดีของ ส.ส.ท. ท่ีมีความลุมลึก รอบดาน และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
   3.8 เนื้อหารายการยังคงมุงกําหนดประเด็นตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดไว
ในป 2555  
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  4. ยุทธศาสตรการเขาถึงของผูชม  
 พัฒนาทางดานเทคนิค เพ่ือสงสัญญาณภาพและเสียงใหเขาถึงผูชมอยางท่ัวถึงแลว การ
ผลิตรายการของไทยพีบีเอส ยังมีแนวทางในการเปดกวางตอการเขาถึงของผูชมซ่ึงเปนผูดอยโอกาส 
ซ่ึงอาจจะเปนผูพิการทางไดยิน ผูพิการทางสายตา 
 สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เร่ิมตนเดือนมิถุนายน 2554 เปนการเตรียมความพรอม
ท้ังดานรูปแบบ เนื้อหารายการ จํานวนบุคลากร และทดสอบความพรอมของเครื่องมือเทคนิคดาน
การออกอากาศ เพื่อรอการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)  
 “พูดตรงๆ วาเพิ่งเร่ิมดําเนินการ ระหวางนี้เหมือนเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือทําคล่ืน
หลักในอนาคต เพราะถือเปนภารกิจของไทยพีบีเอสที่ตองทํานอกเหนือจากการทําทีวี ซ่ึงในชวงท่ี
ไมมีการจัดสรรคล่ืน ไมมีองคกรกํากับดูแล ไมมีคล่ืนก็ทําในคล่ืนของคนอ่ืน แตชวงนี้ทําบน
เว็บไซตเพื่อใหพรอมทันทีท่ี กสทช.จัดสรรคล่ืนก็จะสามารถดําเนินการไดทันที” (วสันต ภัยหลีกล้ี, 
สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2555) 
 “เปนการเตรียมความพรอมของการผลิต ผลิตมาสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนท่ีนี่ใหมีความสามารถในการผลิตเนื้อหา (Content) วิทยุ ซ่ึงเม่ือยังไมมีคล่ืน เราก็มาผลิต
เนื้อหาผานคล่ืนวิทยุออนไลนไปกอน นี่คือท่ีมาท่ีไปของวิทยุออนไลน” (สมชัย สุวรรณบรรณ, 
สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2555) 
 จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม พบวา การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน มีความแตกตางกันตามรูปแบบการนําเสนอขาว และรายการขาว สามารถแบงเปน 2 สวน         
คือ  1. ขาวตนช่ัวโมง ชวงทันขาววิทยุไทยพีบีเอส และ 2. รายการขาว จํานวน 6 รายการ   
 1. ขาวตนช่ัวโมง ชวงทันขาววิทยุไทยพีบีเอส   
 การบริหารจัดการขาวในชวงทันขาววิทยุไทยพีบีเอส (ขาวตนช่ัวโมง) ออกอากาศสด
ทุกวันจันทร-วันศุกร มี 5 ชวงตอวัน เปนขาวตนช่ัวโมงตั้งแตเวลา 10.00-16.00 นาฬิกา ไดนําแหลง 
ขอมูลจากขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส มาใชเกือบท้ังหมด โดยนํามาแกไขเพิ่มเติม (Rewrite) คือ 
นักขาวโทรทัศนทําขาวมา 100% ออกหนาจอไดสักประมาณ 40% แตวาทีมขาวโปรดิวเซอรเปน
ขอมูลท้ังหมดมา (Rewrite) เพราะเวลาของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีไมจํากัด ขณะเดียวกันก็มี
นักขาววิทยุและมัลติมีเดียทําขาวปอนเว็บไซตดวย อาจเปนไปในทิศทางเดียวกับหนาจอหลัก แตจะ
ลึกกวา เพราะสามารถตอยอดสกูปขาวไดมากกวา หรือไมก็แตกตางจากหนาจอหลัก เชน บางคน
ชอบทําขาวเร่ืองนวตกรรม ก็จะทําขาวท่ีนาสนใจมากกวา ความอิสระในการนําเสนอขาวมีมากกวา
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หนาจอทีวี หรือไปในงานเสวนา ท่ีนักขาวโทรทัศนอาจไมไดไปทําขาว แตทีมขาววิทยุและนิวมีเดีย 
ก็จะไดประเด็นท่ีมาทําขาวและโฟนอินเขามา  
  “ขาวกระแสรายวัน ในฐานะท่ีเปน บรรณาธิการขาววิทยุและนิวมีเดีย ท่ีตองเขาประชุม
รวมกับบรรณาธิการขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส ถามีอะไรก็จะบอกทีมงานวาใหจับตาประเด็นขาวนี้ 
เอาเร่ืองนี้ข้ึนเปนขาวหลัก แตถาไมประชุมก็จะไปชวยๆ กันดู ซ่ึงแตละคนก็จะรูอยูแลวก็จะ ติดตาม
ขาวจากถังขาวโทรทัศน หรือมอนิเตอรจากทวิตเตอร หรือส่ือสังคมออนไลนตางๆ เดิมทํานอย แต
ขณะนี้ตองทํามากข้ึน เพราะเปนนโยบาย และถือเปนการแขงขัน แตขาวของไทยพีบีเอส ตองบอก
วา ใชเวลาตรวจสอบความถูกตองมาก ตอนนี้มีคนเพ่ิมข้ึน เพราะฉะน้ันคุณภาพงานก็ควรจะเร็วข้ึน 
และมีขาวมากข้ึน ใหเห็นเปนพัฒนาการข้ึนเร่ือยๆ” (เย็นจิตร สถิรมงคลสุข, สัมภาษณ, 20 
พฤศจิกายน 2555) 
 ข้ันตอนในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสสออนไลน มีบรรณาธิการขาววิทยุ
และนิวมีเดีย ทําหนาท่ีผูจัดการฝายขาวส่ือดิจิทัล รับผิดชอบดูแลเนื้อหาขาวท้ังวิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน (www.thaipbsonline.net) และเว็บไซตไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th) โดยจะเขารวมประชุม
รวมกับกองบรรณาธิการขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส ในทุกชวงเย็น เพื่อทราบถึงทิศทางขาวและ
เพื่อใหการนําเสนอขาวเปนไปในทิศทางเดียวกับขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส จากน้ันบรรณาธิการขาว
วิทยุและนิวมีเดีย จะแจงไปยังผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานในฝายขาวส่ือดิจิทัล เกี่ยวกับทิศทางขาว
ท่ีจะนําเสนอในวันถัดไป  
 ขณะท่ีการประชุมขาวในฝายขาวส่ือดิจิทัล จะประชุมกันเดือนละ 2-3 คร้ัง เพ่ือพูดคุย
เกี่ยวกับการจัดเวร ทิศทางขาวของ ส.ส.ท. และส่ิงท่ีตองปรับปรุงและขอผิดพลาดตางๆ ท้ังในสวน
ของขาววิทยุออนไลน และเว็บไซตไทยพีบีเอส  
 “จากเม่ือกอนไมมีผูส่ือขาวในมือ ตองหาขาวเอง เม่ือกอนทุกอยางหาเองหมดเลย อยาก
ไดอะไรคิดเอง หาเอง ทําเอง แตตอนนี้มีพี่ฟา (บรรณาธิการขาววิทยุและนิวมีเดีย) มาชวย ถาอยาก
ไดอะไร ก็จะคิดประเด็นให เพราะพ่ีฟาเขาไปประชุม ทีวีทําอะไร วิทยุทําอะไรตามเคา คือ พวกหนู
ก็ชวยมอนิเตอรไปในทางไหน” (ปรัศนี นามแปลง, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2555) 
 ขณะท่ีผูส่ือขาวในภาคสนามมี 2-3 คน ซ่ึงทําขาวหลักท่ีทําเนียบรัฐบาล ทุกคนรูหนาท่ี
ในแตละวันอยูแลว เพราะเปนงานขาวประจํา (Routine) แตถาบรรณาธิการขาววิทยุและนิวมีเดีย 
ตองการขาวอ่ืนเปนพิเศษ ก็จะมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือถาอยากไดประเด็นเพิ่มเติม รวมถึงสถิติ 
มีสีสัน และมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน ก็จะใหไปนําเสนอในรายการขาวอ่ืนๆ เชน รายการเปล่ียน
โจทย หรือหากเปนชวงสถานการณพิเศษ ก็จะมีการประชุมวางแผนกันเพ่ือทีมขาววิทยุและนิวมีเดีย 
ทํางานท้ังวันเสารและวันอาทิตย จากเดิมท่ีสับกันหยุดในวันหยุด   
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 “เคยมีหมายท่ีนอกเหนือจากทําเนยีบรัฐบาล ท่ีบรรณาธิการมอบหมายใหไปทําขาวท่ีอ่ืน 
เชน ท่ีศาลปกครอง คดียายปลัดกระทรวงกลาโหม กระบวนการทําขาว ถาไดสัมภาษณเสร็จก็
โทรศัพทสง SMS เสร็จก็พิมพขาววิทยุ ความยาว 1 นาที- 1.30 นาที พิมพบนเคร่ืองไอแพท ท่ีสถานี
ใหมาท่ีทีมขาวเว็บไซตและทีมขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท่ีสงท้ัง 2 อยางก็เพราะตําแหนงเปน
นักขาววิทยุและนิวมีเดีย ซ่ึงทีมงานเว็บไซตและวิทยุออนไลนก็จะคัดเลือกขาวออกอากาศเอง”  
(ภัทรา ชวนชม, สัมภาษณ, 10 ธันวาคม 2555) 
 รายการขาวจํานวน 6 รายการ  จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการ
ขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท้ังหมด 6 รายการ ไดแก 1. รายการเกาะติดทิศทางขาว 2. รายการ
วาระเมืองไทย 3. รายการเสียงพลเมือง 4. รายการหนาตางโลก 5. รายการ ASEAN UPDATE และ 
6. รายการ Sport Time พบวา ท้ัง 6 รายการ ไมไดมีการประชุมรวมกับกองบรรณาธิการขาววิทยุและ
นิวมีเดีย เพื่อวางแผนงานและกําหนดทิศทางขาวของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนแตอยางใด แต
มีลักษณะการบริหารจัดการขาวโดยมอบหมายความรับผิดชอบใหกับผูจัดรายการและโปรดิวเซอร 
เปนผูกําหนดทิศทางขาว หาขอมูล และคัดเลือกประเด็นขาวเอง  
 “ดวยตําแหนงผูส่ือขาววิทยุและเว็บไซต แตโปรดิวเซอรส่ังใหผูส่ือขาวไปทําขาววิทยุ
ออนไลนใหไมได เพราะตําแหนงมันทับซอนกันอยู วิธีการแกปญหาก็ตองโทรศัพทสัมภาษณ
แหลงขาวเอง เพราะไมมีนักขาวลงพื้นท่ี ยังมีชองวางดานการประสานงานกันท่ีตองทํามากกวานี้กับ
รายการขาว เพราะไมเคยมีการประชุมทิศทางขาว เพียงแตคุยกันวาจะนําเสนอเนื้อหาอยางไร เพราะ
ไวใจการผูจัดรายการที่จะนําเสนอเนื้อหา” (สุรพงษ เพื่อชอ, สัมภาษณ, 12 พฤศจิกายน 2555)  
 “กระบวนการผลิตรายการ (ASEAN UPDATE) ยอมรับวา ไมใชรายการวิทยุท่ีดี เพียง
แคนําขาวความคืบหนาสถานการณไปเลาใหฟงวา ในรอบสัปดาหท่ีผานมามีเร่ืองราว หรือขาวสาร
อะไรที่เกี่ยวของกับประเทศในกลุมอาเซียนบาง เร่ืองท่ีนาสนใจ เร่ืองท่ีอาจไมรูกันบาง รวมท้ังขาว
เดนๆ ท่ีเกี่ยวกับอาเซียนไปเลาใหฟง แตจริงๆ แลวอยากใหมีเสียงประกอบขาว (Sound) และ
กระบวนการผลิตขาว (Production) ท่ีดีกวานี้ แตเนื่องจากทําคนเดียว แหลงขอมูล (Source) ก็หา
คอนขางยากนิดนึง ก็แปลกนะ ประเทศในกลุมอาเซียนก็ไมมีขอมูลเทาไหร สวนใหญตองไปหา 
ทางอินเทอรเน็ต มันก็ลําบากกับการผลิตเราอีก ยกเวนท่ีจะใหทีมงานวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมา
ชวย แตเนื้อหาขาวท่ีตองการไมมี เหมือนเลาอยางเดียว ไมมีปลอยเสียง ไมมีเสียงสัมภาษณ ไมมี
เสียงบรรยากาศ แตบางทีก็ไปหาเพลงมาเพ่ิมและเลาใหฟงวา เนื้อหามันเปนอยางนี้นะ สวนการตัด
ตอก็มีโปรดิวเซอรทําให ตรงไหนพูดผิดถูก ส้ันไปยาวไป ตรงไหนตองตัดออก พออัดเสร็จก็เดินไป
บอก ถาจะเอาเพลงก็จะไปบอกวาสงลิงคไปทางเฟสบุค” (จีรชาตา เอ่ียมรัศมี, สัมภาษณ, 21 
พฤศจิกายน 2555) 
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 “ยอมรับวา ยังมีปญหา เพราะเปนชวงเร่ิมตนของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน อยาวาแต
คนนอกเลย คนในไทยพีบีเอส บางคนยังไมรูเลยดวยซํ้า แตเราก็พยายามแกไขไมเร่ือยๆ เร่ิมตนจาก
การตั้งสถานีวิทยุ อยางแรกตองทําใหออกอากาศใหไดกอนท้ังวิทยุและโทรทัศน พอไดแลวก็จะ
ประชาสัมพันธใหคนรูจักมากข้ึน (ธีรภัทร สงวนกชกร, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2555) 
 4.1.2  ความสามารถทางวิชาชีพ  
  ความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประสบการณดานงานวิทยุของบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางานไดหลายหนาท่ี เชน 
โปรดิวเซอรวิทยุฯ สามารถทําหนาท่ีจัดรายการและเปนผูประกาศขาวได 
  “นอกเหนือจากนโยบาย ตองลงมือปฏิบัติได แตตองมีประสบการณ เทคนิค และการ
พัฒนาคน ถาคนทําไดมันก็สามารถตอบสนองนโยบายได แตตอนนี้ทําได แตยังไมถึงความคาดหวัง
เปาหมาย แตตอนนี้ปกยังออน มีคนทํางานมีประสบการณนอย ก็ตองสรางคนใหม” (เย็นจิตร 
สถิรมงคลสุข, สัมภาษณ, 23 มีนาคม 2555) 
 “สังเกตไดวารางวัลสวนใหญท่ีเราไดจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับประชาชนท้ังนั้น เชน สงเสริม
สถานภาพสตรี ซ่ึงชองอ่ืนไมคอยทํา หรือเร่ืองสงเสริมสถาบันครอบครัว เร่ืองการพิทักษส่ิงแวดลอม 
ทุกอยางพวกนี้เปนของเราหมด ภารกิจของเราท่ีเขียนไวในนี้ คือเร่ืองการสงเสริมความเทาเทียม 
การรักษาส่ิงแวดลอม ดูแลคนพิการ มีไหมส่ือไหนท่ีสนใจเรื่องพวกนี้ ก็เราไง” (สมชัย สุวรรณบรรณ, 
สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2555) 
 “จุดแข็งของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงสวนตัวก็ไดพิสูจนใหเห็นแลว เพราะไดรับ
รางวัลจากสารคดีเชิงขาวสงเสริมสิทธิเด็กประจําป 2555 ขององคกรยูนิเซฟ เร่ือง "กินพอดี ไมมี
อวน" คิดวา นาจะเปนตัวอยางใหทีมงาน หรือผูบริหารคิดวา เรานาจะทําได ท้ังท่ี ไมไดมีตําแหนง
เปนผูส่ือขาว” (สุรพงษ เพื่อชอ, สัมภาษณ, 12 พฤศจิกายน 2555) 
 อยางไรก็ตาม หากบุคลากรไมเคยมีประสบการณดานงานวิทยุมากอน แตเม่ือมีการปรับ
โครงสรางการทํางานในโครงการส่ือดิจิทัลใหเปนผู ส่ือขาววิทยุ ทําใหเกิดขอจํากัดดานความสามารถ 
ทางวิชาชีพ เชน การใชน้ําเสียง อัคระ และการใชภาษาในการรายงานขาววิทยุ เชน เจาหนาท่ีฝาย
ดูแลเนื้อหา (Content) ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีผูสื่อขาว หลังการปรับโครงสรางการทํางาน  
ดังนั้น ขอเสนอแนะดานการพัฒนาวิชาชีพ จึงควรผลักดันใหบุคลากรภายในสถานีวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลน เขารับการฝกอบรมการรายงานขาววิทยุ โดยเฉพาะเร่ืองบทบาทหนาท่ีของส่ือสาธารณะ  
 “ฐานะท่ีเราต้ังตัวเปนส่ือสาธารณะ ก็ควรสงคนเขารับการอบรมรวมกับส่ือสาธารณะ
ระดับโลก อยาง BBC รอยเตอร ท่ีเคยจัดใหมีการอบรมท่ีมีแนวทางในการนําเสนอขาวผานส่ือ
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สาธารณะ ซ่ึงจะไดเรียนรูเทคนิคการนําเสนอขาวท่ีเหมาะสม เพราะทุกวันนี้การจัดวิทยุของเราเอง 
แมแตรายการของตัวเองพบวาความสนใจนอยไป ซ่ึงอาจมีเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีสามารถคึงดูดใจไดมาก
ข้ึน อาจเพราะวายังไมมีแรงบันดารใจ จึงตองเห็นส่ิงแปลกใหม ก็จะชวยจุดไฟใหวิทยุของเรามี
ความนาสนใจมากข้ึน ไมใชทําแตเร่ืองเดิมๆ เทคนิคเดิมๆ” (เสาวลักษณ จักรวิวัฒนากุล, สัมภาษณ, 
9 มีนาคม 2555) 
   4.1.3 เทคโนโลยี   
 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท) ใหความสําคัญ
ดานการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณระบบดิจิตอล เพื่อรองรับภารกิจงานดานวิทยุกระจายเสียงของ 
ส.ส.ท.  ผานชองทางออกอากาศทางส่ือใหม (New Media) ดวยการออกอากาศรายการวิทยุผาน
อินเตอรเน็ต โดยสามารถเผยแพรในชองทางส่ือออนไลน ไดแก เว็บไซต www.thaipbsonline.net 
รวมถึงอุปกรณพกพา (Smart Device) ตางๆ อาทิเชน Smart Phone, Tablet เปนตน เนื่องดวยเห็นวา 
เทคโนโลยีส่ือสารในโลกปจจุบันมีความกาวหนาและทันสมัยมากข้ึน ประกอบกับอัตราการเติบโต
ของผูใชอินเตอรเน็ตมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังพฤติกรรมของประชาชนในปจจุบันท่ีใช
คอมพิวเตอรเปนชองทางในการรับสารมากข้ึน จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีใหผูฟงไดติดตามขาวสาร 
ขอมูลสารประโยชนทางส่ือออนไลน ขณะเดียวกัน ประชาชนในพ้ืนท่ีตางจังหวัด จะสามารถรับฟง
รายการผานสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีการเช่ือมโยงเครือขายการออกอากาศรวมกัน ท้ังนี้เพื่อใหบริการกับ
ประชาชนไดอยางกวางขวางท่ัวถึง สมหนาท่ีและบทบาทการเปน “ส่ือสาธารณะ” ตามเจตนารมณ
ของ ส.ส.ท 
 พบวา ดานเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชผลิตขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีความพรอม
ในการออกอากาศเกือบ 100% โดยมีศักยภาพดานอุปกรณระบบดิจิตอลในการรองรับการผลิตขาว 
ท่ีทันสมัย ไดแก การสรางหองจัดรายการวิทยุ จํานวน 3 หอง การจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงระบบ
ดิจิทัลท่ีสามารถตั้งเวลาในการปลอยเสียงแหลงขาวได ไมโครโฟนท่ีสามารถตัดเสียงรบกวนได ทํา
ใหเสียงจากแหลงขาวท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนและการผลิตขาวรวดเร็วข้ึน นอกจากนี้ ผูส่ือขาว
ภาคสนามยังไดรับการสนับสนุน Tablet สําหรับใชในการผลิตขาว สงขาว คลิปเสียง และภาพของ
แหลงขาวไดอยางรวดเร็วมากข้ึน  
 “เคร่ืองมือท่ีใชในการออกอากาศ เชน หองสตูดิโอ ระบบ MCR ตางๆ มีความพรอมท่ี
จะออกอากาศเปนวิทยุคล่ืนความถ่ีแลว เพราะต้ังแตยายสํานักงานของ ส.ส.ท. ใหม ก็ไดเตรียมความ
พรอมไวอยูแลว” (กนกพร ประสิทธิผล, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2555) 
 จากการสังเกตจํานวนผูฟงวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ตั้งแตวันท่ี 5-9 พฤศจิกายน 2555 
และวันท่ี 12-16 พฤศจิกายน 2555 ชวงเวลา 08.00 น. - 08.30 น. พบวา มีผูฟงเฉล่ีย 20-25 คนตอวัน  
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แมวาวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะมีผูฟงจํานวนนอย แตเนื่องจากเปนส่ือใหมจึงมีขอดีในเรื่องการ
ส่ือสารแบบสองทางระหวางผูจัดรายการและผูฟงผานหองสนทนา (chat room) ในเว็บไซตวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงการส่ือสารลักษณะดังกลาว สามารถสะทอนคําติชมและขอเสนอแนะ
ตางๆ จากผูฟงรายการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบรายการ และการนําเสนอขาวในรายการ 
 “วิทยุมีชองแชท ถาเกิดแคออกเสียงภาษาไทยผิดก็มีมาแลว และบอกไดวามีคนฟงอยูกี่
คน มีการแชทโตตอบกัน แตเฉพาะในสวนของเว็บไซตนะ แตวิทยุออนไลนไมคอยมีเสียงสะทอน
จากผูฟง อาจเปนเพราะเปนส่ือออนไลน และอาจเปนเพราะแคฟงแลวผานไป อยางไรก็ตาม ก็มี
ขอเสนอแนะจากผูฟงบางวาควรเสนอขาวในประเด็นใด แตไมมีอิทธิพลตอเราขนาดนั้น เพราะเราก็
รูอยูแลววามีเปาหมายอะไร รับฟงนะแตก็เปนในแงมุมหนึ่ง” (ณัฐวรรณ ติรกิจพานิชกร, สัมภาษณ, 
10 พฤศจิกายน 2555) 
 “ผูรับสารมีผลตอการทําขาวอยางมาก อยาคิดวาเปนส่ือออนไลน คิดวาทําขําๆ ทําไปไม
มีใครฟงหรอกไมใชจริงๆ ก็มีคนฟง บางทีเจอคอมเมนทแคคร้ังเดียวก็ทําใหเสียความม่ันใจได จํามา
โดยตลอดวาหามพลาดนะ” (ปรัศนี นามแปลง, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2555) 
 อยางไรก็ดี จากการที่วิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีผูฟงจํานวนนอย จึงไดเปดพื้นท่ี
เครือขายส่ือสังคมออนไลน อาทิ www.Facebook.com/ThaipbsRadio เพื่อใหผูฟงสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมใหขอเสนอแนะตางๆมายังสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน จากการ
สังเกตการณบนหนาเว็บไซต www.Facebook.com/ThaipbsRadio เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 
พบวา มีคนกดถูกใจ 7,435 คน และมีคนแสดงความคิดเห็น 1,797 คน ซ่ึงสะทอนวาการใชเทคโนโลยี 
ดานเครือขายส่ือสังคมออนไลน เปนชองทางการส่ือสารท่ีมีผูรับฟงวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมาก
ข้ึน  
 4.1.2 ปจจัยภายนอก  
 ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน สามารถแบง
ออกเปน 2 ดาน ไดแก 1. ดานกฎหมาย และ 2. ดานแหลงขอมูลภายนอก ดังนี้  
 4.1.2.1 ดานกฎหมาย  
 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนหนวยงานยอยของ องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท. ) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ ทําหนาท่ีเปนส่ือสาธารณะ กอตั้งข้ึน
โดยพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซ่ึง
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามระเบียบขอบังคับในการบริหารงานของสถานีวิทยุไทย 
พีบีเอสออนไลน ดังนี้ 
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   4.1.2.1.1 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551  
 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551 มาตรา 7 วาดวยการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 
 (1) สนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย 
โดยผานทางบริการขาวสารที่เท่ียงตรง รอบดาน สมดุล และซ่ือตรงตอจรรยาบรรณ 
  (2) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระ บันเทิง ท่ี
มีอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตางๆ โดยมุงดําเนินการอยาง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปน
สําคัญ  
  (3) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของโลกเพ่ือ
ประโยชนท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินผานทางการใหบริหารขาวสารและสารประโยชนอ่ืน 
  (4) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยท่ีประชาชน
ไดรับขาวสารอยางเทาเทียมกัน  
  (5) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศ
ทางการใหบริหารขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ 
  (6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนอ่ืน 
 การดําเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนได
อยางท่ัวถึงและเปนธรรมของประชาชน 
 และมาตรา 8 เพื่อใหบรรลุตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 ใหองคการมีอํานาจหนาท่ีหลัก 
ดังตอไปนี้  
  (1) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการใน
ระบบอ่ืนหรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมีเครือขายใหบริหารครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศหรือใหมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายได
จากการโฆษณา เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ  
 (2) ใหบริการผลิตส่ือโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอ่ืน หรือบริการ
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ 
 (3) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิต
รายการอิสระ 
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  (4) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงานตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการส่ือสารสาธารณะของ
ตางประเทศ ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะหรือสราง
ความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน  
 (5) กระทําการอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคการ  
 นอกจากนี้ ส.ส.ท. เปนองคการท่ีมีรายได ตาม พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 คือ มีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงองคการจากผูมี
หนาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละ 1.5 โดยใหมี
รายไดสูงสุดปงบประมาณละไมเกิน 2,000 ลานบาท และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมี
อํานาจในการปรับเพิ่มรายไดสูงสุดตามมาตราน้ีทุก 3 ป เพื่อใหองคการมีรายไดเพียงพอตอการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค ขณะเดียวกัน กฎหมายไดเขียนไวชัดเจนในสวน ทุน ทรัพยสิน และ
รายไดขององคการวา เปนส่ือสาธารณะไมมีรายไดจากโฆษณา หรือการรับเงินตองไมทําใหองคการ
ขาดอิสระในการดําเนินงานหรือตองไมขัดแยงกับวัตถุประสงคขององคการ  
 1. ทุน ทรัพยสิน และรายไดขององคการ ประกอบดวย  
  (1) เงินบํารุงองคการท่ีจัดเก็บตามมาตรา 12  
  (2) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนตามมาตรา 57 หรือตามกฎหมายอ่ืน (สํานักงาน
บริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ท่ีอยูในความดูแลของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ 
  (3) ทุนประเดิมท่ีรัฐจายใหเปนการอุดหนุนตามมาตรา 60 (โดยไมเกินท่ีกําหนดไว
ในมาตรา 12) 
  (4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอ่ืนใดในการใหบริการ 
  (5) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดรับจากผูสนับสนุนองคการ 
  (6) รายไดหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาขององคการ 
  (7) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ 
 การรับเงินตาม (5) ตองไมเปนการกระทําท่ีทําใหองคการขาดความเปนอิสระในการ
ดําเนินงาน หรือใหกระทําการอันขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคขององคการ 
 งบประมาณของ ส.ส.ท. มีจํากัดไมเกิน 2,000 ลานบาท ซ่ึงไมเพียงพอ และฝายการเมือง
คงจะไมสนับสนุนงบเพิ่มเติม เพราะมองวา ไมใชเร่ืองจําเปนเรงดวน ส.ส.ท. จึงตองใชงบประมาณ
ท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางหารายไดเพิ่มเติม เชน การขายไฟลภาพวีดีโอ การรวมจัด
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สัมมนากับหนวยงานบริษัทเอกชน เงินสนับสนุนในรูปแบบมูลนิธิตางๆ หรือองคกรตางประเทศท่ี
ใหความสําคัญกับการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะของ ส.ส.ท 
 “ไทยพีบีเอส เปนส่ือท่ีมีการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย และเปนท่ียอมรับ เพราะไมเชนนั้นจะมีองคกรระหวางประเทศจะเสนอตัวท่ีจะ
สนับสนุนเงิน เพราะใหความสําคัญกับส่ือสาธารณะ” (นายสมชัย สุวรรณบรรณ, สัมภาษณ, 23 
พฤศจิกายน 2555) 
 ส.ส.ท.  ยังไดอางกฎหมาย พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย ในมาตรา 8 (1) เพื่อใหไดเวลาจากสถานีวิทยุคล่ืนความถ่ี  
 “เบ้ืองตน กสทช. ก็เห็นดวยในลักษณะให ส.ส.ท.  เร่ิมทดลองใชคล่ืนวิทยุ FM 98.5 ได
วันละ 6 ช่ัวโมง ปแรกในป 2556 กอน คือ มีการทบทวนและตรวจสอบ (Review) ทุก 6 เดือนวา
สามารถทํางานนี้ได และผลตอบรับเปนท่ีพอใจและเนื้อหาเปนท่ีสนใจของผูฟงและภาคประชาชน
สามารถทํางานไดก็จะขอขยายเวลาได” (สมชัย สุวรรณบรรณ, สัมภาษณ, 23 พฤศจิกายน 2555) 
 “เราก็พยายามทํา อยางท่ีผมบอกวาตอนนี้ทุกคนมองแตเร่ืองดิจิตอล แลวเร่ืองความถ่ี
โยนท้ิงไป แตผมบอกวาเราตองไปขอความถ่ีจาก กสทช. ถามวาจะเปนไปไดขนาดไหนก็คือมีความ
เปนไปไดเพราะเราเปนส่ือสาธารณะท่ีทําหนาท่ีเพื่อประโยชนของสังคม กสทช. คุณมีหนาท่ีจัดสรร
ความถ่ีก็เพื่อสังคมเหมือนกัน เพราะฉะน้ันเปาหมายสอดคลองกัน หนาท่ีเราคืออยากมีความถ่ีท่ีจะ
เปดเผยขอมูลออกไปสูคนท่ัวประเทศ คนท่ีมีหนาท่ีจัดสรรความถ่ีก็บอกง้ันผมหาความถ่ีใหคุณเอา
ไปทําวิทยุออกท่ัวประเทศ เพราะฉะน้ันก็นาจะไมมีปญหา” (ธีรภัทร สงวนกชกร, สัมภาษณ, 15 
พฤศจิกายน 2555)  
   4.1.2.1.2 ระเบียบขอบังคับในหนวยงานของรัฐ  
 วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนหนวยงานของรัฐท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับใน
การบริหารงานของหนวยงานราชการ ทําใหกระบวนการทํางานมีความลาชา เนื่องจากตองปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับท่ีมีหลายข้ันตอน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหารงานขาวของ
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เชน ขอบังคับเร่ืองการวางแผนงาน ระเบียบของการขออนุมัติงบประมาณ
และข้ันตอนการอนุมัติโครงการตองผานมติของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. รวมท้ังระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจาง และการประกวดราคา ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการบริหารงานของ
หนวยงานราชการ 
 “อุปสรรคก็มีบาง เพราะดวยความท่ีไทยพีบีเอส เปนองคกรของรัฐ ตองมีกฎระเบียบ
ของขาราชการมีอะไรยิบยอย ตองโปรงใสตรวจสอบได เพราะถาอยูดีๆ ทําม่ัวไมได ตองเปนไป
ตามข้ันตอน ซ่ึงจะลดข้ันตอนใหเกิดความคลองตัวมากข้ึนไมได เพราะเปนระเบียบราชการ ดังนั้น 
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จะตองทํางานหนักข้ึน มาชวยกันทําใหเสร็จโดยเร็ว”  (ธีรภัทร สงวนกชกร, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 
2555)  
 จากระเบียบขอบังคับในการบริหารงาน พบวา สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีการ
จัดเตรียมแผนงบประมาณในป 2555 จํานวน 21,600,000 บาท สําหรับใชบริหารงาน รวม 6 
โครงการ คือ 1. คาตอบแทนการผลิตรายการและจัดจางผลิตรายการ 2. โครงการจางผลิตรายการ
วิทยุ 3. โครงการจัดทําของท่ีระลึก 4. คาดําเนินการกิจกรรมรวมกับเครือขาย 5. โครงการพื้นท่ีชีวิต
ละครวิทยุ และ 6. การจัดทําสารคดีส้ันวิทยุ 10 ชุดความรู พบวา การบริหารงานท้ัง 6 โครงการ มี
อุปสรรคจากระระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการ สงผลใหการดําเนินงานลาชา  
 4.1.2.2 แหลงขอมูลจากภายนอก  
 การนําเสนอขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน พบวา เปนไปในทิศทางเดียวกับขาวสถานี 
โทรทัศนไทยพีบีเอส โดยทีมขาววิทยุและนิวมีเดีย ไดนําแหลงขอมูลจากภายนอกเพื่อใชผลิตขาว
ตนช่ัวโมงและผลิตรายการขาว ดังนี้  
  1. ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดียลงพ้ืนท่ีติดตามทําขาว เชน ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง และเวทีเสวนาตางๆ   
 2. การโทรศัพทสัมภาษณแหลงขาว  
 3. การใชขอมูลจากถังขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส โปรแกรม ENPS และเว็บไซต 
teefeed.thaipbs.or.th รวมท้ังขาวการรายงานสดและการทําขาวภาคสนามของผูส่ือขาวโทรทัศนไทย
พีบีเอส 
 4. การหาขอมูลจาก โปรแกรมถังขาว News Center รวมท้ังเว็บไซตขาวท้ังในและ
ตางประเทศ 
 5. นักขาวพลเมืองผลิตขาวจากพ้ืนท่ีตางๆ เพื่อรายงานขาว  
    แหลงขอมูลจากภายนอกท่ีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนใชในการผลิตขาวมากที่สุด ไดแก 
การใชขอมูลจากถังขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส เนื่องจากเปนนโยบายของผูบริหาร ส.ส.ท. ท่ีตองการ
ใหมีการใชประโยชนจากถังขาวและรายการโทรทัศนไทยพีบีเอสใหมากท่ีสุด โดยนําเนื้อหารายการ
ท่ีเปนประโยชนมาปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใหเปนรายการวิทยุท่ีนาสนใจ  
 “เรามีท้ังถังขาวและรายการ อยางรายการตอบโจทยเปนรายการทีวี เนนการพูดเปนหลัก 
เพราะฉะน้ันรายการตอบโจทย 25 นาทีหรือ 20 นาที คุณเปนนักขาววิทยุ คุณเอาเทปเสียงมาตัดเปน
ชวงๆ แลวเอาออกวิทยุไดเลย เพราะเปนการนั่งคุยกัน 2-3 คน ก็ตัดเทปแลวคุณก็เอามาบรรยาย เพิ่ม
เสียง เติมเสียงอยางอ่ืนเขาไปเพื่อใหเปนรายการวิทยุ หรือหากมีความคืบหนาอะไรเกี่ยวกับประเด็น
ท่ีพูดกันในรายการคุณก็เอามาใสเพิ่ม เพื่อใหเนื้อหาโทรทัศนสามารถนํามาใชไดกับรายการวิทยุใน
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ตอนเชาวันรุงข้ึน คือเหมือนไดอาหารปรุงสุกมาแลวคุณมาเติมอีกหนอยหนึ่ง คือปรับรูปแบบ
เนื้อหาโทรทัศนใหกลายเปนเนื้อหาวิทยุ หลายรายการท่ีสามารถทําแบบนี้ได เหมือนกับวาเรา 
ไมตองเร่ิมตนจากศูนย เพราะเรามีเนื้อหาแลว ไมตองมาทําใหมหมด ไมใชเอาเนื้อหามาท้ังหมดแลว
ยัดใสเขาไป แบบนั้นเรียกข้ีเกียจ Lazy journalism ทําแบบนั้นไมได หรืออยางรายการสถานี
ประชาชนบางชวงบางตอนก็สามารถตัดมาทํารายการวิทยุไดอีก 30 นาที คือทําได เพียงแตตองใช
จินตนาการหรือคนท่ีรูเร่ืองนี้อยูมาดูรายการเสร็จแลวตัด จากน้ันคุณจะเติมลงไปยังไง เอามาทํา
รายการวิทยุไดอีก 1 รายการ รายการวิทยุท่ีนั่งพูดอยูคนเดียว 30 นาที 50 นาทีไมมีใครฟง ยกเวนวา
คุณเปนนักพูดเกงๆ” (สมชัย สุวรรณบรรณ, สัมภาษณ, 23 พฤศจิกายน 2555) 
 “รูปแบบก็หลากหลาย มีตั้งแตการสัมภาษณนักขาวพลเมืองทางโทรศัพท หากมีประเด็น 
ท่ีนาสนใจ ซ่ึงงายท่ีสุด คือ ขยายความจากนักขาวพลเมืองท่ีทําออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทย 
พีบีเอส ก็หยิบช้ินงานนั้นแปลงเปนวิทยุและสัมภาษณนักขาวพลเมืองตอวา งานช้ินนี้นักขาว
พลเมืองตองการบอกอะไร ใหขยายความ ขยายประเด็นท่ีนักขาวพลเมืองตองการส่ือสาร” 
(เบญจมาศ บุญฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 12 พฤศจิกายน 2555) 
 ผลการศึกษาจากขอมูลทางดานเอกสาร การสังเกตการณ และการสัมภาษณเชิงลึก
เกี่ยวกับเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนและนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมืองท่ีไดกลาวมาแลวนั้น พบวา มี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอ 
การบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน คือ ปจจัยภายใน ท้ังในดานการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี และความสามารถทางวิชาชีพ เปนกลไกสําคัญท่ีทําใหการผลิตขาวของสถานีวิทยุไทยพี
บีเอสออนไลนดําเนินไปอยางตอเนื่อง และปจจัยภายนอกดานกฎหมายและแหลงขอมูลจากภายนอก 
ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนภาพรวมที่แสดงใหเหน็ถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการบริหารงาน
ขาวของ วิทยุไทยพีบีเอสออนไลนไดดังนี้  
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ภาพท่ี 4.1  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 
4.2 โครงสรางและหนาท่ีการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  

 จากการศึกษาภาพรวมโครงสรางการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึง
ระบุในพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
โดยมีการกําหนดโครงสรางหนาท่ีไวอยางชัดเจน ตั้งแตระดับคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.  คณะกรรมการ 
บริหาร ส.ส.ท.  และผูอํานวยการ ส.ส.ท.  ดังนี้  
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  คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท มี รศ.มาลี บุญศิริพันธ เปนประธานพรอมดวยกรรมการ 
นโยบายอีก 8 คน ประกอบดวย  
 1. นางสุวรรณา จิตประภัสสร 
 2. ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน  
 3. นางสมศรี หาญอนันทสุข  
 4. ดร.สัมพันธ เตชะอธิก 
 5. ศ.วิริยะ นามศิริพงศพันธ 
 6. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
 7. รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร 
 8. ศ.ดร.ปราณี ทินกร  
 อํานาจหนาท่ีของ ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้   
  (1) กําหนดนโยบายท่ัวไปขององคการ  
  (2) คุมครองรักษาความเปนอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู อํานวยการ และ
พนักงานใหปลอดจากการแทรกแซงใดๆ  
 (3) ใหความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ 
 (4) ใหความเห็นชอบงบประมาณขององคการ 
ควบคุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 
 (5) ควบคุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย  
 (6) กําหนดใหมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของรายการ  
 (7) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ผูบริหารของ
องคการ พนักงานและลูกจางขององคการ และบทลงโทษ 
 (8) กํากับดูแลเพ่ือใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะและคําติชม ตลอดจนขอเรียกรองของ
ประชาชนตอองคการ ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 
 (9) กําหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและ
ทรัพยสิน การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตางๆ และการดําเนินกิจการ
โดยท่ัวไป 
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 (10) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 29 
 (11) แตงต้ังและถอดถอนผูอํานวยการตามมาตรา 31  
 (12) กําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการ และรอง
ผูอํานวยการตามมาตรา 37  
 (13) กําหนดขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร
รายการขององคการตามมาตรา 42  
 (14) แตงต้ังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเร่ืองรองเรียนจากประชาชนตามมาตรา 
46 
 (15) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน 
ราษฎร และวุฒิสภา และเผยแพรตอสาธารณชนตามมาตรา 52 
 (16) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
 คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท.   
 มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกรอบ
นโยบายท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังตอไปนี้  
 (1) ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสรางสรรครายการขององคการใหเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 
 (2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ขอบังคับขององคการในกรณีท่ีมีการรองเรียนของประชาชน 
 (3) จัดทําแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององคการเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อใหความเห็นชอบ  
 (4) จัดทําแผนพัฒนาองคการ  แผนพัฒนาบุคลากร  และแผนการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบาย  
 (5) จัดทําแผนแมบทพัฒนาเครือขาย 
 (6) ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร  
 (7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย  
 ผูอํานวยการ ส.ส.ท.    
 มีนายสมชัย สุวรรณบรรณ เปนผูอํานวยการ ส.ส.ท. มีอํานาจตาม มาตรา 38 ของ 
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ในการปฏิบัติหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
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 (1) ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององคการ รวมท้ังระเบียบและวิธีการปฏิบัติ 
งานของพนักงานหรือลูกจางขององคการ ท้ังนี้  โดยมาขัดหรือแยงกับระเบียบกลางท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด 
 (2) ทําสัญญาจาง เลิกจาง เล่ือน ลด หรือตัดเงินเดือนหรือคาจาง ตลอดจนลงโทษทาง
วินัยแกพนักงานและลูกจางขององคการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
 (3) แตงต้ังนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี  
 จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท. ) ระบุวา เนื่องจาก ส.ส.ท. มีขอจํากัดไมมีคล่ืนความถ่ีวิทยุเปน
ของตัวเอง เพราะคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) ซ่ึงทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ียังไมเกิดข้ึน จึงไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือขายภาคประชาชน อาทิ มูลนิธีเครือขายครอบครัว ชมรม
วิทยุเด็ก ดําเนินงานสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว โดยใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ FM 105.0  
เม็กกะเฮิรต ของกรมประชาสัมพันธตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน ป 2552 มุงเปนสถานีวิทยุท่ีเนนการผลิต
รายการเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสรางสรรคเพื่อการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงรายการ
สารประโยชนเพื่อสรางการเรียนรูอยางร่ืนรมย ตอบสนองกลุมผูฟงท่ีหลากหลาย ปราศจากโฆษณา 
ปองกันการแทรกแซงจากกลุมทุนธุรกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังขยายพ้ืนท่ีออกอากาศไปยัง
สถานีวิทยุภูมิภาคท่ัวประเทศผานทางเครือขายวิทยุเด็กและครอบครัว 
 ซ่ึง ส.ส.ท. ไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการขาวและรายการทางสถานีวิทยุไทย
เพื่อเด็กและครอบครัว FM 105.0 เม็กกะเฮิรต โดยใหอยูในการกํากับดูแลของสํานักวิทยุและ
มัลติมีเดีย ท่ีมี อนุพงษ ชัยฤทธ์ิ เปนผูอํานวยการสํานัก  
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ภาพท่ี 4.2  โครงสรางองคกรของ ส.ส.ท.  ป 2552 
 
ท่ีมา:  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 
 
 โดย  ส.ส.ท. จึงรับผิดชอบในสวนของรายการขาวชวงเชา-คํ่า ขาวตนช่ัวโมง สถานการณ 
ปจจุบัน รายการสารประโยชน และปกินกะบันเทิง ขณะท่ี สสส.ผลิตรายการเพื่อตอบสนองกลุม
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสัดสวนการผลิตรายการจากจํานวน 128 ช่ัวโมงตอสัปดาห ดังนี้ 
ส.ส.ท. รอยละ 30.47 สสส. รอยละ 47.52 และกรมประชาสัมพันธในฐานะเจาของคล่ืนความถ่ีรอย
ละ 12.11 ท้ังนี้ สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว  
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ภาพท่ี 4.3  สถานีวิทยุภูมิภาคเช่ือมโยงสัญญาณของสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว ป 2552 
 
ท่ีมา:  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2552 

 
 วิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวทํางานเช่ือมประสานขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายใน
เพื่อใชทรัพยากรรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ สํานักขาว สํานักรายการ และสํานักประชาสังคม 
นอกจากนี้ ยังมีเครือขายเช่ือมโยงกับองคกรภายนอกอยางหลากหลาย เพื่อทํากิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
พรอมกับเผยแพรรายการวิทยุบนอินเตอรเน็ต ท้ังถายทอดสดตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงการรับฟง
ดาวนโหลดยอนหลัง ทาง www.radiothai.fm เพื่อเพิ่มชองทางใหผูฟงไดรับทราบขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึงและกวางขวางข้ึน  
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 แตการดําเนินงานของสถานีวิทยุไทยเพ่ือเด็กและครอบครัว ตองยุติลงปลายป พ.ศ. 2553 
โดยมอบคล่ืนวิทยุคืนแกกรมประชาสัมพันธ เนื่องจากสภาพปญหาดานธุรกิจ (เว็บไซตขาวสด, 
2554, 15 กรกฎาคม) สงผลใหการดําเนินงานของวิทยุออนไลนตองหยุดชะงักไปดวย 
 จากน้ันในวันท่ี 1 มิถุนายน ป 2554 ส.ส.ท. เร่ิมใหบริการวิทยุออนไลนอยางเต็มรูปแบบ 
อีกคร้ัง โดยใชช่ือวา “โครงการสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนประจําป 2554” อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ ซ่ึงมี วสันต ภายหลีกล้ี รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. ดาน
ปฏิบัติการในขณะน้ัน ไดกํากับดูแลสํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.4  ผังโครงสรางองคกร ส.ส.ท.   
 
ท่ีมา:  Thai PBS รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2554) 
 
 
 
 
 

 

อนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียน 

คณะกรรมการนโยบาย สภาผูชมและผูฟงรายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หนวยสนับสนุนงาน
คณะกรรมการนโยบาย 

ผูอํานวยการ ส.ส.ท.  สํานักอํานวยการ สํานักตรวจสอบภายใน 

รอง ผอ ดานขาวและ
รายการ 
- สํานักขาว 
-สํานักรายการ 

รอง ผอ.ดานปฏิบัตกิาร 
-สํานักโทรทัศนและวิทย ุ
-สํานักมัลติมีเดียและ
สารสนเทศ 
-สํานักวิศวกรรม 

รอง ผอ.รดานบริหาร 
-สํานักบริหาร 
-สํานักการคลัง 
-สํานักทรัพยากรมนุษย 
-สํานักกฎหมาย 

รอง  ผอ.ดานพัฒนาส่ือสารมวลชน 
-สํานักเครือขายส่ือพลเมือง 
-สํานักพัฒนาทุนทางสังคม 
-สํานักรับฟงและการมีสวนรวม 
-สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 
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ภาพท่ี 4.5  โครงสรางสํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ  
 

ท่ีมา: เว็บไซต www.thaipbs.or.th, 2554 
 
 จากภาพประกอบท่ี 4.4 สํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ มีโครงสรางการทํางาน 
นอกเหนือจากเลขานุการและธุรการสํานักแลว ยังแบงออกเปน 3 สวนคือ ฝายส่ือดิจิทัลท่ีดูแลสถานี
วิทยุไทยพีบี-เอสออนไลน ฝายระบบสารสนเทศและความปลอดภัย และฝายเครือขายและอุปกรณ
คอมพิวเตอร  
 “แตเดิมท่ีมีการดําเนินการในสวนของวิทยุไทยเพ่ือเด็กและครอบครัวนั้น เราจัดรายการ
เปนแค ผูใหบริการดานเนื้อหา (Content Provider) อยางเดียว บริหารจัดการแตรายการท่ีเราทํา และ
จํานวนรายการตอนนั้นก็ประมาณกวา 30% โดย ส.ส.ส. ดูแลรายการ 50% เพราะฉะนั้น จํานวน
รายการท่ี ส.ส.ท. ตองดูแล หรือ งบประมาณ หรือจํานวนคนท่ีควบคุมก็จะดูแลเฉพาะรายการ ไมใช
ท้ังคล่ืนวิทยุ การประชาสัมพันธตางๆ ก็ไมใชงานหลักของ ส.ส.ท. เปนเพียงการผลิตเนื้อหาปอน
เฉพาะแคโควตาของเราเทานั้นเอง แตก็เปนประสบการณท่ีมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดวิทยุไทยพีบี
เอสออนไลน” (กนกพร ประสิทธิผล, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2555) 
 ตอมา วสันต ภัยหลีกล้ี รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. เห็นวาในอนาคตทิศทางการเติบโตของ
ส่ือออนไลนจะเพิ่มมากข้ึน จึงควรท่ีจะขยายโครงสรางการทํางานของฝายส่ือดิจิทัลใหเปนสํานักส่ือ
ดิจิทัลแทน แตคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. มีท้ังเห็นดวยและไมเห็นดวย ซ่ึงยังหาขอสรุปไมได 
เบ้ืองตนจึงใหจัดทําเปนโครงการส่ือดิจิทัล เพ่ือทดลองงานในรูปแบบใหมไปกอน 1 ป (เมษายน 
2555 - มีนาคม 2556) โดยใชฝายขาววิทยุ และฝายส่ือดิจิทัล รวมท้ังฝายอ่ืนๆ เชน เจาหนาท่ีสํานัก
เครือขายส่ือพลเมือง และชางเทคนิคของสํานักโทรทัศนและวิทยุ มารวมกันปฏิบัติงานในสถานี

สํานักมีเดียและสารสนเทศ 

เลขานุการและธุรการสํานัก 

ฝายสื่อดิจิทัล  ฝายระบบสารสนเทศและ
ความปลอดภัย 

ฝายเครือขายและอปุกรณ
คอมพิวเตอร DPU
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วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ภายใตโครงการสื่อดิจิทัล ซ่ึงแยกออกจากโครงสรางการบริหารงานของ 
ส.ส.ท.  ดังภาพประกอบท่ี 4.5 
 "การเปนสํานักส่ือดิจิทัล มันกระทบหลายฝาย เพราะฝายบุคคลตองประกาศ ช่ือ
ตําแหนงตองเปล่ียน สายบังคับบัญชาทุกอยางเปล่ียนใหมหมด เปนเร่ืองใหญในการปรับโครงสราง
องคกร ก็ใหเปนโครงการไปกอน” (กนกพร ประสิทธิผล, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2555) 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6  โครงสรางการบริหารงานโครงการส่ือดิจิทัล  
 
ท่ีมา:  (โครงการส่ือดิจิทัล, 2555) 
 

จากภาพประกอบท่ี 4.5 โครงสรางการบริหารงานโครงการส่ือดิจิทัล มีการแบงหนาท่ี
ออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวส่ือดิจิทัล ฝายรายการส่ือดิจิทัล และฝายสรางสรรค
การผลิต ดังน้ี  
 1. ฝายวิทยุออนไลน มีหนาท่ีดังตอไปน้ี   
 ผลิต รวมผลิต จัดหารายการสารคดีชนิดสารประโยชนและสาระบันเทิง เพื่อการ
เผยแพรผานส่ือวิทยุออนไลน  
 วางแผน ประสานงานเครือขายผูใหบริการชุมชน หรือวิทยุเพื่อการศึกษาใดๆ ใน
กิจกรรมเผยแพรกระจายเสียง 
 วางแผนประสานงานกับหนวยงานผูผลิตเนื้อหา (Content) ภายใน และภายนอก ผูผลิต
อิสระ เพื่อการมีสวนรวมในการผลิตและสรางสรรครายการ  
 วิเคราะห ประเมินผลสําเร็จ และสะทอนผลของงาน  
 2. ฝายขาวส่ือดิจิทัล มีหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 ผลิต รวมผลิต ขาว รายการขาว สารคดีขาว เพื่อการเผยแพรผานส่ือ วิทยุออนไลน 
เว็บไซต ทีวีออนไลน และโทรศัพทมือถือ  

โครงการส่ือดจิิทัล 

ฝายวิทยุออนไลน ฝายขาวสื่อดิจิทัล ฝายรายการสื่อดิจทัิล ฝายสรางสรรคการผลิตสื่อดิจิทัล 
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 เช่ือมโยง พัฒนา ตอยอด ผลผลิตขาว และรายการขาวจากสํานักขาว และกลุมสํานัก
พัฒนาส่ือสาธารณะ เพื่อส่ือดิจิทัลตามมาตรฐานงานมิลติมีเดีย เพื่อการเผยแพรผานส่ืออินเทอรเน็ต 
วิทยุออนไลน ทีวีออนไลน โทรศัพทมือถือ 
 วิเคราะห ประเมินผลสําเร็จ และผลสะทอนของงาน 
 3. ฝายรายการส่ือดิจิทัล มีหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 ผลิต รวมผลิต จัดหารายการ สารคดีสารประโยชนและสาระบันเทิง ขอมูลขาวสาร
องคกร เพื่อการเผยแพรผานส่ือ วิทยุออนไลน เว็บไซต และทีวีออนไลน  
 ประสานงานกับหนวยงานภายในในองคกร เพื่อการนําเสนอขอมูลขาวสารองคกรสู
สาธารณะผานส่ือดิจิทัลขององคกร  
 ประสานงานกับหนวยงานผูผลิตเนื้อหา (Content) ภายในและภายนอก ผูผลิตอิสระ 
เพื่อการมีสวนรวมในการผลิตและสรางสรรครายการ  
 วิเคราะห ประเมินผลสําเร็จ และผลสะทอนของงาน  
 นอกจากนี้ ยังมีผูประกาศขาวและผูส่ือขาวโทรทัศน รวมท้ังเจาหนาท่ีสํานักเครือขายส่ือ
พลเมือง รวมจัดรายการขาว ตลอดจนชางเทคนิคสํานักโทรทัศนและวิทยุ ดูแลดานการออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 ขอดีของการเปนโครงการส่ือดิจิทัล คือ การทดลองรูปแบบใหม เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของทุกๆ หนวยงานที่เกี่ยวของกับส่ือดิจิทัล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
เติบโตและความตองการดานเนื้อหา ดานชองทาง ดานเทคโนโลยี และดานรูปแบบการนําเสนอ แต
จากการสัมภาษณเชิงลึก เจาหนาท่ีของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงยังมีความสับสนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามสายการบังคับบัญชา เนื่องจากการบริหารงานในโครงการส่ือดิจิทัล ซ่ึงแยกออก
จากโครงสรางการบริหารงานของ ส.ส.ท. อยางชัดเจน 
 “การเปนโครงการส่ือดิจิทัล มีสวนดี คือ การทดลองรูปแบบใหม ท่ีจะมารวมฝายขาว
ส่ือดิจิทัล กับอีก 3 สวนท่ีอยูในสํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ คือ ฝายวิทยุออนไลน ฝายรายการ
ส่ือดิจิทัล และฝายสรางสรรคการผลิต” (กนกพร ประสิทธิผล, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2555) 
 การจัดต้ังโครงการส่ือดิจิทัล เร่ิมเดือนเมษายน 2555 ไดมีการปรับเปล่ียนผูบริหารใน
ตําแหนงผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555 วสันต ภัยหลีกล้ี รองผูอํานวยการ  
ส.ส.ท. พนตําแหนงเพราะใกลหมดวาระ ตามคําส่ังของ เทพชัย หยอง ผูอํานวยการ ส.ส.ท. และมี
คําส่ังให กนกพร ประสิทธิผล ผูจัดการฝายส่ือดิจิทัล ใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงรักษาการ
ผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล จากนั้น เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 ไดมีคําส่ังให วันชัย ตันติวิทยา
พิทักษ รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. ดานขาวและรายการ มีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานโครงการส่ือ
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ดิจิทัล ตอมา สมชัย สุวรรณบรรณ รับตําแหนงผูอํานวยการ ส.ส.ท. ไดมีคําส่ังให น.ส.กนกพร เปน
รักษาการผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล   
 ขณะเดียวกันภายใตการบริหารงานโครงการส่ือดิจิทัล ขาดบุคลากรรวม 13 ตําแหนงมา
ปฏิบัติงาน ทั้งตําแหนงผูบริหาร ไดแก ผูจัดการฝายวิทยุออนไลน และผูจัดการฝายสรางสรรคการ
ผลิต มาเปนระยะเวลากวา 1 ป เชนเดียวกับตําแหนงเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติ ท่ียังเวนวางอยู เชน 
ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย ผูชวยโปรดิวเซอรวิทยุฯ เจาหนาท่ีมัลติมีเดีย เจาหนาท่ีฝายส่ือสารและส่ือ
ออนไลน และเจาหนาท่ีในฝายสรางสรรคการผลิต สงผลใหการทํางานเปนไปอยางลาชา และตอง
สับเปล่ียนหมุนเวียนกันทํางานก็เปนอุปสรรคสําหรับการขับเคล่ือนงานของสถานีวิทยุไทย 
พีบีเอสออนไลน  

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  บุคลากรในโครงการส่ือดิจิทัล 
 
ท่ีมา:  สถานีวทิยุไทยพีบีเอสออนไลน 2555 
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 จากขอมูลในภาพประกอบท่ี 4.4 พบวา ในโครงการส่ือดิจิทัล ยังขาดบุคลากรในตําแหนง 
ตางๆ จํานวน 13 ตําแหนง ดังน้ี 
 หัวหนาโครงการส่ือดิจิทัล  1 ตําแหนง  
 ผูจัดการฝายวิทยุออนไลน  1 ตําแหนง  
 ผูจัดการฝายรายการส่ือดิจิทัล 1   ตําแหนง 
 ผูชวยโปรดิวเซอรวิทยุฯ 1   ตําแหนง 
 ผูส่ือขาววิทยุ  4 ตําแหนง 
  เจาหนาท่ีมัลติมีเดีย  1   ตําแหนง 
 เจาหนาท่ีส่ือสาร-ส่ือออนไลน 1   ตําแหนง  
 Web & Moblile Developer 1   ตําแหนง 
 เจาหนาท่ี System Architecture 1   ตําแหนง 
 เจาหนาท่ีมัลติมีเดีย (Graphics) 1   ตําแหนง 
 ผลจากการศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับโครงสรางการ
บริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน พบวา การเปล่ียนโครงสรางเปนโครงการส่ือดิจิทัล
เพื่อใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับส่ือดิจิทัล รวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยแยก
สวนจากโครงสรางองคกร ส.ส.ท. มีการปรับเปล่ียนผูอํานวยการส่ือดิจิทัลบอยครั้ง รวมท้ังการขาด
บุคลากรในระดับบริหารงานและปฏิบัติงานอีก 13 ตําแหนง  

 
4.3 การกําหนดวาระขาวสารของสถานีวิทยไุทยพีบีเอสออนไลน 
           จากการศึกษาดานการกําหนดวาระขาวสารของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนแบง
ออกเปน 2 สวน คือ การจัดผังรายการ และการกําหนดประเด็นขาวสาร   
 4.3.1 การจัดผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน   
 แผนการจัดทํารายการสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนของ ส.ส.ท. ประจําป 2555 แบง
สัดสวนรายการสาระประโยชนและสาระบันเทิง 70% และขาว 30% เพื่อใหตรงตามกลุมเปาหมาย
ดวย ถากลุมเปาหมายไมใชผูติดตามขาวอยางตอเนื่อง ตองลดสัดสวนลงการนําเสนอขาว  
 “มุมขาว สถานีวิทยุออนไลนจํากัดกลุม แคบดวยวัย ความสนใจ คนเสพบันเทิงมากกวา
ขาว เนนขาวมากไมได แตถาเปนแนวขาวคุยแลวตองเขาถึง เชน นวัตกรรม ไอซีที สุขภาพ สังคมใน
เมืองกรุง” (กนกพร ประสิทธิผล, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2555) 
 ผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน จะมีการปรับปรุงทุก 3 เดือน โดยรักษาการ
ผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล จะพิจารณาตามความเหมาะสมดานทักษะในการจัดรายการของผูจัด
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รายการ ขณะเดียวกันก็จะปรับผังรายการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ทุก
คร่ึงป สวนการปรับผังรายการครั้งใหญจะมีข้ึนทุก 1 ป เพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดทํารายการ
ประจําป ซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรพรอมท้ังสัดสวนประเภทเนื้อหาการออกอากาศทางวิทยุไทยพีบี
เอสออนไลน นอกจากนี้ บุคลากรในกองบรรณาธิการขาวของ ส.ส.ท. สามารถเสนอรูปแบบการ
นําเสนอเน้ือหารายการขาวท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะได โดยการเขียนโครงการเสนอไปยังคณะ
กรรมการบริหารของ ส.ส.ท. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหจัดรายการได 
 ในชวงขาวหลักของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ประกอบดวย ขาวเชา ขาวเท่ียง ทัน
ขาวเดน 17.00 น. และขาวคํ่า รวมท้ัง รายการสถานีประชาชน เช่ือมโยงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส เพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 สวนขาวท่ีมีการผลิตใหม เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
ประกอบดวย ขาวตนช่ัวโมง รายการเกาะติดทิศทางขาว รายการหนาตางโลก รายการเสียงพลเมือง 
รายการวาระเมืองไทย รายการเปล่ียนโจทย และThaiPBS บริการ สวนรายการขอดเกล็ดขาว และ
รายการ Sport Time ออกอากาศทุกวันเสาร รายการหองเรียนดิจิทัล และรายการASEAN UPDATE 
ออกอากาศทุกวันอาทิตย     
 “วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มันเพิ่งเกิด เนื้อหายังไมพอก็ตองดึง (สัญญาณขาวโทรทัศน) 
มา วิทยุจะเงียบไมได แตก็จะมีการพัฒนาตอไป แตเนื้อหาจากโทรทัศนจะเอาไปใชเปนเนื้อหาใน
วิทยุเลยไมได ตองมีการปรับเนื้อหา อยางท่ีบอกคุณวารายการโทรทัศนโชวถวยโถโอชามก็ได แลว
บรรรยายวาสวยมากเลย แตเอาคําพูดนี้มาออกวิทยุไมได ตองบรรยายใหเห็นภาพดวยวาเปนอยางไร 
เพราะภาพหายไปแลวเหลือแตเสียงทําใหตองมีการผลิตเนื้อหาเพื่อใชออกอากาศทางวิทยุ” (ธีรภัทร 
สงวนกชกร, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2555) 
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ภาพท่ี 4.8  ผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 
ท่ีมา:  สถานีวทิยุไทยพีบีเอสออนไลน 2555 
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 4.3.2 การกําหนดประเด็นขาวสาร  
      ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นขาวสารท่ีใชออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
7 รายการ ประกอบดวย ขาวตนช่ัวโมง รายการเกาะติดทิศทางขาว รายการหนาตางโลก รายการ
เสียงพลเมือง รายการวาระเมืองไทย รายการ Sport Time และรายการ ASEAN UPDATE  
  4.3.2.1 ขาวตนช่ัวโมง 
               จากการศึกษาประเด็นขาวสารท่ีนําเสนอในชวงขาวตนช่ัวโมง ผูวิจียไดใชวิธีสุมเลือก
อยางเปนระบบ คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ป 2555 ไลเลียงกันไปสัปดาหละ 1 วัน 
ในวันจันทร - วันศุกร ตลอด 5 สัปดาหดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.1  ประเด็นขาวตนช่ัวโมงวทิยุไทยพีบีเอสออนไลน ชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ป 2555 
 

ทันขาว
วิทยุไทย
พีบีเอสฯ 

ประเด็นขาว 
จันทร 1 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
อังคาร 9 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
พุธ 17 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
พฤหัสบดี  25 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
ศุกร 2 พ.ย. 2555 

 
 
 
10.00 น. 

-  เปดสนามบินดอน
เมืองวันแรก (ศก.) 

-  ม็อบหนาทําเนียบฯ 
รองแกไขปญหา
ที่ดินทํากิน (สค.) 

-  ผูชิงตําแหนง ปธน.
เวเนซูเอลา หาเสียง
โคงสุดทาย (ตปท.) 

-  เสนอผลงาน รบ.1 ป 
ตอครม. / ก.คลังเสนอ
ขออนุมัติหนี้สาธารณะ 
(กม.) 

-  พายุแกมี น้ําทวมบาน
ชาวราชบุรี (ภภ.) 

-  ผูนําฝายคานพมา 
ประกาศความต้ังใจ 
ขึ้นเปน ปธน. (ตปท.) 

-  ศาลฎีกานัดฟงคําสัง่
คดีเพิกถอนสิทธิ์ ส.ส. 
บุรีรัมย ภท. (กม.) 

-  สภาฯ ถก ราง พรบ.
เงินกอการราย (กม.) 

-  พลุไฟระเบิด ดับ 1  
ต.สวนพริก อยุธยา 
(ภภ./อชญ.) 

-  อินเดียจัดประชุมความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
UN  (ตปท.) 

-  ฝายคานต้ังกระทูสด
โครงการรับจํานํา
ขาว (กม.) 

-  ผูวาฯ พัทลุง เตือน
ระวังดินถลม (ภภ.) 

-  พายุเฮอริเคนแซนด้ี 
เขาใกลชายฝงทางใต
ของจาไมกา (ตปท.) 

-  ประชุม ครม.นัดพิเศษ 
(กม.) 

-  รมว.วธ. ของบฯ 
บูรณะวัดอรุณฯ (สค.) 

-   รถขนยาบา จ.นาน ชน
แผงก้ันรถไฟ (ภภ./
อชญ.) 

-  ชาวอังกฤษประทวง 
ปธน.อินโดนีเซีย 
เหตุการณในปาปว 
(ตปท.) 

 
 
 
11.00 น. 

- กรมอุตุฯ เตรียม
แถลง  พายุลูกใหม 
(สล.) 

- วันทําบุญเดือนสิบ  
จ.ยะลา (ภภ.)  

- คริสต(โรมันคาทอ
ลิค)ในเยอรมันนี
ประกาศเพิ่มภาษี
ทางศาสนา (ตปท.) 

-  เฉลิม หนุน ส.ว.
อภิปรายจํานําขาว (กม.) 

-  ไฟไหมบานเชา จ.ตราด 
(ภภ./อชญ.)  

-  ด.ช.วัย 12 ป 
สมุทรปราการ รวม
ขบวนการคายาฯ (ภภ./
อชญ.) 

-  ซีเรียระดมกําลังโจมตี
ทางอากาศ (ตปท.) 

-  คนพิการ ชุมนุมหนา
กองสลากจ้ี รบ.เลิก
หวยออนไลน (สค.) 

-  กรมอุตุฯ เตือน 
เชียงรายอากาศหนาว 
(สล.) 

-  โอบามา นําดีเบต 
ปธน.สหรัฐ คร้ังที่ 2 
(ตปท.) 

-- ประธานสภาฯ ไม
ทราบการปรับ ครม. 
(กม.) 

-  ปดราน จ.นราธิวาส 
ครบ 8 ปตากใบ 
(ภภ.) 

-  นักทองเท่ียว จ.พังงา 
ทยอยขึ้นฝง (ภภ.) 

-  ดีเบต ชิง ปธน.สหรัฐ 
เขมขน (ตปท.) 

-  ณัฐวุฒิ ให รมว.กต 
ตัดสินใจกรณีศาล
อาญาระหวางประเทศ
สอบสลายชุมนุม 
(กม.) 

-  ผูชวย ผบ.ตร. รับ คดี
หมอสุพัฒน สอบยาก 
(ภภ./อชญ.) 

- คนรายใชอาวุธปน
สงครามยิง อบต.ค
ลองเฉลิม จ.พัทลุง  
ดับ1 (ภภ./อชญ.) 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

ทันขาว
วิทยุไทย
พีบีเอสฯ 

ประเด็นขาว 
จันทร 1 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
อังคาร 9 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
พุธ 17 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
พฤหัสบดี  25 ต.ค.55 

ประเด็นขาว 
ศุกร 2 พ.ย. 2555 

15.00 -  ผบ.ตร. คนใหม 
พบนายกฯ (กม.) 

-  ทนายมูลนิธิเพื่อ
ผูบริโภคยันแคลิฟอ
เนียวาลวเขาขาย
ฉอโกง (อชญ.) 

-  ชาวญี่ปุนประทวง
เครื่องบินสหรัฐ 
หลังมีประวัติตก
หลายครั้ง (ตปท.) 

- นายกฯพรอมแจง
โครงการจํานําขาว สั่ง
เอาผิดการทุจริต (กม.) 

-  กลุมชายฉกรรจอางเปน
เจาหนาท่ี ปปส. ขโมย
ทรัพยสินชาว จ.
ปทุมธานี (ภภ./อชญ.) 

-  เขาเกียรผิดขับรถชน
ประตูหาง จ.ปทุมธานี 
(ภภ./อชญ.)   

-  ถกโครงสรางของ 
ศปก.กปต. (กม.) 

-  คานประกันผูตองหา
คดี 2 สามีภรรยาหาย
ตัวไปกวา 3 ป (กม.) 

-  กษ.จัดหาเครื่องจีพเีอ
สตรวจสอบโครงการ
รับจํานําสินคาเกษตร 
(กม.) 

-  นายกฯยันปรับ ครม.
ไมไดหนีซักฟอก 
(กม.) 

-  ตรวจเขมหาดใหญ
ครบ 8 ป ตากใบ 
(ภภ.) 

-  แกนนํา นปช. รอง 
DSI สอบสลาย
ชุมนุมป 52 และ 
ป 53 (กม.)  

-  ครม.แตงตั้ง ขรก.
การเมืองหลาย
ตําแหนง (กม.) 

-  ตร. สิงหบุรี กวาดลาง
ผูคายาบา (ภภ./อชญ.)   

-  ธ.โลกอนุมตัิเงินกูยมื
มูลคา 80 ลานหรียญ
สหรัฐ ใหพมาครั้งแรก
ในรอบ 25 ป (ตปท.) 

16.00 -  ก.พาณชิยปรับลด
คาดการณเงินเฟอ 
(ศก.) 

-  คืนเงินภาษีรถคัน
แรก 47 ราย (ศก.) 

-  ครม.ญี่ปุนลาออก
เพื่อเรียกความนิยม
ของพรรค (ตปท.) 

-  ครม.อนุมัติแผนการ 
-  ชาวภาคเหนือ จี้ รบ.
แกปญหาราคาไขตกต่ํา 
(ภภ.) 

-  กินหมูปาดิบทองเสีย 2
คนสง ร.พ.นาน (ภภ.) 

-  กรีซ หว่ันชุมนุมเขม
ดูแลผูนําเยอรมนี 
(ตปท.) 

-  รองนายกฯ สัง่คุมเขม
เหตุการณครบรอบ
ตากใบ (กม.) 

-  กรมอุทกศาสตร ยนั
ระดับนํ้าเจาพระยาสูง
จะน้ําทะเลหนุน ไม
กระทบ ปชช.(สล.) 

-  2 ทหารอเมริหา
ผูตองหาขมขืนหญงิ
ชาวญี่ปุน กระทบ
ความสัมพันธระหวาง 
ปท. (ตปท.) 

-  ศาลฎีกาส่ังประหาร
อดีต ส.ว.กทม.จาง
วานฆาแพทยหญิง 
รพ.จุฬาฯ (อชญ.)  

-  ป.ป.ช.ตั้งอนุ กก. 
ไตสวนประมูล 3 จี 
(กม.) 

-  บุตรชาย ปธน.
เกาหลีใต เขาให
ปากคําตออัยการ ดคี
ซื้อท่ีดินเพื่อสราง
บานใหบิดา (ตปท.) 

-  มอบ ร.ต.อ เฉลิม แก
ไฟใต (กม.) 

-  คาดโทษกํานันฯ ฉ่ี
มวง 6 คน นราธิวาส 
(ภภ./อชญ.)   

-  ภัยแลงกระทบพื้นท่ี
ปลูกมะมวง จ.
ประจวบฯ (ภภ.) 

-  รมต.สธ.ซาอุฯ เยี่ยม
ผูบาดเจ็บรถบรรทุก
น้ํามันระเบิด (ตปท.)  

 
ท่ีมา: สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555)  

 
หมายเหตุ... อักษรยอในวงเล็บ (  ) หมายถึงประเด็นจากสายขาวตางๆ ดังนี้   
(กม.)  =  ขาวการเมือง 22 ขาว  (อชญ.)  =  อาชญากรรม 2  ขาว 
(ภภ.)  =  ขาวภูมิภาค    10 ขาว  (ศก.) =  เศรษฐกิจ 3  ขาว  
(ตปท.) =  ตางประเทศ  21 ขาว (สล.) =  ส่ิงแวดลอม 4  ขาว 
(สค.) =  สังคม  3  ขาว  (ภภ./อชญ.)  =  ขาวอาชญากรรมท่ีมาจากสายขาวภูมิภาค 10 ขาว  
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 สําหรับการพิจารณาประเด็นขาวตนช่ัวโมงนั้น บรรณาธิการขาวและนิวมีเดีย และ
ผูปฏิบัติงานทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ไดพิจารณาประเด็นขาวสารจากตามความสําคัญ
และเหตุการณขาวนั้นๆ รวมท้ังพิจารณาประเด็นขาวตามสายขาว เนื่องจากมีผูส่ือขาววิทยุสาย
การเมือง 1 คน ประจําทําเนียบรัฐบาลและรัฐสภานําเสนอประเด็นและเนื้อหาขาว โดยพิจารณาจาก
องคประกอบขาวท่ีมีความสําคัญและความเดน มีผลกระทบ และขัดแยง ซ่ึงประเด็นขาวมหภาค 
หรือ เปนขาวเชิงนโยบาย อาทิ “ครม.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะป 56 วงเงิน 2 ลานลาน
บาท และปญหาภัยพิบัติ ไดแก ปญหาน้ําทวมและภัยแลง  
 ท้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขาวตนช่ัวโมง วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน โดยใชวิธีการสุมสํารวจ
อยางเปนระบบและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ตามตารางท่ี 4.2 พบวา ในชวงวันจันทร – วัน
ศุกร มีการเสนอขาวท้ังหมด 65 ขาว พบวา แตละชวงเวลาจะนําเสนอขาวท่ีหลากหลายท้ังขาวการ 
เมือง ขาวตางประเทศ ขาวภูมิภาค ขาวอาชญากรรม ขาวเศรษฐกิจ เนนการนําเสนอขาวเหตุการณ
เปนหลัก  ใหความสําคัญของปญหาท่ีมีผลกระทบตอคนสวนใหญ และความขัดแยง เชน “นายกฯ
พรอมแจงโครงการจํานําขาว ส่ังเอาผิดการทุจริต” และ “ภัยแลงกระทบพื้นท่ีปลูกมะมวง จ.
ประจวบคีรีขันธ” เปนตน 
  “เราใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวทุกประเภท อยางเชน ขาวการเมือง เนื้อหาขาวท่ี
นําเสนอจะตองเปนกลาง เปนประโยคบอกเลา หรือตรวจสอบขอมูลอีกฝาย หากเปนประเด็นที่เอน
เอียงชัดเจนก็จะไมรายงาน เพ่ือไมใหผูฟงเกิดความสับสน” (เย็นจิตร สถิรมงคลสุข, สัมภาษณ, 20 
พฤศจิกายน 2555)  
 สวนขาวภูมิภาค มีท้ังขาวท่ัวไปและขาวอาชญากรรมท่ีมาจากสายขาวภูมิภาค รวม 22 
ขาว โดยประเด็นขาวสวนใหญ จะเนนขาวผลกระทบของชาวบาน ความเดือดรอนของประชาชน
ท่ัวไป ภัยแลง ยาเสพติด ตามรูปแบบการนําเสนอขาวต้ังแตเดิมเปนวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว 
FM 105.0 เม็กกะเฮิรต หากเปนขาวปลนจี้ ชิงทรัพย กราดยิง ฆาปาดคอ ขมขืน จะไมนําเสนอ ทําให
มีการนําขาวอาชญากรรมคอนขางนอย ยกเวนขาวใหญในขณะน้ัน เชน การหายตัวไปของ 2 สามี
ชาวเพชรบุรีท่ีมีผูตองหาเปนพันตํารวจเอกนายแพทย  
 ขาวอ่ืนๆ เชน ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวส่ิงแวดลอม ท่ีมีจํานวนนอย เนื่องจากมีการ
คัดเลือกประเด็นท่ีมีผลกระทบตอคนสวนใหญ และเปนท่ีนาสนใจในวงกวางมานําเสนอ เชน ขาว
เปดสนามบินดอนเมืองวันแรกอยางเต็มรูปแบบ ขาวคนพิการชุมนุมหนากองสลากคานขายหวย
ออนไลน และขาวกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงขาวพายุลูกใหม  
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  4.3.2.2 รายการเกาะติดทิศทางขาว  
    รายการเกาะติดทิศทางขาว ออกอากาศสดนาน 1 ช่ังโมง ตั้งแตเวลา 09.00 -10.00 น. ทุก
วันจันทร - วันศุกร ซ่ึงการบริหารจัดการเปนไปตามรูปแบบรายการที่แบงออกเปน 5 ชวง ชวงละ 
10 นาที โดยมี น.ส.ปรัศนี นามแปลง ผูชวยโปรดิวเซอร สับเปล่ียนกับ น.ส.วิภูษา สุขมาก ผูส่ือขาว
โทรทัศนไทยพีบีเอส จัดรายการในชวงขาวท่ัวไป 15 นาที และทําหนาท่ีพูดเช่ือมโยงเขาชวงอ่ืนๆ 
อีก 4 ชวง ท่ีมีผูจัดรายการเฉพาะ ไดแก ชวง News Update (ขาวสังคมคุณภาพชีวิต) ชวง Sports 
Today (ขาวกีฬา) ชวงไทยบันเทิง (ขาวศิลปะ วัฒนธรรม) และชวง INSIDE ASEAN (ขาวอาเซียน) 

 

ตารางท่ี 4.2  ภาพรวมประเด็นขาวรายการเกาะติดทิศทางขาว เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 
 

 
ท่ีมา: สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 

 
 ประเด็นขาวท่ีนําเสนอในรายการเกาะติดทิศทางขาว ครอบคลุมขาวทุกประเภท ท้ังดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และขาวอาเซียน โดยผูประกาศขาวและผูส่ือขาว
โทรทัศนไทยพีบีเอส ซ่ึงเปนผูจัดรายการเกาะติดทิศทางขาว ในแตชวงขาวเปนผูกําหนดประเด็น
ขาวสาร  

ชวง ผูจัดรายการ ประเด็นการนําเสนอ 
 

ขาวท่ัวไป                   
(15 นาที) 

ปรัศนี นามแปลง (ทีมขาววิทยุ) สลับกับ วิภูษา 
สุขมาก (ผสข.ขาวเชา Thai PBS) 

-  นําเสนอขาวเดน ทัง้ขาวการเมืองเศรษฐกิจ  
อาชาญกรรม ภูมิภาค และส่ิงแวดลอม 

  ชวง News Update         
(10 นาที) 

นันทกาญจน เฉลิมรุงโรจน                         
(ผูชวย บก.ขาวสังคม โทรทัศน Thai PBS)             

-  ขาวสังคมคุณภาพชีวิต 

ชวง Sports Today          
(10 นาที) 

อัครเดช วัฒนาบรรจงกุล                             
(ผสข.กีฬา Thai PBS)   

- ผลการแขงขันฟุตบอลตางประเทศในรอบวัน 
- ความเคล่ือนไหวของวงการกีฬาในและ
ตางประเทศ 

ขาวศิลปะ วัฒนธรรม          
ชวงไทยบันเทิง              
(10 นาที) 

ทีมขาวศิลปะ วัฒนธรรมฯ โทรทัศน Thai PBS      
(จัดรายการ 2 คน)                                   - 
กานดา แยมบุญเรือง,อธิป กลิ่นวิชิต                        
- อดิศร สุขสมอรรถ, วรมน ศิรินพกุล 

- หยิบยกประเด็นที่นาสนใจดานศิลปะ วฒันธรรม  
ที่มีอิทธิพลตอสังคมในวงกวาง 

ชวง INSIDE ASEAN         
(10 นาที) 

- ณัฏฐา โกมลวาทิน                                       
(บก.ขาวอาเซียน โทรทัศน Thai PBS)                    
- เย็นจิตร สถิรมงคลสุข                                  
(บก.ขาววิทยุและนิวมีเดีย) 

- ประเด็นปญหาตอการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน ความขัดแยงในประเทศและ
ประเทศในกลุมภูมิภาค ตลอดจนและการ 
แกปญหาดวยการสรางสันติภาพ 
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ตารางท่ี 4.3  ตัวอยางประเด็นขาวรายการเกาะติดทิศทางขาววันท่ี 1 ตุลาคม และ 31 ตุลาคม 2555 
 

 
ท่ีมา: สถานีวทิยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 

 
 ในการศึกษาองคประกอบของขาวในรายการเกาะติดทิศทางขาวในวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
และวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 มี ดังนี้ 
 ขาวเดนท่ีนาสนใจ เชน “40 ส.ว. ยื่นตีความคุณสมบัติ ส.ส.ของ นายวราเทพ (บุคคล
เดน)” และ “ฝายคานยื่นซักฟอก รบ. 9 พ.ย.นี้ (เหตุการณเดน)” 
 ขาวท่ีมีความใกลชิด เปนขาวความสําเร็จของนักกีฬาไทยในตางแดน“ดนัย อุดมโชค 
ควาชัยปดฉากเทนนิส ATP”  
 ขาวความขัดแยง “บังคับชาวโรฮิงญา ซอมบาน”  

ชวง ประเด็นขาว 

1 ต.ค.2555 31 ต.ค.2555 
1.  ขาวท่ัวไป (15 นาท)ี - เตือนพายุในไทย / น้ําทวม จ.ปราจีนบุรี 

- แกคําไทยท่ียืมมาจากคําภาษาอังกฤษ               
- ก.พาณิชย ไมหวัน่นักวิชาการยื่นศาล รธน.
ชะลอโครงการจํานําขาว                                
- คืบหนาของคดีการหายตัวไปของสองสามี
ภรรยา จ.เพชรบุรี                                           
- เปดสนามบินดอนเมืองอยางเต็มรูปแบบ 

- ความเสียหายเฮอริเคนแซนดี้ถลมสหรัฐ     
- ฝายคานยื่นซักฟอก รบ.9 พ.ย                        
- หนุนจารุพงษ หน.พรรคเพ่ือไทย                     
- ส.ว. ยื่นสอบคณุสมบัติ ส.ส.ของ วราเทพ    
- ภัยแลงเหนือตอนลาง–อีสาน                      
- เหตุรายรายวันภาคใต   
- ศาลตัดสินคดีฟอง กทม.กรณีซานติกาผับ 

2.  ขาวสังคมคุณภาพชีวิต              
(ชวง News Update 10 นาที) 

อย. ยกเลิกการวาจางบริษัทเอกชนผลิต 
ยซูโดอีเฟดรีน 
 

ก.ยุติธรรม นํานวัตกรรมใหมใชตรวจสอบ
สิทธิ์การถือครองที่ดินทํากิน แกปญหาคดีบุก
รุกพื้นที่ปา 

3.  ขาวกีฬา (ชวง Sports Today  
 10 นาที) 

- ดนัย อุดมโชค ควาชัยเทนนิส ATP                  
- ความเคล่ือนไหววงการฟุตบอล และผลการ
แขงขันในโซนตางๆ                                       
- ผลการแขงขันกอลฟ ไรเดอรคัฟ ทีมยุโรป
พลิกชนะทีมสหรัฐฯ 

- ฟฟายังไมสรุปใชสนามบางกอกฟุตซอล
อารีนา                                                       
 - ผลการแขนขันและความเคล่ือนไหววงการ
ฟุตบอล                                                          
- ผลแขงขันบาสเก็ตบอล เอ็นเอฟแอล 

4.  ขาวศิลปะ วัฒนธรรม  
(ชวงไทยบันเทิง 10 นาที) 

นวนิยายเร่ืองโลกประหลาดในประวัติศาสตร
ความเศรา 1 ใน 7 ผลงานท่ีผานเขาชิงรางวัล 
ซีไรตป 2555 ถูกวิจารณเนื้อหาเลียนแบบ 
-กลุมชาติพันธุไมพอใจ 

จับตาภาพยนตรสยองขวัญรับวันฮาโลวีน 
สรางรายได 

5.  ขาวอาเซียน  (ชวง Inside asean 
10 นาที) 

นักวิชาการจาก TDRI ชี้ ไทยจะขาดแคลน
แรงงาน หลังเปด AEC 

บังคับใชแรงงานชาวโรฮิงญา ซอมบานในรัฐ
ยะไข โดยไมไดสอบถามความสมัครใจ 
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 ขาวผลกระทบตอคนสวนใหญ “เปดใชสนามบินดอนเมืองวันแรก”  
 ขาวท่ีมีเงื่อนงํา เร่ือง “การหายตัวไปของสองสามีภรรยา จ.เพชรบุรี 
 แตขาวสด/ทันเหตุการณ สวนใหญเปนการรายงานผลกีฬาเร่ือง “ผลการแขงขันกอลฟ 
ไรเดอรคัฟ ทีมยุโรปพลิกชนะทีมสหรัฐฯ” แตเปนท่ีนาสังเกตวา การนําเสนอขาวของรายการไมได
เนนดานความสดหรือทันเหตุการณมากนัก เนื่องจากไมมีชวงรายงานสดจากภาคสนามของ
ผูส่ือขาววิทยุ ตลอดจนไมมีการตอสายโทรศัพทเพื่อสัมภาษณแหลงขาวออกอากาศสดในรายการ 
  4.3.2.3 รายการวาระเมืองไทย  
 รายการวาระเมืองไทย บันทึกเทปออกอากาศ ทุกวันจันทร - วันศุกร เวลาออกอากาศ 15 
นาที ตั้งแตเวลา 08.30 – 08.45 น. นําเสนอประเด็นขาวดานการดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชนทองถ่ินตางๆ 

 
ตารางท่ี 4.4  ตัวอยางประเด็นขาวรายการวาระเมืองไทย ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 
 
ลําดับที่ ประเด็นขาว 

 
ลําดับที่ ประเด็นขาว 

1 รานคาศูนยบาท ขยะรีไซเคิลแลกของใช  12 กฎหมายผังเมือง รองรับการพัฒนา  
2 มูลนิธิสืบฯ MOU กรมอุทยานฯ รักษาผืนปา 13 ชุมชนปอมพระกาฬ อนุรักษหรือรื้อถอน   
3 จุดแข็ง-จุดออน ผูวาฯ กทม.  14 ปญหาเด็กเรรอน  
4 เทศบัญญัติทองถิ่น อ.ทาศาลา รักษาทะเล  15 สนามฟุตซอลโลกหนองจอก เสร็จไมทัน ฯลฯ  
5 ปกปองปาพุควนเคร็ง   16 ถมทะเลแกนํ้าทวม กระทบระบบนิเวศ  
6 เจาะ 16 นโยบาย รบ.ครบ 1 ป ลมหรือรุก 17 ปญหาขยะไฟไฟมบาน จากโคมลอยยี่เปง  
7 โฉนดชุมชนกับการแกปญหาท่ีดินทํากิน   18 เมืองจําลองญ่ีปุน วัฒนธรรมเทียม อ.ขุนยวม  
8 นโยบายสรางระบบโลจิสติกซ กับคนไรท่ีอยู   19 กฎหมายหามใชโพงพาง วัสดุจับสัตวนํ้า   
9 มองมุมชาวภูเก็ตตอโครงการเม็กกะโปรเจกต   20 ปญหาความรุนแรงในภาคใตพุง   
10 คานแผนเซาเทิรนซีบอรด กระทบสิ่งแวดลอม 21 วิถีชีวิตพอเพียงของชาวกะเหรี่ยง จ.เพชรบุรี  
11 พีซทอลค (เสวนาสันติภาพ) แกไฟใต   22 สิทธิของผูบริโภค  

 
ท่ีมา: สถานีวทิยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555)  
 
 ประเด็นท่ีนําเสนอในรายการวาระเมืองไทย ตามตารางท่ี 4.5 เสนอประเด็นความ
ขัดแยงหรือปญหาท่ีเกี่ยวของนโยบายของรัฐบาล และดานกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
ตลอดจนปญหาการไมไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน  
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  4.3.2.4 รายการเสียงพลเมือง  
 รายการเสียงพลเมือง บันทึกเทปออกอากาศ ทุกวันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.45- 
09.00 น. เปดพื้นท่ีสาธารณะใหแกภาคพลเมือง ซ่ึงมีท้ังเครือขายนักขาวพลเมือง นักศึกษา และภาค
ประชาชน ไดนําเสนอประเด็นขาวในแตทองถ่ินทั่วประเทศ รวมถึงผลิตขาวเองเพื่อออกอากาศใน
รายการ   

 
ตารางท่ี 4.5  ตัวอยางประเด็นขาวรายการเสียงพลเมือง ชวงเดือนตุลาคมป 2555 
 
ลําดับที่ ประเด็นขาว ลําดับที่ ประเด็นขาว 

1 โปรโมทโครงการส่ือศิลป ดินนํ้าปา 8 ปญหาแรงงานนอกระบบ 

2 ปชต.ชายแดนไทย-พมา จ.ระนอง 9 กม.หามใชโพงพาง จับสัตวนํ้า 

3 งานรวมพลคนกินปลา จ.นครศรีธรรมราช 10 สะไน ดนตรีถิ่นอีสาน 

4 แมนํ้าสาละวิน ผลกระทบการสรางเขื่อน   11 รวมพลังชุมชนแมนํ้าทาจีนรับมือนํ้าทวม 

5 งานรวมพลคนกินปลา จ.นครศรีธรรมราช 12 ประชากรดวงกวางลด ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6 แกงมังกรดํา เยาวชนหลงผิดกลับตัวเปนคนดี 13 รวมพลังชุมชนแมนํ้าทาจีนรับมือนํ้าทวม 

7 โปรโมทภาพยนตรสารคดี “ทางผานของบีระ” 14 ใชผังเมืองรวม ระงับต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 

8 สื่อวิทยุชุมชนอนุรักษวัฒนธรรม 16 สื่อพลเมืองสันติภาพชายแดนใต 

  17 นักส่ือสารแรงงานนอกระบบ 

 
ท่ีมา:  สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 
 
 จากตารางท่ี 4.6 เปนประเด็นขาวท่ีออกอากาศรายการเสียงพลเมือง สวนใหญเนนหนัก
ในดานปญหาสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ แตมีพลังของชุมชนท่ี
รวมกันขับเคล่ือนเพื่อนําไปสูการแกปญหา ซ่ึงเปนการกําหนดประเด็นขาวแบบจุลภาคหรือแบบ
เฉพาะเจาะจง เชน ขาว “ส่ือพลเมืองสันติภาพชายแดนใต” และขาว “แกงมังกรดํา เยาวชนหลงผิด
กลับตัวเปนคนดี” เปนตน 
 “เช่ือมประเด็น ทําใหคนฟงรูสึกวาน้ําทวมท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ก็เกี่ยวของกับคนในหลาย
พื้นที่ หรือ พืชพันธุไมพันธุหนึ่งหายไปจากทองท่ีหนึ่งแตมันเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของทุก
คน ก็จะเวียนกันไปตามภูมิภาค ไมใหเนื้อหาเปนทองถ่ินเกินไป แตก็ไมใชเร่ืองของสวนกลาง
จนเกินไป” (เบญจมาศ บุญฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 12 พฤศจิกายน 2555) 
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  4.3.2.5 รายการ Sport Time 
  รายการ Sport Time ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งแต 18.00 – 19.00 น. ผูจัด
รายการ Sport Time คัดเลือกประเด็นขาวท่ีนาสนใจ รวมท้ัง ตอยอดการนําเสนอเนื้อหาเพื่อมา
นําเสนอในรายการ เชน การรายงานผลการแขงขันลาสุด และการสัมภาษณแหลงขาวในรายเพ่ิมเติม
ในรายการวิทยุฯ  

 
ตารางท่ี 4.6  ตัวอยางประเด็นขาวรายการ Sport Time เดอืนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 
 
ลําดับท่ี ประเด็นขาว ลําดับท่ี ประเด็นขาว 

1 ศึกเอลกาสิโก บารเซโลนา ปะทะ เรอัด มาดริด 5 เปดศึกฟุตซอลชิงแชมปโลก 2012 
2 มนัส บุญจํานงค กับการชกมวยไทยอาชีพ 6 เกาะติดฟุตซอลชิงแชมปโลก 2012 
3 เมืองทองฯแชมปไทยแลนดพรีเมียรลีก 2012 7 บราซิล-สเปน คูชิงฟุตซอลชิงโลก 2012 
4 นับถอยหลังฟุตซอลชิงแชมปโลก 2012 8 เชลซีแตงต้ังผูจัดการทีมคนใหม 

 

ท่ีมา:  สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 
 
 ประเด็นนําเสนอในรายการ Sport Time มีท้ังประเด็นขาวขาวกีฬาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมท้ังความเคล่ือนไหวรอบขอบสนามกีฬา สัมภาษณพิเศษนักกีฬาและบุคคลใน
วงการกีฬา โดยการนําเสนอจะคลายกับหนาจอโทรทัศนไทยพีบีเอส แตอัพเดทขอมูลใหดวย 
รวมท้ังบอกถึงทิศทางขาวกีฬาท่ีนาสนใจ เชน “เกาะติดฟุตซอลชิงแชมปโลก 2012 ท่ีประเทศไทย” 
แตก็มีการเสนอขาวกีฬาที่เปนอัตลักษณของไทย เชน “มนัส บุญจํานงคชกมวยไทยอาชีพ”  
 “มีผูดําเนินรายการ 2-3 คน แลวแตสัปดาห เพราะมีผูส่ือขาวบางคนตองไปทําขาวตาง 
จังหวัด ชวยกันดูวา สัปดาหนี้มีขาวอะไรบาง ขาวอะไรดังๆ เดนๆ เชน การแขงขันฟุตซอลโลก อาจ 
จะสรุปขาวประจําสัปดาหท่ีทํากันมาและเร่ืองกีฬาในสัปดาหถัดไป สวนผลการแขงขันกีฬามัก 
จะไมใช แตถาจะแขงกันในสัปดาหนั้นก็จะเลือกคูเดนๆ” (จําลักษณ ลวนรอด, สัมภาษณ, 23 
พฤศจิกายน 2555) 
  4.3.2.6 รายการหนาตางโลก และรายการ ASEAN UPDATE  
   มีรูปแบบการนําเสนอขาวตางประเทศท่ีคลายกัน เนนเลาเหตุการณสําคัญซ่ึงสงผล
กระทบตอโลกในทุกมิติ ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความขัดแยง เทคโนโลยี 
และวิทยาการ แตกตางกันท่ีรายการหนาตางโลกสามารถหยิบยกประเด็นขาวท่ีเกิดข้ึนในท่ัวโลก แต
รายการ ASEAN UPDATE เลือกนําเสนอในมุมของอาเซียน โดยการสรุปขาวในรอบสัปดาห 
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   1) รายการหนาตางโลก   
  จัดรายการโดย เสาวลักษณ จักรวิวัฒนากุล บันทึกเทปออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร 
ตั้งแตเวลา 08.00-08.30 น. โดยประเด็นขาวท่ีนําเสนอในรายการหนาตางโลก มุงเนนท่ีปรากฏการณ 
ท่ีเกิดข้ึนในทุกมุมโลก เปนประเด็นขาวระดับมหาภาคท่ีมีองคประกอบดานความเดนและความ 
สําคัญ พรอมท้ังบอกเลาถึงท่ีมาของปรากฏการณนั้นๆ เพื่อใหผูฟงมีความเขาใจอยางลึกซ้ึง เชน 
“การเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ” และขาว“ตอลีบัน ยิงเด็ก 14 ป” ขาว “ศึก Tablet ของไมโคร
ซอฟและแอปเปล” และ “Flash Mob” ซ่ึงรวมถึงการเลือกประเด็นขาวท่ีมีความใกลชิดกับผูฟงซ่ึง
เปนคนไทยดวย ไดแก ขาว “ประวัติเจาสีหนุ” และขาว “ฉาง ผิง อ้ี บุคคลแหงปของเอเชีย”  

 
ตารางท่ี 4.7  ตัวอยางประเด็นขาวรายการหนาตางโลก ชวงเดือนตุลาคมป 2555 
 
ลําดับท่ี ประเด็นขาว ลําดับท่ี ประเด็นขาว 

1 ประวัติอั้งล่ี 2 ความเปนมาของขนมไหวพระจันทร 

3 โฆษณาแฝงในโลกสังคมออนไลน 4 ปญหาของ iPhone5 

5 ปกปองปาพุควนเคร็ง   6 สิงคโปรจะสรางเมืองใตดิน 

7 Flash Mob 8 Facebook มีสมาชิกครบ 1 พันลานคน 

9 โคงสุดทายกอนเลือกผูนําสหรัฐฯ คนใหม 10 IMF คาดการณเศรษฐกิจโลก 

11 ตอลีบัน ยิงเด็ก 14 ป 12 รางวัล Nobel และ Ig Nobel 

13 ประวัติเจาสีหนุ 14 ปญหาเด็กเรรอน  

15 อาหารลดความอวน 13 ชนิด 16 วิธีอนุรักษธรรมชาติ 

17 จัดอันดับโรครายในอาเซียน 18 ความใฝฝนของชาวจีน 

19 ความยากจนของคนอินเดีย 20 สิทธิของหญิงชาวซาอุดิอาระเบีย 

21 ตํานานวันฮัลโลวัน  22 ศึก Tablet ของไมโครซอฟและแอปเปล 

 
ท่ีมา:  สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 
 
   2) รายการ ASEAN UPDATE  
   จัดรายการโดย จีระชาตา เอ่ียมรัศมี บันทึกเทปออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 20.30 -
21.00 น. เปนการบอกเลาเนื้อหาความคืบหนาของประเทศในกลุมอาเซียนรอบสัปดาห เปนประเด็น
ในระดับมหาภาค ซ่ึงมีความใกลชิดกับคนไทย และมีองคประกอบขาวท่ีมีความเดนหรือความ 
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สําคัญ และความขัดแยง เชน ขาว “ความรุนแรงในรัฐยะไขของพมา” รวมไปถึงใหมุมมอง วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน ขาว “ขาวหอมกัมพูชาไดรางวัลขาวหอมที่
ดีท่ีสุดในโลก ป 2012” และขาว “ลาวเปดใช 4G”  

 
ตารางท่ี 4.8  ตัวอยางประเด็นขาวรายการ ASEAN UPDATE ชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 
 
ลําดับท่ี ประเด็นขาว ลําดับท่ี ประเด็นขาว 

1 เบื้องหลังการเมืองฟลิปปนสระอุ 5 ลาวเปดใช 4G 
2 กัมพูชาไดรางวัลขาวหอมดีที่สุดในโลก ป 2012 6 การประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย-ยุโรปที่ลาว 
3 อดีตกษัตริยกัมพูชาสวรรคต 7 เที่ยวอินโดนีเซีย-สิงคโปร 
4 ความรุนแรงในรัฐยะไขของพมา 8 ผูนําสหรัฐฯ เยือนชาติอาเซียน 

 
ท่ีมา: สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน (2555) 
 
 ผลการศึกษาจากขอมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับการกําหนดวาระ
ขาวสาร ผูวิจัยสรุปไดวา ท้ัง 7 รายการมีการกําหนดประเด็นขาวสารมีลักษณะคลายคลึงกัน โดยเปน
ประเด็นขาวแบบมหาภาค ครอบคลุมทุกดาน ท้ังขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ กีฬา
และวัฒนธรรม โดยมีการกล่ันกรองเนื้อหาขาวเพื่อไมใหผูฟงเกิดความสับสน    
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการส่ือวิทยุสาธารณะออนไลนไทยพีบีเอส” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสํารวจเอกสาร (Documentary Research) 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคลซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
เปนผูท่ีมีความเกี่ยวของกับการบริหารงานขาวจํานวน 14 คน ตั้งแตระดับนโยบาย ผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ในชวงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2555 โดย
ผูวิจัยไดวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้    
 1. เพื่อศึกษาปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลนและนําไปสูการปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความเขมเข็งใหพลเมือง  
 2. เพื่อศึกษาโครงสรางและหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 3. เพื่อศึกษากระบวนการกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม ซ่ึงสถานีวิทยุไทยพีบีเอ
สออนไลน ออกอากาศต้ังแตเวลา 06.00 – 21.00 น. โดยเลือกศึกษาเฉพาะขาวและรายการขาว ผูวิจัย
ไดพบรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการบริหารงานขาวของวิทยุไทย
พีบีเอสออนไลน โครงสรางหนาท่ีในการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน และกระบวน 
การกําหนดวาระขาวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงสามารถสรุปคําตอบเพ่ือตอบวัตถุประสงค 
ของการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี้  
 5.1.1 ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการขาวของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน   
  5.1.1.1 ปจจัยภายใน  
   วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  เปนหนวยงานยอยท่ีอยูภายใตการดูแลของ องคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) กลไกหลักท่ีมีผลตอการบริหารงานขาววิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน ไดแก การบริหารจัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
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   การบริหารจัดการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขาววิทยุไทยพีบีเอส 
ออนไลน ประกอบดวย 3 สวน ท่ียึดโยงกัน คือ นโยบาย การวางแผน และการจัดการ  
  นโยบายของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ระบุไวในนโยบายดานส่ือและรายการ 14 
ขอ ของคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) โดยยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจนถึงปจจุบัน (ป 2555) ประกอบดวย  
  1. ส.ส.ท.ตองเปนเจาของคล่ืน และปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจการส่ือกระจายเสียง
และแพรภาพเพื่อสาธารณะ แมส่ือหลักของ ส.ส.ท. คือ ส่ือกระจายเสียงและแพรภาพแต ส.ส.ท. พึง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาส่ือใหม  
  2. แผนการจัดทํารายการและผังรายการ เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของกรรมการและ
ผูบริหาร ในงานดานขาวและรายการ การตอบสนองสาระสําคัญในพระราชบัญญัติองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 
  3. การจัดทําแผนการจัดทํารายการ มีแผนหลักท่ีจัดทําเปนรายป โดยอาจมีแผนยอยราย
ไตรมาส ในแผนการจัดทํารายการพึงระบุหลักการเหตุผลในการกําหนดสัดสวนและประเภทของ
เนื้อหา รูปแบบ กลุมเปาหมายรายการ แหลงท่ีมาของรายการ รวมท้ัง การคาดหวังผลทางความนิยม 
ประโยชนตอประชาชนและสังคม 
  4. กลุมเปาหมายหลักการขององคการ คือ ประชาชนทุกภาคสวนของประเทศใน
ภูมิภาคตางๆ ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคม พึงกระตุนสรางความสนใจและความมีสวนรวมใน
การรับสารผานส่ือกระจายเสียงและแพรภาพของ ส.ส.ท.เพ่ือรับขอมูล ความรู ขอเสนอแนะ ความ
คิดเห็น แรงบันดาลใจ และจินตนาการ นําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพ 
  5. จํานวนและสัดสวนรายการ สัดสวนรายการขาว กลุมขาวและเหตุการณปจจุบัน : 
รายการกลุมสารประโยชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู : รายการกลุมสาระบันเทิง คือ 40:30:30 
โดยประมาณ  
  6. แหลงผลิตรายการ ไมต่ํากวารอยละ 75 ของรายการในภาพรวม เปนรายการที่ผลิต
ในประเทศ ไมเกินรอยละ 25 ในแตละกลุมรายการสารประโยชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู และ
กลุมรายการสาระบันเทิงเปนรายการนําเขาจากตางประเทศ มีการกระจายสัดสวนแหลงผลิตรายการ
ท้ังในและตางประเทศอยางเหมาะสม การนําเขารายการจากตางประเทศ ไมควรเนนกระแสตลาด 
  7. รายการทุกรายการที่นําเสนอมีคุณภาพสูง เนนความหลายหลายในมิติตางๆ ท้ัง
เนื้อหา รูปแบบ แหลงขอมูลรายการ และกลุมผูรับสารท่ีเปนกลุมเปาหมายหลัก ปราศจากอคติทาง
การเมือง และผลประโยชนเชิงพาณิชย คํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  
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  8. กระบวนการผลิตและการเผยแพรรายการ มีกลไกกํากับดูแลมาตรฐานในทุก
ข้ันตอนของกระบวนงานการผลิตและการเผยแพรรายการ คํานึงถึงจริยธรรมองคกร จริยธรรม
วิชาชีพ 
  9. การประเมินคุณคา คุณภาพ ความนิยม ความคมคาและผลสัมฤทธ์ิรายการ 
  10. การจัดหา จัดซ้ือ จัดจางรายการ ผลิตรายการ การสรางความรวมมือ การรับการ
สนับสนุนและสนับสนุนผูผลิตอิสระ  
  การดําเนินการจัดหา จัดซ้ือ จัดจางรายการ การผลิตรายการ การสรางความรวมมือ การ
รับการสนับสนุน และการสนับสนุนผูผลิตอิสระ ใหเปนไปตามกรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. โดยมี
การจัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความเขาใจท่ีถูกตอง ชัดเจนตรงกัน ระหวางบุคลากร ส.ส.ท.
และผูรวมงาน  ผูสนับสนุน ภายนอก  
  11. การรับการสนับสนุน การรวมมือ หรือสนับสนุนการผลิตส่ือ กับบุคคล กลุมบุคคล 
หนวยงาน และองคกร ตองดําเนินการอยางถูกตอง ชอบธรรม มีจริยธรรม มีกระบวนการบริหาร
จัดการอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบและช้ีแจงได  
  12. การมีสวนรวมเพ่ือสรางพื้นท่ีสาธารณะในส่ือ 
  13. ส.ส.ท.พึงพัฒนาศักยภาพหนวยงานผลิตรายการในสวนภูมิภาค ท้ังดานบุคลากร 
อุปกรณหลักและอุปกรณสนับสนุนตางๆ เพื่อใหสามารถผลิตรายการที่มีคุณคา คุณภาพ หลากหลาย 
เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ  
  14. รายการท่ีนําเสนอทางส่ือทุกประเภทและรูปแบบตองมีเนื้อหาและวิธีการทํางานท่ี
ไมขัดตอขอบังคับจริยธรรมของ ส.ส.ท. หรือมีจุดมุงหมายเพื่อการประชาสัมพันธ การโฆษณาชวน
เช่ือเพ่ือประโยชนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน ยกเวนกรณีท่ี
เปนประโยชนตอสาธารณะ  
  ดานการวางแผนงานไวอยางชัดเจน ตามแผนการจัดทํารายการประจําป 2555 มีการ
กําหนด 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารงานของส่ือสาธารณะ เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตาม                              
  1) ยุทธศาสตรดานคุณภาพรายการ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของรายการที่นํา 
เสนอไวในชวงของการประเมินกอนบรรจุผังรายการ และรักษาคุณภาพทางการนําเสนอไดอยาง
สมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาของการออกอากาศ จัดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพรายการอยาง
เขมขน ท้ังในดานเนื้อหา การนําเสนอ และคุณภาพทางเทคนิคทุกตอนกอนออกอากาศ โดย 
ทุกรายการตองมีบันทึกในสวนของแนวคิด วัตถุประสงคของรายการ และลักษณะเฉพาะของ
รายการไวอยางชัดแจง เพื่อประเมินไดในทุกระยะของการผลิตรายการและการนําเสนอรายการ
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ออกอากาศ ทุกรายการท่ีผลิตข้ึนเพื่อนําเสนอทางส่ือของ ส.ส.ท. จะตองรักษาจรรยาบรรณของส่ือ
สาธารณะอยางเครงครัด  
  2) ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวม ดวยความเปนองคการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนพิเศษ ท้ังในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
และการผลิตรายการ ส.ส.ท. รวมกับภาคียุทธศาสตร จัดการฝกอบรม พรอมกับใหพื้นท่ีแกเครือขาว
ส่ือภาคพลเมือง เพื่อใหรายการตางๆ ของ ส.ส.ท. สะทอนความตองการ และการมีสวนรวมของภาค
พลเมืองอยางแทจริง แผนจัดทํารายการในป 2555 มุงหมายใหเวลาการออกอากาศของส่ือพลเมือง มี
เวลา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห และเพิ่มข้ึนตอไปในป 2556 และ 2557 
  3) ยุทธศาสตรภาพรวมในการนําเสนอ  การจัดผังรายการทั้งรายการโทรทัศน รายการ
วิทยุออนไลน และรายการที่ผูชมสามารถเลือกรับชมท่ีจะเผยแพรบนเว็บไซต จะมีการพิจารณาการ
รอยเรียง ความเหมาะสม อยางถ่ีถวนสม่ําเสมอ ผังรายการสื่อของ ส.ส.ท. จึงนําเสนอกรอบใหญใน
แตละป เพื่อประเมินและปรับปรุงในปตอๆ ไป รวมท้ังคณะกรรมการบริหารดําเนินการพิจารณาผัง
รายการในแตละไตรมาศตามภารกิจอีกดวย โดยผังรายการทั้งผังหลักของปและผังรายการในแตละ
ไตรมาส จะไดรับการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม  
  ผังรายการที่ประกาศสูสาธารณะ แยกประเภทรายการเปนรายการขาว สารประโยชน  
และสาระบันเทิง ตองระบุคําจํากัดความของรายการแตละประเภทใหชัดเจน เพื่อใหการบรรจุ
รายการลงผังเปนไปอยางถูกตองตามประเภทรายการ  
  สําหรับรายการทางวิทยุออนไลนในชวงของการทดลองออกอากาศ จะใชสัดสวนของ
รายการสารประโยชนและสาระบันเทิงตอรายการขาว มีสัดสวนเปน 70:30  
  จัดใหมีชวงเวลาของการออกอากาศซํ้าของรายการที่แนนอน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ผูชม และประกาศในผังรายการทุกไตรมาส 
รายการวิทยุออนไลน จะเผยแพรรายการตามผังรายการต้ังแตเวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. และจะ
ดําเนินการจัดรายการตลอด 24 ช่ัวโมง เม่ือ ส.ส.ท. มีคล่ืนความถ่ีและบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของตนเอง โดยวิทยุออนไลนจะลดบทบาทลงมาเปน Live cast ของวิทยุกระจายเสียง  
  เผยแพรรายการโทรทัศนออนไลนในลักษณะ Live cast จากหนาจอของไทยพีบีเอส 
และจัดเสนอ event cast สําหรับรายการหรือกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากผูชม นอกจากนี้ ส.ส.ท.
ยังมีแนวคิดท่ีจะจัดรายการเพื่อกลุมเครือขายผูพิการและกลุมคนดูเฉพาะท่ีสามารถใชชองทาง
อินเทอรเน็ตรับชมและรับฟงรายการท่ีตองการ ในเวลาท่ีเหมาะสมกับตนเองได และยังไดจัดพื้นท่ี
สําหรับการสะทอนคําติชมของผูชมรายการและกิจกรรมเสริมในรายการไวในเว็บไซตของ ส.ส.ท. 
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  การจัดหารายการสําหรับเด็กสําหรับส่ือวิทยุออนไลน  
  ในป 2555 เปนตนไป ส.ส.ท. จะสงเสริมใหมีการผลิตสารคดีในประเทศ ใหมีคุณภาพ
และปริมาณมากข้ึน โดยคาดหวังวาจะไดมีสารคดีท่ีเปนตนแบบของ ส.ส.ท. ไดในป 2557 สารคดี
ของ ส.ส.ท. ท่ีมีความลุมลึก รอบดาน และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
  เนื้อหารายการยังคงมุงกําหนดประเด็นตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดไวในป 2555  
  1) ยุทธศาสตรการเขาถึงของผูชม พัฒนาทางดานเทคนิค เพื่อสงสัญญาณภาพและ
เสียงใหเขาถึงผูชมอยางท่ัวถึงแลว การผลิตรายการของไทยพีบีเอส ยังมีแนวทางในการเปดกวางตอ
การเขาถึงของผูชมซ่ึงเปนผูดอยโอกาส ซ่ึงอาจจะเปนผูพิการทางไดยิน ผูพิการทางสายตา 
  การดําเนินงานของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เร่ิมตนเดือนมิถุนายน 2554 จึงเปน
การเตรียมความพรอมท้ังดานรูปแบบ เนื้อหารายการ จํานวนบุคลากร และทดสอบความพรอมของ
เคร่ืองมือเทคนิคดานการออกอากาศ เพื่อรอการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงจากคณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)  
  ดานการบริหารจัดการขาว พบวา สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนดําเนินงานเพียง 1 ป 
ยังอยูในข้ันการเตรียมพรอมเพื่อรอการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุโดย กสทช. จะใชขาวจากสถานี 
โทรทัศนไทยพีบีเอส เปนสวนใหญ มาผลิตเปนขาววิทยุ เพื่อใหทิศทางขาวเปนไปแนวทางเดียวกัน 
ขณะท่ีมีการประชุมขาว 2-3 คร้ังตอเดือน เพื่อจัดเวรทําขาว ทบทวนขอผิดพลาด และบอกถึงทิศทาง
ขาวในอนาคต ขณะท่ีรายการขาวอีก 6 รายการไมเคยเขารวมประชุมกองบรรณาธิการขาว และการ
แบงความรับผิดชอบในการทํางาน โดยผูจัดรายการทําหนาท่ีเองท้ังหมด ท้ังการหาขอมูล รวบรวม
ขาว และนําเสนอขาว อยางไรก็ดี รายการสวนใหญเปนการบันทึกเทปกอนออกอากาศ ด ซ่ึงทีมงาน
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขาวในรายการขาวนั้นๆได หากพบ
ความผิดพลาดหรือการนําเสนอขาวท่ีขัดตอจริยธรรมขององคกร  
   ปจจัยภายในดานความสามารถวิชาชีพ บุคลากรของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมี
ความสามารถทางวิชาชีพ เคยไดรับรางวัลสารคดีเชิงขาว และทํางานไดหลายหนาท่ีในคนเดียว แต 
การปรับเปล่ียนตําแหนงเจาหนาท่ีดูแลเน้ือหาขาวเว็บไซตเปนผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย บางคนยัง
ไมสามารถปรับตัวดานการรายงานขาววิทยุได จึงมีขอเสนอจากเจาหนาท่ีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
ใหมีการฝกอบรมวิชาชีพผูส่ือขาวและผูประกาศขาววิทยุ  
  ปจจัยภายในดานเทคโนโลยี สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนมีความพรอมดานเทคโน 
โลยีในการออกอากาศวิทยุระบบดิจิทัลเกือบ 100% และมีเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชผลิตขาวในสถานี
วิทยุท่ีทันสมัย ขณะเดียวกัน ก็มีการใชส่ือใหม และเครือขายสังคมออนไลน เพื่อเปนของทางเปดรับ
ผูฟงจํานวนมากข้ึน  
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  5.1.1.2 ปจจัยภายนอก 
   เปนปจจัยอิทธิพลโดยตรงและโดยออมในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน ไดแก ปจจัยดานกฎหมาย และแหลงข อมูล  
   ดานกฎหมาย   
 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2551  
 สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเปนหนวยงานยอยของ ส.ส.ท. ซ่ึงมีสถานะเปน
หนวยงานของรัฐ กอต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 เพ่ือทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ เปนอิสระ ปลอดจากแทรกแซงโดยกลุมทุน
ธุรกิจและฝายการเมือง โดยมีเงินอุดหนุนจากภาษีสรรพสามิตปละ ไมเกิน 2,000 ลานบาท นอกจาก 
นี้ ส.ส.ท.ยังอางอิงขอกฎหมายเพ่ือขอให กสทช.ดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุใหแก ส.ส.ท.
ดวย เพื่อขยายชองทางการส่ือสารท้ังวิทยุกระจายเสียงคล่ืนความถ่ี และส่ือวิทยุออนไลนดวย  
 1. ระเบียบขอบังคับของหนวยงานของรัฐ  
 ส.ส.ท. เปนองคกรของรัฐ มีกฎระเบียบ และมีเอกสารทางราชการ จึงมีอุปสรรคท่ีข้ึน
ตอนและกระบวนการทํางานท่ีลาชา ตองมีการวางแผนกอนการจัดสรรงบประมาณ และตองผานมติ
ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จากน้ันฝายบริหารตองทําวิธีการจัดซ้ือจัดจาง และประกวด
ราคา มีการทดสอบกอนออกอากาศ และมีกระบวนการตรวจรับเชน โดยในป 2555 ส.ส.ท. ได
อนุมัติงบประมาณ 21,600,000 บาท เพื่อการดําเนินงานของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน แบง 
เปน 6 สวน ไดแก  
 1. คาตอบแทนผลิตรายการ จัดจางผลิตรายการ  
 2. โครงการจางผลิตรายการวิทยุ  
 3. โครงการจัดทําของท่ีระลึก  
 4. คาดําเนินกิจกรรมรวมเครือขาย  
 5. โครงการฟนชีวิตละครวิทยุ 
 6. จัดทําสารคดีส้ันวิทยุ 10 ชุด  
 จากข้ันตอนตามระเบียบหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการขาว 
สงผลใหตลอดป 2555 สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน สามารถดําเนินงานไดเพียง 3 โครงการ/
กิจกรรม คือ การจายคาตอบแทนผลิตรายการและคาจัดจางผลิตรายการ การจัดทําสารคดีส้ันวิทยุชุด 
10 ความรู และโครงการจัดทําของท่ีระลึก จากท้ังหมด 6 โครงการ/กิจกรรม  
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 ดานแหลงขอมูลจากภายนอก   
 ทีมขาววิทยุและนิวมีเดียจึงนําแหลงขอมูลท่ีใชผลิตขาวตนช่ัวโมงและผลิตรายการขาว
ดังนี้  
 1. ผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดียลงพ้ืนท่ีติดตามทําขาว เชน ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง และเวทีเสวนาตางๆ   
 2. การโทรศัพทสัมภาษณแหลงขาว  
 3. การใชขอมูลจากถังขาวโทรทัศนไทยพีบีเอส โปรแกรม ENPS และเว็บไซต 
teefeed.thaipbs.or.th รวมท้ังขาวการรายงานสดและการทําขาวภาคสนามของผูส่ือขาวโทรทัศนไทย
พีบีเอส 
 4. การหาขอมูลจาก โปรแกรมถังขาว News Center รวมท้ังเว็บไซตขาวท้ังในและ
ตางประเทศ 
 5. นักขาวพลเมืองผลิตขาวจากพ้ืนท่ีตางๆ เพื่อรายงานขาว  
 นอกจากนั้นขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการใชแหลงขอมูลในการบริหารจัดการขาวสถานี
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน พบวา มีการเปดพื้นท่ีสาธารณะใหกับหนวยงานตางๆ หรือภาคประชาชน
ใหเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขาวคอนขางนอย มีเพียงแตเครือขายนักขาวพลเมือง ท่ีนําขาว
จากโทรทัศนไทยพีบีเอส มาออกอากาศซํ้าทางวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน หรือมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบเปนขาววิทยุเพียงเล็กนอย เชน การสัมภาษณนักขาวพลเมืองเพ่ิมเติม หรือรวมขาวของ
นักขาวพลเมืองมาเผยแพรทางวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 5.1.2 โครงสรางหนาท่ีในการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 จากเดิมเปนสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105.0 เม็กกะเฮิรต ในวันท่ี 2 
เมษายน ป 2552 อยูภายใตการบริหารงานของสํานักวิทยุและมัลติมีเดีย รวมผลิตรายการกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือขายอ่ืนๆ กระท่ังกรม
ประชาสัมพันธ ขอคล่ืนความถ่ีวิทยุคืนดวยเหตุผลทางธุรกิจ จึงเปนท่ีมาของการจัดต้ังโครงการ
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ท่ียังอยูภายใตสํานัก
มัลติมีเดียและสารสนเทศ จากนั้นไดปรับเปล่ียนเปนโครงการส่ือดิจิทัล โดยแยกออกจากโครงสราง
องคกร ส.ส.ท. เพื่อทดลองรูปแบบใหม เพื่อศักยภาพในการบริหารงาน และเตรียมพรอมการท่ี 
กสทช. จะจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุใหแก ส.ส.ท. แตจากการศึกษาพบปญหาเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติมี
ความสับสนดานสายการบังคับบัญชา และการขาดบุคลากรอีก 13 ตําแหนงมาทําหนาท่ีในโครงการ
ส่ือดิจิทัล สงผลใหการทํางานเปนไปอยางลาชา    
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 5.1.3 การกําหนดวาระขาวสาร  
 สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีการกําหนดวาระขาวสาร แบงเปน 2 สวน ท่ีมี
ความสําคัญตอการรับรูของผูฟง คือ ดานการจัดผังรายการ และการกําหนดประเด็นขาวสาร  
  5.1.3.1 การจัดผังรายการ 
 สัดสวนผังรายการสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท่ีออกอากาศจริง แบงเปนรายการ
สารประโยชนและสารบันเทิง 70.33% และขาว 29.66% นั้น เปนไปตามแผนการจัดทําผังรายการ
ประจําป 2555 โดยรักษาการผูอํานวยการโครงการส่ือดิจิทัล ระบุเหตุผลวา ทางกลุมเปาหมายท่ีฟง
วิทยุออนไลนไมใชผูท่ีช่ืนชอบติดตามขาว จึงมีสัดสวนรายการสารประโยชนและสาระบันเทิง
มากกวาขาว   
 ขณะท่ีรูปแบบการนําเสนอขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน พบวา ในชวงขาวหลักเกือบ
ท้ังหมดของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ไมวาจะเปนขาวเชา ขาวเท่ียง ทันขาวเดน 17.00 น. 
และขาวคํ่า รวมทั้งรายการสถานีประชาชน และรายการอ่ืนๆ ไดเช่ือมโยงสัญญาณจากสถานี โทรทัศน 
ไทยพีบีเอส มาออกอากาศคิดเปนจํานวน 2,410 นาที ขณะท่ีมีการผลิตเนื้อหาใหม 3,610 นาที  หรือ
คิดเปนจํานวน 1 ใน 3 ของรายการวิทยุท้ังหมดท่ีมีการเช่ือมสัญญาณจากโทรทัศน 
  5.1.3.2 การกําหนดประเด็นขาวสาร  
   ผูวิจัยไดเลือกที่จะศึกษาการกําหนดประเด็นขาวในรายการขาว รวม 7 รายการ ทาง
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ไดแก  
   1. ทันขาววิทยุไทยพีบีเอส (ขาวตนช่ัวโมง)  
   2. รายการเกาะติดทิศทางขาว  
   3. รายการหนาตางโลก รายการเสียงพลเมือง  
   4. รายการวาระเมืองไทย  
   5. รายการส่ือพลเมือง 
   6. รายการ Sport Time  
   7. รายการASEAN UPDATE  
   จากการศึกษาดานการกําหนดประเด็นขาวรวม 7 รายการ ทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอส 
ออนไลน สามารถสรุปไดดังตอไปนี้  
  ชวงทันขาวไทยพีบีเอส บรรณาธิการขาววิทยุกําหนดประเด็นขาวตามความสําคัญและ
เหตุการณ โดยมีผูส่ือขาวการเมือง 1 คน และผูส่ือขาวสายท่ัวไป 2 คนทําขาวภาคสนามกําหนด
ประเด็นขาวตามสายงาน แตสวนใหญเปนประเด็นขาวในเชิงมหภาค เชน ขาวนโยบายของรัฐบาล 
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และปญหาภะยพิบัติ เปนตน ขณะท่ีมีการนําเสนอประด็นขาวจุลภาคท่ีเนนขาวเฉพาะเจาะจงในขาว
นั้นๆ มีนอย มักพบในขาวภูมิภาค อาทิ “กินหมูปาดิบทองเสีย 20 คนสง ร.พ.นาน” 
  รายการเกาะติดทิศทางขาว นําเสนอขาวหลากหลายประเภทท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม อาญชากรรม กีฬา และขาวอาเซียน แตเนนไปท่ีขาวมหาภาคเปนหลัก มีการนําเสนอขาวตาม
ความสําคัญโละเหตุการณ มีองคประกอบของขาวครบถวน ท้ังความเดนนาสนใจ ใกลชิด ขัดแยง 
กระทบคนสวนใหญ มีเง่ือนงํา ขณะท่ีดานขาวสดหรือทันเหตุการณ จะเนนเฉพาะผลการแขงขัน
กีฬา  
  รายการวาระเมืองไทย กําหนดประเด็นขาวสารโดยผูส่ือขาววาระประเทศไทย สถานี 
โทรทัศนไทยพีบีเอส สวนใหญเปนประเด็นขาวแบบมหภาคเกี่ยวของกับความขัดแยงดานนโยบาย
ของรัฐท่ีมีผลกระทบตอชุมชน เชน “เจาะนโยบายรัฐบาลครบ 1 ป ลมหรือลุก” และ “ปญหาเด็ก
เรรอน”   
  รายการเสียงพลเมือง นําสกูปของนักขาวพลเมือง โทรทัศนไทยพีบีเอสมาออกอากาศ
ซํ้าในรายการเสียงพลเมือง แตเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอใหเปนรายการวิทยุ  สวนใหญเปน
ประเด็นปญหาๆ ท่ีมีผลกระทบตอชาวบาน รวมท้ังปญหาส่ิงแวดลอม เชน “ผังเมืองรวมระงับต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรม” “ส่ือพลเมืองสันติภาพชายแดนใต” 
  รายการ Sport Time เนนไปที่ประเด็นขาวตามสถานการณเปนหลัก เชน ความ
เคล่ือนไหววงการกีฬาท้ังในและตางประเทศ ท่ีเปนประเด็นนาสนใจตามส่ือกระแสหลัก เชน 
“เกาะติดฟุตซอลชิงแชมปโลก”  
  รายการหนาตางโลก นําเสนอขาวตามทิศทางของกระแสโลก พรอมอธิบายรายละเอียด
เบ้ืองลึก และท่ีมาของขาว รวมท้ังขาวความเคล่ือนไหวของประเทศเพ่ือนบานท้ังเอเชีย และอาเซียน 
อาทิ “เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” และ “IMF คาดการณเศรษฐกิจโลก” 
  รายการ ASEAN UPDATE บอกถึงความเคล่ือนไหวของประเทศในกลุมอาเซียนใน
รอบสัปดาห โดยกําหนดประเด็นท่ีมีความเดนและความสําคัญในขาว “อดีตกษัตริยกัมพูชา
สวรรคต” และ “ลาวเปดใช 4 จี” 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
  จากการศึกษา การบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลนท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ สามารถอภิปรายผลในประเด็นม่ีเปนขาวไดดังนี้  
 5.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน 
  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน พบวา มีท้ังปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  โดยปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มากท่ีสุด คือ 
ปจจัยภายในดานการบริหารจัดการ รองลงมาเปน ความสามารถวิชาชีพ และ เทคโนโลยี ซ่ึงเปน
กลไกสําคัญตอการบริหารจัดการขาววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน สอดคลองกับแนวคิดของ เดนิส 
แมคเควล (Danis McQuail) (2537) วา องคกรส่ือสารมวลชน จะดําเนินงานและปฏิบัติหนาท่ีภายใต
ความคาดหวังของสังคม ซ่ึงมีปจจัยแวดลอมท่ีมากมายท่ีมีอิทธิพลตอการทํางาน โดยเฉพาะปจจัย
ภายใน เชน ระบบการจัดการภายในองคกร ขอจํากัดของเทคโนโลยีการผลิตและขอกําหนดของ
มาตรฐานทางวิชาชีพ  
  ปจจัยภายในดานการบริหารจัดการ    
  แมวานโยบายขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ไดใหความสําคัญตอการดําเนินงานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนเพื่อทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ แตเนื่องจากสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เพิ่งดําเนินการเพียง 1 ป และเปนการทดลอง
รูปแบบไหม และรอการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อีกท้ังผูบริหาร ส.ส.ท.ยังไมใหความสําคัญตอ
บทบาทหนาท่ีของส่ือวิทยุออนไลนส่ือสาธารณะ เชน ขาวหลักของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีการ
เช่ือมโยงสัญญาณจากขาวสถานีโทรทัศนเกือบท้ังหมด ซ่ึงไมคลองกับแนวคิด World Radio and 
Television Council ท่ีกลาวถึงหลักการพื้นฐาน (Principle) ซ่ึงส่ิงท่ีส่ือสาธารณะควรยึดถือ เชน 
ความโดดเดนในแงของเนื้อหารายการ (Program Content)  และผลิตรายการท่ีมีจุดเดน 
  ปจจัยภายในดานสามารถทางวิชาชีพ บุคลากรวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน บางสวนยัง
ขาดทักษะความชํานาญทางวิชาชีพ จึงตองมีการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ ขณะเดียวกันก็ตองมีการคัด
สรรบุคคลท่ีมีความชํานาญและความสามารถเขามาปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับเกรแฮม และ เดวีส 
(Graham and Davies,1997 อางถึงใน วิภา อุตมฉันท, 2544 : 244-247) ช้ีใหเห็นคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของส่ือสาธารณะวา จะตองเปน “ศูนยกลางแหงความเปนเลิศ” (Center of Excellence) ท่ี
ตองดําเนินการผลิตรายการและออกอากาศดวยตัวเอง เปนผูวางมาตรฐานใหกับตลาด และสามารถ
กระตุนส่ือกระจายเสียงท้ังระบบซ่ึงศูนยกลางเชนนั้นสามารถมีมากกวาหนึ่งแหง 
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  และเทคโนโลยีของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน จากผลงานของบุคลากรของสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน ท่ีไดรับรางวัลดานการนําเสนอขาวสารคดีขาววิทยุ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญดานความสามารถวิชาชีพ ตามแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานขาวของ
องคกรส่ือมวลชน ซ่ึงหมายถึง แนวความคิด พื้นฐานความรู ความคิดสรางสรรค และประสบการณ 
ของบรรณาธิการขาวและผูส่ือขาว ท่ีจะทําใหการนําเสนอขาวมีความนาสนใจมากข้ึน แตก็มีบุคลากร 
บางสวนท่ียังขาดประสบการณดานงานขาววิทยุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีมีการปรับเปล่ียนให
เจาหนาท่ีฝายเนื้อหาขาวเว็บไซตทําหนาท่ีผูส่ือขาววิทยุและนิวมีเดีย ไมสามารถรายงานขาวทางวิทยุ
ได จากผลการวิจัยจึงอภิปรายไดวา สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ควรใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรมดานวิชาชีพขาววิทยุใหแกบุคลากรมากข้ึนเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน  
  ปจจัยภายในดานเทคโนโลยี สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ใหความสําคัญเทคโนโลยี
ในการผลิตส่ือวิทยุออนไลนในระบบดิจิตอล มีความพรอมออกอากาศเกือบ 100% นอกจากนี้ ยังมี
ความพยายามใชประโยชนจากส่ือใหม และเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใหผูฟงเขาถึงสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน ไดงายและสะดวกมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ แอทคินสัน และ ราบอย 
(Atkinson and Raboy, 1997) กลาวไวชัดเจนวา ของการกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะมีองคประกอบ
สําคัญ เชน สามารถเขาถึงประชาชนในทุกพื้นที เชนเดียวกับแนวคิดของ Neuman (1991 อางใน 
Wikipedia, 2009) กลาวถึงส่ือใหมวา ส่ือใหมชวยเพิ่มจํานวนการส่ือสารใหมากข้ึน และชวยใหการ
ส่ือสารรวดเร็วข้ึน 
  ปจจัยภายนอกดานกฎหมาย สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนหนวยงานของ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซ่ึงอยูภายใต พระราช 
บัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 เพื่อทําหนาท่ีส่ือ
สาธารณะ ไดรับงบประมาณจากภาษีปละไมเกิน 2,000 ลานบาท ซ่ึงมีคุณลักษณะและบทบาทของ
ส่ือกระจายเสียงสาธารณะตามแนวคิดของ มารค ราบอย (Marc Raboy, อางถึงใน กิตติมา ชาญวิชัย, 
2548: 25-26) ท่ีกลาววา ส่ือสาธารณะตองไดรับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ  
  การดําเนินงานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีขอจํากัดตองปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอน
หนวยงานของรัฐ ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน สอดคลองกับแนวคิดของ เดนิส แม็คเควล 
(Danis McQuail, 1994: 7-8.) กลาวไววา แรงกดดันทางสังคมและการเมือง เปนปจจัยท่ีเกิดจาก
ภายนอกองคกรส่ือสารมวลชนและมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมตอกระบวนการผลิตขาวของ
สํานักขาว  
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 5.2.2 โครงสรางหนาท่ีในการบริหารจัดการขาว  
 สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ซ่ึงอยูภายใตโครงการส่ือดิจิทัล มีโครงสรางองคกรส่ือ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมีตลาดขนาดเล็ก สอดคลองกับแนวคิดของ ปเตอร เค.พริงเกล, ไมเคิล เอฟ. 
สตาร และ วิลเลียม อี.แม็คคาวิทท (Peter K. Pringel, Michael F. Starr & William E.McCavitt) 
(2538) ซ่ึงอธิบายโครงสรางการบริหารงานในองคการส่ือวิทยุกระจายเสียงออกเปน 3 ประเภทตาม
ขนาดของตลาดเปนหลัก แบงเปนโครงสรางขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  
  แตเนื่องจากสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน มีโครงสรางการบริหารงานองคการขนาด
เล็ก ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิด เกรแฮม และเดวีส Graham and Davies,1997 อางถึงใน วิภา  
อุตมฉันท, 2544: 244-247) ท่ีกลาวไววา องคกรกระจายเสียงตองมีขนาดใหญเพื่อมีพลังอํานาจ
ตอรองในสังคม  
  นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนตําแหนงผูบริหารและการขาดบุคลากร เปนอุปสรรคในการ
ทํางานของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน  
 5.2.3 การกําหนดวาระขาวสาร   
  การกําหนดวาระขาวสารของสถานีวิทยุไทยพีบีเอส ซ่ึงทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ ตองมี
ความสําคัญตอการรับรูของผูฟง โดยสามารถแบงเปน 2 สวน คือ การจัดผังรายการ และการกําหนด
ประเด็นขาวสาร   
  การจัดผังรายการ 
  การกําหนดสัดสวนผังรายการสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนไปตามแผนการ
จัดทําผังรายการท่ีมุงเนนนําเสนอเนื้อหารายการสารประโยชนและสารบันเทิง 70% และขาว 30% 
อีกท้ังการนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมขาวรอบดานท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองความ
ตองการของผูฟง สอดคลองกับงานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการกําหนดเน้ือหาในส่ือวิทยุกระจายเสียง 
(สุรพงษ โสธนะเสถียร 2551:77-78) วาดวยการจัดผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเปนตัวสะทอน
ใหเห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการ กลยุทธ และทิศทางขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
World Radio and Television Council กําหนดนิยามและหลักการของส่ือสาธารณะไวในแงของ
หลักการและเนื้อหารายการวา เขาถึงประชาชนทุกคน มีความหลากหลาย เปนอิสระ โดดเดนในแง
ของเนื้อหารายการ (Program Content) ใหขอมูลขาวสารที่เปนกลางและเปนประโยชน ผลิตรายการ
เพื่อการบริการและผลประโยชนของสาธารณะ ผลิตรายการที่มีจุดเดน ผลิตรายการดวยตัวเอง และ
ผลิตเนื้อหาท่ีนําเสนอเพ่ือสวนรวม 
  จากการศึกษาดานการกําหนดประเด็นขาวสาร รวม 7 รายการ สวนใหญมักกําหนดประเด็น 
แบบมหาภาคในเชิงนโยบาย เชน ขาวการเมือง และขาวนโยบายดานเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลองกับ
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ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสารหรือประเด็นทางการเมืองและสังคมของส่ือ (ฟงคเฮาเซอร และชอว, 
Funkhouser and Shaw (1990 อางถึงในอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2547: 16) วากําหนดวาระระดับมห
ภาคนั้น ส่ือวิทยุและโทรทัศนมีศักยภาพในการเปนผูสรางภาพ ทัศนคติ และอคติตอเร่ืองตางๆ อยาง
เปนระบบตอเนื่องเพื่อประโยชนขององคกรหรือสถาบันส่ือสารมวลชนเอง  
 นอกจากนี้ นําเสนอขาวทางวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เปนไปตามแนวคิดของ (พิศิษฐ 
ชวาลาธวัช, 2546: 31 เร่ืองคุณคาขาว (News Worthy) มีเง่ือนไขอยู 3 ประการประกอบเขาดวยกัน 
33)    
 1. ความสดของเรื่อง (Timeliness) หมายถึง เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสดๆ รอนๆ หรือ
เปนเร่ืองท่ียังไมรูแตเพิ่งถูกคนพบ  
 2. ความนาสนใจ (Interests) หมายถึง เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความนาสนใจพอตอผูอาน 
(ประชาชนควรไดรับรู ตองการรู)  
 3. ความสําคัญ (Significance) หมายถึง เหตุการณท่ีมีผลกระทบในดานตางๆ ตอผูอาน 
เชน การดําเนินชีวิต การตัดสินใจ (จึงจําเปนตองรู) 
 
5.3 ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงานขาวสถานี
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลนในการทําหนาท่ีส่ือสาธารณะ  
 1. แมสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนจะมีจุดเดนท่ีสามารถใชแหลงขอมูลขาวจาก
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส แตยังพบปญหาดานการบริหารงานขาว ท่ียังไมสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในการนําเสนอขาววิทยุฯ ไดอยางเต็มท่ีและมีอรรถรส ขณะเดียวกัน ยังตองมีการพัฒนา
ศักยภาพทีมงานวิทยุฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดรายการสด และการทําหนาท่ีของผูส่ือขาวภาค 
สนามเพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอขาว 
 2. ส.ส.ท.ควรปรับเปล่ียนโครงสรางการทํางานจากโครงการส่ือดิจิทัล ใหเปนสํานัก
ส่ือดิจิทัล โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารงานขาวมาทําหนาท่ีผูอํานวย
สํานักส่ือดิจิทัล ตลอดจนเปดรับบุคลากรในตําแหนงตางๆ มาทําหนาท่ีใหอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมีการนําเสนอขาวในเชิงรุกมากข้ึน  
 3. ส.ส.ท.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธภารกิจของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน เพื่อใหเปน
ท่ีรูจักมากข้ึนโดยใชส่ือหลักทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เพ่ือกระตุนการรับรูของผูฟงตอการทํา
หนาท่ีส่ือวิทยุสาธารณะออนไลน 
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 4. หนวยงานราชการควรลดระเบียบและข้ันตอน เพื่อใหวิทยุไทยพีบีเอส ออนไลนทํา
หนาท่ีส่ือสาธารณะ ไดอยางเต็มท่ี 
 
5.4 ขอจํากัดในงานวิจัย  
 1. ผูวิจัยมุงเนนศึกษาดานขาวและรายการขาวเทานัน้ แตยังมีรายการสารประโยชนและ
สาระบันเทิง ท่ีนําเสนอผานสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน หากตองการวัดประสิทธิภาพในการทํา
หนาท่ีของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลนไดอยางครบถวนตองพิจารณาจากท้ัง 3 สวน คือ ขาว 
รายการสารประโยชน และรายการสาระบันเทิง   
 2. โครงการส่ือดิจิทัลท่ีตั้งข้ึน เพ่ือเตรียมพรอมของผูบริหาร ส.ส.ท. เพ่ือรอให กสทช.
ดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียง สงผลใหโครงสรางการบริหารงานของสถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสออนไลน สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานไดในอนาคต  

 
5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
   1. เนื่องจากสถานีวิทยุออนไลนสาธารณะเปนเร่ืองใหมเพื่อท่ีจะช้ีวัดประสิทธิภาพการ
บริหารงานขาวควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับสถานีวิทยุ และ สถานีวิทยุออนไลนอ่ืนๆ ท่ีทํา
หนาท่ีเพื่อประโยชนสาธารณะ  
  2. เพื่อใหครบองคประกอบการทําหนาท่ีส่ือวิทยุสาธารณะ จึงควรท่ีจะศึกษาการ 
ทําหนาท่ีของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน ท้ังดานขาว รายการสารประโยชน และรายการ
สารบันเทิง 
  3. พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน และการเขาถึงส่ือของผูฟงและ
ผูชม เปนส่ิงสําคัญท่ีจะเปนตัวช้ีวัดการบทบาทและทําหนาท่ีส่ือสาธารณะตอสังคมได 
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