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บทสรุปผู้บริหาร 

ส่ือสาธารณะ หมายถึง ส่ือท่ีมีรายได้ เป็นเจ้าของโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เป็นส่ือท่ีปราศจาก
การควบคุมโดยรัฐและเอกชน ทําหน้าที ่ให ้ข ้อมูลข่าวสาร ความรู ้ และความบันเทิงแก่ประชาชน  
ในการทําหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนดังกล่าว สื่อสาธารณะจึงจําเป็นที่จะต้องผลิตและเผยแพร่
รายการท่ีตรงกับความคาดหวังของประชาชน  

โครงการสํารวจความเห็นสาธารณะ “ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต” 

ครั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ดําเนินการร่วมกับองค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมุ่งเน้นศึกษาแนวคิดของสื่อสาธารณะ และความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อสื ่อสาธารณะ ภายใต้หลักการสําคัญ 4 ประการคือ ความทั่วถึง ความหลากหลาย  
ความเป็นอิสระ และความโดดเด่น ตลอดจนเสนอแนะนโยบายต่อทิศทางและรูปแบบการปรับตัวในอนาคต 
ของไทยพีบีเอสเพ่ือตอบความคาดหวังของประชาชน  

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพที่ดําเนินการผ่านงานวิจัยเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีสื่อสาธารณะ การศึกษาสื่อสาธารณะในต่างประเทศ (BBC NHK PBS และ KBS) 

และการทบทวนผลการดําเนินงานของไทยพีบีเอสในช่วงที่ผ่านมา การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการเก็บข้อมูล
ความคาดหวังของประชาชนผ่านแบบสอบถามตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 โดยกระจาย
แบบสอบถามท้ังแบบออนไลน์ และแบบกระดาษ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้จํานวน 11,757 คน ซ่ึงในจํานวน
น้ีมีแบบสอบถามท่ีผ่านการคัดกรองและนํามาวิเคราะห์ท้ังส้ิน 10,535 ชุด 

การวิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) คุณลักษณะทางประชากร  
ซึ่งประกอบด้วยด้านเพศสภาพ อายุ จังหวัดที่พักอาศัย อาชีพ ระดับการศึกษา และความเกี ่ยวข้องกับ 
ไทยพีบีเอส (2) ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของไทยพีบีเอส ประกอบด้วยด้านการตอบวัตถุประสงค์ คุณค่าและ
ขอบเขตการทํางาน ด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
ด้านธรรมาภิบาล และ (3) คาดหวังต่อสื่อสาธารณะในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยด้านเป้าหมายและบทบาทของ
สื่อสาธารณะที่ควรจะเป็น ด้านบทบาทของภาคประชาชนกับสื่อสาธารณะ ด้านรูปแบบของสื่อสาธารณะ 
ท่ีควรจะเป็น และด้านขอบเขตการดําเนินงานของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น ผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
นํามาซ่ึงข้อค้นพบท่ีสําคัญในหลายประเด็น อาทิ 

• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักไทยพีบีเอส โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุระหว่าง 50 - 59 ปี และ
ผู้ท่ีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

• ผู้ท่ีรู้จักไทยพีบีเอส ส่วนมากติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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• รายการของไทยพีบีเอสที่มีคนนิยมนิยมติดตามมากที่สุด คือ รายการข่าว รองลงมาเป็น
รายการสารคดี และรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเท่ียว ตามลําดับ 

• สาเหตุสําคัญท่ีทําให้คนไม่ติดตามไทยพีบีเอส คือ การไม่มีประเภทรายการท่ีอยากดู  
• ผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอสเห็นว่าคุณประโยชน์สําคัญของไทยพีบีเอส  คือ การนําเสนอเนื้อหา
สาระท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

• แม้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจะทราบช่องทางในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับไทยพีบีเอส  
แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากนัก  

• ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคิดว่าสามารถติดตามและตรวจสอบไทยพีบีเอสได้ แต่ 
ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไร 

• ความท้าทายสําคัญของสื่อสาธารณะ คือ ความเร็วในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันสื่ออ่ืน 
และการเพ่ิมข้ึนของข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ (Fake news) 

• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังให้สื่อสาธารณะเป็นสื่อท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และควรมีความอิสระในการกําหนดหรือพัฒนาเนื้อหา
โดยไม่ถูกกดดันจากกลุ่มใด  

• สื่อสาธารณะควรเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายการที่ส่งเสริม
ชีวิตของเด็กและเยาวชน เพื่อตอบโจทย์บทบาทที่ควรจะเป็นในมิติด้านความหลากหลาย 
ขณะท่ีการนําเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีเป็นกลางเป็นความคาดหวังต่อการสร้างความโดดเด่น 

• ภาคประชาชนคาดหวังต่อการเข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อสาธารณะผ่านการให้คําแนะนํา หรือ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาหรือประเด็นท่ีนําเสนอมากท่ีสุด 

• คนส่วนมากไม่ต้องการให้สื ่อสาธารณะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากกลุ่มใด นอกจากน้ี  

ยังคาดหวังให้ส่ือสาธารณะมีรูปแบบการบริหารองค์กรในลักษณะเดียวกับไทยพีบีเอส  
• คนส่วนมากคาดหวังให้สื่อสาธารณะมีรายได้จากการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และการรับจ้างผลิต ออกอากาศ และค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ 

• ช่องทางการนําเสนอท่ีส่ือสาธารณะควรเพ่ิมในอนาคต คือ ช่องทางส่ือออนไลน์  
• รูปแบบรายการที่คาดหวังให้สื่อสาธารณะนําเสนอมากขึ้น คือ รายการข่าว รายการเจาะลึก
ปัญหาสังคม และสารคดี ตามลําดับ 

อนึ่ง การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ ่งคณะผู ้ว ิจ ัยจ ําเป ็นต้องปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  
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จึงอาจไม่สามารถได้ตัวแทนกลุ่มประชากรทุกกลุ่มในจํานวนที่เพียงพอ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง 
เช่น กลุ่มผู้มีอายุ 80-89 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของจํานวนประชากรในประเทศไทย 
ดังน้ัน การพิจารณาผลจากแบบสอบถามน้ีจึงควรคํานึงถึงข้อจํากัดดังกล่าวน้ีด้วย 

เพื ่อให้การดําเนินงานของไทยพีบีเอสในฐานะส่ือสาธารณะรายเดียวของประเทศไทยสามารถ 
ตอบความคาดหวังของประชาชนไทยในอนาคตได้อย่างแท้จริง คณะผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
6 ประเด็น ดังน้ี 

1. หาจุดสมดุลระหว่างความเร็วในการนําเสนอ และความถูกต้องของข้อมูล โดยเน้นเสาะหาและ
เตรียมประเด็นเชิงพื้นที่ที่อาจกลายเป็นประเด็นระดับประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างฝุ่นพิษ โดยอาศัย
ภาคีเครือข่าย สถานีภูมิภาค และนักข่าวพลเมืองในการเลือกประเด็นน่าสนใจ แล้วนําเสนอก่อนส่ืออ่ืน 

2. นําเสนอรายการท ี ่ เกาะต ิดประเด ็นต ่อเน ื ่อง เพ ื ่อสร ้างความแตกต่าง โดยเก ็บข ้อมูล 
ความเปลี่ยนแปลงและเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา นําเสนอทุกช่วง 
เปิดเทอม ในประเด็นแนวโน้มสถานการณ์เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาในแต่ละปี และความคืบหน้าของ 
การแก้ปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. แก้ปัญหาภาพลักษณ์ความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยการเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนรัฐบาล หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความหลากหลายในเชิงตัวแทนประชากร เช่น ช่วงวัย เพศสภาพ 

และภูมิภาค 
4. พิจารณาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ และมีงบประมาณ

เพียงพอต่อการดําเนินงานในอนาคต ประสบการณ์ของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ อาทิ BBC และ KBS  

มีแหล่งรายได้จากการโฆษณา โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์  
 5. ศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มค่าเชิงลึกของการดําเนินงานของไทยพีบีเอส เช่น การเปรียบเทียบต้นทุน 

และผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้ทราบว่ามีกิจกรรมที่องค์กรควรคงไว้ เพิ่มเติม ปรับลด หรือตัดออก 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ โดยให้โจทย์ประเด็นสาธารณะเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจเข้ามาขอรับ
การสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจเป็นไปในรูปแบบการให้พ้ืนท่ีในการนําเสนอ การส่งเสริม
ให้เกิดการร่วมผลิตรายการ หรือการสนับสนุนในรูปแบบเงินทุน สถานที่ หรืออุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรในแวดวงส่ือสารมวลชนในประเทศไทยด้วย 
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บทที่ 1 บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
“Media” หรือ “สื่อ” เป็นภาษาลาติน แปลว่า “ตัวกลาง” (middle) ซึ่งหมายถึง สิ่งเชื่อมต่อข้อมูล

ระหว่างผู้ส่ง (sender) และผู้รับ (receiver) โดยตัวสื่อเองมีลักษณะเป็นองค์กรหรือสถาบัน (institution) ซ่ึง
เป็นผู้ผลิตและรายงานข้อมูลให้แก่ผู้รับ สื่อตะวันตกแบบดั้งเดิม (Traditional Western Media) มักถูกมองว่า
จะต้องเป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระ และเสริมสร้างพลังให้ประชาชนในสังคมประชาธิปไตย หน้าที่ของ 
ส่ือเปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวัง (watchdog) พร้อมกับให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของรัฐหรือ
สถานการณ์สําคัญที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน1 Denis McQuail นักวิชาการด้านสื่อได้ให้นิยามว่า 
สื ่อ หมายถึง สถาบันที ่ทําหน้าที ่ผลิตและกระจาย “ความรู ้” (knowledge) ในความหมายที่กว้างที ่สุด  
ท่ีช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม2 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา สื่อในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งทําให้เกิดตัวเลือกในการบริโภคสื่อที่หลากหลายมากข้ึน
นอกเหนือไปจากสื่อประเภทเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ โดยสื่อประเภทน้ีจะมีความรวดเร็วใน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และสามารถสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้มากกว่าสื่อดั้งเดิม นอกจากนี้ ข่าวสารท่ี
ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย โดยการนําเสนอข่าวสารไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในกลุ่ม
ของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะอีกต่อไป แต่ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อนําเสนอและยังสามารถแสดง
ความคิดเห็นและแบ่งปันข่าวสารได้ง่าย ซึ่งทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองกําลังมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเหล่าน้ัน  
เป็นการสื่อสารสองทาง (Interactive) ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและ
สะดวกรวดเร็ว 

สกุลศรี ศรีสารคาม3 ระบุว่า จากการรวบรวมข้อมูลในระยะเวลา 9 เดือน พบว่าสื่อกระแสหลักอย่าง
โทรทัศน์มีการใช้ข่าวจากสื่อออนไลน์มาเล่าในรายการข่าวมากที่สุด ซึ่งการเร่งนําเสนอข้อมูลมีแนวโน้มทําให้
สื่อออนไลน์ขาดการกลั่นกรองความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หลายครั้งมีการนําข้อมูลโดยไม่ได้มี 
การขออนุญาตและนํามาสร้างกระแสผ่านการนําเสนอข้อมูล ซึ ่งเป็นความผิดท้ังทางอาญาและทาง

 
1 Toija Cinque. (2020). What is the Media, and is Digital Media New?. Retrieved March 30, 2020, from 

http://lib.oup.com.au/he/samples/chalkley_CDMEL2e_sample.pdf 
2 Denis Mcquail. (2015). Mass Communication Theory 6th Edition. P. 81. London: SAGE Publications Ltd. 
3 สกุลศรี ศรีสารคาม. (2560). ทิศทางส่ือโทรทัศน์ไทย…ไม่ติดหล่มโซเชียลมีเดีย. สืบค้นเม่ือ 30 มีนาคม 2563, จาก 

htps://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494489920. 
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จรรยาบรรณส่ือที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เช่น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการเข้าถึงสื่อของประชาชนที่มีมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ทําให้เกิด
คําถามตามมาว่า สื่อในยุคปัจจุบันควรจะปรับตัวอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยุคปัจจุบันท่ี
มีความสนใจหลากหลายและนิยมความสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม บนหลักการของความเป็น “ส่ือสาธารณะ” ท่ีจะเป็นเป้าหมายสําคัญของงานวิจัยช้ินน้ี 

สื ่อสาธารณะ ได ้ร ับการให้น ิยามที ่หลากหลายแตกต่างก ันออกไปในแต่ละประเทศและมี 

การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด จากเดิมที่มีบทบาทเพียงการเผยแพร่สัญญาณ (Broadcasting) ไปสู่การเป็นบริการ
เพื่อสาธารณะ (Public Service Media) ทําให้ในปัจจุบันนิยามของสื่อสาธารณะจึงไปในเชิง “การให้บริการ
สาธารณะ” ซ่ึงมีการดึงเอาหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  

นิยามของสื ่อสาธารณะที ่ได ้ร ับการยอมรับมากที ่ส ุด คือ UNESCO’s Media Development 

Indicators ระบุว่า “สื่อสาธารณะ คือสื่อที่มีรายได้ เป็นเจ้าของโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ดังน้ัน  
จึงเป็นสื่อที่ปราศจากการควบคุมโดยรัฐและเอกชนอย่างสิ้นเชิง หน้าท่ีของสื่อสาธารณะ คือ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้ และความบันเทิงแก่ประชาชน (to inform, to educate, to entertain)” นอกจากน้ี  

ยังระบุต่อไปว่า “เมื่อสื่อสาธารณะได้รับการการันตีถึงความเป็นอิสระ, ความหลากหลาย, ความเป็นพหุนิยม, 
และช่องทางหารายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและโปร่งใสแล้ว เมื่อนั้นสื่อสาธารณะจะกลายเป็นรากฐานสําคัญ
ในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศได้”4 

องค์การ UNESCO และองค์การด้านสิทธิมนุษยชนในสหราชอาณาจักรที่ใช้ชื ่อว่า Article19 ได้
กําหนดให้ส่ือสาธารณะต้องดํารงอยู่ภายใต้หลักการ 4 ประการ ได้แก่5 

ความทั่วถึง (Universality) สื่อสาธารณะจําเป็นต้องเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม  
ไม่จํากัดเฉพาะการเข้าถึงในเชิงเทคนิค แต่ยังเป็นการเข้าถึงและเข้าใจเน้ือหาท่ีนําเสนอ   

ความหลากหลาย (Diversity) ส่ือสาธารณะควรมีความหลากหลายอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ประเภท
รายการ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นท่ีถกเถียง 

ความเป็นอิสระ (Independence) สื่อสาธารณะเป็นเวทีท่ีสามารถแสดงความคิดได้อย่างเสรี และ 
เป็นท่ีไหลเวียนของข่าวสาร ความเห็น และคําวิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของรัฐและแรงกดดันด้านทุน  

ความโดดเด่น (Distinctiveness) สื่อสาธารณะต้องมีเน้ือหาแตกต่างและโดดเด่นจากส่ือเชิงพาณิชย์ 
และส่ือของรัฐ โดยต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และประเภทรายการใหม่ให้กับคนในสังคม 

 
4 Elizabeth Smith.  (2012). A Road Map to Public Service Broadcasting. Retrieved March 12, 2020, from 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ /CI/CI/pdf/ publications/A%20Road%20Map%20to%20Public%20Service%20Broadcasting.pdf 
5 UNESCO. (2001). PUBLIC BROADCASTING: WHY? HOW?. Retrieved March 11, 2020, from http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/ publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-broadcasting-why-how/. 
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สื่อสาธารณะถือเป็นการให้บริการสาธารณะที่ต้องดําเนินโดยฝ่ายปกครอง6 ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชน ไม่สามารถโอนถ่ายกิจการและความเป็นเจ้าของไปสู ่ภาคเอกชนได้ อย่างเช่น  ไทยพีบีเอส  
ท่ีมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่
ดําเนินการภายใต้ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ7 ดังนั้น การประกอบกิจการสาธารณะประเภทน้ี 
จําเป็นต้องมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื ่อให้อํานาจองค์การดังกล่าวสามารถปฏิบัติภารกิจสาธารณะได้  
การประกอบกิจการสื่อมวลชนเพื่อการบริการสาธารณะในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ก็เป็นลักษณะ
ของการออกกฎหมายจัดตั้งองค์การเฉพาะเพื่อให้บริการสื่อสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจของ
รัฐสภาของประเทศน้ัน ๆ ด้วยเช่นกัน 

ในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมายรองรับและจัดตั้งองค์กรให้อยู่ในรูปแบบองค์การสาธารณะ 
ที ่อย ู ่ภายใต ้การก ําก ับด ูแลของร ัฐบาล อย่างเช่น กรณี British Broadcasting Corporation (BBC)  

ซ่ึงเป็นองค์การส่ือสาธารณะต้นแบบของโลก แต่งต้ังตามกฎบัตร (Royal Charter) ในพระบรมราชโองการผ่าน
ทางรัฐสภา โดยรัฐสภาอังกฤษทําหน้าที่แต่งตั้งกรรมการบริหาร รวมถึงตรวจสอบการทํางานและงบประมาณ
รายได้ขององค์การแต่ไม่มีสิทธิเข้าไปแทรกแซงการทํางานขององค์การ  BBC เป็นองค์การกระจายเสียงท่ี 

กํากับดูแลตนเอง มีอิสระในการปรับเนื้อหารายการและการหารายได้ เพื่อให้สามารถเป็นองค์การที่ให้ความรู้
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลจะยังคงมีอํานาจ
ห้ามการกระจายเสียงบางรายการหรือยุติการทําหน้าท่ีได้หากพบว่า BBC ละเมิด Royal Charter ดังกล่าว 

หนึ่งในการปรับตัวครั้งสําคัญของ BBC คือ การสร้างแพลทฟอร์ม BBC iPlayer ที่เป็นการให้บริการ 
สตรีมมิ่งรายการของ BBC ก่อนการออกฉายทางโทรทัศน์ โดย Tony Hall ผู้อํานวยการ BBC ได้ระบุว่า  
BBC iPlayer จะเป็นช่องทางในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบการรอคอย และชอบทางเลือกในการชมส่ือ 
ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ BBC ยังทํารายการ “News Special” ที่เน้นการวิเคราะห์ข่าวแบบเจาะลึก
มากกว่ารายการข่าวทั่วไปผ่านการสตรีมมิ่งเช่นกัน โดยท้ังหมดนี้ นอกจากจะเป็นการปรับตัวเข้าหากลุ่มผู้ชมท่ี
มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
(TV License) ของ BBC อันเป็นแหล่งรายได้ที่ทําให้ BBC สามารถดําเนินงานเป็นอิสระจากการครอบงําของ
อํานาจรัฐหรือทุนใด 

กรณีประเทศไทย ท่ามกลางความหลากหลายของสื่อยุคใหม่ในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่มีการผนวกเอากิจการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ 
เข้าไปรวมกับรูปแบบการบริหารสื่อสาธารณะตามหลักสากลนั้น ทําให้การดํารงอยู่ของสถานะความเป็น 

 
6 ประยูร กาญจนดุล. (2538). โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปส่ือ: ส่ือสาธารณะ. หน้า 108. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
7 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551. (2551, 14 มกราคม). ราชกิจจานุเษกษา. หน้า 47 
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“สาธารณะ” ขององค์กรสื่อสาธารณะถูกตีความใหม่ในสังคมไทย ข้อมูลของ UNESCO8 ระบุว่า สื่อในลักษณะ
ที่เป็นการบริการสาธารณะ มีความแตกต่างจากสื่อของรัฐ เนื ่องจากสื่อสาธารณะ ใช้เงินของประชาชน 
ในการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและสาระบันเทิงเพื่อประชาชนทั้งหมด ซ่ึงมักมีการออกกฎหมายมาควบคุม
การผลิตและเผยแพร่ แต่จะไม่มีการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 
ในขณะที่สื่อภาครัฐหมายถึง สื่อที่มีรัฐเป็นเจ้าของ หมายความว่ารัฐสามารถควบคุมเนื้อหาและการแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของสื่อนั้นได้โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นการผลิตส่ือเพื่อสาธารณะหรือเพื่อผลประโยชน์ของรัฐเองก็ได้ และ
ส่วนมากองค์การส่ือของรัฐจะไม่แสวงหาผลกําไร9 

หากอ้างอิงตามนิยามของ UNESCO ที่มีความเป็นสากลแล้ว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS หรือ ไทยพีบีเอส) ก็ยังคงถือว่าเป็น “สื่อสาธารณะ” เพียงสื่อเดียว 
ในประเทศไทยที่มีโครงสร้างองค์กรรวมถึงรูปแบบการบริหารงานที่เป็นอิสระจากอํานาจรัฐและทุนอยู่มาก  
จึงเป็นที่น่าสนใจว่าไทยพีบีเอสควรมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนไทย
ที่มีต่อสื่อสาธารณะ จึงต้องมีการศึกษาความคาดหวังของประชาชนดังกล่าว ผ่านการทําแบบสอบถามกับ
ประชาชนในวงกว้าง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางสําหรับไทยพีบีเอสในการทําหน้าที่สื่อสาธารณะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้ดีข้ึน สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกในอนาคต 

รายงานการสํารวจความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคตฉบับนี้ ประกอบไปด้วย
เนื้อหาสําคัญ 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับสื่อสาธารณะและส่ือ
สาธารณะในประเทศไทย กรณีศึกษาไทยพีบีเอส บทที่ 3 สื่อสาธารณะในต่างประเทศ โดยมีกรณีศึกษา คือ 
BBC ของประเทศอังกฤษ NHK ของประเทศญี่ปุ่น PBS ของสหรัฐอเมริกา และ KBS ของประเทศเกาหลีใต้ 
บทท่ี 4 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และบทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย และระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาทิศทางและรูปแบบการปรับตัวของส่ือสาธารณะในช่วงท่ีผ่านมา 
1.2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะว่าควรมีบทบาท รูปแบบ และ

ขอบเขตการทํางานอย่างไร 
1.2.3 เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอสในการทําหน้าท่ีส่ือสาธารณะในอนาคต 

 
8 ACE project. (2012). Public Media: State, Government, and Public Service Broadcasting. Retrieved March 11, 2020, from https://aceproject.org/ace-

en/topics/me/introduction /me10/me10d. 
9 Ibid. 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบผสมผสาน มีทั้งส่วนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative method) เพื ่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที ่เป็น
ประจักษ์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

1.3.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ  

ดําเนินการโดยการทบทวนเอกสารใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  
• แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีของส่ือสาธารณะ  
• โครงสร้างองค์กร แหล่งที่มาของรายได้ เนื้อหารายการ ช่องทางการเข้าถึงประชาชน และ 
การปรับตัวในช่วง 5 ปีที ่ผ่านมา รวมถึงแผนการดําเนินงานในอนาคตของสื ่อสาธารณะ 
ในต่างประเทศ อันได้แก่ BBC NHK PBS และ KBS  

• การทบทวนเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับไทยพีบีเอส ซึ ่งถือเป็นสื ่อสาธารณะของประเทศไทย 
ในประเด็นโครงสร้างองค์กร แหล่งที ่มาของรายได้ เนื ้อหารายการ ช่องทางการเข้าถึง
ประชาชน ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานท่ีผ่านมา และแผนการดําเนินงานในอนาคต 

• เอกสารเพิ่มเติมที่ได้รับจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) อาทิ ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง 
นโยบายคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564 – 2565 แผนงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2563 – 2564 รายงานสรุปบริการและผลิตภัณฑ์ไทยพีบีเอสบนดิจิตอล
แพลตฟอร์ม ประจําปี พ.ศ. 2563 รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมของไทยพีบีเอส 
และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ดําเนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นต้น 

นอกจากน้ี คณะผู้วิจัยได้มีการจัดงานเสวนาสาธารณะภายใต้ประเด็น “ความท้าทายของส่ือสาธารณะ
บนความแตกต่างของช่วงวัย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งที่สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์  โดยข้อมูลสถิติผู ้ร ับชมเม่ือ 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่า มีการรับชมผ่านช่องทางส่ือเฟซบุ๊กจํานวนท้ังส้ิน 2,913 คร้ัง 

1.3.2 การศึกษาเชิงปริมาณ 

ดําเน ินการเก ็บข ้อม ูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม “ความคาดหว ังของประชาชนไทยต่อ 
สื่อสาธารณะในอนาคต” ในการพัฒนาแบบสอบถามดังกล่าว ได้ฐานคิดส่วนหนึ่งมาจากการเข้าร่วมงานเสวนา
เวที “Tomorrow’s Thai PBS : ความเห็นของคุณต่ออนาคตสื่อเพื่อสาธารณะ” เมื่อวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 
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พ.ศ. 2563 งานดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อสาธารณะ อาทิ บทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ทิศทางการบริหารองค์กรสื่อสาธารณะ 
ในยุคเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป (Media Disruption) ภายใต้งานเสวนาเวทีน้ี ผู้วิจัยได้ทราบถึงประเด็น
ด้านความจําเป็น บทบาทที่ควรจะเป็น และข้อเสนอทิศทางการปรับตัว ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
ชุดคําถามท่ีจะใช้ในแบบสอบถาม 

ในการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
ก. การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม 

 ข้ันตอนการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 
• ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่ือสาธารณะ  
• ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอสและความคาดหวังต่อส่ือสาธารณะในอนาคต 

• นําแบบสอบถามไปเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับโครงการ และขอความคิดเห็น 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

• ปรับแก้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษา 
ที่ใช้ในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที ่แก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
(Pre-test) 

ข. กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวนไม่ตํ่ากว่า 10,000 คน ทั้งผู้ที่รู ้จัก 

และไม่รู้จักไทยพีบีเอส โดยคํานึงถึงลักษณะทางประชากรดังต่อไปน้ี 
• รูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักไทยพีบีเอสออกเป็นสอง
ประเภท คือ กลุ่มผู้ท่ีติดตามไทยพีบีเอส และกลุ่มท่ีไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส  

• แยกตามพื้นที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้  

• แยกตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 15- 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี,  

60 ปีข้ึนไป (อ้างอิงกลุ่มอายุจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)  
• แยกตามเพศสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
• แยกตามกลุ่มอาชีพ  

• ประชากรกลุ่มเฉพาะ อาทิ กลุ่มชาติพันธ์ุ  
• ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส อาทิ ผู้ผลิตรายการ ภาคีเครือข่ายหรือองค์กรพันธมิตร  
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ค. การทดสอบแบบสอบถาม 
ภายหลังการปรับแก้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ

กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 137 คน ทั้งในรูปแบบการทําแบบออนไลน์และแบบกระดาษ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยได้ดําเนินการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อหาความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถาม ผ่านการวิเคราะห์ค่าสถิติ Cronbach’s alpha coefficient ซึ ่งผลการประเมินคุณภาพ
แบบสอบถาม พบว่า ภายในข้อคําถามที่มีลักษณะเป็นมาตรอันตรภาค (Interval scale) ซึ่งปรากฎใน 3 ข้อ
ของแบบสอบถาม (ข้อ 11, 12 และ 24) มีค่าความสอดคล้องภายในแต่ละข้ออยู่ในระดับท่ีดี 

ง. การปรับปรุงแบบสอบถาม 
จากการทดสอบแบบสอบถาม พบว่า บางข้อคําถามมีความใกล้เคียงกันและบางข้อมีตัวเลือก

คําตอบน้อยเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งจนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยแบบสอบถามที ่ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จมีจํานวน  
29 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยข้อคําถามใน 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร จํานวนรวม 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ จังหวัด
ท่ีอาศัยในปัจจุบัน อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด และความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 
ส่วนที่ 2 สภาพการณ์ในปัจจุบันของไทยพีบีเอส จํานวนรวม 12 ข้อ อาทิ ช่องทาง 
ที่รู ้จักไทยพีบีเอส การติดตามไทยพีบีเอส รูปแบบรายการที่ติดตามมากที่สุด ปัจจัย 
ที่ทําให้ไทยพีบีเอสไม่น่าติดตาม ปัจจัยที่ทําให้ไทยพีบีเอสสร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และประเด็นความท้าทายท่ีกระทบการดําเนินงานของไทยพีบีเอส เป็นต้น 
ส่วนที ่ 3 ความคาดหวังของสื ่อสาธารณะในอนาคต จํานวนรวม 9 ข้อ อาทิ  

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสื่อสาธารณะ การกํากับดูแลสื่อสาธารณะ รูปแบบ 
การบริหารจัดการองค์กร แหล่งงบประมาณในอนาคต ความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และความคาดหวังต่อความโดดเด่นของส่ือสาธารณะ เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 ของตอบแทนจากการทําแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการรับของ
ตอบแทนสามารถให้ข้อมูลติดต่อต่อกลับ รวมทั้งมีหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม 
การวิจัยและขอใช้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (Consent form) 

จ. การวางแผนการเก็บข้อมูลและการกระจายแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยอาศัยการเก็บแบบสอบถามใน 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และ

รูปแบบกระดาษ การวางแผนการเก็บข้อมูลแบ่งได้เป็น 5 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย 
(1) การเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยดําเนินการผ่าน www.surveymonkey.com 

ประกอบกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งจากช่องทางของทีดีอาร์ไอ และช่องทางของไทยพีบีเอส 
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นับตั้งแต่วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นช่องทางแรกที่กระจายแบบสอบถาม เพื ่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(2) การส่งแบบสอบถามแบบกระดาษผ่านช่องทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยเน้นการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นท่ี 
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีเพื่อชี้แจง
รายละเอียดของโครงการและสอบถามความพร้อมในการช่วยกระจายแบบสอบถาม ก่อนการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือเก็บข้อมูล 

ในการเลือกพื้นที่เพื่อส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ คณะผู้วิจัยพิจารณาถึงจังหวัดที่ยังไม่มี 
ผู้ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์หรือมีจํานวนน้อย ประกอบกับสถิติจํานวนและร้อยละของครัวเรือน 
ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2561 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ10  

(3) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน มหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการทั้งในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดอื่น ซึ่งผู้วิจัยได้เริ ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยก่อนการลงพื้นท่ี  

ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว และยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การใส่
หน้ากากอนามัยและการเตรียมเจลล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วม 

(4) การเข้าร่วมงานที่จัดโดยไทยพีบีเอส เช่น งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะใน 
แต่ละภูมิภาค เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีรู้จักและติดตามไทยพีบีเอสมากข้ึน 

(5) การจัดงานเสวนาพิเศษโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เพ่ือสร้าง
การรับรู้ต่อประเด็นความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ 

ข้อสงวนเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะผู้วิจัยจึงเลือกช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้เก็บแบบสอบถาม ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีข้อจํากัด 2 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) 

หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจคําถาม หรือไม่แน่ใจว่าต้องตอบอย่างไร ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะตอบคําถาม 
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคําถามได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พยายามออกแบบคําถามที่ชัดเจนและใช้ภาษา 
ท่ีง่ายต่อการทําความเข้าใจมากท่ีสุด ตลอดจนมีการทดสอบการใช้แบบสอบถาม (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง  

 
10 สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). จํานวนและร้อยละของครัวเร ือนที ่ เช ื ่อมต่ออินเทอร์เน็ต จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2561. สืบค้นจาก 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/16.aspx 
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ประการท่ีสอง คือ แบบสอบถามทางออนไลน์เข้าถึงเฉพาะประชาชนกลุ่มที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต และมีความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะทางประชากรบางประการ เช่น อายุ ระดับการศึกษา หรือจังหวัดที่อาศัย เป็นต้น ดังน้ัน ข้อมูลท่ี
ได้จากแบบสอบถามออนไลน์อาจไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้
เสริมการเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษผ่านทางไปรษณีย์ และลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว  

ฉ. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมีข้ันตอน ดังน้ี 
(1) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท้ังในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ 

มาตรวจสอบข้อมูล โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และลงรหัสบนแบบสอบถามแบบกระดาษ 
เพ่ือเตรียมการสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติในข้ันตอนต่อไป 

(2) สถิติท่ีใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย

อธิบายผ่านค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป 
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ จังหวัด ท่ีพักอาศัย อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด และ 
ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลผ่านสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งอธิบายผ่าน 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ 

ในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลผ่านสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งอธิบายผ่าน 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง
ของประชาชนไทยท่ีมีต่อส่ือสาธารณะในอนาคต 

เกณฑ์การวิเคราะห์ผลสําหรับข้อท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสําคัญ 
ประเด็นการให้คะแนนความสําคัญ พบว่า มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ในส่วนที ่ 2 ของ

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสําคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลในข้อ
คําถามดังกล่าว คือ การพิจารณาจํานวนหรือสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะทําให้เห็นเราได้เห็นระดับความสําคัญในแต่ละประเด็น รวมถึงการวิเคราะห์สัดส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในแต่ละประเด็น อาทิ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย/สําคัญในระดับน้อย 
เห็นด้วยในระดับปานกลาง/สําคัญในระดับปานกลาง และเห็นด้วยในระดับมาก/สําคัญในระดับมาก  
ดังตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปท่ี 1.1 
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รูปท่ี 1.1 ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละประเด็น 
 
 

 

 

 

 

 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเด็นสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของไทยพีบีเอส และสิ่งที่คาดหวังต่อสื่อสาธารณะในอนาคต 
ประกอบด้วยสถิติดังต่อไปน้ี  

ร้อยละ (Percentage) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงความสัมพันธ์และแจกแจงค่าของ 
ตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวแปรข้ึนไป มีสูตรในการคํานวณดังน้ี 

! = # ∗ 100
'  

เม่ือ  P  คือ ค่าเฉล่ียร้อยละ 
 X  คือ จํานวนตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
 N  คือ จํานวนตัวอย่างท้ังหมด 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ากลาง หรือตัวแทนของข้อมูลที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการหาค่าเฉล่ีย
รูปแบบหน่ึงท่ีนําข้อมูลท้ังหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนของข้อมูลท้ังหมดท่ีถูกนํามารวม คํานวณดังน้ี 

(̄	 = ∑#
'  

เม่ือ  x̄ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 X  คือ คะแนนรวมท้ังหมดของคําถาม 
 N  คือ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ประเด็นที่ 3 

ประเด็นที่ 2 

ประเด็นที่ 1 

ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด 
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1.4 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
โครงการน้ีเริ ่มดําเนินการเมื ่อวันที ่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ ่งมีการปรับเปลี ่ยนระยะเวลา 

การดําเนินงานในบางกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  

ภายหลังจากการนําเสนอรายงานการสํารวจความเห็นสาธารณะ “ความคาดหวังของประชาชนไทย
ต่อสื ่อสาธารณะในอนาคต” เมื ่อวันที ่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลายประเด็น นอกจากน้ี คณะผู้วิจัย
ได้ร ับเอกสารท่ีมีข ้อมูลท่ีเก ี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพิ ่มเต ิม เช ่น นโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายชุดใหม่ซ่ึงออกมาเม่ือต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   

เพื่อให้รายงานฉบับสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของไทยพีบีเอสมากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงได้
จัดทําจดหมายขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ จากวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นภายใน 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้รับการอนุมัติการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ทําให้โครงการนี้มีระยะเวลา
ดําเนินการท้ังส้ิน 8 เดือน ดังตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เริ่มดําเนินโครงการตามสัญญา  
(30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

        

วางแผนการเก็บข้อมูลและออกแบบแบบสอบถาม  
(1 เดือน) 

        

ทดสอบการใช้แบบสอบถาม (Pre-test) ปรับปรุง และได้รับ
การอนุมัติให้ใช้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ (2 เดือน) 

        

เก็บข้อมูลแบบสอบถามทางออนไลน ์และทางไปรษณีย ์ 
(2 เดือน) 

        

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลข้อมูล (3 เดือน)         
รายงานผล (3 เดือน)         
กําหนดสง่ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ ์ 
(26 มกราคม พ.ศ. 2564) 

     ü   

กําหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 
(31 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

       ü 

« 
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 

 

บทที ่ 2 นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับสื ่อสาธารณะ โดยแบ่งการนําเสนอ 
ออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีส่ือสาธารณะ และส่ือสาธารณะในประเทศไทย กรณีไทยพีบีเอส 

2.1 แนวคิดทฤษฎีสื่อสาธารณะ 
การนําเสนอในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะและองค์ประกอบของสื่อสาธารณะ

ในเชิงทฤษฎี และบทบาทหน้าที ่ของส่ือสาธารณะที ่ควรจะเป็น รวมถึงทําความเข้าใจความแตกต่าง 
ของสื่อสาธารณะจากสื่อรัฐและสื่อเอกชน โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะพื้นฐาน 
ของส่ือสาธารณะ บทบาทหน้าท่ีของส่ือสาธารณะ และแหล่งเงินทุนกับความเป็นส่ือสาธารณะ 

2.1.1 ลักษณะพ้ืนฐานของส่ือสาธารณะ 

นิยามของคําว่า “สื ่อสาธารณะ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ Public broadcasting service  

โดย UNESCO (2001) เคยให้คํานิยามว่าเป็น สื่อที่มีรายได้ เป็นเจ้าของโดยประชาชน และเพื่อประชาชน  
สื่อสาธารณะจะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และให้ความบันเทิง (to inform, educate, and 

entertain) แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยปราศจากอิทธิพลและการแทรกแซงของรัฐและเอกชน11 

ลักษณะพื้นฐานของสื่อสาธารณะ คือ การยึดถือประโยชน์ของสาธารณะและประชาชนเป็นหลัก  
โดยดําเนินกิจการอย่างชอบธรรมในการสร้างประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชน และบริหารจัดการ 
โดยองค์กรที ่ เป ็นอิสระจากรัฐบาล  เน ื ้อหาที ่น ําเสนอก็ควรจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
หากสื่อสาธารณะมีความเป็นอิสระและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมแล้ว ประชาชนทุกคนจึงจะสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนร่วม เสมือนว่าเป็นส่ือท่ีมองประชาชนในฐานะเจ้าของ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภค 

Atkinson and Raboy (1997) อธิบายแรงผลักดัน 3 ประการ ท่ีทําให้เกิดส่ือสาธารณะ ดังน้ี12 

1) ปัจจัยทางด้านเทคนิค โดยคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด จึงต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
คล่ืนความถ่ีให้มีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม 

2) ระบบสื่อสารมวลชนมีความสําคัญต่อระบบการเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยหากประชาชน
ภายในประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแล้ว รัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมประชาชนในทางท่ีมิชอบได้ 

 
11 UNESCO. (2001). PUBLIC BROADCASTING: WHY? HOW?. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ 

publications-and-communication-materials/publications/full-list/public-broadcasting-why-how/. (สืบค้นเม่ือ 5 ตุลาคม 63). 
12 นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ. (2554). การเมืองในนโยบายส่ือสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 46. 
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3) ความไม่เชื่อมั่นในกลไกตลาดที่จะตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ สื่อภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุน 
อาจมุ่งผลิตเน้ือหาให้มีผู้ติดตามมากท่ีสุด เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าประโยชน์ของสาธารณะ 

รายงานของ UNESCO (2005) ระบุว ่า ในหลายประเทศอาจเป็นการยากที ่จะแยกระหว่าง 
สื่อสาธารณะออกจากสื่อของรัฐ โดยที่บางประเทศอาจไม่มีคําศัพท์ที่แยกระหว่าง “สาธารณะ” ออกจาก 
“ภาครัฐ” เนื่องจากวัฒนธรรมเชิงอํานาจท่ีรัฐมีบทบาทในการให้บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ดี 
การแยกสื่อสาธารณะออกจากสื่อของรัฐและสื่อประเภทอื่น อาจทําได้โดยพิจารณาหลักการพื้นฐานสําคัญ 

ของส่ือสาธารณะ 4 ประการ ดังน้ี13 

1) หลักการทั ่วถึง (Universality) คือ การที ่ประชาชนทุกคนภายในประเทศสามารถเข้าถึง 
สื่อสาธารณะได้ เช่นเดียวกันกับหลักความเท่าเทียมของมนุษย์ (egalitarianism) และความเป็นประชาธิปไตย
ที่ต้องเป็นของทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับใด ดังนั ้น สื่อสาธารณะต้องเข้าถึง 
และตอบโจทย์ประชาชนทุกคน 

2) หลักการมีความหลากหลาย (Diversity) ส่ือสาธารณะควรจะต้องมีความหลากหลาย อย่างน้อย
ที่สุดใน 3 ด้าน คือ ด้านประเภทของรายการที่นําเสนอ ด้านกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และด้านประเด็น 
ที่ถกเถียง หลักการมีความหลากหลายจะสอดคล้องกับหลักการทั่วถึง เพราะเมื่อส่ือสาธารณะผลิตรายการ 
ที่หลากหลาย เช่น รายการสําหรับเด็กและเยาวชน รายการสําหรับผู้พิการ และรายการสําหรับผู้สูงวัย ก็จะทํา
ให้ส่ือสาธารณะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้ 

3) หลักการมีความเป็นอิสระ (Independence) สื่อสาธารณะเป็นพื้นที่ที่สามารถนําเสนอความคิดได้
อย่างอิสระ โดยข้อมูล ความคิดเห็น และข้อวิพากษ์วิจารณ์สามารถถูกส่งผ่านไหลเวียนอยู่ในระบบ หลักการน้ี
จะเป็นไปได้หากส่ือสาธารณะปราศจากอิทธิพลจากภาครัฐและทุนเอกชน 

4) หลักการมีความโดดเด่น (Distinctiveness) สื ่อสาธารณะควรมีความแตกต่างจากสื ่อของรัฐ 
และสื่อเชิงพาณิชย์ ทั้งในแง่ของคุณภาพและเนื้อหาของรายการ ไม่ใช่เพียงการนําเสนอรายการหรือเนื้อหา 
ที ่ส ื ่ออื ่นไม่ทํา แต่เป็นการดําเนินการที ่แตกต่าง โดยที ่ประชาชนสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างได้  
ทําให้ส่ือสาธารณะควรต้องมีการผลิตนวัตกรรมการนําเสนอส่ิงใหม่ให้กับประชาชนอยู่เสมอ 

2.1.2 บทบาทหน้าท่ีของส่ือสาธารณะ 

รายงานของ UNESCO (2005) ระบุว่า บทบาทหน้าที่หลักของสื่อสาธารณะ คือ การให้ช่องทางเข้าถึง 
และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื ้นที ่สาธารณะ บทบาทดังกล่าวสําคัญมากในประเทศกําลังพัฒนา 
ที่จําเป็นต้องส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การพัฒนาความรู้ และสนับสนุน 

 
13 บุศยสิรินทร์ ย่ิงเกียรติกุล. (2560). สถาบันส่ือสาธารณะไทยในยุคเปล่ียนผ่านสู่สถาบันดิจิทัล. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

หน้า 16. 
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การแลกเปล่ียนพูดคุยระหว่างประชาชน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เหตุผลของการมีอยู่ของสื่อสาธารณะ คือ  
เพ่ือให้บริการสาธารณะ14 

World Radio and Television Council (2000) ระบุว่า เนื ้อหารายการที่สื ่อสาธารณะนําเสนอ 
อาจแตกต่างไปตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยประชาชน
หลากหลายกลุ่ม สื่อสาธารณะจะนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาหลากหลายเพื่อเข้าถึงชุมชนแต่ละแห่ง ในขณะท่ี
สื่อสาธารณะในประเทศเล็กอาจไม่มีบทบาทดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื้อหารายการที่นําเสนอโดยสื่อสาธารณะ 
(public broadcasting programming) ควรจะเป็นไปตาม 5 แนวทาง ดังน้ี15 

1) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางและก่อให้เกิดการตื่นรู้ (Unbiased and Enlightening Information) 

สื่อสาธารณะควรนําเสนอข้อมูลที่เอื้อให้ประชาชนสามารถพัฒนาความเห็นที่เป็นธรรมต่อเหตุการณ์ นําเสนอ
ในลักษณะการอธิบายข้อมูลเชิงลึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 

2) บริการสาธารณะและผลประโยชน์ของสาธารณะ (Public Service and Benefit) สื่อสาธารณะ
ควรผลิตเนื้อหารายการที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั ้ง เช่น นําเสนอประเด็นที่เกี ่ยวข้อง 
กับสิทธิของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รวมถึงการบริการชุมชน  
ในการดําเนินงานดังกล่าว สื่อสาธารณะจําเป็นต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้สามารถผลิตรายการ 
ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนได้ 

3) รายการที่มีจุดเด่น (Programs that Leave Their Mark) สื่อสาธารณะสามารถนําเสนอรายการ
บันเทิงทั ่วไปเช่นเดียวกับสื ่อในลักษณะเชิงพาณิชย์ หากแต่ต้องมีความแตกต่างและโดดเด่น อย่างเช่น 
ในการนําเสนอเกมโชว์ที่นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปด้วย รวมถึงการนําเสนอละครโดยใช้งบประมาณ 

ท่ีต่ํากว่าแต่มีเร่ืองราวท่ีทันกับยุคสมัย 
4 )  รายการท ี ่ ผล ิต เอง  ( In-House Production) ส ื ่ อสาธารณะควรจะม ีการผล ิตรายการ 

ที่เป็นของตนเองนอกเหนือจากการจัดซื้อบางรายการเพื่อนํามาออกอากาศ เพราะจะเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายการ และช่วยให้รายการที่ผลิตมีลักษณะจําเพาะท่ี
โดดเด่นอีกด้วย 

5) การผลิตเนื้อหาที่นําเสนอเพ่ือส่วนรวม (National Content) สื่อสาธารณะควรนําเสนอเนื้อหา 
ที่เกี ่ยวกับประเทศที่ดําเนินการอยู่ ไม่ได้หมายความว่าสื ่อสาธารณะควรตัดรายการที่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับ

 
14 UNESCO. (2005). Public Service Broadcasting: A best practices sourcebook. Retrieved November 5, 2020, from 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141584 
15 Price and Raboy (2011). Public Service Broadcasting in Transition: A Documentary Reader. Retrieved from 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020& context=cgcs_publications 
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ต่างประเทศออก แต่ในฐานะพื้นที่สาธารณะ สื่อสาธารณะควรส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด ความเห็น 
และค่านิยมท่ีคนในสังคมน้ันให้คุณค่า 

2.1.3 แหล่งเงินทุนของส่ือสาธารณะ 

ส่ือสาธารณะท่ีต้องยึดหลักการมีอิสระไม่ควรพ่ึงพาเงินทุนจากภาครัฐและทุนเอกชน เพ่ือท่ีจะไม่ขัดกับ
วัตถุประสงค์ของสื่อสาธารณะในการดําเนินการตามเป้าหมาย คือ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ฐานะเจ้าของสื่อสาธารณะ ดังนั้น แหล่งเงินทุนในการดําเนินงานของสื่อสาธารณะควรมาจากประชาชน  
เช่น ค่าธรรมเนียมการรับชม เงินบริจาค หรือภาษีประเภทพิเศษที่ไม่ถูกนําไปรวมกับงบประมาณของรัฐบาล 
โดยรูปแบบข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการจัดเก็บในแต่ละประเทศ 

Price and Raboy (2001) กล่าวว่ารูปแบบการหาแหล่งทุนอาจเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต่อความสําเร็จ
ในระยะยาวของส่ือสาธารณะ โดยนําเสนอหลักการของแหล่งเงินทุนของส่ือสาธารณะ 4 ประการ ดังต่อไปน้ี16 

1) เพียงพอ (Substantial) สื ่อสาธารณะจะต้องมีเงินทุนมากพอที ่จะผลิตรายการที ่มีคุณภาพ  

เพ่ือรักษาฐานผู้รับชมหรือผู้ฟังไว้โดยเฉพาะในสภาวะท่ีตลาดส่ือมีการแข่งขันกัน 
2) ความมีอิสระ (Independent) ความเป็นกลางของสื่อธารณะถือเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้คนสามารถ

เชื่อถือข้อมูลเนื้อหาของสื่อสาธารณะได้ แหล่งที่มาของเงินทุนจึงต้องแสดงให้ประชาชนเห็นและยอมรับ 
ถึงความเป็นกลาง 

3) คาดการณ์ได้ (Predictable) แหล่งทุนบางประเภทอาจมีความผันผวนมากกว่าประเภทอ่ืน  
ซึ่งจะทําให้สื่อสาธารณะสามารถวางแผนการลงทุน หรือการปรับปรุงการผลิตได้ยาก เช่น ทุนจากการโฆษณา 
เพราะขึ้นอยู ่กับความผันผวนในภาวะทางเศรษฐกิจและระดับการแข่งขันในตลาด เช่นเดียวกัน เงินทุน 
จากงบประมาณของรัฐบาลก็อาจไม่แน่นอนหากรัฐบาลมีการพิจารณาแบบปีต่อปี จากการศึกษาของ  
Price and Raboy (2001) พบว่าค่าธรรมเนียมการรับชมรับฟังเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสถียรภาพและ
คาดการณ์ได้ดีกว่าแหล่งทุนประเภทอ่ืน 

4) ความง่ายและเป็นธรรม (Simple and Equitable) ในประเทศท่ีสื ่อสาธารณะมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะพบว่า อัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้มีรายได้น้อย 
อาจต่ํากว่าประชาชนท่ัวไป หรือผู้พิการทางสายตาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

จากที่ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีสื่อสาธารณะ จึงสรุปได้ว่าส่ือสาธารณะมีการดําเนินงานท่ีมุ่งเน้น
ผลประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนเป็นหลัก โดยยึดหลักการเข้าถึงประชาชนทุกคน มีความหลากหลาย  
เป็นอิสระ และมีความโดดเด่น ทั้งนี้ สื่อสาธารณะไม่ควรถูกครอบงําโดยอิทธิพลของแหล่งทุน ไม่ว่าจะเป็น 

 
16 อ#างแล#ว. 
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จากภาครัฐหรือทุนเอกชน เพ่ือท่ีสื่อสาธารณะจะได้นําเสนอข้อมูล กําหนดผังรายการ ตลอดจนมีส่วนนําเสนอ 
และเผยแพร่เร่ืองราวของสังคมได้อย่างเป็นกลาง ซ่ึงเป็นท่ีมาของความน่าเช่ือถือของส่ือสาธารณะเอง 

2.2 สื่อสาธารณะในประเทศไทย กรณีไทยพีบีเอส 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) หรือไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

ถือเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรก และรายเดียวในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน โดยมีการดําเนินการมาเป็นเวลา 12 ปี 
นับจากการออกพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  

มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีแหล่งทุนสําคัญ คือ ภาษีท่ีเก็บจากสุรา 
และยาสูบ ปีละไม่เกิน 2 พันล้านบาท 

หัวข้อนี ้นําเสนอเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับไทยพีบีเอส 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและภารกิจขององค์กร 
แหล่งที่มาของรายได้ เนื้อหารายการ ช่องทางการเข้าถึงประชาชน การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา แผนการ
ดําเนินงานในอนาคต และนโยบายคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564 – 2565 

2.2.1 โครงสร้างและภารกิจขององค์กร 

ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้17 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดําเนินการทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่อในระบบอ่ืน
และเทคโนโลยีทันสมัยที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมบนฐานของความเป็นไทย 
ผ่านบริการข่าวสารที่เท่ียงตรง มีความรอบด้านและสมดุล ตามจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อสาธารณะ18  

และทําหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองไม่ใช่ผู้บริโภค19 

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2551 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานไว้ 6 ข้อ ดังน้ี  

(1) ดําเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที ่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที ่มีคุณภาพ 

และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 
17 ประชาชาติธุรกิจ. (2563). Thai PBS ปรับอัตลักษณ์และหน้าจอคร้ังใหญ่ พร้อมออกอากาศด้วยระบบ HD. สืบค้นเม่ือ 23 มิถุนายน 2563, จาก 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 131301546440&grpid=03&catid=catid=. 
18 ไทยพีบีเอส. (2561). รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พุทธศักราช 2561. สืบค้นเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport. 
19 อรวรรณ สุขโข. (2561). บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพบีเอสต่อการส่งเสริมการเคล่ือนไหวของชุมชน เพ่ือสิทธิการใช้ประโยชน์บนท่ีดินหนองปลาสวาย อําเภอบ้านโฮ่ง และก่ิง

อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 28. 
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(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสาระบันเทิงที ่มีสัดส่วน 
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายและมุ ่งดําเนินการปราศจากอคติทางการเมือง 
และผลประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ แต่ให้ยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 

(3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ท้ังระดับชาติและท้องถ่ิน 

(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพ่ือสร้างสังคมประชาธิปไตยท่ีประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียม 
(5) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและอ้อมต่อการกําหนดทิศทางการให้บริการ

ขององค์การเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(6) การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อ่ืน 

โครงสร้างองค์กรของไทยพีบีเอส ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังแผนผังท่ีแสดงในรูปท่ี 2.1 

คณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยประธานกรรมการนโยบาย และกรรมการนโยบาย มีจํานวนรวม
ท้ังส้ิน 9 คน มาจากการสรรหาและแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี20 

1) ด้านกิจการส่ือสารมวลชน จํานวน 2 คน  
2) ด้านการบริหารจัดการองค์กร จํานวน 3 คน 
3) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครอง

และพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 4 คน 
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนทั้งส้ินไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ ส.ส.ท. เป็นประธาน

กรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารขององค์การจํานวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ  
และกรรมการบริหารอ่ืนไม่เกิน 4 คน มาจากการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการนโยบาย 

ผู้อํานวยการ ส.ส.ท. มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย รับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององค์การ การผลิตรายการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย และต้องไม่เป็นผู ้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร 
พรรคการเมือง ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างขององค์การ  
หรือท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีสัญญาจ้างกับองค์การ 

 

 
20 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551. (2551, 14 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา.  (เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563).  
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รูปท่ี 2.1 โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา: ไทยพีบีเอส สืบค1นจาก https://org.thaipbs.or.th/structure (เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563) 
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สภาผู ้ชมและผู ้ฟ ังรายการ มีจ ํานวนรวมทั ้งส ิ ้น 50 คน ประกอบด้วย ประธานสภาผู ้ชมฯ  

รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย รองประธานสภาผู้ชมฯ 

ฝ่ายพัฒนา และเลขานุการสภาผู้ชมฯ โดยสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย ประกอบไปด้วย

ตัวแทนของประชาชนในแต่ละภูมิภาคและกลุ่มตัวแทนตามประเด็น (ดังรูปที่ 2.2) เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น

และคําแนะนําจากประชาชนในวงกว้างต่อการผลิตรายการของไทยพีบีเอส มีการประชุมอย่างน้อย 

ปีละหน่ึงครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารดําเนินการรวบรวมความเห็นและคําแนะนําที่ได้รับจากสภาผู้ชมฯ  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อปรับปรุงแผนการบริหารกิจการและรายการขององค์การให้สอดคล้อง

กับความเป็นจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

 
ท่ีมา: สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สืบค้นจาก http://sapa.thaipbs.or.th/index.php/about/structure (เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564) 
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2.2.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  

ระบุให้ไทยพีบีเอสรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี ้สิน ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลื ่นความถ่ี 

ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF และของ

สํานักงานบริการกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู ่ใน 

ความดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ ทําให้ไทยพีบีเอสมีทุนประเดิม 

เม่ือเร่ิมดําเนินการอยู่ท่ีประมาณ 1.1 พันล้านบาท21 

ไทยพีบีเอสมีแหล่งงบประมาณสนับสนุนหรือรายได้หลักมาจากภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ ในอัตรา

ร้อยละ 1.5 ของภาษีสุราและยาสูบ ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 พันล้านบาท โดยได้รับตามปีงบประมาณ

แผ่นดิน (1 ตุลาคม – 30 กันยายนของแต่ละปี) อ้างอิงจากงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ ่งเป็นการจัดทํางบการเงินและรับรู ้รายได้ตามปีปฏิทิน  

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม) พบว่า ไทยพีบีเอสมีรายได้จากเงินบํารุงองค์การอยู่ 2.14 พันล้านบาท22 นอกจากน้ี 

ไทยพีบีเอสยังมีรายได้จากโครงการทีวีดิจิทัล 422 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ย 73.9 ล้านบาท รายได้จากเงิน

สน ับสน ุน  12.7 ล ้านบาท  รายได้จากการให ้บร ิการและทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา  10.2 ล ้านบาท  

และรายได้อื่นจากเงินชดเชยทีวีดิจิตอลจาก สํานักงาน กสทช. (ตามประกาศ คสช. ที่ 4/2562) อีกจํานวน  

99.7 ล้านบาท รวมรายได้ของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2562 ท้ังส้ิน จํานวน 2.76 พันล้านบาท 

2.2.3 เน้ือหารายการ 

รายการไทยพีบีเอสมีทั ้งรายการที ่ผลิตโดยสถานี รายการจัดซื ้อลิขสิทธิ ์ ตลอดจนรายการ 

จ้างผลิต23 โดยไทยพีบีเอสมีเน้ือหารายการแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท24 

1) ข่าวหรือรายการข่าว คือ การรายงานข่าวสถานการณ์ตามประเด็นที่มีผลต่อสังคมรวมถึงสกู๊ปข่าว

และข่าวต้นชั่วโมง ส่วนรายการข่าว คือ รายการในเชิงวิเคราะห์ หรือสืบสวนเหตุการณ์และบุคคลทั้งในระดับ

ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจและรู้เท่าทันเหตุการณ์ 

2) รายการสารประโยชน์ คือรายการรูปแบบใดก็ตามที่เน้นประโยชน์องค์ความรู้เพื ่อการศึกษา 

และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนตามหลักวิชาการ และสามารถนําไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ 

 
21 อ้างแล้ว หน้า 161 
22 ไทยพีบีเอส. (2562). รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พุทธศักราช 2562. สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport/2986. 
23 วาสนา ไซประเสริฐ. (2557). ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตามหลักการส่ือสาธารณะ. วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ คณะ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 15. 
24 ฐิติรัตน์ มากุล. (2556). ความต้องการเปิดรับชมโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. หน้า 26-27. 
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3) รายการสาระบันเทิง เป็นรายการรูปแบบใดก็ตามที่ความคิดรวบยอดของรายการสื่อสารแนวคิด

หรือปรัชญา เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม และก่อให้เกิดการกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

และผลิตรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการกล่ันกรองและมีความถูกต้องทางวิชาการ 

2.2.4 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

จากทิศทางและยุทธศาสตร์การดําเนินงานขององค์กร ไทยพีบีเอสได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนการให้ความสําคัญกับมิติการเข้าถึงของประชาชนที่หลากหลาย ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์ “การเข้าถึงผู ้ร ับสาร ผู ้ร ่วมสื ่อสารที ่หลากหลาย ทั ่วถึงด้วยสารประโยชน์ที ่แตกต่าง”  

ผ่านการมุ่งให้ความสําคัญกับเนื้อหาและช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นสื่อดิจิทัล 

มากข้ึน (More Digital) มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน25 อาทิ 

กลุ ่มเป้าหมายทางสื ่อโทรทัศน์ (On Air) จากการวิเคราะห์ข ้อมูลพฤติกรรมการรับชมของ

กลุ่มเป้าหมายและทิศทางของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ คือ กลุ่มคนช่วงอายุ 40 ปีข้ึนไป และกลุ่มเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมายทางสื่อออนไลน์ (Online) ไทยพีบีเอสได้มีการผลิตเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มตามประเด็น

ความสนใจในช่อง OTT (Over-The-Top) ซึ่งเป็นบริการสื่อภาพและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ 

“VIPA Channel” รวมทั้งได้จัดทําการบรรยายเสียงด้วยภาพหรือ Audio Description (AD) และการจัดทํา

คําบรรยายตัวอักษรและภาษามือหรือ Closed Caption (CC) เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงของกลุ่มผู้พิการ 

นอกจากนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินงานของไทยพีบีเอสจากรายงานสรุปบริการและผลิตภัณฑ์ 

ส่ือใหม่ Thai PBS ประจําปี 256326 ช่องทางการเข้าถึงประชาชนของไทยพีบีเอสมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

1) เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น อาทิ www.thaipbs.or.th, Thai PBS News (news.thaipbs.or.th), 

Thai PBS COVID-19 (covid19.thaipbs.or.th), Thai PBS Program (program.thaipbs.or.th), Thai PBS 

Podcast (www.thaipbspodcast.com), Thai PBS World (www.thaipbsworld.com), VIPA Website 

(www.VIPA.me). ALTV Website (www.ALTV.tv) 

2) ส่ือส ั งคมออนไลน์  (Social Media)  อาท ิ  Facebook (@ThaiPBSFan), Line (@ThaiPBS), 

YouTube (ThaiPBS), Twitter (@ThaiPBS), Instagram (ThaiPBS), TikTok (@ThaiPBS)  

 
25 ไทยพีบีเอส. (2561). รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พุทธศักราช 2561. สืบค้นเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport. หน้าท่ี 241. 
26 ไทยพีบีเอส. (2563). รายงานสรุปบริการและผลิตภัณฑ์ส่ือใหม่ Thai PBS. สืบค้นเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564, จากhttps://ebook.thaipbs.or.th/ 

NewmediaSummaryReport/2020/?open External Browser=1 
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สรุปได้ว่าช่องทางการเข้าถึงไทยพีบีเอสมีอยู่หลากหลายรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารและเน้ือหาไทยพีบีเอสได้นําเสนอ ดังรูปท่ี 2.3 

รูปท่ี 2.3 ช่องทางการถึงไทยพีบีเอสในรูปแบบต่าง ๆ 

 
ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562 (ไทยพีบีเอส, 2563) 

2.2.5 การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

จากการที่ไทยพีบีเอสที่มีภารกิจสําคัญในการนําเสนอความรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ประกอบกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ทางสังคมในแต่ละปี ทําให้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสมีการปรับตัว

เพ่ือให้สอดรับกับกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ก. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2558 

ในปี พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสมีการดําเนินงานพัฒนาสื่อออนไลน์ในการนําเสนอข่าวอย่างเข้มข้นข้ึน 

และมีการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาเทคนิคเพื่อให้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ได้รับความนิยม 

รวมถึงมีผู ้ติดตามรับชมเพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อให้สามารถตั ้งรับกับภูมิทัศน์ของสื ่อที ่กําลังเปลี ่ยนแปลงไปสู่ 

สื่อออนไลน์ได้อย่างเท่าทัน27 นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมีการปรับตัวทางด้านเนื้อหาที่มีการพัฒนาเนื้อหา 

ให้เหมาะสมและดึงดูดใจสําหรับสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการคัดเลือกภาพที่สวยงามและผลิตกราฟิกให้สามารถ

ทําความเข้าใจต่อเรื่องราวได้ง่ายมากขึ้น ทั้งน้ี การนําเสนอในสื่อออนไลน์ยังคงนําเสนอข่าวเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับข่าวทางหน้าจอโทรทัศน์28 

 
27 ไทยพีบีเอส. (2558). รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปH พ.ศ. 2558. สืบคJนเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563, จาก https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport/977. 
หนJาท่ี 64. 
28 เร่ืองเดียวกัน, 64. 
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อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อก 

ไปสู่ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันจากการมีฟรีทีวีในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเพิ่มขึ้น จากเดิม

ที ่มีเพียง 6 ช่อง เพิ ่มเป็น 24 ช่อง ทําให้พฤติกรรมของผู้รับชมเปลี ่ยนแปลงไปด้วย แม้ว่าไทยพีบีเอส 

จะไม่มีความจําเป็นต้องแข่งขันแย่งชิงความนิยมเพื ่อรักษารายได้ของสถานี หากแต่มีความจําเป็น 

ท่ีต้องคํานึงถึงการขยายฐานผู้ชมให้มีจํานวนมากพอท่ีจะสะท้อนความคุ้มค่าของการมีอยู่ขององค์การ29 

ข. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2559 

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อทั่วโลกต่างมีการปรับตัวเข้าสู่การสื่อสารแห่งยุคดิจิทัล หรือสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส 

มีการออกแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์ ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังบนสื่อใหม่ผ่านช่องทาง 

การให้บริการข่าวสารและรายการบนทุกระบบปฏิบัติการใหม่ของไทยพีบีเอส ได้แก่ ทวิตเตอร์ “@ThaiPBS”  

และเฟซบุ๊ก “@ThaiPBSFan” มียอดผู้ติดตามทางทวิตเตอร์สูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์กรสื่อด้วยจํานวน

ผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคน และยอดสมาชิกท่ีเป็นแฟนเพจทางเฟซบุ๊ก “Thai PBS” กว่า 3.38 ล้านคน30 

ภายในปีเดียวกัน วิทยุไทยพีบีเอสถูกปรับให้ออกมาสอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมและ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้ว่าไทยพีบีเอสจะยังไม่ได้รับการจัดสรรคล่ืนวิทยุในระบบแอนะล็อก 

จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

แต่ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติ ไทยพีบีเอสเลือกที ่จะดําเนินการปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข่าว 

และรายการวิทยุออนไลน์ท้ังท่ีเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน และช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน31 

ในส่วนเนื้อหารายการปี พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอสใช้กลยุทธ์การดําเนินงานที่เรียกว่า “On Air, Online, 

On Ground” เพื่อบูรณาการทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน มีการจัดผังรายการภายใต้แนวความคิดการจัดผัง

แบบไร้รอยต่อแทนการแบ่งสัดส่วนกันทํา เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนายุทธศาสตร์เน้ือหาร่วมกันของสํานักข่าว 

สํานักรายการ ศูนย์สื่อใหม่ และสํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะด้านสื่อใหม่ ได้กําหนดให้เป็นสื่อหลักเพิ่มจาก

โทรทัศน์ เพื่อให้การผลิตข่าวและรายการสําหรับสื่อเก่าและสื่อใหม่ควบคู่กันไป ทั้งยังเป็นช่องทางสื่อใหม่ 

ท่ีช่วยสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้รับบริการ32 

 
29 เร่ืองเดียวกัน, 5. 
30 ไทยพีบีเอส. (2559). รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปี พ.ศ. 2559. สืบค้นเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport/ualreport/1664. หน้าท่ี 61. 
31 เร่ืองเดียวกัน, 62-63. 
32 เร่ืองเดียวกัน, 61. 
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ค. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2560 

ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสมีนโยบายที่ให้ทุกส่วนงานให้ความสําคัญกับสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึน  

จึงได้มีการปรับรูปแบบการเผยแพร่สาระหรือเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับช่องทางสื่อออนไลน์ อย่างเช่น

การผลิตวิดีโอที่มีเนื้อความย่อบรรยาย มีการเพิ่มความฉับไวในการนําเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากน้ี 

ไทยพีบีเอสยังคงให้ความสําคัญกับการบูรณาการช่องทางการสื่อสาร ทั้ง “On Air” (ที่ใช้เป็นหลักอยู่เดิม) 

“Online” (ที ่มีความสําคัญเพิ ่มขึ ้น) และการใช้ “On Ground” (เป็นจุดแข็งเฉพาะตัวผ่านเครือข่าย 

ของไทยพีบีเอส) เพื่อให้เนื้อหาหรือประเด็นที่นําเสนอประสานเข้าด้วยกันและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อย่างเป็นรูปธรรม มีการเชื ่อมประสานการทํางานของฝ่ายข่าว รายการ และภาคีเครือข่าย รวมถึง 

ฝ่ายอ่ืนเข้ามาทํางานเป็นหน่ึงเดียว33 

ไทยพีบีเอสยังได้พัฒนาอัตลักษณ์บนช่องทางสื่อใหม่อย่าง “นกแก๊ง” ซึ่งเป็นหนึ่งในคาแร็คเตอร์ 

ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสติกเกอร์ไลน์ ซึ่งช่วยสร้างช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่เนื้อหาข่าว สารประโยชน์ 

และเพิ ่มฐานผู ้ชมผู ้ฟังที ่เป็นเพื ่อนได้ถึง 4.1 ล้านคน จากการสํารวจของไทยพีบีเอสในปีเดียวกัน34  

ขณะที ่การตลาดทางด้านเนื ้อหา ไทยพีบีเอสมีการจัดทําการผลิตรายการออนไลน์ (Online Program)  

ที ่นับว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการที ่ไทยพีบีเอสออนไลน์ผลักดัน 

การเริ่มต้นทํารายการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในหลากหลายคอนเทนต์ รวมถึงให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของ

รายการ อย่างรายการล้อมวงข่าว ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. อีกทั้งไทยพีบีเอสยังมีเว็บไซต์

ข่าวนําเสนอรายการข่าวและรายการอื่นทางออนไลน์ให้ผู้ชมมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเน้นข้อมูล

ออกมาในเชิงภาพกราฟิก35 

ง. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2561 

ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้นําเสนอประเด็นที ่เป็นท่ีสนใจของคนในประเทศ อย่างภารกิจ

ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดถํ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และการรับมือกับพายุปลาบึก ไทยพีบีเอสจึงได้รับ

เสียงสะท้อนผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนคอลัมน์สื ่อว่าเป็นสื ่อที ่มีความโดดเด่นในเรื ่องจริยธรรม  

ไทยพีบีเอสได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2561 จากองค์กรต่าง ๆ รวมกว่า 53 รางวัล  

นอกจากนี ้ ภายในปีเดียวกันไทยพีบีเอสยังได้ปรับตัวครั ้งใหญ่สู ่ช ่องทางสื ่อใหม่เพื ่อรองรับ 

ความต้องการและเพื่อให้สามารถเข้าถึงคนแต่ละกลุ่มบนโลกออนไลน์ได้มากขึ้น อย่างการนําแอปพลิเคช่ัน  

 
33 ไทยพีบีเอส. (2560). รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปH พ.ศ. 2560. สืบคJนเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563, จาก 
https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport/2020. หนJาท่ี 107. 
34 เร่ืองเดียวกัน, 78. 
35 เร่ืองเดียวกัน, 76. 
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“C-Site” มาใช้เป็นเครื่องมือของการระดมข่าวสารท่ีมาจากนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศ โดยเป็นโปรแกรม 

ท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บนอุปกรณ์สื ่อสารเคลื่อนที่รองรับกับกิจกรรมและการสื่อสารของนักข่าวพลเมือง  

เน้นสร้างการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวและแสดงพิกัดของสถานที่เกิดเหตุ โดยสมาชิกที่ลงทะเบียน

สามารถปักหมุดรายงานข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน36 

จ. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2562 

ภายในปี พ.ศ. 2562 ไทยพีบีเอสได้ดําเนินงานและปรับตัวในลักษณะการเข้าถึงและการขยาย 

ฐานผู้ชมในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับการปรับทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้ชม โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจํานวนผู้ชมที่ติดตามช่องทางการนําเสนอของไทยพีบีเอสเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 7437 แม้ว่าไทยพีบีเอสจะได้รับผลกระทบจากสื่อดิจิทัล (Media Disruption) ที่มีผลให้พฤติกรรม 

การบร ิโภคสื ่อเปล ี ่ยนแปลงไป ไทยพีบ ี เอสได ้ม ีการปร ับต ัวด ้วยการวางต ําแหน่งต ัวเองในฐานะ 

สื่อสาธารณะเป็น “พ้ืนท่ีเรียนรู ้สําหรับทุกคน” ทั้งทางโทรทัศน์ สื่อใหม่ และการจัดกิจกรรม กล่าวคือ 

ไทยพีบีเอสได้ก้าวสู่ความเป็น “Total Learning Space” ท้ัง “On Air, Online, On Ground” 

ฉ. การปรับตัวในปี พ.ศ. 2563 

ภายใต้แผนบริการกิจการปี พ.ศ. 2563 ไทยพีบีเอสวางเป้าประสงค์ในการเป็น “สื ่อร่วมสร้าง 

Informed Citizen (พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองประเทืองปัญญา)” โดยมีจุดเน้นในการสร้างข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

ช่องทาง และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ไปสู่สังคม38 ไทยพีบีเอสได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

บนดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื ่อส่งเสริมการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งถึง

ประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) ในหลายรูปแบบ39 อาทิ 

1) The Visual: Making Data Visible คือ การนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพ่ือสะท้อนประเด็นสังคมใกล้ตัว

ผ่านการเล่าเร่ืองในรูปแบบ Data Visualization และสามารถติดตามข้อมูลแบบ Interactive ท่ีเข้าใจง่าย 

2) Thai PBS 360VR: Life is all Around คือ การเปิดประสบการณ์มุมมองการรับชมภาพและวีดีโอ

แบบ 360 องศา และ VR ภาพเสมือนจริงท่ีผู้ชมสามารถสัมผัสมิติการเล่าเร่ืองด้วยเทคโนโลยีท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

3) Thai PBS Big Sign: ภาษามือใหญ่เต็มจอ คือ การบริการเนื้อหาและช่องทางที่สร้างสรรค์ข้ึน

สําหรับคนพิการทางการได้ยิน ให้ชมภาษามือใหญ่ ชัด เต็มจอ เลือกชมได้ท้ังข่าวและเน้ือหาสาระบันเทิง 

 
36 ไทยพีบีเอส. (2561). รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พุทธศักราช 2561. สืบค้นเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport. หน้าท่ี 6-50. 
37 ไทยพีบีเอส. (2562). รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พุทธศักราช 2562. สืบค้นเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563, จาก 

https://org.thaipbs.or.th/announce/annualreport/2986. หน้าท่ี 127. 
38 ไทยพีบีเอส. (2562). แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
39 ไทยพีบีเอส. (2563). รายงานสรุปบริการและผลิตภัณฑ์ส่ือใหม่ Thai PBS. สืบค้นเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564, จาก

https://ebook.thaipbs.or.th/NewmediaSummaryReport /2020/?open External Browser=1 
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4) Thai PBS Text to Speech คือ บริการถ่ายทอดเน้ือหาข่าวสารจากรูปแบบข้อความเป็นเสียงอ่าน

อัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ฟังได้เลือกเข้าถึงและรับข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และช่วงเวลา 

5) VIPA BOT คือ บริการนําเสนอข่าวตามความต้องการของผู้ใช้เฉพาะบุคคล และช่วยตอบข้อความ

อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) แบบ Real Time 

6) Thai PBS Speech to Text คือ บริการแปลงเสียงอัตโนมัติจากวีดีโอคอนเทนต์ให้เป็นข้อความ

หรือคําบรรยาย เพื่อลดข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบภาพและเสียง และช่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ได้ท่ัวถึงในทุกกลุ่มผู้ชม 

2.2.6 แผนการดําเนินงานในอนาคต 

ภายใต้แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้ายตามกรอบแผนบริหารกิจการระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานในบทบาทสื่อสาธารณะตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ

ตอบความคาดหวังของสังคมในการเป็น “พื้นที่เรียนรู้สําหรับทุกคน (Learning Space for All)” ไทยพีบีเอส

ได้กําหนดกลยุทธ์หลักในการดําเนินงาน ได้แก่ “5 จุดเน้น 2 วาระขับเคล่ือน”40 ประกอบด้วย 

1) ให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้ชมเป็นหลัก หรือ “Audience First” 

2) จัดระบบและพัฒนา Thai PBS Portfolio เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งวางระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับสารเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเนื้อหา บริการ และช่องทาง  

ท่ีตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ 

3) ให้ความสําคัญกับการสร้างฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย เพื่อขยายฐานการทํางานร่วมกัน และยกระดับ

ไปสู่การเป็นเจ้าของร่วม 

4) พัฒนาคนของไทยพีบีเอสให้มีทักษะดิจิทัล 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 2 วาระขับเคลื่อนทางสังคมได้แก่ ประเด็น “ปากท้องและการเรียนรู้” เพื่อเป็นการบรรเทา

ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการตกงานในภาวะวิกฤติ

ของสังคม เป็นเวทีร่วมกันแสวงหาทางออกให้กับสังคม ซึ่งจะผลักดันการทํางานเชิงนโยบายและเรียนรู้ 

จากตัวอย่างแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
40 ไทยพีบีเอส. (2563). แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2564 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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นอกจากน้ี การดําเนินงานภายใต้แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2564 ที่ดําเนินงานภายใต้เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ “แตกต่างบนความยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นแนวทางการดําเนินงาน 

ท่ีสําคัญของไทยพีบีเอสในอนาคต ได้แก่  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่หลากหลายทั่วถึงด้วยสารประโยชน์ 

ท่ีแตกต่าง  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างคุณค่าและความย่ังยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม  

• ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 กระบวนการสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน 

2.2.7 นโยบายการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 – 2565 

อ้างอิงตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบาย

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564-256541 เพื ่อพัฒนาให้ไทยพีบีเอสเป็นสื ่อสาธารณะ 

ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่สังคมคุณภาพและคุณธรรม คณะกรรมการนโยบาย 

จึงด ําเนินการจัดทํานโยบาย ประจําปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยยึดประเด็นการมีส ่วนร่วม 

ของภาคส่วนที่สําคัญขององค์การ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มูลนิธิไทยพีบีเอส 

และพนักงาน โดยคํานึงถึงบริบทของสังคม และศักยภาพขององค์กร ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญ 

ของนโยบาย ได้ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 สรุปประเด็นสําคัญของนโยบายคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบาย ประเด็นสําคัญ 
นโยบายพ้ืนฐาน 

ส่ือสาธารณะ 

1) ต้องยึดม่ันในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

2) ต้องรักษาความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ  

ด้วยการนําเสนอข่าวสารและสาระท่ีเท่ียงตรง ครบถ้วน รอบด้าน มีความเป็นอิสระ

ทางวิชาชีพ ปลอดจากอิทธิพลของธุรกิจและการเมือง มุ่งพัฒนาสังคมเพื่อลด 

ระบบอุปถัมภ์ กระจายอํานาจสู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะการให้เสียงของคนเล็กคนน้อยและคนชายขอบได้รับฟังอย่างใส่ใจ  

เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 

 
41 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2564). ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เร่ือง นโยบาย

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564 - 2565 
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นโยบาย ประเด็นสําคัญ 
นโยบายสัญลักษณ์

และอัตลักษณ์องค์การ 

3) ต้องชัดเจนและเป็นเอกภาพในเรื่องของสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์การ

ตามวัตถ ุประสงค ์และพ ันธก ิจของส ื ่อสาธารณะ ต ้องสร้างความเข ้าใจ 

กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ผู้ผลิตภายนอก และภาคีเครือข่าย รวมถึงต้องมีแนวทาง

ปฏิบัติที ่ชัดเจนเพื่อนําไปใช้ในการผลิตและเผยแพร่ ทั้งรายการข่าว รายการ

สารประโยชน ์และสาระบ ันเท ิง ซ ึ ่ งผล ิตและน ําเสนอในท ุกช ่องทางส่ือ 

และทุกผลิตภัณฑ์ของไทยพีบีเอส ตลอดจนการนําไปใช้เพ่ือบริการสาธารณะอ่ืน

ภายนอก 

นโยบายและท ิ ศทาง 

ด้านเนื้อหาและช่องทาง

การส่ือสาร 

4) ต้องนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาสาระที่เป็นเอกลักษณ์ของสื่อสาธารณะ

ต่อกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายในสภาวะที่เทคโนโลยีผันผวน โดยคํานึงถึงพฤติกรรม

และรสนิยมของผู้รับสารท่ีเปล่ียนแปลงไป ด้วยการจัดสรรบริการสื่อให้ครอบคลุม

ในทุกช่องทางและส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ 

• Thai PBS (ช่อง 3 HD): เน้นข่าวสารและสาระที่ทันเหตุการณ์ วิเคราะห์ 

เจาะลึก แม่นยํา และมีความแตกต่าง คําถึงถึงประโยชน์ที ่ประชาชน 

จะได้รับ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคนวัยทํางานและผู้สูงอายุ 

• ALTV (ช่อง 4 SD): เน้นการเรียนรู้ สารประโยชน์และสาระบันเทิงที่สร้าง

จินตนาการและความสุข โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ครอบครัว 

และบุคลากรทางการศึกษา 

• สื ่อออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคช่ัน และโอทีที (OTT: Over-the-Top):  

มุ่งกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และวัยทํางานที่ต้องการเนื้อหาส้ัน กระชับ 

เปิดโลกทัศน์และจินตนาการใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ชมมีส่วนร่วมใน 

การส่ือสารและเลือกตามความต้องการ 

• สื่อเสียง: พัฒนาให้เป็นที่รู ้จัก มีเนื ้อหาสาระทันสถานการณ์ ตรงตาม 
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้รับฟังมากข้ึน 

• การทํางานเชื่อมโยงกับพื้นท่ี: ประสานเครือข่ายและสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ในแต่ละภูมิภาค เพื่อร่วมพัฒนาทักษะและการผลิตสื่อให้สอดคล้องตรง

ตามความต้องการของพ้ืนท่ี 
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นโยบาย ประเด็นสําคัญ 
5) ต้องเป็น “โรงเรียนของสังคม” และเป็นพื้นที่กลางของสังคมในการหาทางออก
ยามวิกฤติและหาทางให้ความขัดแย้งคลี ่คลาย โดยใช้ข้อมูล องค์ความรู ้ และ
กระบวนการท่ีสร้างสรรค์     

นโยบายเสริมศักยภาพ

และสร้างความแตกต่าง 

6) ต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความน่าสนใจ  

ชวนติดตามท้ังเนื้อหา รูปแบบ และผู้ดําเนินรายการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเนื้อหา

ข่าวและรายการให้แตกต่าง (Exclusive) ทันโลก ทันเหตุการณ์ แหลมคม ชัดเจน 

ลุ่มลึก และหนักแน่นด้วยข้อมูล สร้างความสุนทรีย์และมีรสนิยม โดยใช้เทคนิคท่ี

ทันสมัยรวมทั้งการผลิตรายการแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมุ่งขยายฐาน

ผู้ชมจากกลุ่มเดิมไปยังคนรุ่นใหม่มากข้ึน 

• พัฒนาบุคลิกภาพผู้ประกาศข่าว หรือผู้ดําเนินรายการให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 
น่าสนใจย่ิงข้ึน 

• พัฒนาจุดเด่นของเนื ้อหารายการ โดยจัดระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งการจัดเก็บและการประมวล ทั้งน้ี 

เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเนื้อหา ให้บริการภายนอก และ 

อาจสร้างรายได้ในอนาคต 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการข่าวด้วยแนวคิด Convergent Journalism-

Newsroom ด้วยการสร้างห้องข่าวกลางสําหรับทุกช่องทางสื่อ (Joint 

Newsroom for All) เพื ่อให้ทุกหน่วยงานด้านเนื ้อหาสามารถนําข่าว 

ที่รวบรวมไปผลิตใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะแต่ละช่องทางของส่ือ 

และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส 

• พัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีทักษะการทํางานที่รอบด้าน และพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลง 

นโยบายขยายบทบาท 

ส ื ่อสาธารณะส ู ่ ระดับ

ภูมิภาค สากล และสร้าง

ภาคีพันธมิตร 

7) กระจายอํานาจให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นสํานักงานสาขา สามารถปฏิบัติงานได้

คล่องตัว มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานด้วยตนเองมากข้ึน มีพ้ืนท่ีและช่องทาง

สื่อสารกับผู้ชมและผู้ฟังระดับภูมิภาค ตลอดจนมีแผนบริหารกิจการของตนเอง 

ที่ชัดเจนโดยประสานความร่วมมือกับสภาผู ้ชมและผู ้ฟังรายการตามภูมิภาค  

ภาคีเครือข่าย และสถาบันวิชาการ 
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นโยบาย ประเด็นสําคัญ 
8) พัฒนาศูนย์ Thai PBS World ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

โลก โดยมีแผนระยะยาวที ่จะพัฒนาไทยพีบีเอสให้เป็นสื ่อสาธารณะต้นแบบ 

ของภูมิภาค 

9) ต้องดําเนินงานในลักษณะที ่ร ่วมสร้างสรรค์เนื ้อหากับภาคีหุ ้นส่วน และ 

ขยายภาคีพันธมิตร รวมทั้งกระชับความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับ

สากลให้มากข้ึน 

นโยบายสร้าง 

ความม่ันคงทางการเงิน 

10) สร้างความมั ่นคงให้กับองค์การในด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ 

และต่อยอดรายได้ ควบคุมการใช ้จ ่ายให้เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 

• มีระบบจัดการและหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
• พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ 
• ลงทุนทําธ ุรกิจที ่ด ีเพ ื ่อสังคมเข้มแข็ง (Social Enterprise) ร่วมกับ 

ภาคีพันธมิตร 

นโยบายโครงสร้างและ

การพัฒนาบุคลากร 

11) ปร ับโครงสร ้างการบร ิหารงานให ้ เหมาะสมก ับการเป็นองค ์กร ส่ือ  

มีความคล่องตัวสอดคล้องกับภูมิทัศน์สื ่อและเทคโนโลยีที ่ เปล่ียนแปลงไป  

รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการปรับขององค์การให้เหมาะสมกับภารกิจ  

12) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลายด้าน คุ้นเคยและเรียนรู ้ทัน

เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติที่จะทํางานเพื่อสาธารณะ 

อยู ่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที ่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติที ่เป็นธรรม 

ตามมาตรฐานแรงงาน 

13) พัฒนาบุคลากรแต่ละคน ทั้งในทักษะงานอาชีพสื่อมวลชนและอาชีพอื่น ๆ 

เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในอนาคต ซึ่งสามารถทําให้บุคลากรอยู่ใน “สังคมสูงวัย 

คนไทยอายุยืน” อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

• พนักงานที่เกษียณอายุแล้วและยังมีศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
องค์การอาจพิจารณาว่าจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไปตามความเหมาะสมด้วย

การตกลงของท้ังสองฝ่าย 

• สร้างระบบการออมเพ่ือสวัสดิการยามชราท่ีองค์การจ่ายเงินจ่ายเงินสมทบ 
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นโยบาย ประเด็นสําคัญ 
14) ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื ่อและองค์กรภาคีเครือข่ายเพื ่อพัฒนาทักษะ

บุคลากร อีกทั้งจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตรายการ

คุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และการรู้เท่าทันส่ือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ท่ีมา: ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เร่ือง นโยบายคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ. 2564 – 2565 
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บทที ่3 สื่อสาธารณะในต่างประเทศ 

 

บทที่ 3 นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะในต่างประเทศที่เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายจํานวน 4 ราย ได้แก่ BBC NHK PBS และ KBS โดยจะอธิบายให้เห็นถึงการก่อตั้ง  โครงสร้างของ

องค์กร แหล่งที่มาของรายได้ เนื้อหารายการ ช่องทางการเข้าถึงประชาชน การปรับตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

รวมถึงแผนการดําเนินงานในอนาคต 

3.1 BBC กับความเป็นสื่อสาธารณะของประเทศอังกฤษ 
British Broadcasting Corporation หรือ BBC เป็นองค์กรเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงแห่งชาติ

ในสหราชอาณาจักร ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือ และยังถูกขนานนามว่าเป็นต้นแบบ

องค์กรสื่อสาธารณะ ในปัจจุบัน BBC เป็นองค์กรเผยแพร่สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก42 

ให้บริการสาธารณะอย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องข้ึนกับหน่วยราชการใด 

3.1.1 การก่อต้ัง โครงสร้างและภารกิจขององค์กร 

ชื่อเดิมของ BBC คือ British Broadcasting Company Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1922 และได้เปลี่ยน

ช ื ่อเป ็น British Broadcasting Corporation ในป ี ค .ศ .1927 หล ังจากมีการออก Royal Charter 43  

เป็นกฎหมายให้จัดตั้งองค์กรกระจายเสียงแห่งประเทศอังกฤษ โดยให้ BBC ได้รับสิทธิผูกขาดการกระจายเสียง

ทั้งหมดของประเทศและมีสถานะเป็นองค์กรสาธารณะซึ่งมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟังและผู้ชม 

(License Fee) โดยรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละปี ภายหลังจาก 

ปี ค.ศ. 1954 สิทธิผูกขาดในการกระจายเสียงของ BBC ได้หมดลง และมีการอนุญาตให้จัดตั้งสื่อเอกชนข้ึน 

ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีอํานาจสั่งระงับการกระจายเสียงบางรายการหรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการได้

หากองค์กรไม่ผ่านคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ  

อนึ่ง กฎหมายจัดตั้ง BBC หรือ Royal Charter ฉบับแรกได้ถูกใช้เป็นเวลา 10 ปี และมีการปรับปรุง

เรื ่อยมา โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที ่เก้า และมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2017 จนถึง 

วันท่ี31 ธันวาคม ค.ศ. 202844 

 
42 Television Broadcast. (2020). UK Television’s Biggest Media Companies and Channels. Retrieved from https://www.televisionbroadcast.com/uk-

televisions-biggest-media-companies-and-channels/ 
43 BBC. (2020). About the BBC. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc 
44 BBC. (2020). BBC Royal Charter archive. Retrieved from https://www.bbc.com/historyofthebbc/research/royal-charter 
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BBC มีฐานะเป็นบริษัทสาธารณะ (Public Corporation) สามารถบริหารงานและนําเสนอรายการ 

ได้อย่างเสรีเพื ่อประโยชน์ของประชาชน โดยปราศจากจากอิทธิพลทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีภารกิจ  

คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการนําเสนอรายการและบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา 

และให้ความบันเทิง (Inform, Educate, and Entertain)43 

การทํางานของ BBC อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร (The Office of Communications) หรือ Ofcom 

ซึ่งสามารถตรวจสอบเนื้อหารายการในหลายประเด็น เช่น การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

หรือด้านความรุนแรงและเรื่องเกี่ยวกับเพศ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารของ BBC 

จํานวน 12 คน ขึ ้นทูลเกล้าสมเด็จพระราชินีของอังกฤษ ให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั ้งเป็น

คณะกรรมการบริหาร (Board of Governors) เพื ่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม  

ดูแลให้รายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์เป็นไปเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง คณะกรรมการแต่ละชุด 

จะมีอายุการทํางาน 5 ปี โดยรัฐบาลไม่มีสิทธิเข้าไปแทรกแซง 

3.1.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

รายได้หลักของ BBC มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากประชาชนที่มีเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ 

(License Fee) อีกส่วนหนึ่งมาจากรายได้ทางอื่น อาทิ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาอังกฤษ และ 

การโฆษณา โดยในช่วง ค.ศ. 2019 ถึง ค.ศ. 2020 BBC มีรายได้จํานวน 4,943 ล้านปอนด์45 หรือประมาณ 

2 แสนล้านบาท46 ซึ่งร้อยละ 71 ของรายได้ทั้งหมด มาจากค่าธรรมเนียม License Fee47 รายได้อีกส่วนหน่ึง

ของ BBC มาจากรายได้ของ BBC Studios, BBC Studioworks และ BBC Global News Limited ซึ่งมีท้ัง

การให้บริการเชิงเทคนิค บริการให้คําปรึกษา และการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์และ Application 

ของ BBC ท่ีเข้าถึงจากภายนอกสหราชอาณาจักร 

ที่ผ่านมารายได้ของ BBC ที่เก็บจากค่าธรรมเนียม License Fee เคยอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจาก 

การขยายตัวของประชากร และการเพิ่มขึ้นของจํานวนเครื่องรับโทรทัศน์ ทว่าการขยายตัวดังกล่าวเริ่มชะลอ

ตัวลงและจํานวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ก็เร่ิมอยู่ในระดับอิ่มตัวแล้ว โดยสัดส่วนรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียม

ในปี ค.ศ. 2001 เคยอยู่ท่ีร้อยละ 86.7 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่สัดส่วนรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียม 

ในปี ค.ศ. 2019 อยู่ท่ี ร้อยละ 75 และในปี ค.ศ. 2020 อยู่ท่ี ร้อยละ 71 ของรายได้ท้ังหมด48 

 
45 BBC. (2020). BBC Group Annual Report and Accounts 2019/20. Retrieved February 17, 2021, from 

www.bbc.com/aboutthebbc/reports/annualreport. 
46 คํานวณจากค่าเฉล่ียอัตราแลกเปล่ียนเงินปอนด์ในปี 2021 
47 UK Parliament. (2021). TV licence fee statistics. Retrieved February 17, 2021, from https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-

8101/#:~:text=Licence% 20fee%20accounted%20for%2071,%2C%20royalties%20and%20rental%20income). 
48 BBC. (2020). BBC Group Annual Report and Accounts 2019/20. Retrieved February 17, 2021, from www.bbc.com/aboutthebbc/reports/ annualreport. 
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3.1.3 เน้ือหารายการ 

BBC มีช่องรายการที่นําเสนอรายการโทรทัศน์ทุกประเภททั้งสาระและบันเทิง โดยรายการส่วนใหญ่

เป็นรายการท่ีสถานีผลิตเอง ในปัจจุบัน BBC มีช่องรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีดิจิทัลจํานวน 7 ช่อง ได้แก่ BBC 

One, BBC Two, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC News 24 และ BBC Parliament ซึ่งนําเสนอรายการ

ท่ีมีเนื้อหาแตกต่างกันไป อาทิ ช่อง BBC One นําเสนอรายการทุกประเภทเพื่อการเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง  

ช่อง BBC Four นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ สารคดี และศิลปะ 

ช่อง BBC Parliament จะนําเสนอเฉพาะเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการเมืองเท่าน้ัน นอกจากน้ี BBC ยังมีช่องรายการ

ทางวิทยุอีก 10 สถานี และแพลตฟอร์มการนําเสนอผ่านทางออนไลน์ อีก 2 ช่อง ทั้งน้ี การนําเสนอข่าวหรือ

รายการต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชนของ BBC น้ัน ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ดังต่อไปน้ี49 

1) ต้องมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 

2) ต้องยุติธรรม (Fairness) 

3) ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality) 

4) ต้องเป็นอิสระ (Independence) 

5) ต้องมีสติ (Sobriety) 

6) ต้องถูกต้อง (Accuracy) 

7) ต้องมีรสนิยมดี (Good Taste) 

3.1.4 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

เนื้อหาของ BBC สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลกต่อสัปดาห์50 ผ่านช่องรายการ 

ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรุณาดูรูปที่ 3.1 ตัวอย่างช่องทางการนําเสนอเนื้อหาของ 

BBC ทั้ง 3 ช่องทาง) นอกจากนี้ หากพิจารณาสถิติที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเนื้อหารายการของ BBC พบว่า 

มากกว่าร้อยละ 77 ของคนอังกฤษในกลุ่มอายุ 20 ปีข้ึนไป มีการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BBC 

ทุกเดือน นับเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือ ช่องรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 

BBC One ท่ีร้อยละ 67 ของคนอังกฤษในกลุ่มอายุเดียวกัน 

 
49 House of Lords. (2005). The Review of the BBC’s Royal Charter 1st Report Session 2005-2006. Retrieved from 

https://books.google.co.th/books?id=lHxIM388C-YC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Great+Britain:+Parliament:+House+of+Lords:+ Select+ 

Committee+on+the+BBC+Charter+Review%22&hl=th&sa=X&ved=2ahUKEwih-y8ka7qAhUFXn0KHWJsDpIQ6 wEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q&f=false 
50 BBC. (2020). BBC Group Annual Report and Accounts 2018-2019. Retrieved from http://downloads.bbc.co.uk/about 

thebbc/reports/annualreport/2018-19.pdf 
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เครือข่ายสถานีวิทยุ BBC มีผู ้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 32 ของคนอังกฤษในกลุ ่มอายุ 15-29 ปี  

และมีค่าเฉลี่ยการฟังวิทยุอยู่ที ่ 6.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยในภาพรวม ร้อยละ 91 ของคนอังกฤษในกลุ่ม 

อายุ 20 ปีข้ึนไป มีการเข้าไปชมเน้ือหาของ BBC อย่างน้อยหน่ึงช่องทางทุกสัปดาห์ 

ถือได้ว่า BBC เป็นเครือข่ายระดับประเทศที่คนส่วนใหญ่ยอมรับในฐานะองค์กรกระจายเสียงเพ่ือ

สาธารณะ และมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกด้วยโครงสร้างองค์กรท่ีมีรากฐานจากการเป็นบริษัทสาธารณะของประชาชน

ผ่านการเก็บค่าธรรมเนียม ทําให้สามารถลดอิทธิพลจากภาครัฐและกลุ่มทุนได้จึงสามารถนําเสนอรายการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส 

รูปท่ี 3.1 ตัวอย่างช่องทางการนําเสนอเน้ือหารายการของ BBC 

ท่ีมา: รวบรวมโดยผู้วิจัย สืบค้นจาก https://tvforum.uk/thegallery/bbc-2020-rebrand-project-45693 (เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

3.1.5 การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

การเข้ามามีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการแข่งขันกันครองพื้นที่บนหน้าจอ

ทําให้ทุกสื่อต้องปรับตัว BBC ซึ่งเคยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และค่าธรรมเนียมการรับชมรายการจากเจ้าของ
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โทรทัศน์ทุกคนในอังกฤษกําลังถูกรัฐบาลกดดันให้ปฏิรูปการให้บริการ โดยแทนที่ BBC จะรอรับค่าธรรมเนียม

อย่างที ่เคย รัฐบาลจะตัดงบอุดหนุนส่วนนี ้เพื ่อให้ BBC หารายได้ด้วยการบริการผ่านระบบสมาชิก51

เนื่องมาจากมีการพบว่าตัวเลขการเก็บค่า TV License Fee มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงมากกว่า 

200,000 ครัวเรือนเมื่อปีที่ผ่านมา52 ด้วยเหตุน้ี BBC จึงมีการปรับตัวด้วยการให้ความสําคัญกับการนําเสนอ

ผ่านส่ือออนไลน์ (Online) เพ่ือลดรายจ่ายในการนําเสนอแบบออกอากาศ (On-air) และเพ่ิมบริการท่ีทํารายได้

ผ่าน BBC Studios, BBC Studioworks และ BBC Global News Limited 

3.1.6 แผนการดําเนินงานในอนาคต 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา BBC ระบุว่าจํานวนผู้ชมสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์แบบดั้งเดิม

นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมู่ผู้ชมที่มีอายุ 16 ถึง 34 ปี ในทางตรงกันข้าม จํานวนผู้เข้าชมเนื้อหา

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กลับพุ่งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งทําให้ BBC จําเป็นต้องรับมือกับพฤติกรรมของผู้ชมที่เปล่ียนไป 

BBC ยอมรับว่าพวกเขาใช้จ่ายในด้านการแพร่กระจายเสียงแบบดั้งเดิม (traditional linear broadcasting) 

มากเกินไป และมุ่งเน้นทางดิจิทัลไม่มากพอ BBC วางเป้าหมายประหยัดต้นทุนให้ได้อย่างน้อย 80 ล้านปอนด์ 

ภายในปี ค.ศ. 2022 และยืนยันว่ากําลังเตรียมพร้อมในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจะมีการทบทวน

จํานวนผู้สื่อข่าวที่ทํางานให้กับสถานี และปรับลดพนักงานที่สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์53 นอกจากนี้ BBC 

ยังมีแผนพิจารณาปิดสถานท่ีทํางานบางส่วนในกรุงลอนดอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีราคาสูง และย้ายงานบางส่วน

ไปเมืองอ่ืน เช่น นิวคาสเซิล บริสตอล และซัลฟอร์ด54 

3.2 NHK กับความเป็นสื่อสาธารณะของประเทศญี่ปุ่น 
นิปปอน โฮโซ เค ียวไค (Nippon Hoso Kyokai) หรือ NHK ก่อต ั ้ งข ึ ้นในปี ค .ศ .  1926 โดย 

การควบรวม 3 สถานีกระจายเสียงท่ีดําเนินการในโตเกียว โอซาก้า และนาโกย่า และจัดต้ังใหม่ภายใต้กฎหมาย

กระจายเส ียง (The Broadcast Law) ในฐานะองค ์การกระจายเส ียงสาธารณะในปี ค .ศ .  195055  

ในปัจจุบัน NHK ถือเป็นส่ือสาธารณะแห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่น 

 
51 Nilsson P. (2019). Financial Times: Can the BBC’s Public Funding Model Survive?. Retrieved from https://www.ft.com/content/22113748-fcba-11e9-

98fd-4d6c20050229 
52 BBC. (2020). BBC Group Annual Report and Accounts 2018-2019. Retrieved from http://downloads.bbc.co.uk/about 

thebbc/reports/annualreport/2018-19.pdf 
53 Nilsson P. (2019). Financial Times: Can the BBC’s Public Funding Model Survive?. Retrieved from https://www.ft.com/content/22113748-fcba-11e9-

98fd-4d6c20050229 
54 BBC. (2020). BBC Group Annual Report and Accounts 2019/20. Retrieved February 17, 2021, from www.bbc.com/aboutthebbc/reports /annualreport. 
55 NHK. (2020).  Corporate Overview. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo /English/corporate/index.html 
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3.2.1 การก่อต้ัง โครงสร้างและภารกิจขององค์กร 

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 กองบัญชาการสูงสุดในนามของกองทัพพันธมิตร 

(Supreme Commander for the Allied Powers: SCAP) ได้เข้ามายึดครองประเทศญี่ปุ่นและออกนโยบาย

ให้รัฐบาลญี่ปุ ่นยกเลิกกฎระเบียบที่รัฐใช้ควบคุมสื ่อ ในปี ค.ศ. 1950 NHK ได้เปลี ่ยนโครงสร้างองค์กร 

ตามกฎหมายกระจายเสียงท่ีออกโดย SCAP 

NHK ขับเคลื่อนโดยกลไกหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง คือ Board of Governors ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี จํานวน 12 คน มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ 

งบประมาณ แผนการดําเนินงาน และนโยบายพื ้นฐานเกี ่ยวกับรูปแบบรายการของ NHK56 ส่วนที ่สอง  

คือ Executive Board ประกอบด้วยประธาน NHK รองประธาน และกรรมการจํานวนไม่เกิน 10 คน 

รับผิดชอบการดําเนินนโยบายท่ี Board of Governors กําหนด และส่วนที ่สาม คือ Audit Committee  

ทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานใน NHK จํานวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ที่เป็นอิสระจากทั้ง Board of Governors 

และ Executive Board 

NHK มีภารกิจหลัก คือ การนําเสนอรายการที่มีคุณภาพและมีความถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลและข่าวสาร

ที ่ เป ็นกลาง เพ ื ่อส ่งเสร ิมว ัฒนธรรม ความเป็นอยู ่ท ี ่ด ี และประชาธิปไตย (Culture, Welfare and 

Democracy) 57 

3.2.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

รายได้เกือบท้ังหมดของ NHK มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการรับชมจากครัวเรือนและบริษัทห้างร้าน

ที่มีเครื ่องรับโทรทัศน์ (License Fee) ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ NHK แบ่งออกเป็นอัตราสําหรับ

สัญญาณภาคพ้ืนดิน และอัตราสําหรับสัญญาณภาพจากดาวเทียม โดยในปี ค.ศ. 2020 อัตราการให้บริการของ

สัญญาณภาคพื้นดินอยู ่ที ่ 1,225 เยน หรือประมาณ 347 บาท ต่อเดือน และ 2,170 เยน หรือประมาณ  

615 บาทต่อเดือน58 สําหรับการให้บริการในระบบดาวเทียม  

รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมของ NHK ในปี ค.ศ. 2020 อยู่ท่ี 710.8 พันล้านเยน หรือประมาณ 

201.5 พันล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้ท้ังหมดในปีดังกล่าวท่ี 731.6 พันล้านเยน59 

 
56 NHK. (2020). Senior Management. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/management/index.html 
57 NHK. (2020). Corporate Profile 2019-2020. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/publication/pdf/corporate_profile.pdf 
58 NHK. (2020). Receiving Fee System. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/receivingfee/index.html  คํานวณจากค่าเฉล่ียอัตรา

แลกเปล่ียนเงินเยนในปี 2021 
59 NHK. (2020). Corporate Profile 2019-2020. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/publication/pdf/corporate_profile.pdf 
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3.2.3 เน้ือหารายการ 

NHK ผลิตรายการด้วยตนเอง โดยรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ NHK คือ รายการข่าว ซึ่งเน้น

ข่าวการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลัก รองลงมา คือ ข่าวเกี ่ยวกับวัฒนธรรมและกีฬาภายในประเทศ  

โดยกว่าร้อยละ 76 ของงบดําเนินการถูกใช้ในการผลิตและเผยแพร่รายการภายในประเทศ การผลิตและ

เผยแพร่รายการในต่างประเทศใช้งบประมาณเพียงแค่ร้อยละ 460  

NHK มีสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศ 6 สถานี และสถานีวิทยุ 3 สถานี ปฏิบัติงานโดยมีหลักการว่า

ต้องให้บริการได้อย่างทั ่วถึง เที ่ยงธรรม และเป็นตัวกลางการเชื ่อมโยงการสื ่อสาร โดยแต่ละสถานี 

มีการนําเสนอเนื ้อหารายการท่ีแตกต่างกันไป โดยมีช่อง General TV เป็นสถานีหลัก นําเสนอรายการ

ครอบคลุมทุกประเภท อาทิ ข่าวสารและข้อมูล เหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารคดี

พิเศษ ช่อง Educational TV เป็นสถานีเพื่อการศึกษา มีรายการหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้ชม

ทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยสถานีได้พัฒนารายการเกี่ยวกับงานอดิเรก รายการภาษาต่างประเทศ 

และรายการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ 

นอกจากน้ี NHK ยังมีช่องรายการดิจิทัลอีก 3 ช่อง ท่ีนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับกีฬาและความบันเทิง  

ทางด้านสถานีวิทยุ สถานี Radio 1 ถือเป็นสถานีหลักที่นําเสนอรายการข่าว ร่วมกับการให้ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของผู้คน รวมถึงทําหน้าที่กระจายข่าวในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน 

เช่น ภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานี Radio 2 ที่นําเสนอรายการด้านการศึกษา และช่อง FM Radio  

ท่ีเป็นสถานีเพลง 

3.2.4 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

NHK มีสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศ 6 สถานี แบ่งออกเป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 2 สถานี 

ได้แก่ General TV จัดเป็นสถานีหลัก และ Educational TV เป็นสถานีเพื่อการศึกษา และเครือข่ายโทรทัศน์

ผ่านระบบดาวเทียม 4 สถานี ได้แก่ช่อง BS 1, BS Premium, BS4K และ BS8K  

NHK มีสถานีวิทยุ 3 สถานี (ดังรูปท่ี 3.2) ได้แก่ Radio 1 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ 

อีกทั้งยังทําหน้าที่กระจายข่าวในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน Radio 2 มีรายการข่าวภาคภาษาต่าง ๆ สําหรับ

ชาวต่างประเทศท่ีอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และ FM Radio ที่เป็นสถานีเพลง ซึ่งทุกช่องทางมีการให้บริการ

ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้ ผู้คนสามารถรับฟังวิทยุหรือรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งในเวลาเดียวกัน 

กับเวลาออกอากาศ หรือสามารถเลือกท่ีจะรับชมรับฟังย้อนหลังได้เช่นกัน  

 
60 NHK. (2020).  Corporate Overview. Retrieved from https://www.nhk.or.jp/corporateinfo /English/corporate/index.html 
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นอกจากน้ี NHK ยังมีรายการที่ให้บริการระหว่างประเทศ คือ NHK World โดยมีเป้าหมายที่จะเสนอ

ข่าวภายในประเทศญ่ีปุ่นและข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกอย่างถูกต้อง ฉับไว และส่งเสริมความเข้าใจที่นานาชาติ

พึงมีต่อประเทศญี่ปุ ่น ช่องทางการให้บริการระหว่างประเทศของ NHK World ได้แก่ NHK World TV,  

NHK World Radio Japan, NHK World Internet Service และ NHK World Premium โดยจะเผยแพร่

ภาพและกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื ่นอีก 17 ภาษา และสามารถรับชมหรือรับฟัง 

ได้ใน 160 ประเทศท่ัวโลก61 

รูปท่ี 3.2 ตัวอย่างช่องทางการนําเสนอเน้ือหารายการของ NHK 

 
ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย สืบค้นจาก https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/live_cc/ และ https://gigazine.net/gsc_news/en/20111110_radiru_radiru/ (เมื่อวันที่ 8 

มีนาคม พ.ศ. 2564) 

3.2.5 การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

เทคโนโลยีดิจ ิทัลและสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กําลังส่งผลกระทบต่อ NHK ที ่เน้น 

การให้บริการผ่านสถานีโทรทัศน์มาอย่างยาวนาน คนรุ่นใหม่มีทางเลือกรับสื่ออื่นที่หลากหลายมากขึ้น คนดู

โทรทัศน์น้อยลง อีกท้ังยังเป็นท่ีทราบกันดีว่า ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากท่ีสุดในโลก62  

โจทย์สําคัญของ NHK คือ ทําอย่างไรจึงจะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่หรือเด็กที ่กําลังจะเติบโต 

เป็นอนาคตของคนญี่ปุ ่นให้สนใจ NHK ได้ โดย NHK ได้มีการทําวิจัยและพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีที่มีความ

ละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ 4K และ 8K ที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของความคมชัดสามารถให้บริการ 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู ้คนในปัจจุบัน และดึงดูดคนรุ ่นใหม่ไปพร้อมกัน  

 
61 NHK. (2020). About NHK World. Retrieved from https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/about/ 
62 Population Reference Bureau. (2020). Countries with the Oldest Populations in the World. Retrieved from https://www.prb.org/countries-with-the-

oldest-populations/ 
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รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน NHK WORLD JAPAN ที ่สามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์ม ือถือ  

เพ่ือประสบการณ์การใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีดีมากย่ิงข้ึนอีกด้วย  

3.2.6 แผนการดําเนินงานในอนาคต 

แผนการทํางานของ NHK ปี ค.ศ. 2018 - 2020 มีการวางแผนใช้การจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกท่ี

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเป็นรายการถ่ายทอดสําคัญ นอกจากนี้ การปรับตัวของ NHK ยังให้ความสําคัญมาก

ขึ้นกับรายการที่มีเนื้อหาและประเด็นท้องถิ่น รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงสถานีที่โอซาก้าเพื่อเป็นทางเลือก

สําหรับการย้ายสํานักงานใหญ่ในอนาคตเพ่ือลดต้นทุน 

3.3 PBS กับความเป็นสื่อสาธารณะของสหรัฐอเมริกา 
Public Broadcasting Service หรือ PBS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1969 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร 

และเป็นองค์กรสมาชิก (Membership organization) โดยมีสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯ 350 สถานี ใน 50 รัฐ

ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก และยังมีหน้าที่ในการจัดหารายการโทรทัศน์และบริการที่เกี ่ยวข้องให้แก่สถานี  

โดยเป็นการแพร่กระจายชุดรายการระดับประเทศ (National Programming Service) ไปยังสถานีสมาชิก

ดังกล่าว  

PBS ได้รับเลือกจากประชาชนว่าเป็นสถาบันที่น่าเช่ือถือที่สุด (The most-trusted institution)  

จากความน่าเชื ่อถือในการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับการขนานนามว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด 

ของอเมริกา (America’s largest classroom) เน่ืองจากบทบาทในการเป็นส่ือเพ่ือการศึกษา63 

3.3.1 การก่อต้ัง โครงสร้าง และภารกิจขององค์กร 

PBS เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกําไรท่ีจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลางในการผลิต

สื่อเพื่อการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ และมีภารกิจ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร แรงบันดาลใจ และ

การศึกษา (Inform, Inspire, and Educate) ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการก่อตั้งของ PBS มาจากการควบรวม

สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เช่น National Educational Television และสถานีสมาชิกจํานวนหน่ึง 

ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 

PBS บริหารโดยคณะกรรมการ (Board of Directors) จํานวน 27 คน ที่มาจากการคัดเลือกของ

สถานีสมาชิก 14 คน บุคคลภายนอก 12 คน และประธานของ PBS 1 คน ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย

และทิศทางของ องค์กร คณะกรรมการบริหารมีวาระ 3 ปี และไม่ได้รับค่าตอบแทน64 

 
63 PBS. (2020). About PBS. Retrieved from https://www.pbs.org/about/about-pbs/ 
64 PBS. (2020). PBS Board of Directors. Retrieved from https://www.pbs.org/about/about-pbs/board-directors/ 
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการบริหารจัดการโทรทัศน์และวิทยุของสหรัฐฯ มีความแตกต่าง

จากประเทศอื ่น เนื ่องด้วยระบบอุตสาหกรรมสื ่อมวลชนของสหรัฐฯ มีรากฐานมาจากการเปิดพื ้นท่ี 

ให้กลไกตลาดได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการแข่งขัน โดยรัฐบาลจะปล่อยให้กลุ่มทุน 

เข้ามาลงทุนดําเนินกิจการ ภายใต้กรอบความเป็นสื่อที่ไม่ได้ประกอบกิจการเพื่อการพาณิชย์ (Nonprofit 

Media) ซ่ึงดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ และคัดสรรเน้ือหาท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้บริโภค65 

คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการสื ่อสาร (Federal Communications Commission: FCC)  

เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ในการวางระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสาร

ระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศ โดยระเบียบข้อกําหนดในการหารายได้จากการโฆษณาและ 

การระดมทุนมีไว้เพื่อจํากัดการครอบงําของกลุ่มทุนที่อาจเข้ามาในสื่อรูปแบบนี้ ซึ่งได้แก่ การจํากัดการหา

รายได้จากการโฆษณา โดยให้สื่อประเภทนี้หารายได้ในการออกอากาศโทรทัศน์แค่เพียงการประชาสัมพันธ์ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับรายการ และอนุญาตให้สามารถหารายได้จากการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เท่าน้ัน66 

3.3.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

แหล่งเง ินทุนสําหรับ PBS มาจากหลายแหล่ง เช ่น บริษัทเพ่ือการกระจายเสียงสาธารณะ 

(Corporation for Public Broadcasting: CPB) สถานีโทรทัศน์สมาชิก บริษัทหรือองค์กรธุรกิจ มูลนิธิ PBS 

(PBS Foundation) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินบริจาคจากผู้ชม และการลงทุน โดยแหล่งที่มาของรายได้ 

ท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีช่วยรับประกันความเป็นอิสระของ PBS  

ในปี ค.ศ. 2018 PBS มีรายได้อยู ่ที ่ 674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.07 หมื่นล้านบาท  

ในปี ค.ศ. 2019 รายได้ลดลงอยู่ท่ี 589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.8 หม่ืนล้านบาท67 

3.3.3 เน้ือหารายการ 

PBS มีรายการเนื้อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ธรรมชาติ และความบันเทิง โดย PBS คัดสรรรายการและเนื้อหาที่มีคุณภาพ เช่น รายการละคร การแสดง 

และเสริมรายการที่สถานีสมาชิกมีอยู ่ด้วยผลงานจากผู้ผลิตที ่มีประสบการณ์ โดยพยายามเสนอเนื ้อหา 

ท่ีสะท้อนและให้รับรู้ถึงมุมมองต่าง ๆ ของสังคมอย่างเต็มท่ี 

 
65 PBS. (2020). About PBS. Retrieved from https://www.pbs.org/about/about-pbs/ 
66 PBS. (2020). Public Broadcasting Service and Subsidiaries: Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report Years Ended June 

30, 2019 and 2018. Retrieved from https://bento.cdn.pbs.org/hostedbentoprod/filer_public/PBS_About/Files%20and%20Thumbnails/Finances/2019 

%20PBS%20Financial%20Report.pdf 
67 PBS. (2020). Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report Year Ends June 30 2019 and 2018. Retrieved from 

https://d1qbemlbhjecig.cloudfront.net/prod/filer_public/pbsabout-bento-live-pbs/Financial%20Reports/9edfa948e0_2019%20PBS 

%20Financial%20Report%20(1).pdf 
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ช่องรายการที่เป็นจุดเด่นของ PBS คือ ช่องที่ให้บริการทางการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน

จนถึงระดับอุดมศึกษา อย่างเช่น ช่อง PBS KIDS (ดังรูปที่ 3.3) ทั้งนี้ นิยามของ “ทีวีเพื่อการศึกษา” ของ PBS 

ไม่ได้หมายถึงการศึกษาในรูปแบบการเรียนทางไกล แต่เป็นการศึกษาผ่านสื ่อโทรทัศน์เพ่ือให้ความรู้ 

กับประชาชนในหลายด้านอย่างกลมกลืนกับการรับส่ือในชีวิตประจําวัน68 

3.3.4 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

PBS เผยแพร่รายการโทรทัศน์ทางเคเบิลและดาวเทียมแก่สถานีสมาชิก และเครือข่ายอื ่น เช่น

ผู้ประกอบการอิสระ และยังมีการผลิตเนื้อหาเองเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ชมผ่านรูปแบบสื่อดิจิทัลและออนไลน์  

เช่น เว็บไซต์ www.pbs.org และ YouTube แพลตฟอร์มออนไลน์ของ PBS มีผู ้เข้าชมกว่า 48 ล้านคน 

ต่อเดือน69 อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์และวิทยุยังคงเป็นช่องทางหลักในการนําเสนอเนื้อหาและการเข้าถึง

ประชาชน เพราะสามารถเข้าถึงผู้ชมที่เป็นผู้ครอบครองโทรทัศน์ทั้งหมดในอเมริกาได้มากกว่า 210 ล้านคน  

ซึ่งในจํานวนนี้ ช่องรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 8 ปี ได้มากกว่า 

18 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของประชากรทั้งหมดในช่วงวัยดังกล่าว ที่สําคัญ PBS สามารถเข้าถึง 

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ท่ีไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกัน 

รูปท่ี 3.3 ตัวอย่างช่องทางการนําเสนอเน้ือหารายการของ PBS 

 
ท่ีมา: รวบรวมโดยผู้วิจัย สืบค้นจาก https://www.pbs.org/about/about-pbs/ (เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

3.3.5 การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

ปัญหาใหญ่ท่ีสหรัฐฯ กําลังเผชิญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา คือ การแพร่ระบาดของข่าวปลอม (fake news) 

การบ ิดเบ ือนข ่าว (disinformation) และความป ั ่นป ่วนทางเทคโนโลย ี (digital disruption)70 หรือ 

 
68 PBS. (2020). Press Release: PBS and WGBH to Provide At-Home Learning Programs for Students and Educators Nationwide During School Closures 

Through WORLD Channel. Retrieved from https://www.pbs.org/about/blogs/news/pbs-and-Wgbh-to-ProvIde-at-home-learning-programs-for-students-

and-educators-nationwide-during-school-closUres-through-world-channel/ 
69 PBS. (2020). Public Broadcasting Service and Subsidiaries: Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report Years Ended June 

30, 2019 and 2018. Retrieved from https://bento.cdn.pbs.org/hostedbentoprod/filer_public/ 

PBS_About/Files%20and%20Thumbnails/Finances/2019%20PBS%20Financial%20Report.pdf 
70 Weibezahl & Ford. (2020). PBS SOCAL: Consuming Credible News and Countering Misinformation in Uncertain Times. 
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การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการดําเนินชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ปัจจัยเหล่าน้ีได้ทําให้เกิด 

ผลกระทบต่อวงการธุรกิจ และแน่นอนว่าองค์กรอย่าง PBS ย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

ความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ใครก็สามารถเป็นสื่อได้ด้วยการโพสต์สิ่งที่พบเจอในแต่ละวันได้ 

อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากไม่มีพื้นฐานการผลิตสื่อที่เป็นมืออาชีพ และไม่จําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมเหมือนกับนักข่าวและสื่อทั่วไปท่ีต้องรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ บางสื่อเลือกเน้น

นําเสนอข้อมูลที่ใส่ความคิดเห็นและเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกเพื่อสร้างกระแส ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ต้องการเสพ

ข้อเท็จจริงเท่านั้น และคนกลุ่มน้ีเลือกย้อนกลับไปหาสื่อดั้งเดิมที่คิดว่าเชื่อถือได้มากที่สุดอย่าง PBS โดย  

PBS ได้เพิ ่มส่วนขยายบนเว็บไซต์ www.pbs.org ขึ ้นมาเพื ่อกรองข่าวสารและข้อมูลโดยเฉพาะ เพื ่อให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลก่อนนําไปส่งต่อหรือเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย71 

3.3.6 แผนการดําเนินงานในอนาคต 

เนื่องด้วยข่าวหรือกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่มักขาดการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล 

ที่เชื่อถือได้และอาจถูกบิดเบือนได้ง่าย PBS จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล               

ให้ดียิ่งข้ึน โดยจะคงไว้ซึ่งจุดยืนที่เน้นความถูกต้องของสํานักข่าวที่ดี และจะให้ความมั่นใจว่าเนื้อหาสาระ

ทั้งหมดที่นําเสนอครอบคลุมทัศนะมุมมองหลากหลายรอบด้าน ครบถ้วน และนําเสนออย่างมีความรับผิดชอบ 

นอกจากนี ้ PBS จะเน้นผู ้ผลิตรายการให้ต้องเคารพและคํานึงถึงหลักพันธกิจ แนวทาง และมาตรฐาน 

ในการสร้างสรรค์เน้ือหา โดยงานที่นํามาเสนอจะผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายสาขา 

อาทิ ฝ่ายจัดรายการ ฝ่ายส่งเสริมและจัดการภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ และฝ่ายปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม  

ซ่ึงเปิดรับความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี รวมถึงปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือการนําเสนอเน้ือหาด้วยวิธีใหม่72 

3.4 KBS กับความเป็นสื่อสาธารณะของประเทศเกาหลีใต้ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศเกาหลี (Korean Broadcasting System: KBS) เป็นสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ ก่อต้ังขึ้นในฐานะสถานีวิทยุเมื่อปี ค.ศ. 1927 โดยรัฐบาล

ญี่ปุ่นในเกาหลี และเมื่อก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ KBS จึงเริ่มออกอากาศแพร่สัญญาณ

ภาพโทรทัศน์คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1961 และเร่ิมให้บริการในฐานะส่ือสาธารณะในปี ค.ศ. 197373 

3.4.1 การก่อต้ัง โครงสร้างและภารกิจขององค์กร 

ในปี ค.ศ. 1973 KBS ได้เปลี่ยนสถานะจากสื่อของรัฐบาลเป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะ ภายใต้กฎหมาย Broadcasting Act มีภารกิจ คือ มุ ่งเน้นผลิตรายการที ่มีคุณภาพ ส่งเสริม

 
71 PBS. (2020). News Hours. Retrieved from https://www.pbs.org/newshour/tag/fake-news 
72 PBS. (2020). About PBS. Retrieved from https://www.pbs.org/about/about-pbs/ 
73 KBS. (2020). About KBS. Retrieved from http://about.kbs.co.kr/eng/index.html?sname=kbs&stype=introduce 
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วัฒนธรรม และพัฒนาสังคม รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้กําหนดให้ KBS ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ 

แต่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มท่ี KBS จึงดําเนินการได้อย่างอิสระ  

KBS มีคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive) ซึ ่งประกอบด้วยประธาน รองประธาน  

และกรรมการในแต่ละด้าน จํานวน 13 คน มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทั้งหมด ยกเว้นกรรมการ 

ด้านตรวจสอบ (Auditor General) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการด้านโทรคมนาคมประจําประเทศ

เกาหลีใต้ (Korea Communication Commission: KCC)74 

3.4.2 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

รายได้ส่วนใหญ่ของ KBS มาจากการเก็บค่าธรรมเนียม (License Fee) และรายได้จากการโฆษณา 

รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในปี ค.ศ. 2019 อยู่ที่ 6.705 แสนล้านวอน (ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท)75 

คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากการโฆษณา 2.548 แสนล้านวอน (ประมาณ 7 พันล้าน

บาท) คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้ทั ้งหมด นอกจากนี้ KBS ยังมีรายได้จากทางอื่น ได้แก่ เงินอุดหนุน 

จากรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มการบริการสําหรับผู้พิการ จํานวน 14,600 ล้านวอน หรือประมาณ 400 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ทั้งหมดของ KBS ในปี ค.ศ. 2019 นั้นอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านวอน 

หรือประมาณ 3.7 หม่ืนล้านบาท76 

3.4.3 เน้ือหาของรายการ 

KBS มีจุดเด่นและมีชื่อเสียงในการผลิตรายการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกประเภท อาทิ 

ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ ประเด็นการเมือง สาระบันเทิง ละครและการแสดง รายการเพ่ือ

การศึกษา สารคดีเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ การท่องเที่ยว และรายการกีฬา โดยรายการท่ีได้รับความนิยม

สูงสุด 2 รายการ คือรายการข่าว KBS 1 TV ที่ออกอากาศมาตั้งแต่ ค.ศ. 1961 และรายการละคร KBS Prime 

และ KBS Drama ในส่วนเนื้อหาทางด้านวิทยุ KBS มี 7 ช่องสัญญาณที่ออกอากาศทางวิทยุ อาทิ Radio 1 

ช่องรายการข่าว Radio 2 (Happy FM) ช่องรายการเพลงและบันเทิง FM 1 ช่องรายการเพลงคลาสสิกและ

เพลงพ้ืนเมือง Social Education Service ช่องรายการเพ่ือการศึกษาและสังคม เป็นต้น 

3.4.4 ช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

KBS มีช่องทางการนําเสนอเนื ้อหารายการที ่หลากหลาย อาทิ สถานีโทรทัศน์ภายในประเทศ 

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการผ่านระบบดาวเทียม ดังรูปที่ 3.4 

 
74 KBS. (2020). About KBS. Retrieved from https://english.kbs.co.kr/about/overview_02.html 
75 คํานวณจากค่าเฉล่ียอัตราแลกเปล่ียนเงินวอนในปี 2019 
76 KBS. (2019). 2019 annual report. Retrieved from http://padmin.static.kbs.co.kr/nbroad /2020/7/14/1594687923052_nbroad.pdf 
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นอกจากนี้ KBS ยังมีสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแบบผสม (Digital Multimedia Broadcasting) ที่ถ่ายทอด

สัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีการผลิตเนื้อหาเองเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์และดิจิทัล 

เช่น KBS World (www.world.kbs.co.kr) และ YouTube โดย KBS World จะมีร ูปแบบการให้บริการ 

ในระบบภาษาอังกฤษ และสามารถรับชมได้มากกว่า 54 ล้านครัวเรือน ใน 117 ประเทศท่ัวโลก77 

รูปท่ี 3.4 ตัวอย่างช่องทางการนําเสนอเน้ือหารายการของ KBS 

 

 
ท่ีมา: รวบรวมโดยผู้วิจัย สืบค้นจาก Korean Broadcasting System 2019 Annual Report (เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

3.4.5 การปรับตัวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

KBS ได้มีการปรับโครงสร้างและการดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และได้มีการนําเสนอ

ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบกระจายเสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ (International Broadcasting 

Platform) ผ่านทางสถานี KBS World TV, KBS World 24 TV และ KBS World Radio อีกทั้งยังมีการเพ่ิม

ภาษาในการให้บริการระบบวิทยุเป็น 11 ภาษา77 และเพิ่มคําบรรยายในระบบโทรทัศน์ เพื ่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่ทั ่วโลก ในปี ค.ศ. 2016 ทาง KBS ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรในเชิง

รูปแบบการทํางาน โดยลดการใช้จํานวนคนและทรัพยากรในการผลิตและจัดรายการ 

ในปี ค.ศ. 2018 KBS ได้เสนอตัวและได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมองค์กรสื่อสาธารณะ

นานาชาติ (Public Broadcasters International Conference) ซึ ่งถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างนานาประเทศ สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน และแสดงศักยภาพในเวทีระดับสากล โดยในปีต่อมา 

KBS ได้มีการทําสัญญาการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศรัสเซีย 

ซึ่งทําให้ KBS สามารถถ่ายทอดรายการจากสถานีในประเทศเกาหลีใต้ไปได้ครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกาเหนือ  

และประเทศรัสเซีย โดยรายการที่นําไปออกอากาศนั้นครอบคลุมตั้งแต่ซีรีย์ระดับคุณภาพ รายการวาไรตี้ชั้นนํา 

 
77 KBS World. (2020). Bringing Enhanced Services for Global Audiences. Retrieved from https://english.kbs.co.kr/about/Latest.at.html?No=8008720 
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รายการโชว์และการแข่งขัน รายการเรียนภาษาและวัฒนธรรม และรายการอาหาร เป็นต้น ซึ ่งขณะน้ี 

มีประเทศท่ีมีช่องรายการ KBS ออกอากาศท้ังหมด 32 ประเทศท่ัวโลก78 

3.4.6 แผนการดําเนินงานในอนาคต 
เนื่องจากความสําเร็จจากการขยายตัวในระดับนานาชาติในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา KBS จึงมุ่งเน้น 

ที่จะยกระดับและเพิ่มศักยภาพตัวองค์กรให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีจํานวนมากขึ้น โดยจะพยายาม

เพิ่มช่องทางการนําเสนอข้อมูล โปรแกรมหรือรายการออกอากาศให้มากขึ้น ไม่ใช่เน้นเพียงแค่รายการละคร 

(Drama) แต่จะมีการพัฒนาระบบคําบรรยายให้ครอบคลุมทุกภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะด้วยวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงและการได้รับการยอมรับในวงกว้าง รายการ 

จากประเทศเกาหลีใต้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับประเทศในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งช่องทางนี้เองจะ

เป็นแผนการดําเนินงานหลักในอนาคต79 ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบภาพและเสียงที่มีความละเอียดสูงข้ึน 

อย่างระบบ UHD และพัฒนาแพลตฟอร์มและเน้ือหาออนไลน์อย่างต่อเน่ือง 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบสื่อสาธารณะในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การก่อตั้ง แหล่งรายได้  
การปรับตัวท่ีผ่านมา และการดําเนินงานในอนาคต  

 
78 KBS World. (2020). Bringing Enhanced Services for Global Audiences. Retrieved from https://english.kbs.co.kr/about/Latest.at.html?No=8008720 
79 KBS. (2021). 2019-2021 Medium-to-Long Term Planning. Retrieved from http://open.kbs.co.kr/eng/index.html?sname=?snam=kbs&stype=vision 
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ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบประสบการณ์ของส่ือสาธารณะในต่างประเทศ 
ปร
ะเด
็น  BBC (อังกฤษ) NHK (ญ่ีปุ่น) PBS (สหรัฐฯ) KBS (เกาหลีใต้) 

กา
รก
่อต
ั้ง โ
คร
งส
ร้า
ง  

- ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992  

- ในปัจจุบัน ดําเนินการอยู่ภายใต้กฎหมาย

จัดตั ้ง BBC หรือ Royal Charter ฉบับที่

เก้า 

- มีสถานะเป็นบริษัทสาธารณะ (Public 

Corporation) 

- บริหารด้วยคณะกรรมการบริหาร 12 คน

ที่รัฐบาลขึ้นทูลเกล้าให้สมเด็จพระราชิน ี

- กํากับดูแลโดย Ofcom 

- ก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1926 จากการควบ

รวม 3 สถานีกระจายเสียง 

- เป็นสื ่อสาธารณะแห่งเดียวในประเทศ

ญี่ปุน่ 

- ขับเคลื ่อนโดยกลไกหลัก 3 ส่วน คือ 

คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก่อตั้งในป ีค.ศ. 1969 

- เป ็นองค์กรเอกชนที ่ไม ่แสวงผลกําไร  

และเป็นองค์กรสมาชิกที ่ประกอบด้วย

สถาน ีโทรท ัศน ์ 350 สถาน ี ใน 50 รัฐ 

ทัว่ประเทศ 

- บริหารโดยคณะกรรมการจํานวน 27 คน 

ที ่ทําหน้าที ่ก ําหนดนโยบายและทิศทาง 

ขององค์กร 

- ก ่อต ั ้ งข ึ ้นในฐานะสถาน ีว ิทย ุ เม ื ่อปี  

ค .ศ . 1927 และเร ิ ่มแพร่ส ัญญาณภาพ

โทรทัศน์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1961 

- เริ ่มให้บริการในฐานะสื ่อสาธารณะใน 

ปี ค.ศ. 1973 

- ม ีคณะกรรมการบร ิหาร  13 คน  ซึ่ ง 

ส ่ ว น ห นึ่ ง ไ ด ้ ร ั บ ก า ร แ ต ่ ง ต ั ้ ง โ ด ย

ประธานาธิบดี และอีกส่วนหนึ่งได้รับการ

แต ่ ง ต ั ้ ง โ ด ยคณะกร รม า ธ ิ ก า รด ้ า น

โทรคมนาคมของประเทศเกาหลีใต ้

แห
ล่ง
รา
ยได
้ 

- รายได้หลักมาจากการเก็บค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตจากประชาชนที่มีเครื่องรับวิทยุ

โทรทัศน ์

- รายได้อ ีกส่วนมาจากรายได้ของ BBC 

Studios, BBC Studioworks แล ะ  BBC 

Global News Limited 

- รายได ้ เก ือบท ั ้งหมดมาจากการเก็บ

ค ่าธรรมเนียมการร ับชมจากครัวเร ือน 

และองค์กรธุรกิจ ซึ ่งแบ่งออกเป็นอัตรา

ส ําหร ับส ัญญาณแบบภาคพื ้นด ิน และ 

แบบดาวเทียม 

 

- เงินทุนมาจากหลายแหล่ง เช่น บริษัทเพื่อ

การกระจายเสียงสาธารณะ สถานีโทรทัศน์

สมาชิก องค์กรธุรกิจ มูลนิธิ เงินอุดหนุน

จ า ก ร ั ฐ บ า ล  แ ล ะ เ ง ิ น บ ร ิ จ า ค 

จากผูช้ม 

-รายได ้จากการโฆษณาจะท ําได ้ เพ ียง

เว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้น ส่วนกรณีโทรทัศน์

จะทําได้เพียงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

รายการ 

- ร า ย ไ ด ้ ส ่ ว น ใ หญ ่ ม า จ า กก า ร เ ก็ บ

ค่าธรรมเนียม และรายได้จากการโฆษณา  

- ยังม ีรายได ้ในช ่องทางอ ื ่น เช ่น เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลเพื ่อเพิ ่มการบริการ

สําหรับผู้พิการ 
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ปร
ะเด
็น  BBC (อังกฤษ) NHK (ญ่ีปุ่น) PBS (สหรัฐฯ) KBS (เกาหลีใต้) 

เนื้อ
หา

 

- นําเสนอรายการทุกประเภททั้งสาระและ

บันเทิง โดยส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตเอง 

- มีช่องรายการโทรทัศน์ 7 ช่อง ที่นําเสนอ

รายการแตกต่างกัน  

- ม ีช ่ อ งทางว ิทย ุอ ี ก  10 สถานี  และ

แพลตฟอร์มการนําเสนอทางออนไลน์  

อีก 2 ช่อง 

- ผลิตรายการด้วยตนเอง โดยรายการที่

ได้รับความนิยมสูงสุดคือ รายการข่าว 

- มีสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศ 6 สถานี 

และสถานีวิทยุ 3 สถานี โดยแต่ละสถานีมี

การนําเสนอเนื้อหารายการที่แตกต่างกัน 

- มีรายการเนื้อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

เน ื ้อหาสาระเก ี ่ยวก ับประว ัต ิศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และความบันเทิง 

- จุดเด่น คือ การนําเสนอเนื้อหาทางการ

ศ ึกษาส ําหร ับเด ็กก ่อนว ัยเร ียนจนถึง

ระดับอุดมศึกษา โดยจะให้ความรู ้อย่าง

กลมกลืนกับการรับสื่อในชีวิตประจําวัน 

- ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกประเภท อาทิ 

ข่าว ละครและการแสดง รายการเพื่อ

การศ ึกษา  สารคด ี เก ี ่ ยวก ับประเทศ 

การท่องเที่ยว และรายการกีฬา 

- รายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2 อันดับ

แรก คือรายการข่าว กับรายการละครและ

การแสดง 

 

กา
รป
รับ
ตัว

 5 
ป ี
ที่ผ
่าน
มา

 

- ความท้าทาย: การเข้ามามีบทบาทของสื่อ

สังคมออนไลน์ และการแข่งขันกันครอง

พื้นที่บนหน้าจอทําให้ทุกสื่อต้องปรับตัว  

- สัดส่วนค่าธรรมเนียมที่สามารถเก็บได้

น้อยลง และแนวโน้มที ่ร ัฐบาลจะตัดเงิน

อุดหนุน 

- ให้ความสําคัญกับสื่อออนไลน ์ 

- เพ ิ ่ มบร ิ การท ี ่ ท ํ า ราย ได ้ ผ ่ าน  BBC 

Studios, BBC Studioworks แล ะ  BBC 

Global News Limited 

- ความท้าทาย: เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ

สังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการบริโภค

สื่อที่เปลีย่นแปลงไปของคนแต่ละช่วงวัย 

- ทําวิจัยและพัฒนาเรื ่องเทคโนโลยีที ่มี

ความละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง  

- พ ัฒนาแอปพล ิ เคชั่ น  NHK WORLD 

JAPAN  

- ให้ความสําคัญมากขึ้นกับรายการเนื้อหา

ท้องถิ่น 

- ความท้าทาย:  การแพร่ระบาดของข่าว

ปลอม การบิดเบือนข่าว และความปั่นป่วน

ทางเทคโนโลย ี

- เพิ่มส่วนขยายบนเว็บไซต์ www.pbs.org 

ข ึ ้ นมา เพ ื ่ อกรองข ่ าวสารและข ้อมูล

โดยเฉพาะ  เพ ื ่อให ้ผ ู ้บร ิ โภคสามารถ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนําไป

เผยแพร่ต่อ 

- ปรับโครงสร้างและการดําเนินงานโดยใช้

เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมากขึ ้น รวมทั ้งมีการ

นําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบกระจาย

เสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ  

- เพิ่มภาษาในการให้บริการระบบวิทยุเป็น 

11 ภาษา และเพิ ่มคําบรรยายในระบบ

โทรทัศน ์ 

- ปรับโครงสร้างองค์กรในเช ิงร ูปแบบ 

การท ํ า ง าน  โ ดยลดจ ํ าน วนคนและ

ทรัพยากรในการผลิตและจัดรายการ 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สร ้าง เคร ือข ่ายระหว่างสถาบ ัน  และ 

แสดงศักยภาพในเวทีระดับสากล 
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ปร
ะเด
็น  BBC (อังกฤษ) NHK (ญ่ีปุ่น) PBS (สหรัฐฯ) KBS (เกาหลีใต้) 

แผ
นง
าน
ใน
อน
าค
ต  

- วางเป้าหมายประหยัดต้นทุนให้ได้อย่าง

น้อย 80 ล้านปอนด์ ภายในปี ค.ศ. 2022  

- เตรียมพร้อมในการปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม ่ โดยการทบทวนจํานวนผู้ส ื ่อข ่าว  

และปรับลดพนักงานที ่สถานีว ิทย ุและ

สถานีโทรทัศน์  

- มีแผนพจิารณาปิดสถานที่ทํางานบางส่วน

ในกรุงลอนดอน และย้ายงานบางส่วนไป

เมื่องอื่น 

- มีการวางแผนใช้มหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเป็นรายการถ่าย

สอดสําคัญ 

- พิจารณาปรับปรุงสถานีที ่โอซาก้าเพื่อ

เป็นทางเลือกในการย้ายสํานักงานใหญ ่

- มุ่งเน้นพัฒนากลไกการตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล และให้ความมั ่นใจว่า

เนื ้อหาสาระที ่นําเสนอครอบคลุมทัศนะ

มมุมองหลากหลายรอบด้าน และครบถ้วน 

- เน้นให้ผู้ผลิตรายการเคารพและคํานึงถึง

หลักพันธกิจ แนวทาง และมาตรฐานใน

การสร้างสรรค์เนื้อหา โดยงานที่นํามาเสนอ

จะผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการ 

- ปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอเนื้อหา

ด้วยวิธีใหม่ 

- มุ่งเน้นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพตัว

องค์กรให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่

มีจํานวนมากขึ้น  

- พัฒนาระบบคําบรรยายให้ครอบคลุมทุก

ภาษาในภูม ิภาคเอเชียตะวันออก และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

- พัฒนาระบบ UHD  

- พัฒนาแพลตฟอร์มและเนื้อหาออนไลน์

อย่างต่อเนื่อง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อสาธารณะในต่างประเทศจํานวน 4 กรณี ได้แก่ BBC 

NHK PBS และ KBS จะเห็นได้ว่า สื่อสาธารณะหลายรายทั้ง BBC NHK และ KBS มีรายได้หลักจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับชม (License fee) เนื ่องจากมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลและมีความรับผิดรับชอบ 
(accountability) ต่อประชาชนซึ ่งเป็นผู ้ชมผู ้ฟัง อย่างไรก็ดี แนวโน้มจํานวนประชากรและโทรทัศน์ 

ที ่เร ิ ่มชะลอตัวได้ก่อให้เกิดความท้าทายต่อแหล่งรายได้ดังกล่าว สื ่อสาธารณะอย่าง BBC และ KBS  

มีการหารายได้จากการโฆษณาและให้บริการที ่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงการปรับลดต้นทุนการดําเนินงาน  
เช่น การพิจารณาลดจํานวนบุคลากร หรือย้ายสํานักงานออกจากเมืองหลวงท่ีมีอัตราค่าครองชีพสูง  

อีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การเน้นให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งก็เป็นการตอบสนองต่อ
ความท้าทายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ท ําให้พฤติกรรมบริโภคข่าวสารของประชาชนเปลี ่ยนไป  
ในขณะเดียวกัน สื่อออนไลน์ที ่เข้าถึงประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ถูกตั ้งคําถามเรื ่องความถูกต้อง 
ของข้อมูล นําไปสู่อีกหน่ึงความท้าทายสําคัญของส่ือสาธารณะ คือ ข่าวลวง และการบิดเบือนข้อมูล  

สื่อสาธารณะอย่าง BBC NHK และ KBS มีนโยบายขยายบริการออกนอกประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นแผน
ในการหารายได้เพิ่ม เช่น การโฆษณาในสื่อออนไลน์ของ BBC และยังเป็นการทําหน้าที่ของสื่อสาธารณะใน 
การให้ข้อมูล ความรู ้ และความบันเทิง (to inform, educate, and entertain) ซึ ่งไม่ได้จํากัดเฉพาะ
ภายในประเทศเท่าน้ัน  

อน่ึง ความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะไม่ได้หมายความว่าสื่อสาธารณะจะไม่ถูกกํากับหรือตรวจสอบ 
กรณีศึกษาสื่อสาธารณะทั้ง 4 กรณีพบว่า สื่อสาธารณะถูกกํากับและตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เช่น KBS มีกรรมการด้านตรวจสอบ (Auditor General) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการด้าน
โทรคมนาคมประจําประเทศเกาหลีใต้ (Korea Communication Commission: KCC) อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารองค์กรด้วย    
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บทที่ 4 ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

บทที่ 4 นําเสนอผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะ
ในอนาคต โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ การรวบรวมและคัดกรองข้อมูล คุณลักษณะทาง
ประชากร การดําเนินงานท่ีผ่านมาของไทยพีบีเอส และคาดหวังต่อส่ือสาธารณะในอนาคต 

4.1 การรวบรวมและคัดกรองขอ้มูล 
ภายหลังที ่ได้รับอนุมัติการใช้แบบสอบถามสําหรับการสํารวจความคิดเห็นประชาชน ผู ้วิจัยได้

ดําเนินการกระจายแบบสอบถามทั้งแบบออนไลน์และแบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.1  

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะผู้วิจัยเลือกเก็บแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง www.surveymonkey.com เป็นหลัก  
โดยอาศัยการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หน้าสื่อออนไลน์ของ TDRI 

และไทยพีบีเอสช่วยประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคช่ันไทยพีบีเอส  
เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 

อนึ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักว่าแบบสอบถามแบบออนไลน์อาจไม่สามารถเข้าถึงประชากรทุกกลุ่มใน
ประเทศได้ จึงดําเนินการเก็บแบบสอบถามรูปแบบกระดาษผ่านการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อม
ซองส่งกลับ การเข้าร่วมงานของไทยพีบีเอส และการลงพื้นท่ี โดยพิจารณาเลือกพื้นที่จากข้อมูลสถิติการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละจังหวัด และเป็นพ้ืนท่ีท่ียินยอมให้เข้าไปเก็บข้อมูล 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดการเก็บข้อมูล 

วันที ่ รายละเอียดการเก็บข้อมูล 
9 ตุลาคม 2563 เริ่มเก็บแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน www.surveymonkey.com 
26 ตุลาคม 2563 เริ่มส่งแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษผ่านทางไปรษณีย ์
28 ตุลาคม 2563 เริ่มส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง email 

1 พฤศจิกายน 2563 Thai PBS เริ่มการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น           
แอปพลิเคชัน่ไทยพีบีเอส เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร ์

3 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้วิจัยเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
9 มกราคม 2564 ปดิรับแบบสอบถามทุกช่องทาง 

ผลการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564  

(รวมระยะเวลาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 3 เดือน) จํานวน 11,757 ชุด แบ่งเป็นแบบสอบถามในรูปแบบ
กระดาษจํานวน 8,002 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์จํานวน 3,755 ชุด (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2564 

รูปแบบการเก็บข้อมูล จํานวน (ชุด) ร้อยละ 
แบบสอบถามกระดาษ 8,002 68.06 
แบบสอบถามออนไลน์ 3,755 31.94 
ทั้งหมด 11,757 100.00 

คณะผู้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองแบบสอบถามเพื่อใช้สําหรับการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน 
ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1: คัดกรองแบบสอบถามที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ออก เช่น อายุของผู้ตอบตํ่ากว่า 15 ปี หรือ
แบบสอบถามท่ีทําโดยบุคคลเดียวกัน (เช่น มี IP address เดียวกัน และตอบเหมือนกันทุกข้อ)  

ขั้นตอนที่ 2: คัดกรองแบบสอบถามที่ตอบคําถามคุณลักษณะทางประชากรไม่ครบถ้วนออก เนื่องจาก 
ทําให้ไม่สามารถอธิบายความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรตามเกณฑ์ได้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 3: คัดกรองแบบสอบถามที่ตอบคําถามน้อยกว่า 1 ใน 3 ของข้อคําถาม โดยมีหลักการ 
พิจารณา ดังน้ี 

• คัดออก ถ้าตอบ “รู้จักไทยพีบีเอส” แล้วตอบคําถามน้อยกว่า 7 ข้อจาก 20 ข้อ 

• คัดออก ถ้าตอบ “ไม่รู้จักไทยพีบีเอส” แล้วตอบคําถามน้อยกว่า 5 ข้อจาก 13 ข้อ 

มีแบบสอบถามที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และถูกคัดออกจํานวน 1,222 ชุด ทําให้เหลือแบบสอบถาม 
ท่ีจะนํามาวิเคราะห์ท้ังส้ิน 10,535 ชุด โดยรายละเอียดแสดงไว้ในตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 การคัดเลือกแบบสอบถามสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

การคัดเลือกแบบสอบถามสําหรับการวเิคราะห์ผล จํานวนที่ตัด (ชุด) จํานวนทั้งหมดที่เหลือ (ชุด) 
จํานวนแบบสอบถามทัง้หมดที่รวบรวมได้ - 11,757 
ขั้นที่ 1: แบบสอบถามที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์ 55 11,702 
ขั ้นที ่ 2: แบบสอบถามที ่ตอบในส่วนที ่ 1 คุณลักษณะทาง
ประชากร ไม่สมบูรณ ์

677 11,025 

ขั้นที่ 3: แบบสอบถามที่ตอบในส่วนที่ 2 และ 3 น้อยกว่า 1  
ใน 3 ของข้อคําถาม 

490 10,535 

จํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห ์ - 10,535 
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4.2 คุณลักษณะทางประชากร 
การนําเสนอในหัวข้อนี ้ประกอบด้วย 6 ประเด็น ที่เกี ่ยวข้องกับคุณลักษณะทางประชากรของ 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศสภาพ อายุ จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด 
และความมีส่วนเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

4.2.1 เพศสภาพ 

กลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 6,101 คน (ร้อยละ 57.91 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั ้งหมด) รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 4,211 คน (ร้อยละ 39.97) ผู ้ที ่ไม่ประสงค์ระบุ 

เพศสภาพ 125 คน (ร้อยละ 1.19) และเพศสภาพอ่ืน จํานวน 98 คน (ร้อยละ 0.93) (รูปที ่ 4.1) และ 
เมื่อพิจารณาประเด็นเพศสภาพ ร่วมกับช่องทางการตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิงมีสัดส่วนในการตอบ
ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 32.21 ของผู้ตอบที่เป็นเพศหญิงตอบแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์) (รูปท่ี 4.2) 

รูปท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศสภาพ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห)์ 

รูปท่ี 4.2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงและชาย จําแนกตามช่องทางการตอบ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่เป็นเพศหญิง = 6,101, เพศชาย = 4,211 

ชาย,  4,211 , 40% หญิง,  6,101 , 58% 

เพศสภาพอื่น,  98 , 
1% 

ไม่ประสงค์จะระบุ,  
125 , 1% 

ออนไลน,์  
1,965 , 
32% 

กระดาษ,  
4,136 , 
68% 

เพศหญิง 

ออนไลน์,  
1,240 , 
29% 

กระดาษ,  
2,971 , 
71% 

เพศชาย 
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4.2.2 ช่วงอายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี (3,115 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.57  

ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด) รองลงมาเป็นคนในช่วงอายุ 30-39 ปี (1,969 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.69) 

(รูปที ่ 4.3) หากพิจารณาช่วงอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับโครงสร้างประชากรไทย  
พ.ศ. 256280 พบว่า มีสัดส่วนที ่ใกล้เคียงกัน เมื ่อวิเคราะห์ประเด็นช่วงอายุแยกตามช่องทางการตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มประชากรที่มีอัตราการตอบแบบกระดาษมากที่สุด คือ กลุ่มคนอายุ 80 ปีขึ้นไป  
(ร้อยละ 93.33 ของประชากรในช่วงอายุเดียวกันท่ีตอบแบบสอบถาม) (รูปท่ี 4.4) 

 

รูปท่ี 4.3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห์) 

 
80 อ้างอ ิงโครงการประชากรไทย จําแนกตามอายุ พ .ศ . 2562 จาก สถิต ิประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สํานักงานสถิต ิแห่งชาติ สืบค้นจาก 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500

90 ปีข้ึนไป 

80-89 ปี 

70-79 ปี 

60-69 ปี 

50-59 ปี 

40-49 ปี 

30-39 ปี 

20-29 ปี 

15-19 ปี 

ชาย หญิง เพศสภาพอื่น ไม่ประสงค์จะระบุ 

934 (8.87%) 
3,115 (29.57%) 

1,969 (18.69%) 
1,917 (18.20%) 

1,580 (15.00%) 

806 (7.65%) 
179 (1.70%) 

30 (0.28%) 
5 (0.05%) 
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รูปท่ี 4.4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามช่วงอายุ จําแนกตามช่องทางการตอบแบบสอบถาม 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 934, 20-29 ปี = 3,115, 30-39 ปี = 1,969, 40-49 ปี = 1,917, 50-59 ปี = 1,580, 60-69 ปี = 806, 
70-79 ปี = 179, 80-89 ปี = 30, 90 ปีขึ้นไป = 5 

4.2.3 จังหวัดท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

ผู ้ตอบแบบสอบถามกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู ่ในกรุงเทพฯ (3,548 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.68  

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2562) ที่ระบุว่า ฐานผู้ชมของไทยพีบีเอส 
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล81 

หากพิจารณาระดับภูมิภาค82 พบว่า ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด 
(2,438 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.14 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด) รองลงมาเป็นภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 14.46 และร้อยละ 12.50 ตามลําดับ) ภาคตะวันออกมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวนน้อยที่สุด (448 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25) (รูปที่ 4.5) อนึ่ง ในการเก็บแบบสอบถามนี้มีตัวแทนของ
ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ุจํานวน 58 คน รวมอยู่ด้วย 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพื้นที่พักอาศัยในปัจจุบันร่วมกับประเด็นช่องทางในการตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยในกรุงเทพฯ ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด 
(1,573 คน หรือร้อยละ 44.33 ของผู้ตอบที ่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ทั้งหมด) ขณะที ่ภาคเหนือมีสัดส่วน 
การตอบผ่านช่องทางออนไลน์น้อยท่ีสุด (รูปท่ี 4.6) 

 

 
81 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2562). 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล: บทเรียน และ การเปล่ียนแปลง. สืบค้น
จาก http://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/621100000001.pdf 
82 อ้างอิงการแบ่งภูมิภาค และจังหวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยตามประกาศอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ภายใต้การกําหนดของคณะกรรมการภูมิศาสตร์
แห่งชาติเม่ือปี พ.ศ. 2521 ซ่ึงแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา  
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รูปท่ี 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาคท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห์) 
 

รูปท่ี 4.6 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามภูมิภาคท่ีพักอาศัย จําแนกตามช่องทางท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกรุงเทพฯ = 3,548, ภาคกลาง = 2,438, ภาคเหนือ = 1,523, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,317, ภาคใต้ = 803, ภาคตะวันตก = 458, 
ภาคตะวันออก = 448 

4.2.4 อาชีพหลัก 

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกอาชีพหลักเพียงหนึ่งข้อ โดยพิจารณาจากอาชีพที่ใช้จํานวนชั่วโมง
ทํางานที่ยาวนานที่สุดในหนึ่งสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (2,167 คน 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 20.57 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม) รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา และพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 18.63 และ ร้อยละ 13.70 ตามลําดับ) (รูปท่ี 4.7)  

หากพิจารณา 5 อาชีพที่มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุด พบว่า พนักงานเอกชนเป็นกลุ่มที่ตอบ
แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 44.98 ของพนักงานบริษัทเอกชนทั้งหมด) ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที ่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเป็นกลุ ่มที ่มีสัดส่วนในการตอบแบบสอบถาม 
ผ่านช่องทางกระดาษมากที่สุด (ร้อยละ 80.05 ของผู้ตอบที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวทั้งหมด) 
(รูปท่ี 4.8) 

รูปท่ี 4.7 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการประกอบอาชีพหลัก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห)์ 
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รูปท่ี 4.8 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามใน 5 อาชีพท่ีมีการตอบสูงสุด จําแนกตามช่องทางการตอบ 

 
หมายเหต ุ :  จ ํานวนผ ู ้ ตอบท ี ่ประกอบอาช ีพเจ ้ าหน ้าท ี ่ ในหน ่วยงานร ัฐ  = 2,167, น ักเร ียน/น ักศ ึกษา  = 1,963, พน ักงานบร ิษ ัทเอกชน  = 1,443,  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว = 1,173 และอาชีพอิสระ = 856 

4.2.5 ระดับการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี (3,493 คน หรือร้อยละ 
33.16 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) รองลงมาเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ 
ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา (ร้อยละ 24.23 และร้อยละ 12.93 ตามลําดับ) (รูปที่ 4.9) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2562) พบว่า ประชากรไทยวัยแรงงานส่วนมากสําเร็จการศึกษาในระดับ 
ต่ํากว่าอุดมศึกษา (46.12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.53 ของจํานวนกําลังแรงงานท้ังประเทศ)83 

ทั้งนี้ ความไม่สอดคล้องดังกล่าวอาจเป็นผลจากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผ่านช่องทางออนไลน์จํานวนมากมีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยร้อยละ 42.74 ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตอบผ่านช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 65.30 ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ ร้อยละ 74.74 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก (รูปท่ี 4.10) 

 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอสจํานวนมากยังเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา เช่น ระดับปริญญาตรี 2,459 คน หรืออาจกล่าวได้ว่าในกลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีจะมีผู้รู้จักและติดตามไทยพีบีเอสสูงถึงร้อยละ 70.7 และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยผู้ที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอสท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโท มีจํานวน 903 คน 
(ร้อยละ 75.50 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด) และปริญญาเอก 

 
83 สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษาที ่ส ําเร็จ และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562. สืบค้นจาก 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx 

25.98%
33.93%

44.98%

19.95%
31.31%

74.02%
66.07%

55.02%

80.05%
68.69%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ 

ออนไลน ์ กระดาษ 



 

61 

 

จํานวน 153 คน (ร้อยละ 78.87) (รูปที ่ 4.11) ทั ้งนี ้ มีแนวโน้มว่าสัดส่วนคนไทยท่ีสําเร ็จการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น84 ดังนั้น ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเหล่านี้จึงอาจเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในอนาคตของไทยพีบีเอสท่ีควรรับฟังความคาดหวังต่อบทบาทและหน้าท่ีของส่ือสาธารณะในอนาคต 
 

รูปท่ี 4.9 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห์) 

 
84 Global Change Data Lab. (2015). Population breakdown by highest level of education achieved for those aged 15+, Thailand, 1970 to 2050. 
Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/population-breakdown-by-highest-level-of-education-achieved-for-those-aged-15-
in?time=earliest..latest&country=~THA 
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รูปที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  และช่องทาง

การตอบ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก = 194, ปริญญาโท = 1,196, ปริญญาตรี = 3,493, ปวช./ปวส./อนุปริญญา = 1,362, มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย = 2,553, มัธยมศึกษาตอนต้น = 716, ประถมศึกษา = 847, ต่ํากว่าประถมศึกษา = 93, การศึกษานอกระบบ/เรียนเองท่ีบ้าน = 59, การศึกษาอ่ืนๆ = 22 

รูปท่ี 4.11 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักและติดตามไทยพีบีเอส จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก = 194, ปริญญาโท = 1,196, ปริญญาตรี = 3,478, ปวช./ปวส./อนุปริญญา = 1,353, มัธยมศึกษาตอน
ปลาย = 2,539, มัธยมศึกษาตอนต้น = 712, ประถมศึกษา = 837, ต่ํากว่าประถมศึกษา = 92, การศึกษานอกระบบ/เรียนเองท่ีบ้าน = 59, การศึกษาอ่ืนๆ = 22 
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4.2.6 ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไทยพีบีเอสในฐานะผู้ชมและผู้ฟัง (8,121 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 77.09 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม) เป็นผู ้ผลิตรายการจํานวน 79 คน (ร้อยละ 0.75) และเป็น 
ภาคีเครือข่ายหรือองค์กรพันธมิตรของไทยพีบีเอส 154 คน (ร้อยละ 1.46) (รูปที่ 4.12) อนึ่ง คําถามนี้สามารถ
ตอบได้มากกว่าหน่ึงตัวเลือก  

หากพิจารณากลุ่มผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย/องค์รพันธมิตรร่วมกับประเด็นเพศสภาพ พบว่า 
ผู้ผลิตรายการที่เกี ่ยวข้องกับไทยพีบีเอสเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย (จํานวน 38 คน หรือร้อยละ 48.10  

ของผู้ผลิตรายการทั้งหมด) ขณะที่ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรส่วนมากเพศหญิง (จํานวน 89 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.79 ของภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรท้ังหมด) (รูปท่ี 4.13)  

หากพิจารณาร่วมกับมิติช่วงอายุ พบว่าผู้ผลิตรายการจํานวนมากเป็นกลุ่มคนอายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 
31.65 ของผู้ตอบที่เป็นผู้ผลิตรายการท้ังหมด) ขณะท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร 
เป็นกลุ่มคนในช่วงอายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 33.12 ของผู้ตอบที่เป็นภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรทั้งหมด)  
(รูปท่ี 4.14) 

ผู้ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับไทยพีบีเอสเกือบ 1 ใน 3 เป็นคนที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 30.38 

ของผู้ผลิตรายการทั้งหมด) ขณะที่กลุ่มที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือองค์กรพันธมิตรส่วนมากอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 
รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปท่ี 4.15) 

 

รูปท่ี 4.12 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความมีส่วนเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห)์ 
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รูปท่ี 4.13 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย จําแนกตามเพศ 

 
*คําถามขอ้นี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่เป็นผู้ผลิตรายการ = 79, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 154 

 

รูปท่ี 4.14 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย จําแนกตามช่วงอายุ 

 
*คําถามขอ้นี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่เป็นผู้ผลิตรายการ = 79, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 154 
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รูปท่ี 4.15 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย จําแนกตามพ้ืนท่ี 

 
*คําถามข้อนีส้ามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่เป็นผู้ผลิตรายการ = 79, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 154 
 

4.3 การดําเนินงานที่ผ่านมาของไทยพีบีเอส (ทิศทางและรูปแบบการปรับตัว) 
หัวข้อน้ีนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของไทยพีบีเอส ทิศทาง และรูปแบบการปรับตัว

ในช่วงที่ผ่านมา โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ ด้านการตอบวัตถุประสงค์ คุณค่า และ
ขอบเขตการทํางานของไทยพีบีเอส ด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และด้านธรรมาภิบาลขององค์กร 

4.3.1 ด้านการตอบวัตถุประสงค์ คุณค่า และขอบเขตการทํางานของไทยพีบีเอส  

ก. การรู้จักไทยพีบีเอส 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักไทยพีบีเอส (จํานวน 9,117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.54 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) (รูปที่ 4.16) และในประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า มีผู้รู้จักไทยพีบีเอส 44 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 75.86 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท้ังหมด 

หากพิจารณาตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามในทุกช่วงวัย
รู้จักไทยพีบีเอส โดยประชาชนที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่รู ้จักไทยพีบีเอสมากที่สุด (ร้อยละ 
88.80 ของกลุ่มคนอายุ 50-59 ปีทั้งหมด) รองลงมาเป็นกลุ่มคนอายุ 60-69 ปี (รูปที่ 4.17) สอดคล้องกับ
รายงาน “5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล: บทเรียน และ การเปลี ่ยนแปลง” ของสํานักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2562) ที่ระบุไว้ว่าฐานผู้ชมของช่อง 
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ไทยพีบีเอสส่วนใหญ่จะเป็นคนในช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป85 และหากพิจารณาร่วมกับมิติด้านระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษารู้จักไทยพีบีเอสมากกว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษา 
ในระดับอื ่น โดยผู้ที ่สําเร็จระดับปริญญาเอกจะรู ้จ ักไทยพีบีเอสมากที ่สุด (ร้อยละ 97.42 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท้ังหมด) (รูปท่ี 4.18) 

เมื่อพิจารณาประเด็นการรู้จักไทยพีบีเอสร่วมกับประเด็นอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มข้าราชการเกษียณเป็นกลุ่มท่ีมีผู้รู ้จักไทยพีบีเอสมากท่ีสุด (ร้อยละ 95.93 ของ
ผู ้ตอบที ่เป็นข้าราชการเกษียณทั ้งหมด) ตามมาด้วยผู ้ที ่ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น หมอ และวิศวกร  
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนคนที่ไม่รู้จักไทยพีบีเอสมากที่สุด 
(ร้อยละ 40.54 ของผู้ตอบท่ีเป็นหาบเร่ แผงลอยท้ังหมด) (รูปท่ี 4.19)  

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ประเด็นการรู้จักไทยพีบีเอสร่วมกับมิติเชิงพื้นท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคกลางเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนผู้ท่ีรู้จักไทยพีบีเอสมากที่สุด ขณะที่ผู้ตอบที่พักอาศัยใน
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนท่ีไม่รู้จักไทยพีบีเอสสูงสุด (รูปท่ี 4.20) 

รูปท่ี 4.16 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรู้จักไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,535 (100% ของจํานวนแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห)์ 

 
85 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2562). 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล: บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง. สืบค้น
จาก http://broadcast.nbtc.go.th /data/academic/file/621100000001.pdf 
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รูปท่ี 4.17 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 934, 20-29 ปี = 3,115, 30-39 ปี = 1,969, 40-49 ปี = 1,917, 50-59 ปี = 1,580, 60-69 ปี = 806, 
70-79 ปี = 179, 80-89 ปี = 30, 90 ปีขึ้นไป = 5 

 

รูปท่ี 4.18 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก = 194, ปริญญาโท = 1,196, ปริญญาตรี = 3,493, ปวช./ปวส./อนุปริญญา  
= 1,362, มัธยมศึกษาตอนปลาย = 2,553, มัธยมศึกษาตอนต้น = 716, ประถมศึกษา = 847, ตํ่ากว่าประถมศึกษา = 93, การศึกษานอกระบบ/
เรียนเองที่บ้าน = 59, การศึกษาอื่นๆ = 22 
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รูปท่ี 4.19 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักและไม่รู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู ้ตอบที ่เป็นกลุ ่มข้าราชการเกษียณ = 246, วิชาชีพ เช่น หมอ วิศวกร = 158, พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร = 161, พนักงานบริษัท 
เอกชน = 1,443, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ = 95.93%, หาบเร่ แผงลอย = 37, รับจ้างในโรงงาน = 144, รับจ้างทั่วไป = 766, ไม่มีงานทํา/ว่างงาน = 319, เกษตรกร/
ปศุสัตว์/ประมง = 431 

 

รูปท่ี 4.20 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามความรู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามภูมิภาคท่ีพักอาศัย 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกรุงเทพฯ = 3,548, ภาคกลาง = 2,438, ภาคเหนือ = 1,523, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,317, ภาคใต้ = 803, ภาคตะวันตก = 458, 
ภาคตะวันออก = 448 

ข. ช่องทางท่ีรู้จักไทยพีบีเอส 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักไทยพีบีเอสผ่านช่องทางโทรทัศน์ (8,582 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
94.73 ของผู้ตอบข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นการรู้จักผ่านเฟซบุ๊กและยูทูบ (ร้อยละ 31.67 และร้อยละ 22.22 
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ตามลําดับ) (รูปที่ 4.21) ขณะที่มีคนตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอส
จัดเพียง 368 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.06 ของผู ้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว นอกจากนี ้ย ังพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู ้จักไทยพีบีเอสผ่านช่องทางทวิตเตอร์ ไลน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอส 
จัด เป็น 3 กลุ่มที่มีสัดส่วนการตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์มากกว่ารูปแบบกระดาษ (รูปที่ 4.22) 

นอกจากนั้น หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มคนที่รู้จักไทยพีบีเอสผ่านช่องทางโทรทัศน์อย่างเดียวตามช่วงอายุ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนการตอบรู้จักไทยพีบีเอสผ่านช่องทางโทรทัศน์
อย่างเดียวมากกว่าคนช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.23) 

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยภายใต้โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อผลผลิตการนําเสนอข่าว รายการ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2562  

ที่จัดทําโดย Market Support ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ผู้ที่รับชมช่องไทยพีบีเอสมีการเข้าถึงประเภทของ 
ส่ือเพื่อรับข่าวสาร สาระ ความบันเทิง ผ่านช่องทาง โทรทัศน์/โทรทัศน์ออนไลน์เป็นอันดับแรก ตามมาด้วย 
เฟซบุ๊ก และยูทูบ ตามลําดับ 
รูปท่ี 4.21 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่องทางการรู้จักไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,058 (85.98% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
 

 

 

 

 

94.74%

31.67%
22.22%

10.87% 9.27% 7.61% 7.19% 6.58% 5.71% 4.99% 4.17% 4.06% 1.61%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

โท
รท
ัศน

 ์
เฟ
ซบุ๊
ก 

ยูท
ูบ 

เว็บ
ไซ
ต์ไ
ทย
พีบ
ีเอ
ส 

ไล
น ์

ทว
ิตเ
ตอ
ร์ 

แอ
ปพ
ลิเ
คช
ันไ
ทย
พีบี
เอ
ส 

วิท
ยุอ
อน
ไล
น ์

เว็บ
ไซ
ต์/แ
อป
พลิ
เค
ชั่น
อื่น

 

ส่ือ
ปร
ะช
าส
ัมพ
ันธ
์ภา
ยน
อก

 

อิน
สต
าแ
กร
ม 

กา
รเข้
าร
่วม
กิจ
กร
รม
ที่ไ
ทย
พีบี
เอ
สจ
ัด 

ต๊ิก
ต๊อ
ก 



 

70 

 

รูปท่ี 4.22 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามตามช่องทางการรู้จัก จําแนกตามช่องทางการตอบแบบสอบถาม 

*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนคําตอบที่รู้จักผ่านสื่อโทรทัศน์ = 8,582, เฟซบุ๊ก = 2,869, ยูทูบ = 2,013, ทวิตเตอร์ = 689,  
ไลน์ = 840, แอปพลิเคช่ันไทยพีบีเอส = 651, เว็บไซต์ไทยพีบีเอส = 985, การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีไทยพีบีเอสจัด (On ground) = 368 

 

รูปท่ี 4.23 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสผ่านส่ือโทรทัศน์อย่างเดียว จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 934, 20-29 ปี = 3,115, 30-39 ปี = 1,969, 40-49 ปี = 1,917, 50-59 ปี = 1,580, 60-69 ปี = 806, 70-79 ปี = 179,  
80-89 ปี = 30, 90 ปีข้ึนไป = 5 

ค. การติดตามไทยพีบีเอส 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู ้จักไทยพีบีเอสส่วนใหญ่ติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(5,319 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.68 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) ขณะที่อีกจํานวน 2,362 คน  
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(หรือร้อยละ 26.06) ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส (รูปที่ 4.24) หากพิจารณาร่วมกับช่องทางการตอบแบบสอบถาม 
พบว่า คนที่ติดตามไทยพีบีเอสมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบ
กระดาษไม่แตกต่างกันมากนัก ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และผู ้ที ่ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ (ร้อยละ 65.65 และ 
ร้อยละ 71.34 ตามลําดับ) (รูปที่ 4.25) เมื่อพิจารณาร่วมกับประเด็นช่วงอายุ พบว่า ผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส  
7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนช่วงอายุ 50 ปี ข้ึนไป (รูปท่ี 4.26) 

หากพิจารณาร่วมกับประเด็นด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มข้าราชการเกษียณเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่ติดตามไทยพีบีเอสมากกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า มากที่สุดเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 36.02  

เมื่อเทียบกับข้าราชการเกษียณที่ตอบคําถามข้อดังกล่าวทั้งหมด) รองลงมาเป็นกลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน และ 
กลุ่มพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม ตามลําดับ (รูปที่ 4.27) ขณะที่นักเรียน/นักศึกษาเป็น 
กลุ่มท่ีมีสัดส่วนไม่ติดตามไทยพีบีเอสมากที่สุด (ร้อยละ 41.66 เมื่อเทียบกับนักเรียน/นักศึกษาที่ตอบคําถามข้อ
ดังกล่าวทั ้งหมด) รองลงมาเป็นกลุ ่มพนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานรัฐ ตามลําดับ  
ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับสถิติเรตติ ้ง (Rating) การรับชมไทยพีบีเอสในช่วงปี พ.ศ. 256386 ที่พบว่า 
ผู ้ชมไทยพีบีเอสส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มคนอายุ 50 ปีขึ ้นไป และกลุ ่มนักเรียน/นักศึกษามีสัดส่วนการรับชม 
ค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับท้ังอุตสาหกรรมส่ือ 
รูปท่ี 4.24 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,064 (86.04% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
 
 

 
86 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2563). สรุป Rating Thai PBS ปี พ.ศ. 2563 
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รูปท่ี 4.25 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามรูปแบบการติดตามไทยพีบีเอ จําแนกตามช่องทางการตอบ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,383, ติดตาม แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,319, ไม่ติดตาม = 2,362 

 

รูปท่ี 4.26 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 757, 20-29 ปี = 2,678, 30-39 ปี = 1,723, 40-49 ปี = 1,654, 50-59 ปี = 1,392, 60-69 ปี = 706, 70-79 ปี = 131,  
80-89 ปี = 19, 90 ปีข้ึนไป = 4 
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รูปที่ 4.27 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า และกลุ่มท่ี 

ไม่ติดตามไทยพีบีเอส จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่เป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณ = 236, พ่อบ้าน/แม่บ้าน = 282, พนักงานองค์กรไม่แสงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม = 150, อาชีพอิสระ = 743,  
ไม่มีงานทํา/ว่างงาน = 248, นักเรียน/นักศึกษา = 1,637, พนักงานบริษัทเอกชน = 1,333, เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรัฐ = 1,959, หาบเร่ แผงลอย = 22 

ง. รูปแบบรายการท่ีติดตาม 

ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและติดตามไทยพีบีเอส และได้เรียงลําดับรายการที่ติดตามมากที่สุด 
พบว่า รายการที่ติดตามมากที่สุด คือ ข่าว (ร้อยละ 63.18 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็น 
สารคดี และรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.25 และร้อยละ 16.74 ตามลําดับ) (ตารางที่ 4.4) 

สอดคล้องกับในกรณีที่ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญที่พบว่า รูปแบบรายการที่ติดตาม 
มากที่สุด คือ ข่าว (ร้อยละ 64.36 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นรายการสารคดี และ
รายการสุขภาพ อาหาร ท่องเท่ียว เช่นกัน (ร้อยละ 9.45 และร้อยละ 7.49 ตามลําดับ) (รูปท่ี 4.28)  

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสํานักงานศูนย์ว ิจ ัยและให้ค ําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) ที่ระบุว่ารูปแบบรายการทั้งสามสามารถดึงดูดประชาชนให้เข้ามารับชมใน
ช่องสาธารณะได้มากที่สุด87 สอดคล้องกับ สถิติรูปแบบการรับชมไทยพีบีเอสในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่สะท้อนให้
เห็นว่าประชาชนรับชมรายการข่าวของไทยพีบีเอสเป็นลําดับแรกเช่นกัน กล่าวคือ ปริมาณการรับชม 
ไทยพีบีเอสจําแนกตามสถานการณ์สูงสุด 3 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2563 อันดับแรก คือ สถานการณ์การชุมนุม 

 
87 สำนักงานศูนย,วิจัยและให5คำปรึกษาแห;งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,. (2562). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ, “โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน5มการบริโภคส่ือของ
ไทย. สืบค5นจาก broadcast.nbtc.go.th /data/academic/file/621200000004.pdf 
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(ข่าวคํ่า วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563) มีผู้ชมสูงสุด 716,000 คน/นาที  อันดับสอง คือ โควิด-19 (ข่าวคํ่า วันท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2563) มีผู ้ชมสูงสุด 640,000 คน/นาที และอันดับสาม คือ ถ่ายทอดสด พิธีจุดเทียน 
เพื ่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563) มีผู้ชมสูงสุด 632,000 คน/นาที 

นอกจากนี้ รูปแบบรายการที่ติดตามยังสอดคล้องกับข้อมูลรายการไทยพีบีเอสที่ผู ้รับชมมากที่สุด  
5 อันดับแรก ในรายงานการประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อผลผลิตการนําเสนอข่าว รายการ และ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอสประจําปี พ.ศ. 256188 ซ่ึงประกอบด้วยรายการ 1) รายการข่าวคํ่า 
Thai PBS 2) สารคดีท่องโลกกว้าง 3) รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 4) รายการสถานีประชาชน และ 5) รายการ
ข่าวเท่ียง Thai PBS (เสาร์-อาทิตย์) 

หากพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้เรียงลําดับความสําคัญของรายการที่ติดตาม จําแนกตามช่วงวัย 
พบว่า ข่าว เป็นรูปแบบรายการของไทยพีบีเอสท่ีมีการติดตามมากท่ีสุดสําหรับคนแต่ละช่วงวัย โดยการติดตาม
รายการข่าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากข้ึน (รูปท่ี 4.29)  

เมื่อพิจารณาจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ช่วยธุรกิจในครัวเรือนเป็นกลุ่มท่ีติดตาม
ข่าวมากที่สุด (ร้อยละ 83.33 ของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มช่วยธุรกิจในครัวเรือนที่ตอบข้อดังกล่าวทั้งหมด) 
รองลงมาเป็นผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ทําอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง และกลุ ่มไม่มีงานทํา/ว่างงาน 
ตามลําดับ ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มรับจ้างในโรงงาน/สถานประกอบการเป็นกลุ่มที่ติดตามรายการ
สารคดีมากที่สุด (ร้อยละ 12.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรับจ้างในโรงงาน/สถานประกอบการที่ตอบ 
ข้อดังกล่าวท้ังหมด) (รูปท่ี 4.30) 

เม่ือจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีพักอาศัยในภาคกลางมีสัดส่วน
ติดตามรายการข่าวมากท่ีสุด (ร้อยละ 72.41 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในภาคกลางที่ตอบข้อดังกล่าว
ทั้งหมด) ขณะที่ผู ้ที ่พักอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนติดตามรายการสารคดีมากท่ีสุด และ 
ผู้ท่ีพักอาศัยในภาคเหนือมีสัดส่วนติดตามรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเท่ียวมากท่ีสุด  (รูปท่ี 4.31) 

ตารางท่ี 4.4 รูปแบบรายการท่ีติดตามมากท่ีสุด ในกรณีท่ีเรียงลําดับความสําคัญรายการท่ีติดตาม 1-3 

อันดับที ่ รูปแบบรายการ จํานวนผู้ตอบ ร้อยละ 
1 ข่าว 3,820 63.18 
2 สารคด ี 1,345 22.25 
3 รายการสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว 1,012 16.74 

*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้ไม่เกิน 3 ตัวเลือกและต้องเรียงลําดับ 1-3* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 6,046 (90.21% ของคนที่รู้จักและติดตาม 
ไทยพีบีเอสทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห์) 

 
88 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2563). การประเมินความพึงพอใจประชาชนท่ีมีต่อผลผลิตการนําเสนอข่าว รายการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอส ประจําปี 
2561  
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รูปท่ี 4.28 ร้อยละของรูปแบบรายการท่ีติดตามมากท่ีสุด ในกรณีท่ีไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญ  

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 6,543 (97.63% ของคนทีรู่้จักและติดตามไทยพีบีเอสทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห์) 

 

รูปที่ 4.29 ร้อยละการติดตามรายการข่าว สารคดี และรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว จําแนกตาม 

ช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู ้ตอบอายุ 15-19 ปี = 399, 20-29 ปี = 1,632, 30-39 ปี = 1,199, 40-49 ปี = 1,156, 50-59 ปี = 995, 60-69 ปี = 548, 70-79 ปี = 106,  
80-89 ปี = 8, 90 ปีข้ึนไป = 3 
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รูปที่ 4.30 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ที่ติดตามรายการข่าวและ 

สารคดี จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ : จํานวนผู ้ตอบในกลุ ่มช ่วยธ ุรก ิจในครัวเร ือน = 6, เกษตรกร/ปศุส ัตว์/ประมง = 53, ไม ่ม ีงานทํา/ว ่างงาน = 47, ข้าราชการเกษียณ = 85,  
พ่อบ้าน/แม่บ้าน = 61, รับจ้างในโรงงาน/สถานประกอบการ = 84, วิชาชีพ เช่น หมอ วิศวกร ทนายความ บัญชี = 28, อาชีพอิสระ = 142, นักเรียน/นักศึกษา = 92 

 

รูปท่ี 4.31 ร้อยละการติดตามรายการข่าว สารคดี และรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเท่ียว จําแนกตามพ้ืนท่ี

ท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกรุงเทพฯ = 445, ภาคกลาง = 290, ภาคเหนือ = 189, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 171, ภาคใต้ = 106, ภาคตะวันตก = 59,  
ภาคตะวันออก = 75 

จ. ปัจจัยท่ีทําให้ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส 

เมื่อพิจารณาจากผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จัก แต่ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยว่าสาเหตุที่ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอสมากที่สุด คือ การที่ไทยพีบีเอสไม่มีประเภทรายการที่อยากดู  
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(ร้อยละ 70.69 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าวเห็นด้วยว่าสาเหตุที่ไม่ติดตามคือไม่มีประเภทรายการ 
ท่ีอยากดู) รองลงมาเป็นประเด็นการท่ีไทยพีบีเอสมีเน้ือหาไม่แตกต่างจากส่ืออ่ืน และวิธีการนําเสนอไม่น่าสนใจ 
ตามลําดับ (รูปท่ี 4.32 และรูปท่ี 4.33)  

หากพิจารณาประเด็นการไม่มีประเภทรายการที่อยากดูตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-29 ปี มีสัดส่วนคนที่เห็นด้วยว่าไทยพีบีเอสไม่มีประเภทรายการที่อยากดู 
สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามช่วงวัยอื่น (ร้อยละ 74.02) (รูปที่ 4.34) นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตาม
ไทยพีบีเอสในกลุ่มข้าราชการเกษียณเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็นเนื้อหาไม่แตกต่างจากสื่ออ่ืน 
มากที่สุด (ร้อยละ 79.19 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มข้าราชการเกษียณที่ตอบคําตอบในตัวเลือกเนื้อหา 
ไม่แตกต่างจากส่ืออ่ืนท้ังหมด) (รูปท่ี 4.35) 

รูปที ่ 4.32 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ไม่ติดตามไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับสาเหตุที ่ทําให้ 

ไทยพีบีเอสไม่น่าติดตามประเด็นต่าง ๆ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 2,204 (93.31% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักและไม่ติดตามไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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รูปที่ 4.33 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 

ท่ีไม่ติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 2,204 (93.31% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักและไม่ติดตามไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 

 

รูปที่ 4.34 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นไทยพีบีเอส 

ไม่มีประเภทรายการท่ีอยากดู จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 308, 20-29 ปี = 893, 30-39 ปี = 381, 40-49 ปี = 327, 50-59 ปี = 201, 60-69 ปี = 85, 70-79 ปี = 5, 80-89 ปี = 4 
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รูปที่ 4.35 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นไทยพีบีเอส 

มีเน้ือหาไม่แตกต่างจากส่ืออ่ืน จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มข้าราชการเกษียณ = 24, รับจ้างในโรงงาน/สถานประกอบการ = 17, อาชีพอิสระ = 136, ไม่มีงานทํา/ว่างงาน = 42, ช่วยธุรกิจ 
ในครัวเรือน = 16 
 

4.3.2 ด้านประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าทางการเงิน 

ก. คุณประโยชน์ 

สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสเห็นด้วยว่า เป็นประเด็นที่ไทยพีบีเอสได้สร้างประโยชน์ 
ต่อทั ้งตนเองและสังคมมากที ่ส ุด คือ การที ่ไทยพีบีเอสมีการนําเสนอสาระเนื ้อหาที ่เป็นประโยชน์  

(ร้อยละ 96.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นประเด็นการมีข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได้ และ 
การช่วยนําสังคมไปในทางท่ีดี ตามลําดับ (รูปท่ี 4.36 และรูปท่ี 4.37) 

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของไทยพีบีเอส 
ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผู ้ชมช่องไทยพีบีเอสมองว่าหนึ่งในจุดแข็งของช่องไทยพีบีเอส คือ การมีรายการที่เป็น
ประโยชน์และมีสาระความรู้ และยังสอดคล้องกับความเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมข่าว รายการ 
และข้อมูลข่าวสารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจากโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อไทยพีบีเอส 
ปี พ.ศ. 2562 ที่พบว่าประโยชน์สําคัญ 3 อันดับแรก คือ (1) ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้แนวคิดใหม่ 
มุมมองที่สร้างสรรค์ (2) ได้รับความรู้ แง่คิด และมีความเข้าใจเรื่องราว/ประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น และ (3) ได้รับ
ความรู้ท่ีสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ  

หากพิจารณาประเด็นการมีสาระเนื ้อหาที ่เป็นประโยชน์/สร้างสรรค์ตามช่วงอายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 70-79 ปี มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็นการมีสาระเนื้อหาท่ี
เป็นประโยชน์/สร้างสรรค์ถึงร้อยละ 98.36 ซึ ่งเป็นระดับที ่สูงกว่าช่วงอายุอื ่น (รูปที ่ 4.38) นอกจากน้ี  
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เม่ือวิเคราะห์ประเด็นคุณประโยชน์ร่วมกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสจําแนกตามรูปแบบการติดตาม
พบว่า ผู้ที ่รู ้จักและติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า เห็นว่าคุณประโยชน์สําคัญของ 
ไทยพีบีเอส คือ การมีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ (ร้อยละ 98.13 ของผู้ที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/
สัปดาห์ หรือมากกว่า ที่ตอบคําถามข้อดังกล่าวทั้งหมด) ขณะที่ผู้ที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 
7 ชั่วโมง/สัปดาห์ เห็นว่าคุณประโยชน์ที ่สําคัญที่สุดของไทยพีบีเอส คือ สาระเนื ้อหาที่เป็นประโยชน์/

สร้างสรรค์ (ร้อยละ 97.91 ของผู้ท่ีรู้จักและติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ท่ีตอบคําถามข้อ
ดังกล่าวท้ังหมด) (รูปท่ี 4.39) 

รูปที่ 4.36 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นคุณประโยชน์ของ 

ไทยพีบีเอสในมิติประเด็นต่าง ๆ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 8,817 (96.71% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 

รูปที ่ 4.37 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ร ู ้จ ักไทยพีบีเอส จําแนกตามความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

คุณประโยชน์ของไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 8,817 (96.71% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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รูปที่ 4.38 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นไทยพีบีเอสมีสาระ

เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์/สร้างสรรค์ จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 741, 20-29 ปี = 2,640, 30-39 ปี = 1,689, 40-49 ปี = 1,595, 50-59 ปี = 1,333, 60-69 ปี = 678, 70-79 ปี = 122, 80-
89 ปี = 15, 90 ปีข้ึนไป = 4 

 
รูปที่ 4.39 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู ้จักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นที่คุณประโยชน์ 

ของไทยพีบีเอส 3 อันดับแรก จําแนกตามรูปแบบการติดตาม 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,340, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,179 
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ข. ศักยภาพในการนําเสนอเน้ือหา 

ประเด็นด้านศักยภาพการนําเสนอข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การนําเสนอ
ข้อมูลเข้าใจง่าย (ร้อยละ 90.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองมาเป็นประเด็นการนําเสนอข้อมูล 
ที่น่าสนใจ (รูปที่ 4.40) ขณะที่เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ประเด็นศักยภาพในการนําเสนอเนื้อหา พบว่า ประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ การท่ี 

ไทยพีบีเอสนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ (รูปที่ 4.41) โดยผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 60-79 เห็นด้วยกับ
ประเด็นที่ไทยพีบีเอสนําเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายในระดับสูง เมื ่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามช่วงวัยอ่ืน  
(รูปท่ี 4.42)  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า เห็นว่า
การที ่ไทยพีบีเอสนําเสนอข้อมูลที ่น่าสนใจเป็นศักยภาพในการนําเสนอเนื ้อหาข่าวสารที ่สําคัญที ่สุด  
(ร้อยละ 97.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า) ขณะท่ี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ มองว่าประเด็น 
การนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่สะท้อนศักยภาพด้านการนําเสนอเนื้อหาที่สําคัญที่สุด (ร้อยละ 96.23 

ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักและติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์) (รูปท่ี 4.43) 

 

รูปที ่ 4.40 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ร ู ้จ ักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นศักยภาพ 

ในการนําเสนอเน้ือหาของไทยพีบีเอสในมิติประเด็นต่าง ๆ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ  = 8,942 (98.08% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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รูปที่ 4.41 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพใน

การนําเสนอเน้ือหา 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ  = 8,942 (98.08% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 

 

รูปที่ 4.42 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นไทยพีบีเอสนําเสนอ

ข้อมูลเข้าใจง่าย จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 752, 20-29 ปี = 2,664, 30-39 ปี = 1,709, 40-49 ปี = 1,631, 50-59 ปี = 1,351, 60-69 ปี = 687, 70-79 ปี = 125,  
80-89 ปี = 19, 90 ปีข้ึนไป = 4 
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รูปที่ 4.43 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสและเห็นด้วยกับประเด็นด้านศักยภาพใน 

การนําเสนอเน้ือหา จําแนกตามรูปแบบการติดตาม 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,364, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,224 

4.3.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ก. การมีส่วนร่วมแสดงความเห็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสจํานวนมาก ไม่เคยร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ทราบว่าสามารถ
ทําได้ (ร้อยละ 50.74 ของผู้ที ่ร ู ้จ ักไทยพีบีเอสตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) ส่วนช่องทางที ่ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่ามีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การร่วมโหวตและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ 
เช่น อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ยูทูบ และไลน์ (ร้อยละ 11.11 ของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) (รูปที่ 4.44) 

หากพิจารณา จําแนกระหว่างผู้ที่รู ้จักและติดตามไทยพีบีเอส และผู้ที่รู ้จักแต่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ทราบว่าสามารถทําได้ (รูปท่ี 4.45)  

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันตกมีสัดส่วนคนท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอสจัดมากที่สุด  
(ร้อยละ 11.43 ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันตกทั้งหมดที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ (รูปที่ 4.46) ขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพ
พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเคยแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 18.67 ของผู้ตอบสอบถามท่ีประกอบอาชีพพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/
สมาคมที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นวิชาชีพ เช่น หมอ วิศวกร ทนายความ บัญชี และผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ตามลําดับ (รูปท่ี 4.47) 
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รูปที ่ 4.44 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ร ู ้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามการเคยมีส่วนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 8,892 (97.53% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมด) 

 

รูปที่ 4.45 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามรูปแบบการติดตามและการเคยมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 5 อันดับแรก 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส = 6,540 และผู้ท่ีไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส = 2,317 
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รูปที่ 4.46 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอสจัด จําแนก

ตามภูมิภาค 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,275, ภาคกลาง = 2,201, ภาคเหนือ = 1,270, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 984, ภาคใต้ = 695, ภาคตะวันตก  
= 315, ภาคตะวันออก = 377  

 

รูปที่ 4.47 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสที่เคยแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ 

จําแนกตามอาชีพ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม = 150, วิชาชีพ เช่น หมอ วิศวกร ทนายความ บัญชี = 149, อาชีพอิสระ = 749,  
ไม่มีงานทํา/ว่างงาน = 248, พนักงานบริษัทเอกชน = 1,341, หาบเร่ แผงลอย = 22, เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง = 337, การทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น แกร็บ  
= 42, รับจ้างท่ัวไป = 587, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว = 1,001 
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ข. การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสส่วนมากคิดว่า ตนเองน่าจะสามารถติดตามและตรวจสอบ 

การบริหารงบประมาณและการดําเนินงานของไทยพีบีเอสได้ แต่ไม่ทราบช่องทาง (ร้อยละ 45.04 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อดังกล่าว) ขณะที่ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน 1,075 คน (ร้อยละ 11.98 ของผู ้ที ่ตอบ 
ข้อดังกล่าว) คิดว่าตนเองสามารถติดตามตรวจสอบได้และทราบช่องทาง และอีก 1,763 คน (ร้อยละ 19.65)  

ไม่สนใจจะตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการทํางานของไทยพีบีเอส (รูปท่ี 4.48) 

ผู ้ตอบแบบสอบถามที ่อยู ่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มีสัดส่วนคนที ่คิดว่าตนเองสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการทํางานของไทยพีบีเอสได้ แต่ไม่รู้ช่องทาง มากที่สุด (ร้อยละ 49.02 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วงอายุ 20-29 ทั้งหมดที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นคนอายุ 30-39 ปี (รูปที่ 4.49) และผู้ตอบ
แบบสอบถามในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนที่เห็นว่าตนเองน่าจะสามารถติดตามตรวจสอบการทํางานของไทยพีบีเอส
ได้ แต่ไม่รู้ช่องทาง มากที่สุด (ร้อยละ 48.04 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดที่ตอบ
คําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาคือ ผู้ท่ีพักอาศัยในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ (รูปท่ี 4.50) 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 12.03 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดว่าตนเองสามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบการทํางานของไทยพีบีเอสได้และ
ทราบช่องทาง ขณะที่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีสัดส่วนของผู้ที่เห็นว่าตนเองสามารถ
เข้าไปติดตามและตรวจสอบการทํางานของไทยพีบีเอสได้และทราบช่องทางในการติดตามตรวจสอบในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน (รูปท่ี 4.51)  

รูปที่ 4.48 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู ้จักไทยพีบีเอส จําแนกตามการติดตามและ

ตรวจสอบไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 8,974 (98.43% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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ตรวจสอบ,  1,763 , 

20% 

ไม่จําเป็นต้อง
ตรวจสอบ,  
658 , 7% 
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รูปที่ 4.49 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสที่คิดว่าตนเองน่าจะติดตามและตรวจสอบ 

การทํางานของไทยพีบีเอสได้ แต่ไม่รู้ช่องทาง จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 747, 20-29 ปี = 2,660, 30-39 ปี = 1,712, 40-49 ปี = 1,637, 50-59 ปี = 1,372, 60-69 ปี = 700, 70-79 ปี = 124,  
80-89 ปี = 18, 90 ปีข้ึนไป = 4 

 
รูปที่ 4.50 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสที่คิดว่าตนเองน่าจะติดตามและตรวจสอบ 

การทํางานของไทยพีบีเอสได้ แต่ไม่รู้ช่องทาง จําแนกตามภูมิภาคท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,235, ภาคกลาง = 2,174, ภาคเหนือ = 1,250, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 967, ภาคใต้ = 672, ภาคตะวันตก  
= 306, ภาคตะวันออก = 370 
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รูปที่ 4.51 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสที่คิดว่าตนเองสามารถติดตามและตรวจสอบ

การทํางานของไทยพีบีเอสได้ และทราบช่องทางว่าต้องทําอย่างไร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก = 188, ปริญญาโท = 1,152, ปริญญาตรี = 3,200, ปวช./ปวส./อนุปริญญา = 1,127, มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย = 2,059, มัธยมศึกษาตอนต้น = 557, ประถมศึกษา = 592, ต่ํากว่าประถมศึกษา = 46, การศึกษานอกระบบ/เรียนเองท่ีบ้าน = 39, การศึกษาอ่ืนๆ = 14 

ค. ความท้าทายท่ีกระทบการดําเนินงาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความเห็นว่า ความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันส่ืออ่ืน
เป็นประเด็นความท้าทายที่สําคัญที่สุด (ร้อยละ 20.60 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็น
ความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ (Fake news) ขณะที่ความเห็นในภาพรวมพบว่า 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรไม่ใช่ปัญหาความท้าทายต่อการดําเนินงานของไทยพีบีเอสมากนัก (รูปท่ี 4.52)  

เมื่อพิจารณาร่วมกับช่องทางการตอบแบบสอบถาม พบว่า ความท้าทายประเด็นหลักของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ คือ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ (ร้อยละ 26.44 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อดังกล่าว) ขณะที ่ความท้าทายที ่ส ําคัญของผู ้ตอบแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ  
คือ ความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูล (ร้อยละ 22.44 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) (รูปท่ี 4.53) 

เมื่อพิจารณาร่วมกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 21.08 ของคนช่วงอายุ 20-29 ปี 
ซึ่งตอบคําถามข้อดังกล่าวมองว่าความท้าทายท่ีสําคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ขณะท่ี 
ร้อยละ 22.69 ของคนในช่วงอายุ 60-69 ปี ซึ่งตอบคําถามในข้อดังกล่าวมองว่าประเด็นความท้าทายของ 
ไทยพีบีเอส คือ ความรวดเร็วในการนําเสนอข่าวสารให้ทันส่ืออ่ืน (รูปท่ี 4.54)  

ความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันสื่ออื่น และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ
ถือเป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า และผู้ที่ติดตาม 
ไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ความสําคัญเป็น 2 อันดับแรก (รูปที่ 4.55) นอกจากนั้น ผู้ตอบ

7.14%

33.33%

10.87% 13.01% 11.13% 12.72% 11.09% 12.03% 10.24%
14.36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

กา
รศึ
กษ
าอ
ื่นๆ

 

กา
รศึ
กษ
าน
อก
ระ
บบ

/เรีย
นเ
อง
ที่บ้
าน

 

ต่ํา
กว
่าป
ระ
ถม
ศึก
ษา

 

ปร
ะถ
มศึ
กษ
า 

มัธ
ยศึ
กษ
าต
อน
ต้น

 

มัธ
ยม
ศึก
ษา
ตอ
นป
ลา
ย 

ปว
ช./ป
วส

./อน
ุปร
ิญญ
า 

ปร
ิญญ
าต
รี 

ปร
ิญญ
าโท

 

ปร
ิญญ
าเอ
ก 



 

90 

 

แบบสอบถามที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนคนที่เห็นว่าการปรับตัวให้ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นความท้าท้ายมากท่ีสุด (ร้อยละ 18.45 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ) (รูปท่ี 4.56) 

รูปท่ี 4.52 จํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความเห็นต่อประเด็นความท้าทาย 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,827 (93.28% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
 

รูปท่ี 4.53 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในความเห็นประเด็นความท้าทาย จําแนกตามช่องทางการตอบ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ = 3,219 รูปแบบกระดาษ = 6,608 
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รูปที่ 4.54 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเห็นด้วยกับประเด็นความท้าทาย 2 อันดับแรก จําแนกตาม

ช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 836, 20-29 ปี = 2,922, 30-39 ปี = 1,819, 40-49 ปี = 1,803, 50-59 ปี = 1,490, 60-69 ปี = 758, 70-79 ปี = 167,  
80-89 ปี = 28, 90 ปีข้ึนไป = 4 

 
รูปที่ 4.55 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับประเด็นความท้าทาย 5 อันดับแรก จําแนกตาม

รูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมมากกว่า = 1,383, จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,319 
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รูปที่ 4.56 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับประเด็นการปรับตัวให้ทันกับความต้องการของ

ผู้บริโภค จําแนกตามพ้ืนท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,365, ภาคกลาง = 2,292, ภาคเหนือ = 1,393, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,210, ภาคใต้ = 732, ภาคตะวันตก  
= 423, ภาคตะวันออก = 412 

 

ง. ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเด็นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภาษีสุราและยาสูบ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.61 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) มีความเห็นว่า การดําเนินงานของ 
ไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่า แต่ยังจําเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 
2,144 คน (ร้อยละ 21.17 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) มีความเห็นว่ายังไม่มีความคุ้มค่าและยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (รูปที่ 4.57) ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู ้จักและติดตามไทยพีบีเอสผ่านช่องทางโทรทัศน์มองว่า 
ไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ท่ีรู้จักและติดตามผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ส่วน 
ผู้ที่ติดตามผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและยูทูบส่วนใหญ่มองว่า การดําเนินงานของไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่าแต่ก็ยัง
จําเป็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในบางประการ (รูปที่ 4.58) นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีติดตามไทยพีบีเอส 
7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า มีความเห็นว่าไทยพีบีเอสดําเนินการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มากกว่า
กลุ่มท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ (รูปท่ี 4.59) 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอส 
มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ยังจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบางประการ มากกว่ากลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพอื ่น (ร้อยละ 87.23 ของผู้ทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที ่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) ขณะที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอย มีสัดส่วนที่เห็นด้วยว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่า 
และยังไม่มีประสิทธิภาพ มากกว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอ่ืน (ร้อยละ 33.33) (รูปท่ี 4.60) 
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การที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความเห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ แต่ยังจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบางประการ สอดคล้องกับความเห็นของผู ้ชม 
ไทยพีบีเอสภายใต้โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลผลิตการนําเสนอข่าว รายการ และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2562 ที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในประเด็น 
ท่ีว่าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ทําหน้าท่ีส่ือสาธารณะอย่างคุ้มค่าและเป็นท่ีพ่ึงของสังคมได้ 
รูปท่ี 4.57 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคุ้มค่าของการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,128 (96.14% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 

รูปที่ 4.58 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความเห็นในประเด็นความคุ้มค่า จําแนกตามช่องทาง

การรู้จักไทยพีบีเอส  

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีรู้จักไทยพีบีเอสผ่านส่ือโทรทัศน์ = 6,141, เฟซบุ๊ก = 2,264, ยูทูบ = 1,685 
รูปที่ 4.59 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความเห็นในประเด็นความคุ้มค่า จําแนกตามรูปแบบ

การติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,342, ผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,155 

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ,  
1,832 , 18% 

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ แต่ยัง
จําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบาง

ประการ,  5,632 , 56% 

ไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ,  
2,144 , 21% 

อื่น ๆ ,  520 , 5% 

20.18% 18.33% 18.52%

61.72% 66.61% 68.72%

14.61% 12.94% 10.33%3.50% 2.12% 2.43%

ส่ือโทรทัศน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ 

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ แต่ยังจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบางประการ ไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ อ่ืน ๆ 

30.63%
18.04%

56.04% 62.81%

9.91% 15.69%
3.43% 3.45%

ติดตาม 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า ติดตาม แต ่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ แต่ยังจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบางประการ ไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ อ่ืน ๆ 
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รูปที่ 4.60 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความเห็นกับประเด็นการดําเนินงานของไทยพีบีเอสคุ้มค่า

และมีประสิทธิภาพ แต่ต้องปรับปรุงพัฒนา และไม่คุ้มค่า จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มการทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น แกร็บ = 47, พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม = 403, ช่วยธุรกิจในครัวเรือน  
= 84, รับจ้างในโรงงาน/สถานประกอบการ = 140, ข้าราชการเกษียณ = 239, หาบเร่ แผงลอย = 33, พนักงานบริษัทเอกชน = 1,391, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว = 1,137, 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน = 318, นักเรียน/นักศึกษา = 1,898 

4.3.4 ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร 

การสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่าของไทยพีบีเอสเป็นประเด็นด้านธรรมาภิบาลที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 91.78 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นประเด็น
การนําเสนอข่าวการทุจริตและสิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างถูกต้อง ส่วนประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีสัดส่วนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ประเด็นการไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง (ร้อยละ 82.71 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อ
ดังกล่าว) (รูปที่ 4.61) สอดคล้องกับการพิจารณาสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าวที ่พบว่า ประเด็นที ่ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที ่สุด คือ การสร้างสรรค์เนื ้อหา 
ที่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ร้อยละ 15.88 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) ขณะที่การไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 
เป็นประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนไม่เห็นด้วยมากท่ีสุด (ร้อยละ 17.29) (รูปท่ี 4.62) 

ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนไม่เห็นด้วยกับประเด็นการไม่ฝักใฝ่ 
ทางการเมืองมากที่สุด (ร้อยละ 21.03 ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 15-19 ที่ตอบแบบสอบถามข้อ
ดังกล่าว) รองลงมาเป็นคนในช่วงอายุ 20-29 ปี (รูปท่ี 4.63) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า และผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส 
แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีสัดส่วนคนท่ีเห็นด้วยต่อประเด็นด้านธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันมากนัก  
(รูปที่ 4.64) นอกจากนี้ พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเห็นด้วยว่า 

61.09%

63.57%

66.67%

68.79%

87.23%

ข้าราชการเกษียณ 

รับจ้างในโรงงาน/สถาน… 

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 

พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/… 

การทํางานผ่านแพลตฟอร์ม… 

อาชีพที่เห็นด้วยกับการดําเนินงานที่คุ้มค่า แต่
ยังจําเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา 5 อันดับแรก 

22.29%

23.27%

23.31%

24.59%

33.33%

นักเรียน/นักศึกษา 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

พนักงานบริษัทเอกชน 

หาบเร่ แผงลอย 

อาชีพที่เห็นด้วยกับการดําเนินงานที่ไม่คุ้มค่า และ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 5 อันดับแรก 
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การสร้างสรรค์เนื ้อหาที่มีประโยชน์อย่างคุ ้มค่าเป็นประเด็นสําคัญ มากที่สุด (ร้อยละ 98.73 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคมท่ีตอบคําถามข้อดังกล่าว) (รูปท่ี 4.65) 

การที่ประเด็นไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองได้รับคะแนนน้อยซึ ่งสะท้อนว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมองถึง 
การนําเสนอเนื้อหาข่าวสารของไทยพีบีเอสยังไม่เป็นกลางมากนัก สอดคล้องกับความเห็นของผู้ชมจาก 
การสํารวจภายใต้โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2562 ที่พบว่า ประเด็น
สําคัญท่ีทําให้ไทยพีบีเอสทําหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่วนมากเกี่ยวข้องกับข่าว โดยเฉพาะ 
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการนําเสนอข่าวของไทยพีบีเอสมีความไม่เป็นกลางหรือเอนเอียงไปทางรัฐบาล 
รูปท่ี 4.61 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความเห็นด้วยกับประเด็นด้านธรรมาภิบาล 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,164 (96.48% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
 

รูปท่ี 4.62 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลองค์กร 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ  = 8,942 (98.08% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีรู้จักไทยพีบีเอสท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะห์) 

82.71%

86.66%

88.10%

91.78%

0% 50% 100%

การไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 

การมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบไทยพีบีเอสได้อย่าง… 

การนําเสนอข่าวการทุจริตและส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนอย่าง… 

การสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีมีประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

13.34%

17.29%

8.22%

11.90%

44.81%

42.28%

41.77%

45.15%

26.41%

25.93%

34.13%

27.94%

15.45%

14.50%

15.88%

15.00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

การมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบไทยพีบีเอสได้อย่าง

โปร่งใส 

การไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 

การสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีมีประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

การนําเสนอข่าวการทุจริตและส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนอย่าง

ถูกต้อง 

ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด 
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รูปที่ 4.63 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นการไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง จําแนกตาม 

ช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 913, 20-29 ปี = 3,037, 30-39 ปี = 1,917, 40-49 ปี = 1,856, 50-59 ปี = 1,497, 60-69 ปี = 751, 70-79 ปี = 162,  
80-89 ปี = 26, 90 ปีข้ึนไป = 5 

 
รูปที่ 4.64 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับประเด็นด้านธรรมาภิบาล จําแนกตามรูปแบบ 

การติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,338, ผู้ท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,145 

 

21.03% 20.05%

15.96% 14.76% 15.36% 14.65%

19.75%

11.54%

20.00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15-19 ป ี 20-29 ป ี 30-39 ป ี 40-49 ป ี 50-59 ป ี 60-69 ป ี 70-79 ป ี 80-89 ป ี 90 ปีขึ้นไป 

89.24%

91.11%

94.25%

96.71%

50% 100%

การไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 

การมีช่องทางให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบไทยพีบีเอ

สได้อย่างโปร่งใส 

การนําเสนอข่าวการทุจริตและ

ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน

อย่างถูกต้อง 

การสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีมี

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส  
7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

86.94%

91.21%

93.08%

95.88%

50% 100%

การไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 

การมีช่องทางให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบไทยพีบีเอ

สได้อย่างโปร่งใส 

การนําเสนอข่าวการทุจริตและ

ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน

อย่างถูกต้อง 

การสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีมี

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 
แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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รูปที่ 4.65 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม = 157, การทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น แกร็บ = 48, เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง 
= 397, เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานรัฐ = 2,086, นักเรียน/นักศึกษา = 1,922 

 

4.4 คาดหวังต่อสื่อสาธารณะในอนาคต (เป้าหมาย บทบาท รูปแบบ และขอบเขตการทํางาน) 
หัวข้อนี้นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะในอนาคต  

ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นไทยพีบีเอส ใน 4 มิติ ประกอบด้วย เป้าหมายและบทบาทสื่อสาธารณะที่ควรจะเป็น 
บทบาทของภาคประชาชนกับส่ือสาธารณะ รูปแบบของสื่อสาธารณะท่ีควรจะเป็น และขอบเขตการดําเนินงาน
ของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

4.4.1 เป้าหมายและบทบาทของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ก. คุณลักษณะของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสื่อสาธารณะของไทยควรเป็นสื่อที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และมีอิสระในการกําหนดหรือพัฒนาเนื ้อหารายการโดยไม่ถูกกดดัน 
จากภาครัฐหรือกลุ่มทุนใด ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นถือเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดทั้งในกรณี
ที่ให้เรียงลําดับความสําคัญหรือไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของลักษณะสื่อสาธารณะ (ตารางที่ 4.5 และ 
รูปที่ 4.66) ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะในประเทศอังกฤษ 

92.92%

93.10%

93.95%

95.83%

98.73%

0% 50% 100%

นักเรียน/นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ 

เกษตรกร/ปศุสัตว/์ประมง 

การทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น 
แกร็บ 

พนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธ/ิ
สมาคม 
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ที่เน้นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนที่ รวมถึงมีอิสระในการนําเสนอรายการและเนื้อหา 
ท่ีสอดคล้องกับรสนิยมและความสนใจของทุกคน89 

เมื ่อพิจารณาแยกตามช่วงอายุ พบว่า คนในช่วงอายุ 70 ปีขึ ้นไป มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็น 
ที่สื่อสาธารณะควรเป็นสื่อท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมมากกว่าช่วงวัยอ่ืน
อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่คนในช่วงอายุ 20-39 ปี ก็มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็นที่สื ่อสาธารณะควรเป็นส่ือ 
ท่ีมีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจากภาครัฐหรือกลุ่มทุนเอกชน มากกว่า 
คนช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.67) 

เมื่อพิจารณาร่วมกับมิติด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมเป็นสิ่งคาดหวังที่สําคัญที่สุดของทั้งผู้ตอบเพศชายและหญิง ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเพศสภาพอื่นคาดหวังต่อสื่อสาธารณะในมิติการมีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหา
รายการ โดยไม่ถูกกดดันจากภาครัฐหรือกลุ่มทุนเอกชนเป็นอันดับแรก (รูปท่ี 4.68)  

เมื่อพิจารณาความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสื่อสาธารณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะ  
ทั ้งกลุ ่มผู ้ผลิตรายการ และกลุ ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร พบว่า ทั ้งสองกลุ่มให้ความสําคัญ 

กับคุณลักษณะท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และมีอิสระในการกําหนด/
พัฒนาเน้ือหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจากภาครัฐหรือกลุ่มทุนเอกชนเช่นเดียวกัน (รูปท่ี 4.69) 

การท่ีประชาชนทุกกลุ ่มสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลข ่าวสารได ้อย ่างเท ่าเท ียม และการมีอ ิสระ 
ในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ ถือเป็น 2 ประเด็นสําคัญของทั้งกลุ่มผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/
สัปดาห์ หรือมากกว่า และกลุ่มที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส
ยังคาดหวังด้วยว่าสื่อสาธารณะควรมีประเภทรายการและเนื้อหามีความหลากหลายเป็นอีกประเด็นสําคัญ  

(รูปที่ 4.70) ขณะท่ีหากพิจารณาความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอส 
ไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ พบว่า ความคาดหวังต่อสื่อสาธารณะประเด็นสําคัญที่สุด คือ การเป็นส่ือ 
ท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม (ร้อยละ 28.87 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมีความเห็นว่าไทยพีบีเอสดําเนินงานไม่คุ้มค่าท่ีตอบคําถามข้อดังกล่าว) (รูปท่ี 4.71) 

มุมมองความคาดหวังต่อสื ่อสาธารณะสอดคล้องกับผลการสํารวจผู ้ชมช่องไทยพีบีเอสตาม 
รายงานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลผลิตการนําเสนอข่าว รายการ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2562 ที่พบว่าประเด็นสําคัญที่สะท้อนความเป็นสื่อสาธารณะ 3 ประเด็น
สําคัญ คือ 

 
89 บุศยสิรินทร์ ย่ิงเกียรติกุล. (2560). สถาบันส่ือสาธารณะไทยในยุคเปล่ียนผ่านสู่สถาบันดิจิทัล. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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1) การนําเสนอที่เป็นกลาง/ข้อมูลที ่เป็นกลาง/สื ่อที ่เป็นกลาง/ไม่เข้าข้างใคร/การนําเสนอข่าว 
อย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใดข้างหน่ึง 

2) เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย/เนื้อหาข่าวเข้าถึงง่าย/เข้าถึงได้ง่าย/สื่อท่ีทุกคน
สามารถเข้าถึงได้/ส่ือท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้/ส่ือท่ีทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 

3) ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นจริง/ข่าวไม่บิดเบือน/ข่าวท่ีเกิดข้ึนจริง/นําเสนอในส่ิงท่ีดีมีความถูกต้อง 
 

ตารางท่ี 4.5 ความคาดหวังต่อคุณลักษณะสําคัญของส่ือสาธารณะ ในกรณีท่ีเรียงลําดับความสําคัญ  

อันดับที ่ คุณลักษณะของสื่อสาธารณะที่คาดหวัง จํานวนผู้ตอบ ร้อยละ 
1 ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างเท่าเทียม 
3,035 32.12 

2 มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ  
โดยไม่ถูกกดดันจากภาครัฐหรือกลุ่มทุนเอกชน 

1,693 17.92 

3 ผลิตรายการข่าวสาร สารประโยชน ์และ
สาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนเหมาะสมและมีคุณภาพสูง 

1,131 11.97 

*คําถามข้อน้ีตอบได้ไม่เกิน 3 ตัวเลือกและต้องเรียงลําดับ 1-3* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,448 (89.68% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์)] 

 

รูปท่ี 4.66 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของส่ือสาธารณะ ในกรณีท่ีไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,895 (93.93% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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ส่งเสริมการสร้างโอกาสการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 

สร้างเคร่ืองมือส่ือสาร/ประเภทรายการใหม ่

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมใน… 

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เปิดพื้นที่/เวทีสาธารณะให้… 

นําเสนอรายการที่สนับสนุนให้เกิดทักษะที่จําเป็น เช่น พัฒนา… 

รายการ/ประเด็นเนื้อหาเปิดกว้างและคํานึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

นําเสนอรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการ… 

ผลิตรายการข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วน… 

ประเภทรายการและเนื้อหามีความหลากหลาย 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจาก… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
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รูปท่ี 4.67 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของส่ือสาธารณะ 2 ประเด็นแรก จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 881, 20-29 ปี = 2,856, 30-39 ปี = 1,771, 40-49 ปี = 1,722, 50-59 ปี = 1,353, 60-69 ปี = 696, 70-79 ปี = 143,  
80-89 ปี = 22, 90 ปีข้ึนไป = 4 
 

รูปท่ี 4.68 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของส่ือสาธารณะ 3 ประเด็นแรก จําแนกตามเพศสภาพ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเป็นเพศชาย = 3,799, เพศหญิง = 5,448, เพศสภาพอ่ืน = 95 
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ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจากภาครัฐหรือกลุ่มทุนเอกชน 

7.69%

28.64%

30.77%

ประเภทรายการและเนื้อหามีความหลากหลาย 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดัน… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
เพศชาย 
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ผลิตรายการข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่มี… 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดัน… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
เพศหญิง 
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สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เปิดพื้นที่/เวทีสาธารณะ… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดัน… 
เพศสภาพอื่น 
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รูปที่ 4.69 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสื่อสาธารณะ 4 ประเด็น ของกลุ่มผู้ผลิตรายการ และ

ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเป็นผู้ผลิตรายการ = 63, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 129 

 

รูปท่ี 4.70 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสื่อสาธารณะ 4 ประเด็น ของกลุ่มผู้ติดตามไทยพีบีเอส 

7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า และกลุ่มผู้ท่ีไม่ติดตามไทยพีบีเอส 

 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,226, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 4,832 

 

7.94%

7.94%

23.81%

33.33%

นําเสนอรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการ… 

ประเภทรายการและเนื้อหามีความหลากหลาย 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดัน… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
ผู้ผลิตรายการ 

8.53%

10.85%

31.01%

32.56%

นําเสนอรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการ… 

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เปิดพื้นที่/เวทีสาธารณะให…้ 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดัน… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร 

5.79%

5.87%

29.85%

33.03%

นําเสนอรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการ… 

ผลิตรายการข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วน… 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจาก… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
ผู้ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

7.39%

7.53%

28.44%

28.86%

ผลิตรายการข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วน… 

ประเภทรายการและเนื้อหามีความหลากหลาย 

มีอิสระในการกําหนด/พัฒนาเนื้อหารายการ โดยไม่ถูกกดดันจาก… 

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม 
ผู้ที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 
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รูปที่ 4.71 ร้อยละความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสื่อสาธารณะ ของผู้ที ่เห็นว่าการดําเนินงานของ 

ไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ 5 ประเด็นแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มท่ีเห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ = 1,950 

 

ข. บทบาทของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็นในมิติความหลากหลาย 

ผู ้ตอบแบบสอบถามคาดหวังต่อการเพิ ่มรายการที ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 
เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ในมุมมองของผู้ที่ได้เรียงลําดับความสําคัญ 

พบว ่า ความหลายหลายของช ่องทางการม ีส ่วนร ่วมก ็ถ ือเป ็นอ ีกประเด ็นส ําค ัญ (ตารางท ี ่ 4.6)  

หากไม่ได้เร ียงลําดับความสําคัญของความคาดหวังต่อมิติความหลากหลายของสื ่อสาธารณะ พบว่า  
การเพิ่มรายการที่สนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ การมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และการเพิ่มรายการบันเทิง
ท่ีสร้างสรรค์ ก็ถือเป็นแนวทางการเพ่ิมความหลากหลายท่ีส่ือสาธารณะควรคํานึง (รูปท่ี 4.72)  

ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็นที่สื ่อสาธารณะควรเพ่ิม
รายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่คนในช่วงอายุ 15-19 ปี 
ก็มีสัดส่วนเห็นด้วยกับการเพ่ิมรายการท่ีส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชนมากกว่าคนในช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.73) 

อีกประเด็นสําคัญในมุมมองของคนท่ีติดตามไทยพีบีเอส คือ การเพ่ิมรายการท่ีเป็นการสนับสนุนผู้ผลิต
รายการอิสระ ขณะท่ีกลุ ่มคนที ่ไม ่ต ิดตามไทยพีบีเอส เห็นว่าควรเพิ ่มรายการบันเทิงที ่สร ้างสรรค์  
(รูปที ่ 4.74) และในกลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที ่มองว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่ค ุ ้มค่าและ 

28.87%
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ยังไม่มีประสิทธิภาพเห็นว่า ควรเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชน และรายการที่ส่งเสริมชีวิต
เด็กและเยาวชน (รูปท่ี 4.75) 

เมื่อพิจารณาประเด็นการเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับมิติเชิงภูมิภาค 
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามที ่พ ักอาศัยในภาคเหนือมีส ัดส่วนคาดหวังต่อ 
การเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด (ร้อยละ 50.35 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที ่พักอาศัยในภาคเหนือที ่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป้นผู ้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันตก 
และภาคใต้ ตามลําดับ (รูปท่ี 4.76) 
 

ตารางท่ี 4.6 ความคาดหวังต่อประเด็นการเพ่ิมความหลากหลาย ในกรณีท่ีเรียงลําดับความสําคัญ  

อันดับที ่ ประเด็นด้านการเพิ่มความหลากหลาย จํานวนผู้ตอบ ร้อยละ 
1 เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3,752 40.04 
2 เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 1,885 20.12 
3 ความหลากหลายของช่องทางการมีส่วนร่วม 1,477 15.76 

*คําถามข้อน้ีตอบได้ไม่เกิน 3 ตัวเลือกและต้องเรียงลําดับ 1-3* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,370 (88.94% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 

 

รูปที่ 4.72 ร้อยละความคาดหวังต่อประเด็นการเพิ่มความหลากหลายของสื่อสาธารณะ ในกรณีที่ไม่ได้

เรียงลําดับความสําคัญ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,836 (93.36% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 

 

 

0.92%

5.56%

5.88%

6.97%

8.34%

8.42%

8.63%

14.44%

40.53%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงความหลากหลาย 

ความหลากหลายของช่องทางการมีส่วนร่วม 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพิ่มรายการกีฬา นันทนาการและรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและ… 

เพิ่มรายการบันเทิงที่สร้างสรรค์ 

มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย (อายุ เพศสภาพ ศาสนา ความพิการ … 

เพิ่มรายการที่เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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รูปที่ 4.73 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มความหลากหลายของสื่อสาธารณะ 2 ประเด็นแรก จําแนก

ตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 870, 20-29 ปี = 2,860, 30-39 ปี = 1,776, 40-49 ปี = 1,714, 50-59 ปี = 1,312, 60-69 ปี = 679, 70-79 ปี = 134,  
80-89 ปี = 21, 90 ปีข้ึนไป = 4 
รูปที่ 4.74 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มความหลากหลายของสื่อสาธารณะ 3 ประเด็นแรก จําแนก

ตามรูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส 

 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,200, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ = 4,794, ไม่ติดตาม 
ไทยพีบีเอส = 2,121 

39.20% 39.34% 39.19% 38.51% 41.54% 44.48%
52.99% 52.38%
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เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 

9.00%

14.08%

42.42%

เพิ่มรายการที่เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

9.00%

14.08%

42.42%

เพิ่มรายการที่เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

12.07%

14.38%

33.85%

เพิ่มรายการบันเทิงที่สร้างสรรค์ 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชน 

เพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 
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รูปที ่ 4.75 ร้อยละความคาดหวังต่อประเด็นความหลากหลายของสื ่อสาธารณะ ของผู ้ท ี ่ เห็นว่า 

การดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ 5 ประเด็นแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ = 1,948 

 

รูปที่ 4.76 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จําแนกตาม

ภูมิภาคท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,311, ภาคกลาง = 2,203, ภาคเหนือ = 1,273, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,135, ภาคใต้ = 674, ภาคตะวันตก  
= 369, ภาคตะวันออก = 405 

ค. บทบาทของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็นในมิติความโดดเด่น 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากให้ความเห็นว่า สิ่งที่จะสร้างความโดดเด่นให้สื่อสาธารณะแตกต่าง
จากสื่ออื่น คือ การนําเสนอเนื้อหาข่าวสารที่เป็นกลาง (ร้อยละ 46.87 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) 
รองลงมาเป ็นการเป ็นกระบอกเส ียงให ้ประชาชน  (ร ้อยละ  44.72) และการม ีร ูปแบบรายการ 
ท่ีแปลกใหม่ (ร้อยละ 40.17) (รูปท่ี 4.77)  
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เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความเห็นว่าส่ือสาธารณะควรมีการนําเสนอเนื้อหาข่าวสาร 
ที่เป็นกลางจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล มีสัดส่วนคน 
ที่ให้ความสําคัญกับมิติดังกล่าวมากที่สุด (ร้อยละ 64.58 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีทํางานผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที ่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นอาชีพช่วยธุรกิจในครัวเรือน และพนักงานบริษัทเอกชน 
ตามลําดับ (รูปท่ี 4.78)  

เม่ือพิจารณาประเด็นการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนแยกตามภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนให้ความสําคัญกับมิติการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน
มากที่สุด (ร้อยละ 45.77 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ที่ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) 
รองลงมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามลําดับ (รูปท่ี 4.79) 

นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส พบว่า ความคาดหวังต่อการเพ่ิม 
การนําเสนอเนื้อหาข่าวสารที่เป็นกลาง และการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน ยังคงเป็น 2 ประเด็นสําคัญ 

ท่ีกลุ่มผู้ท่ีไม่ติดตามไทยพีบีเอสเห็นว่าจะทําให้ส่ือสาธารณะมีความโดดเด่นจากส่ืออ่ืน (รูปท่ี 4.80) 

 

รูปท่ี 4.77 ร้อยละความคาดหวังต่อมิติความโดดเด่นของส่ือสาธารณะ 

 
*คําถามข้อน้ีเลือกได้เพียง 3 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,964 (94.58% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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รูปที่ 4.78 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับการนําเสนอเนื้อหาข่าวสารที่เป็นกลาง จําแนก

ตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในกลุ่มการทํางานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น แกร็บ = 48, ช่วยธุรกิจในครัวเรือน = 86, พนักงานบริษัทเอกชน = 1,443, วิชาชีพ เช่น หมอ 
วิศวกร ทนายความ บัญชี = 158, หาบเร่ แผงลอย = 37 

 
รูปที่ 4.79 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับประเด็นการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน 

จําแนกตามพ้ืนท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,548, ภาคกลาง = 2,438, ภาคเหนือ = 1,523, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,317, ภาคใต้ = 803, ภาคตะวันตก  
= 458, ภาคตะวันออก = 448 
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รูปที่ 4.80 ร้อยละความคาดหวังต่อประเด็นการเพิ่มความโดดเด่นของสื่อสาธารณะของผู้ท่ีไม่ได้ติดตาม 

ไทยพีบีเอส 5 ประเด็นแรก 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอส = 2,362 

4.4.2 บทบาทของภาคประชาชนกับส่ือสาธารณะ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.53) เห็นว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมกับส่ือสาธารณะ
ผ่านการให้คําแนะนําหรือร่วมแสดงความเห็นในเนื้อหาหรือประเด็นที่มีการนําเสนอ และกว่า 1 ใน 3 เห็นว่า
ประชาชนควรมีบทบาทเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล (รูปที่ 4.81) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 70-79 ปี 
เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคัญในประเด็นหลังมากกว่าคนในช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.82) 

การมีส่วนร่วมกับสื ่อสาธารณะผ่านการร่วมสนับสนุน เช่น การบริจาคเงินหรือสิ ่งของและ 
การเป็นอาสาสมัคร เป็นประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันออกมีสัดส่วนต้องการมีส่วนร่วมในลักษณะ
ดังกล่าวมากที่สุด (ร้อยละ 35.78 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในภาคตะวันออกที่ตอบแบบสอบถามข้อ
ดังกล่าว) รองลงมาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และภาคกลาง ตามลําดับ (รูปท่ี 4.83) 

การมีส่วนร่วมกับสื ่อสาธารณะผ่านการให้คําแนะนํา/ร่วมแสดงความคิดเห็น และการเป็น 
ผู้แจ้งเบาะแส หรือเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็น 2 รูปแบบสําคัญที่ทั้งผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ
มากกว่า และผู้ที ่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้ความสําคัญ นอกจากนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อสาธารณะ
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ผ่านการร่วมสนับสนุน เช่น บริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือเป็นอาสาสมัคร มากกว่ากลุ่มที่ติดตามไทยพีบีเอส 
แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ อย่างเห็นได้ชัด (รูปท่ี 4.84) 

หากพิจารณาบทบาทของภาคประชาชนกับประเด็นความเกี่ยวข้องกับไทยพีบีเอส พบว่า กลุ่มผู้ผลิต
รายการ และกลุ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร ยังต้องการมีส่วนร่วมกับสื่อสาธารณะผ่านการเป็นพันธมิตร
การทํางานด้วย โดยผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรต้องการเข้ามาร่วมตัดสินใจ/
ร่วมวางแผนการดําเนินงานของส่ือสาธารณะมากกว่า (รูปท่ี 4.85) 

รูปที ่ 4.81 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่เห็นด้วยกับความคาดหวังต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 

ส่ือสาธารณะ 

 
*คําถามข้อน้ีเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,831 (93.32% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 

รูปท่ี 4.82 ร้อยละความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมกับส่ือสาธารณะ  2 ประเด็นแรก จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 900, 20-29 ปี = 2,948, 30-39 ปี = 1,842, 40-49 ปี = 1,806, 50-59 ปี = 1,428, 60-69 ปี = 725, 70-79 ปี = 153,  
80-89 ปี = 24, 90 ปีข้ึนไป = 5 
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รูปที่ 4.83 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการมีส่วนร่วมผ่านการร่วมสนับสนุน เช่น การบริจาคเงิน

หรือส่ิงของ เป็นอาสาสมัคร จําแนกตามพ้ืนท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่อาศัยที่กรุงเทพฯ = 3,340, ภาคกลาง = 2,247, ภาคเหนือ = 1,429, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,230, ภาคใต้ = 743, ภาคตะวันตก  
= 420, ภาคตะวันออก = 422 

 
รูปที่ 4.84 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อสาธารณะ จําแนกตามรูปแบบ

การติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,263, ผู้ท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 4,984 
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รูปที ่ 4.85 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื ่อสาธารณะ จําแนกตาม 

ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีในกลุ่มผู้ผลิตรายการ = 68, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 143 

4.4.3 รูปแบบของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ก. รูปแบบการกํากับดูแล 

ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน 4,174 คน (ร้อยละ 41.10 ของผู ้ตอบแบบสอบถามในข้อดังกล่าว)  
มีความเห็นว่าส่ือสาธารณะไม่ควรถูกกํากับเลย ขณะท่ีร้อยละ 33.70 มองว่าส่ือสาธารณะควรถูกกํากับดูแลโดย
ภาคประชาสังคม สะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองของประชาชน สื่อสาธารณะไม่ควรถูกกํากับดูแลโดยภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน (รูปที่ 4.86) การที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อสาธารณะไม่ควรถูกกํากับโดยภาครัฐ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของภาควิชาการที่มองว่าการเอาโครงสร้างรัฐมาควบคุม โดยมีทั้งตัวแทนจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และมีงบประมาณของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจะทําให้สื่อไม่สามารถดําเนินการได้อย่างอิสระ และ 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการอย่างท่ีส่ือควรจะเป็นไม่ได้90 

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 44.12 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วงอายุ 60-69 ปี มีสัดส่วนเห็นด้วยว่าสื ่อสาธารณะควรถูกกํากับดูแลโดยภาคประชาสังคม ขณะท่ี 

ร้อยละ 44.11 ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 30-39 ปี มีสัดส่วนเห็นด้วยว่าสื่อสาธารณะไม่ควรถูกกํากับ
ดูแลโดยคนกลุ่มใดเลย (รูปท่ี 4.87) 

 
90 พิรงรอง รามสูต. (2560). ปฏิรูปส่ือ ต้องสร้างความรู้แจ้ง ไม่ใช่ความกลัว. สืบค้นจาก https://www.chula.ac.th/cuinside/5262/ 
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การที่สื่อสาธารณะไม่ควรถูกกํากับดูแลเลยเป็นความคาดหวังที่สําคัญลําดับแรกของทั้งกลุ่มผู้ที่มองว่า
การดําเนินงานของไทยพีบีเอสมีความคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ยังจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา  
บางประการ และกลุ่มที ่มองว่าไทยพีบีเอสดําเนินการไม่คุ ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม  
ความคาดหวังของกลุ่มที่มองว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสยังไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพจะมีสัดส่วน
เห็นด้วยว่าส่ือสาธารณะไม่ควรถูกกํากับดูแลโดยกลุ่มใดเลยอย่างเห็นได้ชัด (รูปท่ี 4.88) 

รูปท่ี 4.86 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความเห็นต่อรูปแบบการกํากับดูแล 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,155 (96.39% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
รูปท่ี 4.87 ร้อยละความคาดหวังต่อการกํากับดูแลส่ือสาธารณะ  2 ประเด็นแรก จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 916, 20-29 ปี = 3,018, 30-39 ปี = 1,902, 40-49 ปี = 1,862, 50-59 ปี = 1,501, 60-69 ปี = 757, 70-79 ปี = 167,  
80-89 ปี = 27, 90 ปีข้ึนไป = 5 

 

ภาครัฐ รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ,  1,447 , 

14% 
ภาคเอกชน,  1,112 , 

11% 

ภาคประชาสังคม,  
3,422 , 34% 

ไม่ควรถูกกํากับเลย,  
4,174 , 41% 
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ภาคประชาสังคม ไม่ควรถูกกํากับเลย 
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รูปที่ 4.88 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดหวังต่อรูปแบบการกํากับดูแลส่ือสาธารณะ จําแนกตาม

ความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าในการดําเนินงานของไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีติดตามไทยพีบีเอส 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,263, ผู้ท่ีติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 4,984 

 

ข. รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 

ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความเห็นว่า สื ่อสาธารณะควรเป็นองค์กรอิสระในลักษณะ 
ที่ไทยพีบีเอสเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการบริหารจัดการตนเองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาษีสุราและ
ยาสูบเป็นหลัก (ร้อยละ 33.06 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) (รูปที่ 4.89) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ในช่วงอายุ 30-39 ปี มีสัดส่วนความคาดหวังว่าสื่อสาธารณะควรเป็นองค์กรอิสระที่มีการบริหารจัดการตนเอง
และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาษีสุราและยาสูบ มากกว่าคนช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.90) 

การที่สื่อสาธารณะควรเป็นองค์กรอิสระที่มีการบริหารจัดการตนเอง และได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาษีสุราและยาสูบเป็นประเด็นที่ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอสในรูปแบบต่าง ๆ เห็นว่า 
มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยผู ้ท ี ่ต ิดตามไทยพีบีเอสมองว่าร ูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 
ของสื่อสาธารณะท่ีควรจะเป็นลําดับที่สอง คือ องค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม 
และได้รับงบประมาณแผ่นดิน ขณะที ่ผู ้ที ่ไม่ติดตามไทยพีบีเอสมองว่ารูปแบบการบริหารจัดการของ 
สื่อสาธารณะที่ควรจะเป็นลําดับที่สอง คือ การเป็นบริษัทสาธารณะที่มีงบประมาณจากการเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและการโฆษณา (รูปท่ี 4.91) 
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รูปที่ 4.89 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการ

องค์กร 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,088 (95.76% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
 

 
รูปที่ 4.90 ร้อยละความคาดหวังต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของสื่อสาธารณะ 2 ประเด็นแรก 

จําแนกตามช่วงอายุ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 915, 20-29 ปี = 3,000, 30-39 ปี = 1,882, 40-49 ปี = 1,857, 50-59 ปี = 1,491, 60-69 ปี = 750, 70-79 ปี = 161,  
80-89 ปี = 27, 90 ปีข้ึนไป = 5 

องค์กรอิสระ ที่มีการบริหาร
จัดการตนเอง และได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากภาษีสุรา

และยาสูบ,  3,335 , 33% 

องค์กรรัฐ ที่ถูกกํากับการทํางาน
โดยภาครัฐ และได้รับงบประมาณ

แผ่นดิน,  985 , 10% 

องค์กรร่วมภาครัฐและภาคสังคม ที่ได้รับงบประมาณจาก
ภาครัฐและเงินบริจาคจากภาคสังคม,  1,832 , 18% 

องค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการ

ที่มีตัวแทนจากภาคประชา

สังคม และได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน,  2,216 , 22% 

บริษัทสาธารณะ มีงบประมาณจากการ
เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการ

โฆษณา,  1,720 , 17% 
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องค์กรอิสระ ที่มีการบริหารจัดการตนเอง และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาษีสุราและยาสูบ 

องค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม และได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
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รูปที่ 4.91 ร้อยละความคาดหวังต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของสื่อสาธารณะ 3 ประเด็นแรก 

จําแนกตามรูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,305, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ = 5,078, ไม่ติดตาม 
ไทยพีบีเอส = 2,269 

ค. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีความเห็นว่า สื ่อสาธารณะสามารถมีแหล่งงบประมาณจาก 
ค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที่และ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ และเงินภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (รูปที่ 4.92) ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอ 
ทางวิชาการที่เห็นว่าไทยพีบีเอสควรเพิ่มแหล่งงบประมาณอื่นนอกจากภาษีสุราและยาสูบ เพื่อลดความเสี่ยง 
ในการปรับเปล่ียนนโยบายภาครัฐท่ีอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดําเนินงาน91  

ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงวัย 20-29 ปี มีสัดส่วนคาดหวังว่าสื่อสาธารณะควรมีแหล่งงบประมาณ 

จากการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าคนในช่วงวัยอื่น (ร้อยละ 46.56 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงวัย 20-29 ปีที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) และกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบในช่วงอายุ  
30-39 ปี เห็นว่าสื่อสาธารณะควรมีแหล่งงบประมาณจากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที่และ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ (รูปท่ี 4.93) 

 
91 บุศยสิรินทร, ย่ิงเกียรติกุล. (2560). สถาบันส่ือสาธารณะไทยในยุคเปล่ียนผ;านสู;สถาบันดิจิทัล. วิทยานิพนธ,รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,. 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

18.04%

23.79%

32.57%

องค์กรร่วมภาครัฐและภาคสังคม ที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ… 

องค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม … 

องค์กรอิสระ ที่มีการบริหารจัดการตนเอง และได้รับงบประมาณ… 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

19.66%

22.52%

33.45%

องค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม … 

บริษัทสาธารณะ มีงบประมาณจากการเก็บค่าธรรมเนียม… 

องค์กรอิสระ ที่มีการบริหารจัดการตนเอง และได้รับงบประมาณ… 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 
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นอกจากนี้ ผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกลุ่มที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส  
มีความเห็นว่า ส่ือสาธารณะควรมีรายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในขณะท่ี 
กลุ่มผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า มองว่าแหล่งงบประมาณที่สําคัญลําดับแรกของ 
ส่ือสาธารณะ คือ เงินจากภาษีเฉพาะเท่าน้ัน (รูปท่ี 4.94) 

รูปที ่ 4.92 ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคาดหวังต่อแหล่งงบประมาณของ 

ส่ือสาธารณะ 

 
*คําถามข้อน ี ้สามารถตอบได ้มากกว ่า 1 ตัวเล ือก* หมายเหตุ : จํานวนผู ้ตอบที ่อาศ ัยท ี ่กร ุงเทพฯ = 3,340, ภาคกลาง = 2,247, ภาคเหนือ = 1,429,  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,230, ภาคใต้ = 743, ภาคตะวันตก = 420, ภาคตะวันออก = 422 

 

รูปที่ 4.93 ร้อยละความคาดหวังต่อแหล่งงบประมาณของส่ือสาธารณะ 2 ประเด็นแรก จําแนกตาม 

ช่วงอายุ 

 
*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 910, 20-29 ปี = 3,005, 30-39 ปี = 1,896, 40-49 ปี = 1,849, 50-59 ปี 
= 1,482, 60-69 ปี = 750, 70-79 ปี = 162, 80-89 ปี = 25, 90 ปีข้ึนไป = 5 

 

18.99%

19.97%

28.30%

30.17%

36.76%

43.90%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ค่าบริการจากผู้รับชมสื่อ 

การบริจาค 

ได้เงินงบประมาณจากรัฐ 

ได้เงินจากภาษีเฉพาะเท่านั้น เช่น 1% จากภาษีสรรพสามิตร… 

หารายได้จากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที่ ค่า… 

หารายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็น… 

39.01%
46.56% 46.31% 42.62% 42.98% 41.33%

34.57%

16.00%

0.00%

30.22%
39.30% 39.93% 39.16%

33.20% 29.33% 29.63% 28.00%

60.00%

15-19 ป ี 20-29 ป ี 30-39 ป ี 40-49 ป ี 50-59 ป ี 60-69 ป ี 70-79 ป ี 80-89 ป ี 90 ปีข้ึนไป 

หารายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
หารายได้จากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ ์
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รูปที่ 4.94 ร้อยละความคาดหวังต่อแหล่งงบประมาณของส่ือสาธารณะ 3 ประเด็นแรก จําแนกตาม

รูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,309, ติดตามไทยพีบีเอส  
แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,097, ไม่ติดตาม = 2,245 

4.4.4 ขอบเขตการดําเนินงานของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ก. ช่องทางการนําเสนอของส่ือสาธารณะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อสาธารณะควรเพิ่มช่องทางการนําเสนอผ่าน “สื่อออนไลน์”  

(ร้อยละ 63.37 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นการเพิ่มการเปิดพื้นที่เรียนรู้ (On ground) 

(รูปที่ 4.95) ผู้ตอบในช่วงอายุ 20-29 ปี มีสัดส่วนให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องออนไลน์มากกว่าคนช่วงวัยอ่ืน 
(ร้อยละ 69.03) ขณะที่ผู ้ตอบในช่วงอายุ 80-89 ปี ให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางวิทยุกระจายเสียง 
เป็นสําคัญ (รูปที่ 4.96) ประเด็นการเพิ่มช่องทางนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ยังเป็นความคาดหวังลําดับแรก 
เม่ือพิจารณาความเห็นตามรูปแบบการติดตามไทยพีบีเอส นอกจากนี้ ผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
หรือมากกว่า ยังมีความเห็นว่าส่ือสาธารณะควรเพ่ิมการเปิดพ้ืนท่ีเรียนรู้ทํากิจกรรม (รูปท่ี 4.97) 

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนคนที่เห็นด้วยว่าสื่อสาธารณะ
ควรเพิ่มช่องทางการนําเสนอแบบการเปิดพื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่อ่ืน 

35.75%

38.88%

39.88%

ได้เงินงบประมาณจากรัฐ 

หารายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ได้เงินจากภาษีเฉพาะเท่าน้ัน เช่น 1% จากภาษีสรรพสามิตรท่ีเก็บได้ในแต่… 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

32.53%

38.14%

47.93%

ได้เงินจากภาษีเฉพาะเท่านั้น เช่น 1% จากภาษีสรรพสามิตรที…่ 

หารายได้จากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที ่ค่าเช่า… 

หารายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ… 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

28.02%

36.39%

42.45%

ได้เงินงบประมาณจากรัฐ ที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐและเงิน… 

หารายได้จากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที ่ค่าเช่า… 

หารายได้จากค่าประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ… 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 
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ขณะที่การประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณาดิจิตอล LCD ก็เป็นรูปแบบการเพิ่มช่องทางการนําเสนอ 
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามในภาคเหนือและภาคกลางคาดหวังมากกว่าผู้ตอบในพ้ืนท่ีอ่ืนเช่นกัน (รูปท่ี 4.98) 

กลุ่มผู้ผลิตรายการ และกลุ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร คาดหวังให้สื่อสาธารณะเพิ่มช่องทาง 
การนําเสนอทางออนไลน์เป็นลําดับแรก และร้อยละ 28.36 ของกลุ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรมองว่า 
ส่ือสาธารณะควรเพ่ิมการเปิดพ้ืนท่ีเรียนรู้และทํากิจกรรม (On ground) (รูปท่ี 4.99) 

นอกจากนี้ หากพิจารณาความคาดหวังต่อการเพิ่มการเปิดพื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรม (On ground) 

ร่วมกับมิติด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/
สมาคมมีสัดส่วนเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน (ร้อยละ 25.50 ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว) (รูปท่ี 4.100) 

รูปท่ี 4.95 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคาดหวังต่อการเพ่ิมช่องทางการนําเสนอ 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 9,498 (90.16% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
รูปท่ี 4.96 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มช่องทางการนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์และวิทยุกระจายเสียง 

จําแนกตามช่วงอายุ 

หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 837, 20-29 ปี = 2,812, 30-39 ปี = 1,777, 40-49 ปี = 1,754, 50-59 ปี = 1,414, 60-69 ปี = 717, 70-79 ปี = 155,  
80-89 ปี = 27, 90 ปีข้ึนไป = 5 

0.98%
2.40%
3.18%
3.81%
6.30%
8.15%

11.81%
63.37%

0% 50% 100%

อื่นๆ 
สิ่งพิมพ ์เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสือพิมพ ์

วิทยุกระจายเสียง 
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณาดิจิตอล LCD

โทรทัศน ์
พื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (On ground)

ไม่ต้องเพิ่มช่องทางการนําเสนอ 
ออนไลน ์

66.43% 69.03% 67.47% 62.20%
55.59% 53.28%

36.13%

22.22%

40.00%

2.87% 1.99% 2.14% 3.76% 3.47% 5.30%
12.90%

40.74%

0.00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

15-19 ป ี 20-29 ป ี 30-39 ป ี 40-49 ป ี 50-59 ป ี 60-69 ป ี 70-79 ป ี 80-89 ป ี 90 ปีข้ึนไป 

ออนไลน ์ วิทยุกระจายเสียง 
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รูปที่ 4.97 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มช่องทางการนําเสนอ 3 ประเด็นแรก จําแนกตามรูปแบบ 

การติดตามไทยพีบีเอส 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู ้ตอบที ่ต ิดตามไทยพีบีเอส 7 ชั ่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,223, ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั ่วโมง/สัปดาห์ = 4,794,  
ไม่ติดตามไทยพีบีเอส = 2,146 
รูปที่ 4.98 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มช่องทางการนําเสนอผ่านการเปิดพื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรม 

(On ground) และการประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง จําแนกตามพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ = 3,287, กลาง = 2,223, เหนือ = 1,413, ตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,160, ใต้ = 692, ตะวันตก = 367, ตะวันออก = 356 
 

10.22%

14.64%

54.13%

ไม่ต้องเพ่ิมช่องทางการนําเสนอ 

พ้ืนท่ีเรียนรู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (On ground)

ออนไลน์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

8.87%

9.95%

65.54%

พื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (On ground)

ไม่ต้องเพ่ิมช่องทางการนําเสนอ 

ออนไลน ์

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

5.27%

13.84%

69.43%

พื้นที่เรียนรู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (On ground) ที่ได้รับงบประมาณ… 

ไม่ต้องเพ่ิมช่องทางการนําเสนอ 

ออนไลน ์

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 

8.40% 8.91%

6.79%
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พ้ืนท่ีเรียนรู้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (On ground) ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณาดิจิตอล LCD
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รูปที ่ 4.99 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ ่มช่องทางการนําเสนอ 3 ประเด็นแรก จําแนกตาม 

ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการ = 71, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 134 

รูปที่ 4.100 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มช่องทางการนําเสนอผ่านการเปิดพื้นที่เรียนรู้และทํากิจกรรม 

(On ground) จําแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก 

หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/มูลนิธิ/สมาคม = 149, หาบเร่ แผงลอย = 35, วิชาชีพ เช่น หมอ วิศวกร ทนายความ 
บัญชี = 147, ข้าราชการเกษียณ = 217, อาชีพอิสระ = 782 

ข. รูปแบบรายการของส่ือสาธารณะ 

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า สื่อสาธารณะควรเพิ่มรายการข่าว (ร้อยละ 49.19 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามข้อดังกล่าว) รองลงมา คือ รายการเจาะลึกปัญหาสังคม (ร้อยละ 42.55) และสารคดี  
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(ร้อยละ 34.90) (รูปท่ี 4.101) โดยกลุ่มชาติพันธ์ุคาดหวังให้ส่ือสาธารณะนําเสนอ รายการข่าว (ร้อยละ 59.94) 

รายการสารคดี (ร้อยละ 33.96) และรายการสุขภาพ อาหาร และท่องเท่ียว (ร้อยละ 32.08)   

ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงวัยมากกว่า 50 ปี คาดหวังต่อการนําเสนอรายการข่าวมากกว่าช่วงวัยอ่ืน 
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงวัย 15-29 ปี มีความคาดหวังว่าสื่อสาธารณะควรเพิ่มการนําเสนอรายการ
เจาะลึกปัญหาสังคมมากกว่าช่วงวัยอ่ืน (รูปท่ี 4.102) 

ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงคาดหวังว่าสื ่อสาธารณะควรเพิ ่มการนําเสนอรายการข่าว 
เป็นอันดับแรก ขณะที ่กลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที ่เป็นเพศสภาพอื ่นคาดหวังว่าสื ่อสาธารณะควรเพ่ิม 
การนําเสนอรายการที่นําเสนอประเด็นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับแรก (ร้อยละ 48.96 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศสภาพอ่ืนท่ีตอบคําถามข้อดังกล่าว) (รูปท่ี 4.103) 

ผู้ที่ติดตามไทยพีบีเอส และไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอสต่างมองว่ารูปแบบรายการสําคัญที่สื่อสาธารณะ
ควรเพิ่มการนําเสนอในอนาคต คือ รายการข่าว และรายการเจาะลึกปัญหาสังคม (รูปที่ 4.104) นอกจากน้ี 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าการดําเนินของไทยพีบีเอสยังไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังมีความคาดหวัง
ว่าสื่อสาธารณะในอนาคตควรนําเสนอรายการข่าวเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 46.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่เห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ ที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมา
เป็นรายการเจาะลึกปัญหาสังคม และสารคดี ตามลําดับ (รูปท่ี 4.105) 

นอกจากน้ี ผู้ผลิตรายการคาดหวังให้สื่อสาธารณะนําเสนอรายการประเภทข่าวมากที่สุด (ร้อยละ 50 

ของผู้ผลิตรายการที่ตอบคําถามข้อดังกล่าว) รองลงมาเป็นสารคดี และรายการที่นําเสนอประเด็นเพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ ขณะที่ผู ้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตรคาดหวัง 
ให้สื่อสาธารณะนําเสนอรายการเจาะลึกปัญหาสังคมมากที่สุด (ร้อยละ 56.76 ของภาคีเครือข่าย/องค์กร
พันธมิตรท่ีตอบคําถามข้อดังกล่าว) (รูปท่ี 4.106) 

รูปท่ี 4.101 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคาดหวังต่อรูปแบบรายการ 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบ = 10,028 (95.19% ของจํานวนแบบสอบถามท่ีนํามาวิเคราะห์) 
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รูปที่ 4.102 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มรายการข่าว และรายการเจาะลึกปัญหาสังคม จําแนกตาม

ช่วงอายุ 

*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบอายุ 15-19 ปี = 915, 20-29 ปี = 2,985, 30-39 ปี = 1,883, 40-49 ปี = 1,848, 50-59 ปี 
= 1,462, 60-69 ปี = 740, 70-79 ปี = 161, 80-89 ปี = 29, 90 ปีข้ึนไป = 5 

 

รูปท่ี 4.103 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพ่ิมการนําเสนอรูปแบบรายการ 4 ประเด็นแรก จําแนกตามเพศ 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเป็นเพศชาย = 4,005, เพศหญิง = 5,806, เพศสภาพอ่ืน = 96 
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รูปที่ 4.104 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มการนําเสนอรูปแบบรายการ 4 ประเด็นแรก จําแนกรูปแบบ

การติดตามไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า = 1,287, ติดตามไทยพีบีเอส  
แต่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 5,044, ไม่ติดตามไทยพีบีเอส = 2,258 

 

รูปที ่ 4.105 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ ่มการนําเสนอรูปแบบรายการของสื ่อสาธารณะของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมองว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีมองว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่า และยังไม่มีประสิทธิภาพ = 2,052 

37.76%
39.39%

46.78%
55.40%

รายการที่นําเสนอประเด็นเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง 
สารคดี 

รายการเจาะลึกปัญหาสังคม 
รายการข่าว 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

36.84%
37.23%

46.77%
52.64%

รายการที่นําเสนอประเด็นเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง 
สารคดี 

รายการเจาะลึกปัญหาสังคม 
รายการข่าว 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ติดตามไทยพีบีเอส แต่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

32.15%
34.72%

38.71%
41.63%

สารคดี 
รายการที่นําเสนอประเด็นเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง 

รายการเจาะลึกปัญหาสังคม 
รายการข่าว 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ติดตามไทยพีบีเอส 

46.00%
37.82%

33.48% 32.75% 30.99% 27.34% 24.32% 21.44% 19.88%

0%
10%
20%

30%
40%
50%

ราย
การ
ข่าว

 

ราย
การ
เจา
ะล
ึกป
ัญห
าสัง
คม

 
สาร
คด

 ี

ราย
การ
สุข
ภา
พ อ
าห
าร ท
่องเ
ที่ย
ว 

ราย
การ
ที่น
ําเส
นอ
ปร
ะเด
็นเพ
ื่อ… 

ราย
การ
เด็ก
แล
ะเย
าวช
น กีฬ

า 

ราย
การ
วาไ
รตี้ 
เรีย
ลล
ิตี้ 

ละ
คร 
ภา
พย
นต
ร ์



 

124 

 

รูปที่ 4.106 ร้อยละความคาดหวังต่อการเพิ่มการนําเสนอรูปแบบรายการ 3 ประเด็นแรก จําแนกตาม

ความเก่ียวข้องกับไทยพีบีเอส 

 
*คําถามข้อน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก* หมายเหตุ: จํานวนผู้ตอบท่ีเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการ = 72, ภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร = 148 

 

4.5 สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม 
4.5.1 ด้านคุณลักษณะทางประชากร 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากเป็นกลุ่มผู้หญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และส่วนมากจะพักอาศัย 
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นท่ีภาคกลาง ขณะที่เมื่อพิจารณาร่วมกับมิติระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนมากสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอสส่วนมากเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ
อาชีพหลักจํานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ นักเรียน/นักศึกษา และพนักงาน
บริษัทเอกชน นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับไทยพีบีเอสในฐานะผู้ชมและผู้ฟัง 

4.5.2 ด้านการดําเนินงานท่ีผ่านมาของไทยพีบีเอส (ทิศทางและรูปแบบการปรับตัว) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู ้จักไทยพีบีเอส โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุระหว่าง 50-59 ปี และ 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ ่มที ่รู ้จักไทยพีบีเอสมากกว่าผู้สําเร็จการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
และข้าราชการเกษียณเป็นกลุ่มท่ีรู้จักไทยพีบีเอสมากท่ีสุด โดยมีส่ือโทรทัศน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ เป็น 3 ช่องทาง
สําคัญท่ีผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักไทยพีบีเอส 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักไทยพีบีเอสส่วนมากติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ กลุ่มคน
ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป และกลุ่มข้าราชการเกษียณ มีสัดส่วนชั่วโมงการติดตามไทยพีบีเอสมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
ขณะท่ีนักเรียน/นักศึกษาเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนไม่ติดตามไทยพีบีเอสมากท่ีสุด  

รายการข่าวเป็นประเภทรายการที่ผู้ที่รู้จักและติดตามไทยพีบีเอสนิยมติดตามมากที่สุด รองลงมาเป็น
รายการสารคดี และรายการสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว โดยการติดตามรายการข่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใน 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากขึ้น เมื่อพิจารณากลุ่มคนที่ติดตามไทยพีบีเอส 7 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ
มากกว่า พบว่า กลุ่มผู้ที่ช่วยธุรกิจในครัวเรือนมีสัดส่วนติดตามรายการข่าวมากที่สุด ขณะที่กลุ่มที่มีสัดส่วน
ติดตามรายการสารคดีมากที่สุด คือ ผู้รับจ้างในโรงงานหรือสถานประกอบการ และผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในพ้ืนท่ีภาคกลางเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนการติดตามรายการข่าวของไทยพีบีเอสมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน 

การที ่ไทยพีบีเอสไม่มีประเภทรายการที ่อยากดู เป็นสาเหตุสําคัญที ่ทําให้ผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่ติดตามไทยพีบีเอส โดยผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 20-29 ปี มีสัดส่วนเห็นด้วยกับว่าไทยพีบีเอสไม่มี 
ประเภทรายการที่อยากดูอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ได้ติดตามไทยพีบีเอสในกลุ่ม
ข้าราชการเกษียณยังมีสัดส่วนเห็นด้วยว่าไทยพีบีเอสไม่มีประเภทรายการท่ีอยากดู สูงกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 

การที่ไทยพีบีเอสมีการนําเสนอเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ถือเป็นคุณประโยชน์
สําคัญ รองลงมาเป็นการนําเสนอข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและการช่วยช้ีนําสังคมไปในทางท่ีดี  

ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมกับไทยพีบีเอสพิจารณาได้จาก 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ การมีส่วนร่วม 
ผ่านการแสดงความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เคยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแม้ทราบว่า
สามารถทําได้ การร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ส่วนร่วมมากที ่สุด ขณะที่ประเด็นที ่สองคือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากคิดว่าตนเองสามารถติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการดําเนินงานได้
แต่ก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไร โดยคนในช่วงอายุ 20-29 ปี และกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัย 
ในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนท่ีคิดว่าตนเองน่าจะติดตามตรวจสอบได้แต่ไม่รู้ช่องทางในการติดตามตรวจสอบมากท่ีสุด  

ความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันสื ่ออื ่นเป็นประเด็นความท้าทายที่สําคัญที่สุด 
ของไทยพีบีเอส รองลงมาเป็นความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ และการที่ต้องปรับตัว 
ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นกลุ่ม 
ท่ีเห็นด้วยกับความท้าทายท่ีไทยพีบีเอสต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

ประเด็นการบริหารงบประมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยว่าการดําเนินงานของ 
ไทยพีบีเอสมีความคุ ้มค่า แต่ก็จําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาในบางประการ โดยผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ที่รู้จักไทยพีบีเอสผ่านสื่อโทรทัศน์ และกลุ่มที่เป็นแฟนตัวยงของไทยพีบีเอส เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนที่เห็นด้วยว่า 
การดําเนินงานของไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จัก 
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ไทยพีบีเอสผ่านช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊กและยูทูบ) มีสัดส่วนที่เห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอส 
มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในบางประการมากที่สุด นอกจากน้ี  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอย และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน เห็นว่าไทยพีบีเอส 
ยังดําเนินงานไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพในสัดส่วนท่ีสูงกว่าผู้ประกอบอาชีพอ่ืน 

ส่วนประเด็นด้านธรรมาภิบาลขององค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ การสร้างสรรค์
เนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรไม่แสวงหากําไร/
มูลนิธิ/สมาคมเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุดว่าไทยพีบีเอส
ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยผู้ตอบในช่วงวัย 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่มองว่าไทยพีบีเอสยังมีความไม่เป็นกลาง 
ทางการเมืองมากกว่าคนในช่วงวัยอื ่น นอกจากนี ้ หากพิจารณามิติด้านธรรมาภิบาลของผู ้ที ่ต ิดตาม 
ไทยพีบีเอส ท้ังกลุ่มท่ีติดตามมากกว่าหรือน้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ พบว่า ท้ังสองกลุ่มมีความเห็นต่อประเด็น
ด้านธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีการสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีมีประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นประเด็นสําคัญ 

4.5.3 ด้านความคาดหวังของส่ือสาธารณะในอนาคต 

ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื ่อสาธารณะในอนาคตใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
เป้าหมายและบทบาทของสื่อสาธารณะที่ควรจะเป็น บทบาทของภาคประชาชน รูปแบบของสื่อสาธารณะ 
ท่ีควรจะเป็น และขอบเขตการดําเนินงานของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ก. เป้าหมายและบทบาทของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกช่วงวัยเห็นว่า สื่อสาธารณะของไทยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไทยพีบีเอสหรือ
ไม่ก็ตาม ควรเป็นสื ่อที ่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และมีอิสระใน 
การกําหนดหรือพัฒนาเนื้อหารายการโดยไม่ถูกกดดันท้ังจากภาครัฐหรือกลุ่มทุน อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็น
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงวัยคาดหวังกับสื่อสาธารณะที่แตกต่างกัน อาทิ กลุ่มคนช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป  
มีสัดส่วนเห็นด้วยว่าสื่อสาธารณะควรเป็นส่ือท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมากที่สุด 
ขณะท่ีคนช่วงวัย 20-39 ปี มีสัดส่วนเห็นด้วยกับประเด็นความมีอิสระในการกําหนดหรือพัฒนาเน้ือหารายการ 

ในขณะเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมถือเป็นประเด็นที่ทั ้งผู้ชายและผู้หญิง
คาดหวังมากท่ีสุด เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร และกลุ่มที่มองว่า 
การดําเนินงานของไทยพีบีเอสไม่คุ้มค่าและยังไม่มีประสิทธิภาพ 

ในด้านความหลากหลายของสื่อสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคาดหวังให้สื่อสาธารณะเพ่ิม
รายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายการที่ส่งเสริมชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ  

โดยกลุ่มคนในช่วงอายุ 70 ปีขึ ้นไป และกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในภาคเหนือมีสัดส่วนคนท่ี 
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คาดหวังต่อการเพิ่มรายการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด ส่วนคนในช่วงอายุ 15-19 ปี  

มีความคาดหวังต่อการเพ่ิมรายการส่งเสริมชีวิตเด็กและเยาวชน  
ในด้านความโดดเด่นของส่ือสาธารณะพบว่า การนําเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีเป็นกลางเป็นความคาดหวัง

ท่ีจะสร้างความโดดเด่นให้สื่อสาธารณะมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความคาดหวังให้สื่อสาธารณะเป็นกระบอกเสียง
ให้ประชาชน และการมีรูปแบบรายการที ่แปลกใหม่ ทั ้งน้ี มีข้อสังเกตว่าผู ้ตอบในกลุ ่มอาชีพทํางาน 
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลคาดหวังต่อประเด็นการนําเสนอข่าวสารที่เป็นกลางมากที่สุด และคนในพื้นที่ภาคกลาง
มีสัดส่วนคาดหวังให้สื่อสาธารณะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ ในมุมมองของผู้ที่ไม่ได้
ติดตามไทยพีบีเอสก็พบว่าการนําเสนอเนื ้อหาข่าวสารที ่เป็นกลางก็เป็นประเด็นสําคัญที ่คาดหวังว่า 
ส่ือสาธารณะควรมีความโดดเด่นจากส่ืออ่ืน 

ข. บทบาทของภาคประชาชนกับส่ือสาธารณะ 

บทบาทของภาคประชาชน ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคาดหวังที ่จะเข้ามามีส ่วนร่วมกับ 
สื ่อสาธารณะผ่านการให้คําแนะนําหรือร่วมแสดงความคิดเห็นในเนื ้อหา/ประเด็นที ่นําเสนอมากที ่สุด  
โดยคนในช่วงอายุ 50-59 ปี มีสัดส่วนคนท่ีต้องการมีส่วนร่วมผ่านการให้คําแนะนํามากกว่าช่วงวัยอื่น ขณะท่ี 
คนในช่วงอายุ 70-79 ปี มีสัดส่วนคาดหวังต่อการเป็นผู ้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลมากกว่าคนช่วงวัยอ่ืน 
นอกจากนี้ หากพิจารณาความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งกลุ่มที่ติดตามไทยพีบีเอสทั้งท่ีมากกว่า  
และน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกลุ่มผู้ผลิตรายการและภาคีเครือข่าย/องค์กรพันธมิตร ต่างก็มองว่า 
การให้คําแนะนําหรือร่วมแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาหรือประเด็นที่มีการนําเสนอเป็นประเด็นความคาดหวัง 
ต่อการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญ 

ค. รูปแบบของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากเห็นว่าสื่อสาธารณะไม่ควรถูกกํากับดูแลโดยกลุ่มใด สอดคล้องกับ
ความคาดหวังว่าส่ือสาธารณะควรมีความเป็นอิสระและไม่ถูกกดดันในการผลิตและนําเสนอเน้ือหารายการ 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรส่วนมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มคนในช่วงวัย 30-39 ปี และกลุ่มที่ที่ติดตามไทยพีบีเอสในแต่ละรูปแบบ ล้วนคาดหวังว่าสื่อสาธารณะ 
ควรมีรูปแบบการบริหารองค์กรในลักษณะเดียวกับไทยพีบีเอส กล่าวคือ การบริหารองค์กรในรูปแบบองค์กร
อิสระท่ีมีการบริหารจัดการตนเองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาษีสุราและยาสูบ  

ความคาดหวังต่อแหล่งงบประมาณที่สําคัญของสื่อสาธารณะในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ตอบ 
ในช่วงอายุ 20-29 ปี รวมทั้งกลุ ่มที ่ติดตามไทยพีบีเอสน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกลุ่มที ่ไม่ติดตาม 
ไทยพีบีเอส คือ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาเป็นประเด็น 
แหล่งงบประมาณจากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ และแหล่งงบประมาณจาก 
ภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามลําดับ 
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ง. ขอบเขตการดําเนินงานของส่ือสาธารณะท่ีควรจะเป็น 

ประเด็นช่องทางการนําเสนอของสื่อสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเห็นว่าสื่อสาธารณะ 
ควรเพิ ่มช่องทางการนําเสนอผ่านสื ่อออนไลน์เป็นสําคัญ รองลงมาผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า 
สื ่อสาธารณะไม่จําเป็นต้องเพิ ่มช่องทางการนําเสนอ โดยเฉพาะผู ้ตอบแบบสอบถามช่วงวัย 20-29 ปี  

มีสัดส่วนให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางนําเสนอผ่านส่ือออนไลน์ ขณะที่ผู ้ตอบในกลุ่มอายุ 80-89 ปี 

ให้ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางนําเสนอผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มคนที่ติดตาม 
ไทยพีบีเอสทั ้งรูปแบบที ่ติดตามมาก ติดตามน้อย หรือไม่ติดตามไทยพีบีเอสล้วนมีสัดส่วนเห็นด้วยว่า 
สื่อสาธารณะควรเพิ่มช่องทางการนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุดเป็นลําดับแรก ขณะที่ความคาดหวัง
ต่อการเพ่ิมช่องทางนําเสนอผ่านการเปิดพ้ืนท่ีเรียนรู้ (On ground) มีสัดส่วนสูงสุดในพ้ืนท่ีภาคกลาง  

ส่วนประเด็นรูปแบบรายการที ่ประชาชนคาดหวังให้สื ่อสาธารณะนําเสนอในอนาคต พบว่า  
สื่อสาธารณะควรเพ่ิมการนําเสนอรายการข่าวมากที่สุดเป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นรายการเจาะลึกปัญหา
สังคม และรายการสารคดี ตามลําดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายและเพศหญิงต่างก็คาดหวังให้ 
สื ่อสาธารณะเพิ ่มการนําเสนอรายการข่าวเป็นสําคัญ ขณะที ่ผู ้ตอบแบบสอบถามที ่เป็นเพศสภาพอ่ืน 
คาดหวังให้ส่ือสาธารณะเพ่ิมการนําเสนอรายการท่ีนําเสนอประเด็นเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงเป็นลําดับแรก  
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บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

  

บทที่ 5 นําเสนอข้อสรุปของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปรับตัวในอนาคต 
ของไทยพีบีเอสในฐานะส่ือสาธารณะของประเทศไทย 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถสรุปออกมาได้ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ไทยพีบีเอสกับความคาดหวัง 

ของประชาชน ไทยพีบีเอสกับหลักสากลว่าด้วยสื่อสาธารณะ และไทยพีบีเอสเปรียบเทียบกับสื่อสาธารณะ 
ในต่างประเทศ 

5.1.1 ไทยพีบีเอสกับความคาดหวังของประชาชน  

ไทยพีบีเอสถือเป็นสื่อสาธารณะรายเดียวของประเทศไทย ดําเนินงานมาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ
โดยมีรายได้หลักจากภาษีสุราและยาสูบปีละไม่เกินสองพันล้านบาท ปัจจุบันเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
(ร้อยละ 86.54 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนใหญ่ผ่านช่องโทรทัศน์และรายการข่าว โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวนมากเห็นว่าไทยพีบีเอสมีการดําเนินงานอย่างคุ้มค่า แม้จะต้องปรับปรุงในบางเรื่อง และมีคุณประโยชน์
ในด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได้ และนําเสนอรายการท่ีมีคุณประโยชน์แก่สังคม 

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษายังชี้ว่าคนที่ติดตามไทยพีบีเอสจะติดตามน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

หรือน้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งแม้จะไม่น่าแปลกใจนักเนื่องจากตัวเลือกในการบริโภคสื่อของประชาชน 
เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งโทรทัศน์ดิจิตัล สื่อสังคมออนไลน์ และบริการ Over the Top (OTT) 

แต่อีกสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ไทยพีบีเอสไม่ได้มีรายการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และ 
มีเน้ือหารายการท่ีไม่ได้แตกต่างโดดเด่นไปจากส่ืออ่ืน  

สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหารายการ 
ผ่านการแสดงความคิด นอกจากนี้ ประชาชนส่วนมากก็ไม่ทราบว่าจะตรวจสอบติดตามไทยพีบีเอสได้อย่างไร 
ซึ่งนําไปข้อค้นพบอีกประการว่า ประชาชนจํานวนมากเห็นว่าไทยพีบีเอสยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
เท่าไรนัก โดยเฉพาะการไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองท่ีได้รับการประเมินให้มีคะแนนน้อยท่ีสุด  

ความท้าทายสําคัญที่จะต้องเผชิญ คือ ความรวดเร็วในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันสื่ออื่น และ
การเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาของสื่อออนไลน์ที่กระทบกับอุตสาหกรรม
สื่อในวงกว้าง ไทยพีบีเอสก็ได้พยายามปรับตัวตลอด 5 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มการนําเสนอ
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ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมียอดผู้ติดตามในส่ือสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กจํานวนมาก 
และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าข้อมูลท่ีไทยพีบีเอสนําเสนอมีความถูกต้องแม่นยํา 

ในภาพรวมจึงสามารถพิจารณาได้ว่าไทยพีบีเอสยังดําเนินกิจการที ่สอดรับกับความคาดหวัง                          
ของประชาชนอยู่ในระดับหน่ึง แต่เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของประชาชนต่อการทําหน้าที่ส่ือสาธารณะ
ในอนาคตก็จําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการอยู่ อย่างน้อยที่สุด คือ การนําเสนอรายการที่ตรงกับ
ความสนใจของประชาชน และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1.2 ไทยพีบีเอสกับหลักสากลว่าด้วยความเป็นส่ือสาธารณะ 

เมื ่อพิจารณาการดําเนินงานของไทยพีบีเอสโดยเปรียบเทียบกับหลักการพื ้นฐานสําคัญของ               
ส่ือสาธารณะตาม UNESCO (2005) ท่ีประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ มีข้อค้นพบดังน้ี 

ก. หลักการทั่วถึง (Universality) พิจารณาได้ในสองประเด็น ประเด็นแรก คือ ความครอบคลุม 
ของช่องทางการนําเสนอ พบว่าไทยพีบีเอสมีช่องทางในการนําเสนอข้อมูลแก่ประชาชนเป็นจํานวนมาก  
ซึ ่งอาจเป็นผลจากการดําเน ินนโยบาย On-Air, Online, On Ground และผลการตอบแบบสอบถาม 
ก็ได้สะท้อนว่าช่องทางเหล่านั ้นทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื ้อหาของไทยพีบีเอสได้ส ่วนหน่ึง  
โดยประชาชนจํานวนมากเห็นว่าไทยพีบีเอสไม่จําเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการนําเสนอแล้ว หรือหากจะเพ่ิม 
ก็ควรเน้นการเพ่ิมช่องทางออนไลน์  

ประเด็นที ่สอง คือ ในเชิงกลุ ่มประชากร พบว่า ไทยพีบีเอสสามารถเข้าถึงประชากรในทุกกลุ่ม 
โดยรวมไปถึงประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นท่ีรู้จักของประชาชนในทุกช่วงวัย แม้ว่าในแต่ละกลุ่มแตกต่าง 
อยู่บ้างแต่สัดส่วนคนท่ีรู้จักไทยพีบีเอสโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 81 ในทุกกลุ่มช่วงวัย และหากพิจารณาในเชิงพ้ืนท่ี
จะพบว่าประชาชนในทุกภูมิภาคจะมีสัดส่วนคนท่ีรู้จักไทยพีบีเอสโดยเฉล่ียร้อยละ 83 

ข. ความหลากหลาย (Diversity) ในขณะที่แง่ความหลากหลายของรายการที่นําเสนอ ไทยพีบีเอส      
มีรายการหลายประเภท แต่ที่ถือเป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ รายการข่าว รายการสารคดี และรายการสุขภาพ 

อาหาร และการท่องเที ่ยว จึงมีข้อกังวลว่ารายการบันเทิงอย่างละคร ภาพยนตร์ และรายการวาไรต้ี  
อาจไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร หากพิจารณาว่าหน้าที่หลักของสื่อสาธารณะ คือ ให้ข้อมูล ความรู้ และ 
ความบันเทิง (to inform, educate, and entertain) ไทยพีบีเอสจึงควรให้ความสําคัญต่อรายการบันเทิงด้วย 

ค. ความเป็นอิสระ (Independence) หมายถึง การปราศจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน ผลการตอบ
แบบสอบถามสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นของประชาชนว่า การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ไทยพีบีเอสอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องการไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 
แม้ว่าหากพิจารณาโครงสร้างการบริหารที ่มีคณะกรรมการบริหารท่ีถูกสรรหาและแต่งตั ้งจากตัวแทน 
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ของภาคสังคม แต่ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวอาจไม่ได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เท่าท่ีควร สะท้อนจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับไทยพีบีเอสท่ีไม่สูงนัก  

ง. ความโดดเด่น (Distinctiveness) ผลการตอบแบบสอบถามระบุว่า ประชาชนจํานวนมากเห็นว่า
รายการท่ีไทยพีบีเอสนําเสนอยังไม่มีความโดดเด่นจากสื่ออื่นมากนัก และประชาชนยังคาดหวังให้สื่อสาธารณะ
ในอนาคตมีรูปแบบรายการที่แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ UNESCO (2005) ท่ีระบุว่าสื่อสาธารณะ
ควรต้องมีการผลิตนวัตกรรมในการนําเสนอส่ิงใหม่ให้กับประชาชนอยู่เสมอ  

5.1.3 ไทยพีบีเอสเปรียบเทียบกับส่ือสาธารณะของต่างประเทศ 

เมื ่อพิจารณาการดําเนินงานของไทยพีบีเอสโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของสื่อสาธารณะ 
ในต่างประเทศ เช่น BBC NHK PBS และ KBS พบว่า สื่อสาธารณะทุกรายที่ศึกษากําลังเผชิญกับความท้าทาย
เด ียวกัน คือ การแพร่ระบาดของข่าวปลอม (fake news) และการบิดเบ ือนข่าว (disinformation)  

ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสื่อออนไลน์ที่เน้นความรวดเร็วในการนําเสนอ สื่อสาธารณะทุกรายได้ปรับตัวโดย 
การเพิ่มช่องทางนําเสนอผ่านทางออนไลน์มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจละทิ้งช่องทางเดิมอย่างโทรทัศน์ 
หรือวิทยุซ่ึงเป็นช่องทางรับชมท่ีประชากรสูงวัยคุ้นชินได้  

สื่อสาธารณะหลายแห่ง เช่น BBC NHK และ KBS มีความพยายามหารายได้แหล่งใหม่เนื ่องจาก       
ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมรับชมรับฟัง (License fee) ได้เท่าเดิม เพราะโครงสร้างประชากรและพฤติกรรม
บริโภคส่ือของประชาชนท่ีเปล่ียนไป โดย BBC และ KBS มีการหารายได้ส่วนหน่ึงจากการโฆษณา  

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาคาดหวังของประชาชนไทยต่อสื่อสาธารณะ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอส 

ดังน้ี 

5.2.1 หาจุดสมดุลระหว่างความเร็วในการนําเสนอ และความถูกต้องของข้อมูล โดยเน้นประเด็น

เชิงพ้ืนท่ีท่ีอาจกลายเป็นประเด็นระดับประเทศในอนาคต 

ความท้าทายที่สําคัญของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ คือ การหาจุดสมดุลระหว่างความเร็ว 
ในการนําเสนอ และความถูกต้องของข้อมูลที่นําเสนอ ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ประชาชนเห็นว่ามีภาพลักษณ์ท่ีดี 
ในการนําเสนอเนื ้อหาหรือข้อมูลที ่น ่าเช ื ่อถ ืออยู ่แล ้ว โดยร้อยละ 96.10 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อค ุณประโยชน์ของไทยพีบ ี เอสเห ็นว ่า ไทยพีบีเอสมีการนําเสนอเน ื ้อหาสาระที ่ เป ็นประโยชน์  

และร้อยละ 95.93 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อคุณประโยชน์ของไทยพีบีเอสเห็นว่าไทยพีบีเอสมีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ แนวทางการดําเนินงานในอนาคตจึงอาจให้ความสําคัญกับการเพิ่มความเร็วใน 
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การนําเสนอ ซึ่งสามารถทําได้โดยเลือกประเด็นที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นที่สนใจในระดับประเทศ แล้วเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกไว้ก่อน 

ในการเลือกประเด็น ไทยพีบีเอสสามารถมองหาประเด็นเชิงพื้นที่ซึ ่งมีแนวโน้มจะกระจายไปยัง 
พื้นที่อื ่นและอาจกลายเป็นประเด็นระดับประเทศในอนาคต อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (เช่น ไฟป่า นํ้าแล้ง  
และดินเค็ม) ปัญหาสังคม (เช่น ยาเสพติดชนิดใหม่ หรือภาวะไร้บ้าน) โดยรวบรวมประเด็นผ่านภาคีเครือข่าย
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้ว รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมกับสื่อสาธารณะที่ประชาชน 
กว่า 1 ใน 3 คาดหวัง 

เม่ือได้ประเด็นเชิงพื้นที่ที ่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ท่ีจะขยายไปสู่ระดับประเทศแล้ว  
ไทยพีบีเอสสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์ เพื ่อนําเสนอประเด็นดังกล่าวก่อนสื ่ออ่ืน  
โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายของไทยพีบีเอสไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข่าวภูมิภาค นักข่าวพลเมือง สถานีโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลจํานวน 168 สถานี (39 สถานีหลัก และ 129 สถานีเสริม) ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนท่ีสามารถสร้างความครอบคลุมในการนําเสนอเน้ือหารายการต่อประชาชนท่ัวประเทศ  

การนําเสนอประเด็นเชิงพื ้นท่ีดังกล่าวถือเป็นการจุดชนวนความตระหนักรู้ให้แก่คนในสังคม 
สอดคล้องกับผลการสํารวจความคาดหวังต่อรูปแบบรายการท่ีประชาชนไทยคาดหวังให้ส่ือสาธารณะในอนาคต
นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบรายการเจาะลึกปัญหาสังคมเป็นอันดับท่ีสอง  

5.2.2 นําเสนอรายการท่ีเกาะติดต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความแตกต่าง 

หากพิจารณาประเด็นคุณประโยชน์ของไทยพีบีเอสพบว่า การนําเสนอเนื้อหารายการที่สื่ออื่นไม่ได้ทํา
เป็นประเด็นที ่ผ ู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที ่สุด สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนมากยังมองว่า 
การนําเสนอเนื้อหารายการของไทยพีบีเอสยังไม่มีความแตกต่างจากสื่ออื่นมากนัก สอดคล้องกับความเห็น 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประชาชนไม่ติดตามไทยพีบีเอส คือ การมีเนื้อหา 
ที่ไม่แตกต่างจากสื่ออื่น การดําเนินงานในอนาคตของไทยพีบีเอสจึงควรคํานึงถึงประเด็นการนําเสนอหรือ
รูปแบบรายการท่ีส่ืออ่ืนไม่ได้ทําด้วย 

การนําเสนอประเด็นที่สื่ออื่นยังไม่ได้ทําโดยมุ่งประโยชน์สาธารณะ สามารถทําได้โดยการเกาะติด
ประเด็นหรือปัญหาเดิมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําในช่วงเวลาเดิมของทุกปี อาทิ ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน อุบัติเหตุ 
บนท้องถนนช่วงเทศกาล ฝุ่น PM 2.5 ช่วงต้นปี หรือการออกจากระบบการศึกษากลางคันในช่วงใกล้เปิดเทอม
เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะที่มีกระบวนการแก้ไขที่ยาวนาน ไทยพีบีเอสควรนําเสนอประเด็น
เหล่านี้ในลักษณะเกาะติดระยะยาวเพื่อนําเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต
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และแนวทางสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เนื้อหาของไทยพีบีเอสมีความครอบคลุม
และโดดเด่นกว่าการนําเสนอของส่ืออ่ืน ซ่ึงมักต้องนําเสนอข่าวหรือประเด็นตามกระแสสังคม  

นอกจากจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้รายการและเนื้อหาของไทยพีบีเอสโดดเด่นกว่าสื่ออื่นแล้ว  
การนําเสนอรายการในรูปแบบการเกาะติดปัญหาระยะยาวพร้อมข้อมูลและบทวิเคราะห์เชิงลึก ยังสอดคล้อง
กับผลการสํารวจว่า รูปแบบรายการที่ประชาชนคาดหวังให้สื ่อสาธารณะนําเสนอมากขึ้นในอนาคต คือ 
รายการท่ีนําเสนอประเด็นเพื ่อสร้างความเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะในมุมมองของกลุ ่มคนอายุ 20-29 ปี  

ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีติดตามไทยพีบีเอสมากท่ีสุด 

5.2.3 แก้ปัญหาภาพลักษณ์ความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยการเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนสามารถ

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

ประเด็นการไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองของไทยพีบีเอสเป็นมิติด้านธรรมาภิบาลที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
เห็นด้วยน้อยที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไทยพีบีเอสยังไม่ได้มี 
ความเป็นกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะประเด็นความคิดเห็นทางการเมืองมากนัก ซ่ึงประชาชน
คาดหวังว่าส่ือสาธารณะในอนาคตควรมีความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

การดําเนินงานในอนาคตของไทยพีบีเอสจึงควรมีการเปิดเวทีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการเมือง
สามารถเข้ามานําเสนอความคิดเห็นหรือประเด็นที่สําคัญต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนรัฐบาล 
หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาคและท้องถิ ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ ่มผลประโยชน์ที ่เกี ่ยวข้อง  
โดยคํานึงถึงความหลากหลายในเชิงตัวแทนประชากร เช่น ช่วงวัย เพศสภาพ และภูมิภาค ประเด็นดังกล่าว
สอดคล้องกับมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าลักษณะสําคัญของสื่อสาธารณะคือ ประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม และสนับสนุนให้สื ่อสาธารณะเพิ ่มรายการที ่ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการเปิดพื้นที่ดังกล่าว อาจทําผ่านช่องทาง “ออนไลน์” (Online) ซึ่งประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเห็นว่าเป็นช่องทางที่ควรเพิ่มการนําเสนอในอนาคต รวมไปถึงการเพิ่ม “พื้นที่เรียนรู้และทํากิจกรรม” 

(On ground) ซึ ่งเป็นช่องทางการนําเสนอที ่ประชาชนคาดหวังกับสื ่อสาธารณะในลําดับต้น ๆ เช่นกัน  
โดยอาจพิจารณา BBC Parliament เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นช่องรายการที่นําเสนอทั้งการพิจารณากฎหมาย  
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ผลการพิจารณาประเด็นปัญหาของคณะกรรมการระดับชาติ รวมถึง 
บทวิเคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญ 
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5.2.4 พิจารณาแหล่งรายได้ใหม่ เพื ่อสร้างความมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการดําเนินงานตาม 

ความคาดหวังของประชาชนในอนาคต 

แหล่งรายได้หลักในปัจจุบันของไทยพีบีเอสที่มาจากภาษีสุราและยาสูบ แม้จะมีจํานวนที่เพียงพอ 
(Substantial) และความเป็นอิสระ (Independent) และไม่ได้มีผลกระทบต่อหลักความง่ายและเป็นธรรม 
(Simple and Equitable) แต่อาจมีประเด็นหลักคาดการณ์ได้ (Predictable) เพราะแม้จะเป็นรายได้ 
ที ่กําหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ ่งเปลี ่ยนแปลงยาก แต่รัฐบาลยังอาจแทรกแซงได้ด้วย 
การออกนโยบายที่จะส่งผลให้สามารถเก็บภาษีสุราและยาสูบน้อยลง หรือการงดขายสุราตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาด COVID-19 หรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อที่ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตรายการหรือ
การแพร่ภาพและกระจายเสียงสูงขึ ้น ดังนั ้น การระบุเพดานของรายได้หลักอย่างภาษีสุราและยาสูบ 
คงท่ีไว้ท่ีระดับ 2 พันล้านบาทต่อปี จึงอาจไม่สามารถครอบคลุมการดําเนินงานในอนาคตได้ 

การพิจารณาแหล่งรายได้ใหม่ของไทยพีบีเอส สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนไทยที่เห็นว่า 
สื่อสาธารณะควรมีแหล่งรายได้อื่นด้วย โดยร้อยละ 43.90 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสื่อสาธารณะควรมี
แหล่งงบประมาณจากการประชาสัมพันธ์สินค้าและ/หรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และร้อยละ 37.76 

เห็นว่าสื่อสาธารณะควรมีแหล่งงบประมาณจากการรับจ้างผลิต ออกอากาศ การให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์ 

การพิจารณาแหล่งรายได้ใหม่เป็นปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในอนาคตของไทยพีบีเอส และสามารถสร้าง
ความมั่นใจว่าไทยพีบีเอสสามารถพัฒนาหรือสนับสนุนการนําเสนอรายการทางการเมืองให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่ถูกแทรกแซงด้านงบประมาณจากภาครัฐ 

รูปแบบการแสวงหาแหล่งงประมาณของไทยพีบีเอสสามารถศึกษาและพิจารณาได้จากประสบการณ์
ของสื ่อสาธารณะในต่างประเทศ อาทิ BBC และ KBS ที ่มีการปรับตัวโดยการจัดหาแหล่งรายได้จาก 
การโฆษณา โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาแหล่งรายได้เดิมจากการเก็บ
ค่าบริการ (License fee) มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ การโฆษณาไม่จําเป็นต้องเป็นการตัดช่วงเนื้อหารายการ 
เพื่อการโฆษณาแต่สามารถเป็นไปในรูปแบบ Product Placement หรือโฆษณาสินค้าและบริการในรายการท่ี
นําเสนอ โดยควรพิจารณาสินค้าและบริการที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ อาจพิจารณาโฆษณา
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะเข้าถึงโฆษณาได้ต่อเมื ่อเป็นการเข้า website/ application จากภายนอก
ประเทศเท่าน้ัน 

5.2.5 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มค่าเชิงลึก เช่น เปรียบเทียบต้นทุน และผลกระทบต่อ

ประชาชน 

แม้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามบางส่วนจะเห็นว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสมีความคุ ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพเมื ่อพิจารณาจากรายการและการให้ประโยชน์กับสังคมเทียบกับงบประมาณที ่ได้รับ  
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แต่ความเห็นดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากรายการที่นําเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาความคุ้มค่า
ในการดําเนินงานเชิงลึกเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร 

รูปแบบการศึกษาความคุ้มค่าเชิงลึกเป็นสิ่งที่จะสะท้อนความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ 
ที่สังคมได้รับ โดยสามารถดําเนินการในรูปแบบ Cost-Benefit Analysis หรือ Business Impact Analysis 

เพื ่อศึกษาว่ากิจกรรมหรือการดําเนินงานในรูปแบบใดที ่ต้องใช้งบประมาณในการรับมือกับประเด็น 
ความท้าทาย หรือการดําเนินงานในรูปแบบใดที่ควรปฏิบัติต่อไปหรือการดําเนินงานในลักษณะใดที่ควรยุติ 
หรือปรับเปล่ียนแนวทางเม่ือพิจารณาจากความคุ้มค่าหรือประโยชน์ท่ีสังคมได้รับ 

การดําเนินงานที่ผ่านมาของไทยพีบีเอสก็สามารถสะท้อนการประเมินผลในมิติความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน 
อาทิ การศึกษาโครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการขับเคลื่อนประเด็น “สารเคมีการเกษตร” 

ของไทยพีบีเอส โดยศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงพบว่าโครงการดังกล่าวได้สร้าง
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ขั ้นตํ ่า 81 เท่า ขั ้นสูง 106 เท่า จากค่าเฉลี ่ยส ัดส่วน 0.2431 โดย 
ทุก 1 บาทที่ไทยพีบีเอสลงทุนไปในการขับเคลื่อนสารเคมีการเกษตร จะส่งผลตอบแทนต่อสังคมราว 81 บาท 
ถึง 106 บาท หรือการประเมินความคุ้มค่า “รายการสะอาดบุรี” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) ท่ีพบว่า การลงทุน 1 บาท ในโครงการสะอาดบุรีก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ  
13.29 บาท เป็นต้น 

5.2.6 เพิ่มการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ ให้โจทย์ประเด็นสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามา

ขอรับการสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ในอนาคต ความต้องการของประชาชนมีแนวโน้มที ่หลากหลายมากขึ ้น การดําเนินงานของ 
ไทยพีบีเอสจึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคมได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งต้นทุน
เทคโนโลยีการผลิตรายการ และการออกอากาศเริ่มมีแนวโน้มถูกลงและหลากหลายมากขึ้น ไทยพีบีเอส 
จึงไม่จําเป็นต้องผลิตหรือพัฒนารายการท้ังหมดด้วยตนเอง  

โดยการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระอาจเป็นไปในรูปแบบการให้พื้นที่ในการนําเสนอ
เน้ือหาในช่องทางของส่ือสาธารณะ การส่งเสริมให้เกิดการร่วมผลิตรายการ หรือการให้โจทย์ประเด็นสาธารณะ
ที่ผู ้ผลิตอิสระจะมาขอรับการสนับสนุนในรูปแบบเงินทุน สถานที่ หรืออุปกรณ์ เป็นการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากรในแวดวงสื ่อสารมวลชน และเป็น 
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับมุมมองของผู้ผลิตรายการที่คาดหวังว่าสื่อสาธารณะควรเป็นส่ือที่ทําให้ประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน  

อนึ่ง แม้ว่าในปัจจุบันไทยพีบีเอสจะมีการสนับสนุนผู้ผลิตอิสระอยู่แล้ว แต่รายงานงบการเงินและ
รายงานประจําปียังไม่ปรากฎข้อมูลว่าไทยพีบีเอสได้ลงงบประมาณในการสนับสนุนผู้ผลิตอิสระเท่าไร หรือ 
ให้การสนับสนุนในด้านที่ไม่ใช่ตัวเงินเท่าไหร่ และอย่างไร แนวทางในอนาคตจึงควรมีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว 
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ทั้งเพื่อประโยชน์ในการวางแผนสนับสนุนต่อ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการผลิตเองและ
สนับสนุนให้บุคคลภายนอกผลิต อันจะช่วยในการวางแผนการดําเนินงานในภาพรวมได้ 

ท่ามกลางความท้าทายหลายด้านของของสื่อสาธารณะ การดําเนินงานของในอนาคตอาจจะมีการนํา
กระบวนการตัดสินใจแบบ The Eisenhower Matrix มาใช้เพื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นงานที่สําคัญและเร่งรีบ 
(Important and urgent) ซึ่งไทยพีบีเอสควรทําต่อไป (Do) ส่วนงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งรีบ (Important but 

not urgent) สามารถเลื่อนเวลาออกไปได้ (Defer) งานที่เร่งรีบแต่ไม่สําคัญ (Urgent but not important) 

ซึ่งควรมอบหมายให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน (Delegate) และงานท่ีไม่เร่งรีบและไม่สําคัญ (Not urgent and 

also not important) ท่ีควรตัดออก (Delete) เพื่อให้ไทยพีบีเอสสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดําเนินงาน 
ให้ตรงกับความคาดหวังของประชาชนมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม “ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อส่ือสาธารณะในอนาคต” 
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ภาคผนวก ข. 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามภูมิภาค 
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