รายงานสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary Report)
ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้ชมผู้ฟังรายการในการพัฒนารายการ
และการดําเนินงานของไทยพีบีเอส ปี 2555

จัดทําโดย
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

คํานํา
รายงานฉบับนีเป็ นการสรุ ปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการ ที$
ดําเนินการโดยสภาผูฟ้ ังผูช้ มรายการไทยพีบีเอส ในปี 2555 ทังจากการสัมภาษณ์ สํารวจ การประชุมกลุ่ม
ย่อยในพืนที$ กลุ่มประเด็น และผ่านการรับฟังเพิ$มเติมในเวทีประชุมสมัชชาเพื$อนสื$ อสาธารณะระดับชาติ
ระหว่างวันที$ 8-9 ธันวาคม 2555 ณ อาคารสํานักงานไทยพีบีเอส โดยเนือหาในเอกสารประกอบด้วยสาระ
ที$สาํ คัญ 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที$ 1 เป็ นส่ วนที$แสดงถึงความเป็ นมาและระเบียบวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ส่ วนที$2 เป็ นข้อค้นพบที$สาํ คัญจากการรับฟังความคิดเห็นทังในด้านรายการ และการดําเนินงานของ
ไทยพีบีเอสในปี ที$ผา่ นมา
ส่ วนที$ 3 เป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอสในอนาคต
ข้อมูลที$นาํ เสนอในแต่ละส่ วนเป็ นการนําเสนอเชิงสรุ ปเพื$อความรวดเร็ วในการทําความเข้าใจ และ
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย แต่หากประสงค์ซ$ ึ งข้อมูลที$มีรายละเอียดเพิ$มขึน สามารถศึกษาเพิ$มเติมได้จาก
รายงานต่างๆที$ได้อา้ งอิงไว้ทา้ ยเล่มแล้ว
รายงานฉบับนีสําเร็ จได้จากความพยายามของหลายฝ่ าย และการได้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือ
ด้วยดีจากผูเ้ กี$ยวข้องทุกภาคส่ วน สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสจึงไคร่ ขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งมา
ณ โอกาสนี
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สรุปความเห็นและข้ อเสนอจากผู้ชมผู้ฟังรายการในการพัฒนารายการ
และการดําเนินงานของไทยพีบีเอส ปี 2555
ก. ความเป็ นมา
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรื อไทยพีบีเอส (Thai
PBS) จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
เป็ นสถาบันสื$ อสาธารณะแห่ งแรกของประเทศไทยที$เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สร้างสรรค์รายการและร่ วมกําหนดนโยบายที$มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริ ง
ตามเจตนารมณ์การออกในพระราชบัญญัติจดั ตัง ส.ส.ท. และเพื$อให้การมีส่วนร่ วมเป็ นไปอย่างกว้างขวาง
ทังในด้านพืนที$ และกลุ่มประชาชน จึงกําหนดให้มีสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการทําหน้าที$เป็ นกลไกในการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูช้ มและผูฟ้ ัง
แล้วจัดทําเป็ นข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการนโยบาย เพื$อนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการบริ หาร การผลิตรายการ และการดําเนินงาน
ขององค์การต่อไป
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการตามระเบียบ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 และ 2553 มีหน้าที$หลัก 5 ประการ คือ
1. เฝ้ าติดตามชมและรับฟังรายการจากทุกสื$ อขององค์การ และนําผลการรับชม รับฟั งมาหารื อ
เพื$อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพรายการของไทยพีบีเอส
2. จัดกระบวนการ กิจกรรม การมีส่วนร่ วมเพื$อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภูมิภาค
และจัดทําเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการของไทยพีบีเอส
3. สร้างและขยายเครื อข่าย “เพื$อนสื$ อสาธารณะ”
4. จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะที$มาจากการรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นจากรับฟัง ในทุก
ภูมิภาค และประเด็นที$หลากหลาย เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายของไทยพีบี
เอส
5. จัดทํารายงานประจําปี ประมวลผลการปฏิบตั ิงาน และผลการสรุ ปบทเรี ยนจากการดําเนินงาน
ของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

ข.วัตถุประสงค์ ในการรับฟัง
สื บเนื$องจากบทบาทและภารกิจของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส คณะทํางานฝ่ ายวิชาการ
คณะทํางานฝ่ ายรับฟังความคิดเห็น จึงร่ วมกันรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการทัว$ ประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี
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1. เพื$อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และผูช้ มผูฟ้ ังรายการเพื$อพัฒนา
คุณภาพรายการ ตลอดจนการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
2. เพื$อพัฒนาความร่ วมมือในการทํางานร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกรรมการบริ หาร
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ และผูม้ ีส่วนเกี$ยวข้องในการยกระดับการทํางานของไทยพีบีเอส
3. เพื$อพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
4. เพื$อขยายเครื อข่ายเพื$อนสื$ อสาธารณะ

ค. ระเบียบวิธีและกระบวนการรับฟัง
1. กลุ่มประชากรและพืนG ทีท? าํ การรับฟัง
การสร้างการมีส่วนร่ วมโดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในฐานะที$มีส่วนเป็ นเจ้าของสื$ อ
สาธารณะนัน ในปี 2555 สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสได้รับฟังความคิดเห็นโดยใช้การประชุมในทุก
ภูมิภาค จํานวน 10 พืนที$ และจัดการรับฟังผ่านกลุ่มประเด็น จํานวน 22 ประเด็น พร้อมทังรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนทัว$ ไปที$ชมรายการของไทยพีบีเอส
โดยแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากผูท้ ี$ยงั ไม่
ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอสโดยการสัมภาษณ์
2. เทคนิควิธีและเครื?องมือทีใ? ช้ ในการทีใ? ช้ ในการรับฟัง
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลการรับฟังใช้เทคนิคเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดย
เทคนิคเชิงปริ มาณ ใช้ในการรับฟังความเห็นจากประชาชนทัว$ ไป ประกอบด้วย
1) แบบสํารวจ ใช้กบั กลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
2) แบบสัมภาษณ์ เน้นกลุ่มผูท้ ี$ยงั ไม่เคยชม หรื อไม่ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
ส่ วนเทคนิคเชิงคุณภาพ ใช้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังเข้มข้นโดยการประชุมกลุ่มย่อย
ที$หลากหลาย ประกอบด้วย
1) เวทีรับฟังในภูมิภาค
2) เวทีรับฟังของกลุ่มประเด็น
3) เวทียทุ ธศาสตร์
3. การพัฒนาข้ อเสนอจากการรับฟัง
สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสจากภูมิภาค และเวทีต่าง ๆ ได้รับ
การประมวล และดําเนิ นการเป็ นขันตอน โดยมีกรอบแนวคิดในการประมวล วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอ
ต่อไทยพีบีเอส ดังนี
3.1. ขัGนตอนการประมวลผลการรับฟัง ดําเนิ นการตามลําดับ ดังนี
1) การประมวล และวิเคราะห์ผลการรับฟังจากรายงานการสํารวจและการสัมภาษณ์
2) การประมวลสถานการณ์และข้อเสนอจากรายงานการจัดเวทีผชู ้ มผูฟ้ ัง
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เข้มข้นในภูมิภาคต่างๆ
3) การประมวลเนือหาประเด็นสถานการณ์สาํ คัญจากรายงานเวทียทุ ธศาสตร์
4) การหาข้อมูลสนับสนุนเพิ$มเติมจากรายงานเวทีกลุ่มประเด็น
3.2. กรอบแนวคิดในการจัดทําข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
รายงานผลการสํารวจ
และสัมภาษณ์
เวทีภูมิภาค
เวทียทุ ธศาสตร์

บทบาทของ
การสื$ อสารมวลชน

ข้อเสนอต่อ

เพื$อประโยชน์

ไทยพีบีเอส

สาธารณะ

เวทีกลุ่มประเด็น

ง. ข้ อค้ นพบสํ าคัญจากการรับฟัง
1.ประชาชนจํานวนมากยังไม่ ร้ ู จักและไม่ ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
การพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรมให้สาํ เร็ จตามวิสัยทัศน์ของไทยพีบิเอสได้นนั
นอกจาก
ปั จจัยด้านคุณภาพของรายการและการบริ หารจัดการแล้ว ยังขึนอยูก่ บั จํานวนผูต้ ิดตามชมรายการเป็ นสําคัญ
แต่จากเวทีการรับฟังต่าง ๆ พบข้อมูลที$ตรงกันว่า มีประชาชนอีกจํานวนมากไม่รู้จกั และไม่ติดตามชม
รายการของไทยพีบีเอส และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูท้ ี$ไม่ชมไทยพีบีเอส อาจแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก
คือ
1.1. กลุ่มทีไ? ม่ ร้ ู จักและไม่ เคยชมรายการของไทยพีบีเอส คิดเป็ นร้อยละ 36.40 (ยังไม่รู้จกั
ร้อยละ 21.50 ไม่เคยชมรายการ ร้อยละ 36.40) โดยสาเหตุหลักมาจากปั ญหาในการรับสัญญาณ และการไม่
สามารถเข้าถึงรายการของไทยพีบีเอส
1.2. กลุ่มทีเ? คยชมรายการของไทยพีบีเอสแต่ ปัจจุบันไม่ ติดตามชม คิดเป็ นร้อยละ 63.60 โดยมี
สาเหตุจากปั จจัยต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี
1) ปั จจัยด้านผูด้ าํ เนินรายการ
2) ปั ญหาด้านเวลาในการรับชม
3) ปั จจัยจากคุณภาพรายการ
4) ปั จจัยจากรู ปแบบ เนื อหาในการนําเสนอ
5) ปั จจัยจากบุคคลในครอบครัว
6) ปั จจัยจากภาพลักษณ์ของไทยพีบีเอส
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2. ผู้มีความหลากหลายทาง เพศใช้ เวลาในการชมรายการมากกว่ าเพศอืน?
เมื$อเปรี ยบเทียบระหว่างเพศ กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเป็ นกลุ่มที$ใช้เวลาในการชมไทยพี
บีเอส โดยเฉลี$ยสู งกว่ากลุ่มเพศอื$น (1.84 ชัว$ โมงต่อวัน) ส่ วนเพศหญิงใช้เวลาในการติดตามชมมากกว่าเพศ
ชาย โดยผูม้ ีความหลากหลายทางเพศให้เหตุผลว่า ไทยพีบีเอสเป็ นช่องที$เปิ ดโอกาสและให้ความเสมอภาค
ทางเพศมากกว่าช่องอื$นๆ ตามข้อมูลในแผนภูมิที$ 1

จํานวนชัว$ โมง/วัน

1.9

1.84

1.8

ชาย

1.74
1.69

1.7

หญิง
ความหลากหลายทางเพศ

1.6
เพศ

แผนภูมิที$ 1 ข้อมูลเปรี ยบเทียบด้านเวลาที$ใช้ในการชมไทยพีบีเอสในแต่ละวันของเพศต่าง ๆ
3. เด็กอายุตํ?ากว่ า 15 ปี ใช้ เวลาในการชมรายการของไทยพีบีเอสสู งกว่ าช่ วงอายุอนื?
เมื$อจําแนกตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มผูม้ ีอายุ ตํ$ากว่า 15 ปี ใช้เวลาในการชมรายการไทยพีบีเอส
มากกว่าช่วงอายุอื$น ซึ$ งเป็ นผลจากความน่าสนใจของรายการ สารประโยชน์และความไม่มีพิษภัยในการชม
รายการ ส่ งผลให้ผปู ้ กครองนิยมเปิ ดรายการของไทยพีบีเอสให้บุตรหลานได้รับชม ตามรายละเอียดใน
แผนภูมิที$ 2

ชัว$ โมงต่อวัน

1.90
1.80

1.82

1.80

1.75

1.73
1.65

1.70

ตํ$ากว่า 15 ปี
15-24 ปี
24-40 ปี

1.60

41-60 ปี

1.50

มากกว่า 60 ปี
ช่วงเวลา

แผนภูมิที$ 2 ช่วงอายุกบั การใช้เวลาในการชมรายการไทยพีบีเอส
4

4. ผู้ชมรายการของไทยพีบีเอสยังนิยมชมข่ าวจากโทรทัศน์ ช่องอืน?

ร้อยละ

พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่างๆของประชาชนทังกลุ่มผูช้ มของไทยพีบีเอสและช่อง
อื$นๆเป็ นไปในแนวกัน แต่พบว่าเวลาในช่วงเช้า และช่วงหัวคํ$าซึ$ งเป็ นเวลารายการข่าว ผูช้ มรายการของไทย
พีบีเอสให้ความสนใจในการชมรายการของช่องอื$น ในขณะที$ช่วงเวลาอื$นนิยมชมรายการของไทยพีบีเอส
มากกว่า สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของรายการข่าวของไทยพีบีเอส ตามรายละเอียดใน
แผนภูมิที$ 3
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

38.44
21.39
18.00

35.36
ช่องอื$น ๆ

13.57
10.66

16.06

ไทยพีบีเอส

19.47
10.05 10.65
3.40 2.95

เช้า 05.00กลางวัน
เย็น 15.00- คํ$า 19.00-22.00 ดึก 22.00- หลังเทีย$ งคืน
09.00 น. 09.00-15.00 น. 19.00 น.
น.
24.00 น. 00.00-05.00 น.
ช่วงเวลา

แผนภูมิที$ 3 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนการชมรายการตามช่วงเวลาระหว่างไทยพีบีเอสกับสถานีโทรทัศน์ทว$ั ไป
5. ผู้ชมไทยพีบีเอสติดตามชมอย่ างเข้ มข้ นเพิม? ขึนG
อาจกล่าวได้วา่ การดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสในรอบปี ที$ผา่ นมามีผลเป็ นที$น่าภาคภูมิใจ เนื$ องจาก
สามารถเพิ$มความนิยมในการชมของรายการของไทยพีบีเอสได้เพิ$มขึน จากรายงานการสํารวจ(เฉพาะกลุ่ม
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ) พบความนิยมในการชมรายการของไทยพีบีเอสอยูใ่ นลําดับสอง รองจากสถานี โทรทัศน์
ช่อง 3 และมีความนิยมมากกว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ตามข้อมูลในแผนภูมิที$ 4

5

25

23.36

22.22

21.69

-ช่อง 3

ร้อยละ

20

-ช่อง 5

15
10

8.7

-ช่อง 7

10.55
5.71

7.77

- ช่อง 9

5

-ช่อง 11

0

-ไทยพีบีเอส(Thai PBS)

สถานี โทรทัศน์

- ช่องอื$น ๆ เช่น โทรทัศน์ดาวเทีย ม/
เคเบิลทีวีท้องถิ$น

แผนภูมิที$ 4 ความนิยมในการชมรายการของไทยพีบีเอสจากการสํารวจจากผูต้ ิดตามชมรายการ
6. ผู้ติดตามชมไทยพีบีเอส เป็ นกลุ่มทีช? มรายการผ่ านอินเทอร์ เน็ทสู งกว่ าผู้ชมทัว? ไปอย่ างชั ดเจน
ในขณะที$ผชู ้ มทัว$ ไปรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียมสู งกว่าผูช้ มไทยพีบีเอส
7. ไทยพีบีเอสสามารถเปลีย? นทัศนคติในการชมโทรทัศน์ ของประชาชน
จากความเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมเวทีการรับฟัง พบว่ามีผชู ้ มผูฟ้ ังจํานวนหนึ$งเป็ นผูท้ ี$เคยปฏิเสธการชม
โทรทัศน์ และบางครอบครัวต้องคอยควบคุมการชมรายการโทรทัศน์ของบุตร-หลาน เนื$องจากรายการ
โทรทัศน์ทว$ั ไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อผูช้ ม เนือหาที$นาํ เสนอไม่มีสาระควรค่าแก่การชม แต่เมื$อได้รับ
การแนะนํา และได้ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส บุคคลเหล่านันเปลี$ยนความคิดมาเป็ นผูต้ ิดตามชม
รายการของไทยพีบีเอส ดังเสี ยงสะท้อนต่อไปนี
“ปกติผมไม่ ดูทีวี เสี ยเวลา ไร้ สาระ แต่ เมือสองปี ที ผ่านมา ผมกลับมาดูไทยพีบีเอส เพราะดูแล้ วได้
ประโยชน์ ”
“เราให้ ลูก ๆ ดูไทยพีบีเอส ลูกดูแล้ วก็ชอบ รายการของไทยพีบีเอสมีสาระ เราให้ ลูก ๆ ดูด้วย
ความสบายใจ เราวางใจไทยพีบีเอส”
"ที วีปลอดภัย คื อไทยพีบีเอส"
8. รายการยอดนิยมของไทยพีบีเอส (จํานวน 10 รายการแรก)
จากการสํารวจพบว่ารายการที$ได้รับความนิยมสู งสุ ดคือรายการข่าว และมีรายการอื$นที$ได้รับ
ความนิยมใน 10 ลําดับแรกตามข้อมูลในตารางที$ 1
ที?
1

รายการทีช? อบดู
รายการข่าว

ร้ อยละ
23.00

เหตุผล
- เนือหาสาระของข่าวมีความเป็ นปั จจุบนั ชัดเจน ตรงประเด็น
มีความน่าเชื$อถือ มีความหลากหลาย เข้มข้น และน่าสนใจ
- การนําเสนอข่าวรวดเร็ ว เข้าใจง่าย และเกาะติดสถานการณ์
6

ที?

รายการทีช? อบดู

ร้ อยละ

2

สารคดีต่าง ๆ เช่น ท่องโลกกว้าง
เป็ นต้น

15.75

3
4
5

สถานีประชาชน
เปิ ดปม
ภัตตาคารบ้านทุ่ง

7.82
7.26
5.40

6
7

กินอยูค่ ือ
ตอบโจทย์

4.48
4.28

8
9

ลุยไม่รู้โรย
นักข่าวพลเมือง

3.63
3.07

10

ดนตรี กวีศิลป์

2.70

เหตุผล
- รู ปแบบของข่าวเข้าถึงประชาชน นําเสนอความจริ ง มีล่าม
แปลภาษามือ ผูป้ ระกาศข่าวใช้ภาษาที$น่าสนใจ เสี ยงดังฟังชัด
- มีเนือหาที$น่าสนใจ ให้ความรู ้ มีความแปลกใหม่นาํ เสนอวิถี
ชีวติ ของสัตว์โลก
-ทําให้เข้าใจโลกมากขึน เรี ยนรู ้ธรรมชาติ เห็นความหลากหลาย
ของสิ$ งต่าง ๆ บนโลก และเห็นความเจริ ญด้านอารยธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ
- เปิ ดโอกาสให้ชุมชนนําเสนอเรื$ องราวต่าง ๆ สะท้อนมุมมอง
เกี$ยวกับชุมชน
-ได้รู้จกั วิธีการทําอาหารที$หลากหลายในแต่ละท้องถิ$น
- นําเสนอน่าสนใจ กระชับ ตรงประเด็น เจาะลึกปั ญหาสังคม
การวิเคราะห์เป็ นกลาง
-ผูส้ ูงอายุมีความสามารถ มีคุณค่า มีความรู ้เห็นคุณค่าของชีวติ
- การนําเสนอข่าวสะท้อนปั ญหาในชุมชน ตรงประเด็นและ
หลากหลายประเด็น
-

ตารางที$ 1 รายการยอดนิยมของไทยพีบีเอส ในปี 2555
9. การเปลีย? นแปลงทีส? ่ งผลต่ อความนิยมทีเ? พิม? ขึนG ในปี ที?ผ่านมาของไทยพีบีเอสมีหลายด้ าน
จากการสํารวจ พบว่าในรอบปี ที$ผา่ นมาไทยพีบีเอสมีการเปลี$ยนแปลงที$ดีขึนหลายอย่าง เช่น
1. มีรายการที$หลากหลายมากขึน
2. รู ปแบบของรายการ เนื อหาสาระที$นาํ เสนอมีความน่าสนใจ
3. การนําเสนอข่าวที$ต่อเนื$องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
4. ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในรายการ
10. รายการจํานวนหนึ?งได้ รับคําแนะนําให้ ปรั บปรุ ง
รายการต่อไปนี มีเสี ยงสะท้อนให้ปรับปรุ ง ด้วยเหตุผลในตารางที$ 2
ลําดับ
1
2

รายการ
ลูกไม้หลาย ๆ ต้น
สถานีประชาชน

เหตุผล
เนือหาในรายการไม่ชดั เจน
- เวลาไม่เหมาะสม
7

ลําดับ

รายการ

3

เหตุผล
- ควรมีดนตรี ประกอบรายการเพื$อเพิ$มบรรยากาศให้ดีขนึ ไม่เครี ยดจนเกินไป
- เนือหา และข้อมูลต้องลึกมากกว่านี
- ควรเพิ$มเวลาออกอากาศให้มากกว่านี และจัดผังเวลาของรายการใหม่

เปิ ดปม

ตารางที$ 2 รายการที$มีเสี ยงสะท้อนให้ปรับปรุ ง
11. ผู้ชมผู้ฟังรายการมีความพึงพอใจในการชมในระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่
จากการเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$ดีขึนในหลายด้าน
ส่ งผลให้ผชู ้ มผูฟ้ ังรายการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพรายการในระดับมาก ร้อยละ 50.30 และมีความพึงพอใจในระดับมากทีส? ุ ด ร้อยละ 16.70
ตามรายละเอียดในแผนภูมิที$ 5

50.3

ร้อยละ

60

30.4

40
20

-มากทีส$ ุด
-มาก
-ปานกลาง

16.7
2.4

0.3

0

-น้อย
-ไม่พึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

แผนภูมิที$ 5 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพรายการของไทยพีบีเอส

จ. ความพึงพอใจต่ อคุณภาพรายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
1. ความมีคุณค่ าและเป็ นประโยชน์ ของรายการ
รายงานการสํารวจพบว่าผูต้ ิดตามชมรายการ มีความเห็นด้านคุณค่าและประโยชน์รายการของ
ไทยพีบีเอสโดยรวมในระดับมาก ตามรายละเอียดในตารางที$ 3

8

รายการ

จํานวน

X

S.D

มีคุณค่ าและประโยชน์

1. การให้ความรู ้ในสาขาต่าง ๆ ที$จาํ เป็ นต่อการดําเนิน
ชีวติ
2. การพัฒนาทักษะความสามารถในการดําเนินชีวติ

718

3.71

0.77

มาก

718

3.69

0.76

มาก

3. การพัฒนาสติปัญญา ระบบคิด และการเรี ยนรู ้

718

3.83

0.74

มาก

4. การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม

718

3.73

0.78

มาก

5. การสร้างความเข้าใจยอมรับในความหลากหลายและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6. การพัฒนาความสัมพันธ์ที$ดีในครอบครัว ชุมชน

718

3.78

0.78

มาก

718

3.83

0.83

มาก

7. การให้รู้เท่าทันต่อการเปลี$ยนแปลงต่าง ๆ

718

3.67

0.76

มาก

8. การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื$ องประชาธิปไตย

718

3.72

0.77

มาก

9.การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื$ องสิ ทธิของชุมชน

718

3.83

0.81

มาก

10. การสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบที$ตอ้ งมี
ต่อบ้านเมือง ชุมชนและสิ$ งแวดล้อม
11. การนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรื อ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน

718

3.82

0.80

มาก

718

3.76

0.86

มาก

ตารางที$ 3 ระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าและประโยชน์ของรายการไทยพีบีเอส
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินมีดงั นี
1. ค่าเฉลี$ยระหว่าง 1.00- 1.50
2. ค่าเฉลี$ยระหว่าง 1.51-2.50
3. ค่าเฉลี$ยระหว่าง 2.51-3.50
4. ค่าเฉลี$ยระหว่าง 3.51-4.50
5. ค่าเฉลี$ยระหว่าง 4.51-5.00

พึงพอใจน้อยที$สุด
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที$สุด
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2. ความเคร่ งครัดในจรรยาบรรณ และความเหมาะสมในการนําเสนอรายการ
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการเห็นว่าการนําเสนอของไทยพีบีเอสมีความเคร่ งครัดในจรรยาบรรณของ
สื$ อมวลชน และรายการมีความเหมาะสมในระดับมากในทุกประเด็น ตามรายละเอียดในตารางที$ 4
รายการ

จํานวน

X

S.D

ความเหมาะสม

1. ความถูกต้องเที$ยงธรรมในการนําเสนอข้อเท็จจริ ง

718

3.78

0.69

มาก

2. การไม่บิดเบือน แทรกแซงความคิดเห็นในการนําเสนอ
ข้อเท็จจริ งของผูด้ าํ เนินรายการ

718

3.74

0.74

มาก

3. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และความเป็ นอิสระจากรัฐ
พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์

718

3.72

0.76

มาก

4. การไม่เสนอความรุ นแรงโหดร้าย

718

3.63

0.81

มาก

5. การไม่เสนอสิ$ งมัวเมา ยัว$ ยุทางเพศ

718

3.83

0.92

มาก

6. การใช้ภาษาถ้อยคําด้วยความระมัดระวังใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

718

3.86

0.73

มาก

7. การนําเสนอข้อมูลของผูเ้ กี$ยวข้องอย่างสมดุลและเป็ นธรรม

718

3.76

0.73

มาก

8. การนําเสนอเรื$ องราวของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างเสมอภาค
เท่าเทียม

718

3.77

0.75

มาก

9. การเคารพ และคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล และกลุ่มบุคคลใน
การนําเสนอผ่านรายการ

718

3.93

0.75

มาก

10. การเปิ ดโอกาสแก่ผผู ้ ลิตภายนอก ผูผ้ ลิตอิสระ ได้มีส่วน
ร่ วมในการนําเสนอรายการ

718

3.74

0.87

มาก

11. การเปิ ดโอกาส และช่องทางที$สะดวกในการร่ วมแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน

718

3.83

0.88

มาก

12. การดําเนินตามข้อเสนอของผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ

718

3.69

0.83

มาก

ตารางที$ 4 ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการนําเสนอของไทยพีบีเอส
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3. การบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการเห็นว่าไทยพีบีเอสนําเสนอรายการได้เป็ นอย่างดี และเห็นว่าการดําเนินงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การในระดับมาก ตามรายละเอียดในตารางที$ 5
รายการ

จํานวน

X

S.D

บรรลุวตั ถุประสงค์

1. การส่งเสริ มการรับรู ้ และการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมของ
ประชาชนในการสร้างสังคม ประชาธิปไตยที$เป็ นธรรม

718

3.70

0.76

มาก

2. ความกล้าหาญในการรายงานข่าวสาร และเสนอประเด็น
เพื$อประโยชน์สาธารณะ

718

3.82

0.80

มาก

3. การเป็ นเครื$ องมือแห่งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างสติปัญญาและ
สุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เป็ นพลเมืองคุณภาพ

718

3.83

0.75

มาก

4. การสร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการ และการยกระดับความ
อ่อนโยนทางจิตใจของบุคคลและสังคม

718

3.72

0.77

มาก

5. การส่งเสริ มเอกลักษณ์ สะท้อนความหลากหลาย และการ
สร้างความสมานฉันท์ในสังคม

718

3.74

0.80

มาก

6. การเปิ ดพืนที$ให้แก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

718

3.74

0.87

มาก

7. การสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทังในระดับชุมชน
และระดับชาติ

718

3.76

0.82

มาก

8. การสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
และชุมชน

718

3.79

0.82

มาก

ตารางที$ 5 ระดับความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณและการบรรลุวตั ถุประสงค์ของไทยพีบีเอส
จากความเห็นข้างต้นแสดงได้อย่างชัดเจนถึงความพึงพอใจต่อคุณภาพรายการ และต่อการดําเนิ น
งานของไทยพีบีเอส โดยเฉพาะด้านการเคร่ งครัดในคุณธรรม จริ ยธรรม ในการสื$ อสารคุณค่าและประโยชน์
ของสิ$ งที$นาํ เสนอผ่านรายการ ที$สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจ และสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม ในขณะเดียวกันยังพบว่า ไทยพีบีเอสอยูใ่ น
สภาพที$เป็ นความคาดหวังของสังคมในการแก้ไขปั ญหาสําคัญ ๆ มากมาย
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อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏความคิดเห็นทังในด้านคุณค่า ประโยชน์รายการ ความเหมาะสมใน
การนําเสนอ และการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรของผูช้ มผูฟ้ ังรายการในระดับ มากทีส? ุ ด จึงเป็ นความ
ท้าทายที$ผรู ้ ับผิดชอบจะต้องพัฒนารายการและการดําเนินงานให้มีคุณภาพเพิ$มขึนอย่างต่อเนื$อง

ฉ. ความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่ างกลุ่มผู้ชมผู้ฟังรายการ
ความคิดเห็นข้างต้นเมื$อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังที$มีความแตกต่างในเรื$ องเพศ
อายุ
ระดับการศึกษา ภูมิลาํ เนา อาชีพ และรายได้ พบว่าความคิดเห็นส่ วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะห์พบความเห็นต่างปรากฏบ้างในบางประเด็น ซึ$ งในเบืองต้นพบความเห็น
ต่างที$น่าสนใจ ดังนี
1. กลุ่มเด็กที$มีอายุต$าํ กว่า 15 ปี เป็ นกลุ่มที$เห็นคุณค่า ประโยชน์รายการ ความเหมาะสมในการ
นําเสนอของรายการ และการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรสู งกว่าช่วงอายุอื$น ๆ (ค่าเฉลี$ย
มากกว่า 4 ในหลายประเด็น)
2. กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานมีคะแนนความพึงพอใจต่อคุณค่า ประโยชน์ของรายการตํ$ากลุ่มอาชีพอื$นๆ
3. เพศต่างกันมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ทังในด้านรายการ และการ
บรรลุวตั ถุประสงค์องค์การของไทยพีบีเอส โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจสู งกว่าเพศชาย
4. กลุ่มอายุต$าํ กว่า 15 ปี กับกลุ่มผูม้ ีอายุมากกว่า 60 ปี มีความเห็นต่อคุณค่า ประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของไทยพีบีเอสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ 0.05
และความเห็นของเด็กอายุต$าํ กว่า 15 ปี ยังมีความแตกต่างจากความเห็นของช่วงอายุอื$นทุก
ช่วงอายุ ในขณะที$กลุ่มเยาวชน คนหนุ่มสาว มีความเห็นที$แตกต่างกับผูส้ ู งวัยเช่นกัน
5. ผูต้ อบแบบสํารวจจากภูมิภาคต่างกัน มีความเห็นต่อคุณค่า ประโยชน์ และการดําเนินงานของ
ไทยพีบีเอสต่างกัน โดยผูต้ อบแบบสํารวจจากภาคใต้ตอนบนมีความพึงพอใจสู งกว่าภาค
อื$นๆ ในทุกๆ ด้าน โดยมีความพึงพอใจสู งกว่าภาคเหนื อตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน และภาค
กลางตะวันออกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที$ 0.05 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังจําเป็ นต้อง
ทําการศึกษาเพิ$มเติมต่อไป
6. กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา มีความพึงพอใจด้านคุณค่า ประโยชน์ และการดําเนิ นงานของไทยพีบี
เอส แตกต่างกับกลุ่มผูม้ ีอาชี พรับจ้างทัว$ ไป/ประกอบอาชี พอิสระ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
7. กลุ่มผูไ้ ม่มีรายได้ กับกลุ่มผูม้ ีรายได้สูง (มากกว่า 100,000 บาท/เดือน) มีความเห็นด้านคุณค่า
ประโยชน์ของรายการไทยพีบีเอสที$แตกต่างกัน และกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงยังเห็นแตกต่างจาก
กลุ่มผูม้ ีรายได้อื$น ในด้านความเหมาะสมของรายการไทยพีบีเอส โดยผูม้ ีรายได้สูงมีความพึง
พอใจตํ$ากว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้อื$นในทุกๆ ด้าน
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ช. ประเด็นสถานการณ์ ทตี? ้ องการให้ ไทยพีบีเอสนําเสนอผ่ านรายการ
จากรายงานการรับฟังความคิดเห็นของเวทีภูมิภาคทัง 9ภูมิภาค (10 พืนที$) และเวทียทุ ธศาสตร์ 5
ภูมิภาค พบว่ามีบางสถานการณ์ปัญหาที$ผเู ้ ข้าประชุมสะท้อนตรงกัน เป็ นประเด็นปั ญหาร่ วมกันทังประเทศ
และพบบางปั ญหาที$มีการสะท้อนเฉพาะบางพืนที$ ซึ$ งเมื$อวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วสรุ ปได้วา่ ผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการต้องการให้ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญกับประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี
1. ประเด็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวและการศึกษา
2. การแย่งชิงทรัพยากร ความมัน$ คงทางอาหาร และพลังงาน
3. การจัดที$ดินทํากินและที$อยูอ่ าศัย
4. การจัดการภัยพิบตั ิ
5. การคอรัปชัน$
6. ภัยยาเสพติด
7. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
8. ปั ญหาค่าครองชีพ และหนีสิ น
9. ความแตกแยกและความรุ นแรงในสังคม
10. แรงงานต่างด้าว
11. ความไม่สงบชายแดนใต้
12. ปั ญหาสิ$ งแวดล้อม
13. ประเด็นเฉพาะอื$นๆ ของภูมิภาค

ซ. ข้ อเสนอในการพัฒนารายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
ข้อเสนอจากเวทีภูมิภาค เวทียทุ ธศาสตร์ และเวทีกลุ่มประเด็นมีจาํ นวนมากและหลากหลาย และ
ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นการเสนอให้ไทยพีบีเอสเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก จึงเป็ นความท้าทายของไทยพีบีเอส ในการ
ตอบสนองต่อข้อเสนอที$สามารถสร้างความพอใจต่อกลุ่มผูเ้ สนอ
ซึ$ งจากการประมวลวิเคราะห์และกลัน$
กรองเป็ นลําดับแล้ว มีขอ้ เสนอในด้านต่าง ๆ ดังนี
1. ข้ อเสนอในการพัฒนารายการ
แม้คุณภาพรายการของไทยพีบีเอสในภาพรวมอยูใ่ นระดับ”ดี” และผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพี
บีเอสโดยรวม มีความพึงพอใจต่อผังรายการ และคุณภาพของรายการ แต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่ามีรายการดี ๆ
จํานวนหนึ$งยุติการออกอากาศโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น รายการคุยกับแพะ เมืองเรื องแสง ฯลฯ จากข้อมูล
ดังกล่าว และความเห็นจากการสํารวจ มีขอ้ เสนอต่อไทยพีบีเอสในการพัฒนารายการ ดังนี
1.1 ด้านผังรายการ
1.1.1 ประชาสัมพันธ์ผงั รายการโดยการเพิ$มอักษรตัววิง$ ใต้จอ แสดงผังรายการให้ต่อเนื$ อง
และประชาสัมพันธ์ผงั รายการล่วงหน้า
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1.1.2 ชีแจง ทําความเข้าใจแก่ผชู ้ มผูฟ้ ังรายการเกี$ยวกับรายการของผูผ้ ลิตอิสระ หรื อ
รายการที$ผลิตโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที$ไม่สามารถออกอากาศได้ต่อเนื$ อง
1.1.3 เพิ$มความน่าสนใจของรายการทังในส่ วนของเนื อหาฉาก และผูด้ าํ เนินรายการ
1.1.4 ปรับช่วงเวลารายการสําหรับเด็ก และรายการสําหรับผูใ้ หญ่ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนทัง 2 กลุ่ม ได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพรายการแต่ละประเภท
1.2.1 รายการข่าวและสารคดีเชิงข่าว
1.2.1.1 เพิ$มความน่าสนใจของรายการข่าวเช้า และข่าวคํ$า เนื$องจากพบว่าช่วงเวลา
ดังกล่าว ผูช้ มผูฟ้ ังรายการโดยทัว$ ไปติดตามชมรายการของช่องอื$นสู งกว่าไทยพีบีเอสมาก และผูช้ มจํานวน
หนึ$งที$ติดตามรายการของไทยพีบีเอสเป็ นประจําและชมรายการของไทยพีบีเอสมากกว่าช่องอื$น ๆ แต่เมื$อถึง
เวลาข่าวกลับติดตามชมรายการของช่องอื$นมากกว่าไทยพีบีเอส ตามข้อมูลที$ได้นาํ เสนอในแผนภูมิที$ 3
1.2.1.2 เพิ$มความรวดเร็ วของข่าว โดย
1) พัฒนาเทคโนโลยีการสื$ อสารของไทยพีบีเอสที$เอือต่อความรวดเร็ วในการทําข่าว
ภาคสนาม
2) เพิ$มจํานวนผูส้ ื$ อข่าวและพัฒนานักข่าวมืออาชีพทังในส่ วนของผูส้ ื$ อข่าวประจําของ
ไทยพีบีเอส และนักข่าวพลเมือง
3) พัฒนาความร่ วมมือกับผูส้ ื$ อข่าวท้องถิ$น และภาคีข่าวอื$นด้วยวิธีการที$มีคุณภาพ
4) พัฒนาศักยภาพศูนย์ข่าวภูมิภาคให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.1.3 เพิ$มสารประโยชน์จากข่าว โดย
1) ติดตาม เจาะลึกข่าวที$ยงั อยูใ่ นความสนใจของประชาชน โดยเน้นประเด็นที$
ประชาชนยังค้างคาใจ ใคร่ รู้
2) ติดตาม ทบทวน(Review) ข่าวที$ได้ออกอากาศแล้วโดยเพิ$มเติมเนือหา สาระที$สร้าง
ประโยชน์แก่ผตู ้ ิดตามข่าวได้เพิ$มขึน
3) เพิ$มรายการข่าวเชิงสื บสวน สอบสวน
4) เพิ$มความเข้มข้นรายการเปิ ดปม ตอบโจทย์ ฯลฯ
1.2.1.4 สร้างความแตกต่างของรายการ โดย
1) เน้นเนื อหาสาระที$แตกต่าง โดยเฉพาะประเด็นความไม่เป็ นธรรมในสังคม การ
จัดการทรัพยากรและพลังงาน ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ การคอรัปชัน$ เป็ นต้น
2) เพิ$มรายการสาระคดีเชิงข่าว
3) จัดเวลาการออกอากาศที$แตกต่างโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้า และช่วงหัวคํ$า
4) จัดกิจกรรมเสริ มจากรายการข่าว เช่น ตาวิเศษเฝ้ ากลโกง
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ข้อเสนอข้างต้น อาจสรุ ปได้วา่ การพัฒนารายการข่าวและสารคดีเชิงข่าวของไทยพีบีเอสต้อง
ดําเนินการใน 2 ประเด็นยุทธสาสตร์ สาํ คัญ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 1 การสร้างความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ ว และเพิ$มสารประโยชน์จากข่าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 2 การสร้างความแตกต่างในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีขอ้ เสนอในการ
ดําเนินงาน
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีกิจกรรม และรายการที$ควรดําเนินการตามแผนภูมิที$ 6 และ
แผนภูมิที$ 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที$ 1: การสร้างความแม่นยํา รวดเร็ ว และประโยชน์จากข่าว
ประโยชน์จากข่าว

การเพิ$มจํานวนผูส้ ื$ อข่าว

การพัฒนา
เทคโนโลยีการ
สื$ อสารของ Thai

ผูส้ ื$ อข่าวของ

PBS

Thai PBS

นักข่าวพลเมือง

เครื อข่าย

เจาะลึก

Review เพิ$มเติม

ผูส้ ื$ อข่าว

ติดตามข่าวที$

สาระข่าว

ยังคาใจ
พัฒนาศักยภาพศูนย์ข่าว

การพัฒนาความร่ วมมือภาคีข่าว

ภูมิภาค

Thai PBS
จัดทําทําเนียบ

เพิ$มข่าวเชิง
รายการ

รายการตอบ

สื บสวน

เปิ ดปม

โจทย์

สอบสวน

แหล่งข่าว
พัฒนาทีมข่าวมืออาชีพ

แผนภูมิที$ 6 แผนผังยุทธศาสตร์ การพัฒนาความแม่นยํา รวดเร็ ว และความถูกต้องของรายการข่าว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ 2 การสร้างความแตกต่างในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีขอ้ เสนอในการ
ดําเนินงานตามแผนภูมิดา้ นล่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที$ 2: การสร้างความแตกต่างของรายการข่าว

วิธีการที$แตกต่าง

Online

เนือหาที$แตกต่าง

รายการแตกต่าง

เพิ$มรายงาน Public Policy

ข่าวเพื$อคนเร่ งรี บ

ผลกระทบจาก

ความ (ไม่) เป็ น

ทรัพยากร

นโยบาย

ธรรมในสังคม

พลังงาน

เวลาแตกต่าง

ตาวิเศษเฝ้ ากลโกง

คอรัปชัน$

แผนภูมิที$ 7 แผนผังยุทธศาสตร์ ในการสร้างความแตกต่างของรายการข่าว
1.2.2 ประเภทรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
นอกจาการเพิ$มสี สัน เนื อหาเบาสมองที$มีสาระเพิ$มขึนแล้ว การพัฒนารายการ
สารประโยชน์และสาระบันเทิง ควรดําเนินการ ดังนี
1) เพิ$มความสําคัญ และรายการสําหรับวัยรุ่ น และเยาวชน เนื$องจากเป็ นช่วงวัยที$มีความ
เสี$ ยงสู ง
2) ปรับผังรายการ ในส่ วนของรายการสําหรับครอบครัวและรายการสอนศิลป์ ให้
เหมาะสมยิง$ ขึน โดยรายการสอนศิลป์ ควรนําเสนอในเวลา 16.00 น.
3) จัดเวลาการออกอากาศให้เหมาะสมกับเนือหา เนื$องจากพบว่าบางรายการมีเนือหามาก
แต่เวลาออกอากาศน้อย เช่น รายการกินอยูค่ ือที$ปรับเวลาจาก 1 ชัว$ โมงเหลือ 30 นาที ทําให้ขาดรายละเอียดที$
จําเป็ น แก่ผตู ้ ิดตามชม
4) เพิ$มรายการที$เกี$ยวกับ การเกษตร ประชาคมอาเซี ยน และพลังงาน
5) ให้ผผู ้ ลิตสร้างความเข้าใจกับรายการแก่ผชู ้ มผูฟ้ ังเพิ$มเติมโดยจัดกิจกรรมหรื อการ
อธิ บายเสริ มช่วงท้ายรายการ
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6) เพิ$มความระมัดระวังในการใช้คาํ ที$เกี$ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ และกลุ่มคนทางสังคม ไม่
นําเสนอในลักษณะเหมารวม เพราะจะทําให้ผชู ้ มผูฟ้ ังมีทศั นคติไม่ถูกต้องเกี$ยวกับกลุ่มดังกล่าว เช่น กลุ่ม
ชาวเขาค้ายาบ้า ฯลฯ
7) พิจารณาบางรายการกลับมานําเสนอใหม่ เช่น คุยกับแพะ ลูกทุ่งลุงเกษตร ฯลฯ
ข้อเสนอข้างต้นมีความเชื$ อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
ประเด็นที$ควรพัฒนา
การสร้างความเข้าใจ

ประเด็นที$ควรให้

การเพิ$มความสําคัญ

เกี$ยวกับรายการแก่ผชู้ ม

ความสําคัญ

แก่รายการสําหรับ
เยาวชน/วัยรุ่ น

ผูฟ้ ัง
การจัดเวลาท้ายรายการ
พูดคุยอธิบายเกี$ยวกับ

การพัฒนารายการ

รายการ

เจาะกลุ่มวัยรุ่ น

ASEAN

พลังงาน

การเกษตร

การพัฒนาคุณภาพรายการ

การจัดเวลาให้

ปรับผังรายการ

เหมาะสมกับเนือหา

-สอนศิลป์

ที$นาํ เสนอ

- รายการ

เนือหามากเวลาน้อย

ครอบครัว

นํารายการที$หลุดผังมานําเสนอใหม่
- คุยกับแพะ
- บ้านทุ่งลุงเกษตร

แผนภูมิที$ 8 แผนผังยุทธศาสตร์ การพัฒนารายการสารประโยชน์
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1.2.3 รายการสําหรับเด็กและครอบครัว
รายการสําหรับเด็กและครอบครัวเป็ นส่ วนที$ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญ
และสามารถ
ดําเนินการได้ดีมาก ซึ$ งการสํารวจพบว่ากลุ่มเด็กที$มีอายุต$าํ กว่า 15 ปี เป็ นกลุ่มที$ใช้เวลาในการติดตามชม
มากกว่าช่วงอายุอื$น และเป็ นกลุ่มที$มีความพึงพอใจต่อรายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอสสู งกว่าช่วง
อายุอื$น
อย่างไรก็ตามจากการรับฟังความคิดเห็น พบข้อเสนอเพื$อพัฒนารายการสําหรับเด็กและ
เยาวชนในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยการใช้ Social Media และสื$ อ online
เพิ$มเติม
2) พัฒนาเนือหาสําหรับการเตรี ยมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนที$เหมาะสมสําหรับเด็ก การ
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ$นในภูมิภาค และการใช้รายการเป็ นสื$ อในการเรี ยนการสอนเสริ มแก่โรงเรี ยน
3) เปิ ดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเป็ นผูน้ าํ การเปลี$ยนแปลง หรื อผูถ้ ่ายทอดในรายการของ
เด็กและเยาวชน
4) สนับสนุนให้นกั ศึกษาร่ วมเรี ยนรู ้ พัฒนาแนวคิดการผลิตและการสื$ อสารเพื$อประโยชน์
สาธารณะ
5) พัฒนากลไกและบทบาทของไทยพีบีเอสในการเชื$อมโยงภาคี กลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เพื$อการสานพลัง และบูรณาการการทํางานร่ วมกัน
รายการที$ปลอดภัยสําหรับเด็ก แล เยาวชน ะครอบครัว

ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่ม

การหนุนเสริ ม

การปรับเวลาในการ

เนือหาสาระของ

ผูด้ าํ เนิน

เยาวชน

ผูผ้ ลิตนักศึกษา

ออกอากาศ

รายการ

รายการ

ขยายรายการบน Social

การเป็ นกลไก

การจัดเวลาที$

เตรี ยมตัวสู่ ASEAN

ให้เด็กและ

Media และรายการ

ประสานภาคี

เอือให้สชิกใน

รายการภูมิปัญญาใน

เยาวชนเป็ นผู ้

online สําหรับเยาวชน

ทํางานด้านเด็ก

ครอบครัวได้ชม

ภูมิภาค

ถ่ายทอดใน

และเยาวชน

ร่ วมกัน

รายการ

แผนภูมิที$ 9 แผนผังยุทธศาสตร์ การพัฒนารายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

18

1.2.4 รายการสารคดี
รายการสารคดีของไทยพีบีเอสมีคุณค่า มีสารประโยชน์มากอยูแ่ ล้ว แต่มีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอเพื$อการพัฒนารายการ ดังนี
1) จัดทําสารคดีนาํ เสนอประเด็นการคอรัปชัน$ ยาเสพติด อบายมุขทังในระดับท้องถิ$น และ
ระดับอื$น ๆ
2) เพิ$มรู ปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกับผูช้ มในระดับชุมชน
3) จัดทําสารคดีที$ใช้ฐานชุมชน ใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั โดยชุ มชน และภาคีพฒั นาชุมชน
เผยแพร่ เพื$อประโยชน์แก่ชุมชนอื$น ๆ และกลุ่มผูส้ นใจอื$น
4) สารคดีที$เกี$ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ควรจัดทําให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์
2. ข้ อเสนอเพิม? จํานวนผู้ชมผู้ฟังรายการ โดย
2.1 ขยายพืนที$รับสัญญาณของไทยพีบีเอสให้ครอบคลุมทุกชุมชนเป็ นการด่วน ตลอดจน
ปรับปรุ งสัญญาณให้คมชัดในทุกพืนที$
2.2 เร่ งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู ้จกั ไทยพีบีเอสเพิ$มขึนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ทําความเข้าใจเกี$ยวกับสื$ อสาธารณะโดยการนําเสนอข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบกับสื$ อประเภทอื$น เน้นการ
สื$ อสาร ให้ให้ผชู ้ มเข้าใจในคุณค่า และประโยชน์ที$ประชาชนจะได้รับจากไทยพีบีเอส
2.3 ขยายการสื$ อสารช่องทางอื$น Internet หรื อ วิทยุชุมชน เพื$อขยายกลุ่มเป้ าหมายให้กว้างขวาง
ขึน
2.4 เจาะกลุ่มผูช้ มให้กระจายทัว$ ถึงไปทุกกลุ่ม เพิ$มการมีส่วนร่ วมของภาคีต่าง ๆ ในการทํา
กิจกรรมของไทยพีบีเอส
2.5 ปรับปรุ งสถานีในภูมิภาค โดยเฉพาะจออีสาน ในการนําเสนอเรื$ องราวให้น่าสนใจเพิ$มขึน
2.6 พัฒนามาตรฐานและความรวดเร็ วในการอัพโหลดรายการขึนอินเตอร์ เนท และเพิ$มการมีส่วน
ร่ วมกับผูช้ มผ่านสื$ อออนไลน์ โดยจัดให้มีการถามตอบออนไลน์เพิ$มขึน
2.7 เพิ$มรายการ “เสี ยงพลเมือง” เปิ ดโอกาสให้ประชาชนนําเสนอปั ญหา ร้องเรี ยนผ่านทางสถานี
และจัดให้มีการส่ ง SMS ของผูช้ มผ่านรายการตามความเหมาะสม
3.ข้ อเสนอในการพัฒนาศักยภาพเพือ? นสื? อสาธารณะ และผู้ชมผู้ฟังรายการ
3.1 การพัฒนาแกนประสานทังในด้านความรู ้และทักษะในการทํางาน
3.2 การเพิ$มจํานวน และการพัฒนาศักยภาพนักข่าวพลเมืองให้เต็มทุกพืนที$ และกลุ่มประเด็น
3.3 การพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการให้รู้เท่าทันสื$ อ เป็ นผูช้ มผูฟ้ ังที$มีคุณภาพ และเป็ นพลเมือง
เช่น
1) ให้ความรู ้ในรู ปแบบการโฆษณาเชิงเปรี ยบเทียบ ให้ความรู ้ที$แตกต่างจากช่องอื$นๆ ให้รู้เท่าทัน
การบริ โภค เพื$อสร้างทัศนคติที$ถูกต้องให้กบั กลุ่มเยาวชน เช่น ชาเขียว กับเครื$ องดื$มชูกาํ ลังที$มีคาเฟอีน
เท่ากัน
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2) จัดเวทีให้สมาชิกได้แลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้ปีละ 1-2 ครัง
4. ข้ อเสนอในการเพิม? ประสิ ทธิภาพในการติดต่ อประสานงาน โดย
4.1 เพิ$มช่องทางในการนําเสนอข่าวสารจากภูมิภาค และช่องทางในการติดต่อสื$ อสารกับไทยพีบี
เอส
4.2 จัดเจ้าหน้าที$เต็มเวลาไว้บริ การ พร้อมประสาน ตอบสนองต่อผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ทนั ที
4.3 เปิ ดรับสมัครสมาชิกทัว$ ประเทศอย่างเป็ นระบบ โดยส่ งแบบฟอร์ มให้สมาชิกแสดงความ
คิดเห็นเดือนละ 1 ครัง
4.4. จัดตังชมรม เครื อข่ายของเพื$อนThai PBS
5.ข้ อเสนอในการ สร้ างความเข้ มแข็งด้ านการเงินและงบประมาณ โดย
5.1 พิจารณาจัดตังกองทุนรับความช่วยเหลือในการดําเนินงานโดยตรงจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการ เช่น
1) กองทุน “หนึ$งบาท สร้างชาติ สร้างคนดี กับไทยพีบีเอส”
2) กองทุนสนับสนุนการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
5.2 สร้างรายได้จากการดําเนิ นงาน
5.3 ร่ วมมือกับกองทุนอื$น และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เช่น สํานักงานกองทุนสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ ในการผลิตรายการร่ วมกับไทยพีบีเอส
6. ข้ อเสนอในการขับเคลือ? นคลีค? ลายปัญหาสถานการณ์
ข้อเสนอจากภูมิภาคและกลุ่มประเด็นมีความหลากหลาย แตกต่างทังในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ข้อเสนอหลายอย่างต้องการให้ไทยพีบีเอสช่วยเหลือ โดยบางข้อเสนอมีขอ้ มูลประกอบ บางประเด็นมีความ
พร้อมในการร่ วมดําเนิ นการ ดังนันการดําเนินการตามข้อเสนอจากภูมิภาคและกลุ่มประเด็น จึงควรได้ทาํ
ความเข้าใจร่ วมกัน กําหนดยุทธศาสตร์ และวิธีดาํ เนินการด้วยกัน ส่ วนการเลือกประเด็นสถานการณ์อาจ
จําเป็ นต้องพิจารณาจากปั จจัยเงื$อนไขเบืองต้นหลายประการ เช่น
1. ระดับความสําคัญของปั ญหา และความรุ นแรงของผลกระทบ
2. ความชัดเจน ความพร้อมของข้อมูล
3. ความพร้อมของกลุ่มบุคคลที$รับผิดชอบ
4. ความยาก - ง่ายในการดําเนินการ
5. ความเสี$ ยง และผลกระทบจากการดําเนินการ
6. ปั จจัยแวดล้อมอื$น ๆ
จากหลักคิดดังกล่าว การตอบสนองต่อข้อเสนอจากภูมิภาคและกลุ่มประเด็น จึงควรดําเนินการ
ดังนี
1. จัดทํายุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี$ยวข้องของแต่ละประเด็นให้มีความชัดเจน
ทังในด้านเป้ าประสงค์ ผลลัพธ์ รู ปแบบรายการ และช่องทางในการสื$ อสาร
2. จัดกลุ่มประเด็นและพิจารณาความต่อเนื$ องในการนําเสนอ ดังนี
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2.1 ประเด็นที$ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื$ อง เพราะเป็ นรากฐานในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการ “พัฒนาคุณภาพคน สถาบันทางสังคมและระบบการจัดการ”
ประกอบด้วยประเด็นการศึกษา ศาสนา การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเด็นศิลปะและ
วัฒนธรรม และการเสริ มสร้างความตระหนักด้านสิ ทธิ และหน้าที$ของพลเมือง
2.2 ประเด็นที$ส่งผลต่อความมัน$ คงต่อชี วติ และคุณภาพในการดําเนินชีวิต เป็ นประเด็นที$
ควรนําเสนอให้เกิดความตระหนัก สามารถสร้างการเปลี$ยนแปลง แก้ปัญหาได้ ประกอบด้วยประเด็นการ
จัดการทรัพยากรที$ดินทํากิน และที$อยูอ่ าศัย ความมัน$ คงด้านอาหาร การคอรัปชัน$ การเมือง ความแตกแยก
และความรุ นแรงทางสังคม
2.3 ประเด็นที$มีภาวะคุกคามบางช่วงเวลา เป็ นประเด็นเฉพาะกิจ นําเสนอรายการตาม
สถานการณ์ และยุติลงเมื$อปั ญหาคลี$คลาย ได้แก่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ภัยพิบตั ิ การทําเหมืองแร่ การจัดการแรงงาน ปั ญหามลพิษ และภัยคุกคามต่าง ๆ
3. ใช้เนือหาเชิงประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถเชื$อมโยงเป็ นระบบทังในส่ วนของวิธีการ
กระบวนการและผลลัพธ์ตามแผนภูมิที$ 10

สุขภาพและ

การติดตาม ตรวจสอบนโยบาย

การตรวจสอบกระบวนการ

การใช้อาํ นาจรัฐ

ยุติธรรม

การปฏิเสธการคอรัปชัน$

สิ$ งแวดล้อม

การมีจิตสํานึกพลเมือง

การเป็ นผูช้ มคุณภาพ

การจัดการที$ดิน

และจิตอาสา

การจัดการทรัพยากรพลังงาน

การเปลี$ยนความคิด ทัศนคติผชู ้ มผูฟ้ ังรายการ

ความมัน$ คงทางอาหาร

และแร่
การให้ขอ้ มูล

ความรุ นแรง

การทําให้

ความรู ้

ชายแดนใต้

เข้าใจ

ประชาคมอาเซียนและ
สถานการณ์โลก

แผนภูมิที$ 10 ความสัมพันธ์ของประเด็น วิธีการและผลลัพธ์ในการดําเนิ นรายการของไทยพีบีเอส
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7. ข้ อเสนอแนะเพิม? เติม
7.1. การสานพลังภาคีเพือ? สร้ างสรรค์ สังคมคุณภาพและคุณธรรม
การบรรลุวสิ ัยทัศน์ของไทยพีบีเอสจําเป็ นต้องมียทุ ธศาสตร์ ทงในด้
ั านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการที$มีประสิ ทธิ ภาพทังในด้านการบริ หารกําลังคน งบประมาณ ทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่
จากการที$การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรมเป็ นภารกิจที$ซบั ซ้อน ละเอียดอ่อน มีปัจจัยที$เกี$ยวข้อง
มากมาย ดังนันการขับเคลื$อนสู่ เป้ าหมายจึงต้องใช้พลังมวลชนที$มีคุณภาพไทยพีบีเอสจึงต้องมียทุ ธศาสตร์
ในการสานพลังทังจากฝ่ ายนโยบาย ฝ่ ายบริ หารและสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการให้เกิดศักยภาพสู งสุ ดตามแผนภูมิ
ที$ 11
แผนทีย? ุทธศาสตร์ การขับเคลื?อนไทยพีบีเอสสู่ วสิ ั ยทัศน์ ทกี? ําหนด
สังคมคุณภาพและคุณธรรม

เป้ าประสงค์
ตัวชีGวดั ความสําเร็จ

เพิ$มผูช้ มที$มีจิตสํานึ ก

ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

พัฒนาผูบ้ ริ โภคสื$ อที$มี
คุณภาพ

พลเมือง
รู ปแบบวิธีการ

กลไกการขับเคลือ? น

รายการผ่านสื$ อ

บทบาททางสังคมอื$น ๆ

ไทยพีบีเอส

ของไทยพีบีเอส

กก.บริ หาร

สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

กก.นโยบาย

แผนภูมิที$ 11 แผนที$ยทุ ธศาสตร์ ในการสานพลังสังคมคุณภาพของไทยพีบีเอส
7.2 การใช้ ศักยภาพสภาผู้ชมผู้ฟังรายการในการเสริมพลังไทยพีบีเอส
จากกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ในแผนภูมิขา้ งต้น การขับเคลื$อนการพัฒนาสังคมคุณภาพและ
คุณธรรม ควรยกระดับการมีส่วนร่ วม และใช้ศกั ยภาพของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการในการหนุนเสริ ม เพิ$ม
ประสิ ทธิ ผลการดําเนินงาน โดยให้สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) บทบาทในการจัดการรับฟังความเห็นของประชาชนและผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
2) บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
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3) บทบาทขยายเพื$อนสื$ อสาธารณะ ขยายเครื อข่ายเชิงพืนที$และเชิงประเด็น
4) บทบาทในการพัฒนาสังคมและงาน CSR ที$ไม่นาํ เสนอผ่านจอรายการของไทยพีบีเอส
5) สนับสนุนการดําเนินงานอื$นๆ เพื$อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ของไทยพีบีเอส
7.3. การสร้ างระบบทีเ? กือG กูลและมีเอกภาพในการทํางาน
นอกจากการยกระดับการมีส่วนร่ วมของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการแล้ว ไทนพีบีเอสอาจจําเป็ นต้องมี
การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การจัดระบบ ความสัมพันธ์ในการทํางานที$เกือกูลต่อกัน ทังในส่ วนของสํานักการ
มีส่วนร่ วม และฝ่ ายที$เกี$ยวข้อง และอาจจําเป็ นต้องทบทวนประกาศที$เกี$ยวข้องกับสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
ของ ส.ส.ท. ให้เหมาะสมยิง$ ขึนต่อไป

ฌ. สรุป
การดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสในรอบปี ที$ผา่ นมามีพฒั นาการที$ดีหลายอย่างทังในด้านความ
หลากหลายของรายการ ความน่าสนใจของรายการ การเพิ$มรายการใหม่ ๆ ที$มีคุณค่าแก่ผชู ้ มผูฟ้ ังรายการ
และแม้วา่ สื$ อกระแสหลักยังได้รับความนิยมในสัดส่ วนที$สูง
แต่ผชู ้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสกลับ
ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอสอย่างเข้มข้นเพิ$มขึน รวมทังสามารถเปลี$ยนความคิดของผูป้ ฏิเสธการชม
โทรทัศน์จาํ นวนหนึ$งให้มาเป็ นผูช้ มไทยพีบีเอส
ในขณะที$มีผชู ้ มจํานวนไม่นอ้ ยนํารายการของไทยพีบี
เอสไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สร้างการเรี ยนรู ้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว$ ไป
ความท้าทายต่อการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสในอนาคตคือการเพิ$มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายการข่าวและสารคดีเชิงข่าว การสร้างความเข้าใจเกี$ยวกับสื$ อสาธารณะ การปรับเปลี$ยนทัศนคติและ
คุณภาพของประชาชนในการบริ โภคสื$ อ แต่ที$สาํ คัญที$สุดคือการสร้างความรู ้สึกของประชาชนในการเป็ น
หุ น้ ส่ วนสําคัญของไทยพีบีเอส และตัดสิ นใจกระทําการตามศักยภาพในการหนุนเสริ มไทยพีบีเอสแทนการ
ร้องขอ หวังพึ$งไทยพีบีเอส ซึ$ งการเปลี$ยนทัศนคติดงั กล่าว จําเป็ นต้องอาศัยเทคนิคการสื$ อสาร และพลังความ
ร่ วมมือของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการและภาคีที$เกี$ยวข้องเป็ นสําคัญ
ในส่ วนของเป้ าหมายการดําเนินงานนัน นอกจากการสร้างสังคมคุณภาพแล้ว คุณภาพชีวติ ที$ดีของ
ประชาชนยังต้องอาศัยจากปั จจัยอื$น ๆ อีกหลายด้านโดยเฉพาะปั จจัยจากการเมือง เศรษฐกิจ สิ$ งแวดล้อม
และกระบวนการยุติธรรม ดังนันบทบาทของไทยพีบีเอสจึงควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทังการพัฒนา
สังคม และการจัดการทางการเมือง เพื$อมุ่งสู่ “สังคมคุณธรรม การเมืองคุณธรรม” สร้างความผาสุ กแก่
ประชาชนทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียมกัน

เอกสารอ้างอิง
- รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที$มีต่อไทยพีบีเอส ปี 2555
- รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสเวทีภูมิภาค เวทีประเด็นและเวที
ยุทธศาสตร์ ปี 2555
- รายงานสรุ ปผลการรับฟังความคิดเห็นสมัชชาเพื$อการสื$ อสาธารณะ ระดับชาติ ปี 2555
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