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ผลการรับฟังความคิดเห็น และข้ อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
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จัดทําโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

คํานํา
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยจัดตังขึนในปี 2551 การดําเนินงานทีผา่ น
มามีพฒั นาการก้าวหน้าตามลําดับ เช่นเดียวกับการยกระดับการทํางานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการทีเป็ น
กลไกสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสและการพัฒนา
รายการโดยรวม ในปี 2556 สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการได้ดาํ เนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทัว
ประเทศทังทีเป็ นผูต้ ิดตามชมและกลุ่มทีไม่ติดตามชมไทยพีบีเอสโดยรับฟังผ่านแบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่มย่อยในภูมิภาคต่างๆ และกลุ่มประเด็น 23 ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังได้มีการ
ประมวลผล และจัดทําเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ งผ่านการกลัน กรองและเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์เพิมขึนใน
ทีประชุมสมัชชาเพือนสื อสาธารณะระดับชาติ ผลการรับฟังและข้อเสนอในเอกสารฉบับนีจึงเป็ นผลจาก
กระบวนการรับฟังทีดีผา่ นการมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง ข้อเสนอจึงมีความถูกต้อง น่าเชือถือ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง จึงหวังว่ารายงานนีจะเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ กียวข้องตามสมควร
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บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ การรับฟัง
1. ความเป็ นมา
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ เป็ นกลไกทีกาํ หนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เพือสนับสนุนนโยบายของไทยพีบีเอสด้านการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางและนโยบายการให้บริ การของสื อสาธารณะ
ทีเอือประโยชน์แก่
ประชาชนทุกภาคส่ วนอย่างทัว ถึงและเป็ นธรรม รวมทังสร้างสรรค์สังคมและความมัน คงของชาติ
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการมีสมาชิกจํานวน 50 คน ทีมาจากการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆ ผูแ้ ทนกลุ่ม
ประเด็น และผูแ้ ทนผูช้ มและผูฟ้ ังรายการเข้มข้น มีบทบาทหลักในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภูมิภาค ครอบคลุมกลุ่มผูชมผูฟ้ ังรายการทีหลากหลาย กว้างขวาง พร้อมทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป
เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย กรรมการบริ หาร เพือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป
นอกจากบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่ วมแล้ว สภา
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการยังมีบทบาทในการสนับสนุนไทยพีบีเอสในด้านอืนๆอีกด้วย เช่น การขยายเพือนสื อ
สาธารณะ การพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ การร่ วมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ เป็ นต้น โดยเฉพาะ
ปี 2556 สภาฯ ยังให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการทังในด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื อ
การพัฒนาผูบ้ ริ โภคให้เป็ นพลเมือง และการยกระดับความคิดในการเป็ นเจ้าของสื อสาธารณะ รวมทังการรับ
ฟังปั ญหาและความต้องการอืน ๆ ของประชาชน ดังนันการรับฟังความคิดเห็นในปี 2556 จึงกําหนด
วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี
1. เพือสํารวจพืนทีทีมีปัญหาการรับสัญญาณของไทยพีบีเอส
2. เพือติดตามผลการใช้ประโยชน์ขอ้ เสนอจากการรับฟังในปี 2555
3. เพือประเมินผลการดําเนิ นงานโดยรวม และการพัฒนารายการตามนโยบายของไทยพีบีเอสที
กําหนดไว้ในแผนงานปี 2556 ทังในส่ วนของประเภทรายการและประเด็นงาน
4. เพือขยายเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ
5. เพือพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
6. เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การขับเคลือนงานเชิงพืนทีและเชิงประเด็น
กระบวนการและวิธีการรับฟั ง
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น การรับฟังความคิดเห็นในปี 2556 จึงใช้เทคนิควิธีทีหลากหลาย
ประกอบด้วย 1) เวทีขยายเครื อข่าย ขยายเพือนสื อสาธารณะ 2) เวทีแกนประสานหรื อเวทีภูมิภาคเข้มข้น
3) เวทีกลุ่มประเด็น 4) เวทียทุ ธศาสตร์ ซึ งจากการทุ่มเท สละเวลาในการทําหน้าทีของสมาชิกสภาผูช้ ม
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และผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสแต่ละท่าน จึงทําให้ได้รับแบบสอบถามประกอบการวิเคราะห์ผลการรับฟัง
จํานวน 2,674 ชุด แบ่งเป็ นกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอส จํานวน 1,617 ชุด และผูไ้ ม่ชม หรื อไม่
ติดตามชมรายการ จํานวน 1,057 ชุด รวมทังได้รายงานผลการรับฟังจากกลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังเข้มข้นในภูมิภาค
ต่าง ๆ รวม 9 ภูมิภาค รายงานการรับฟังของกลุ่มประเด็น 23 กลุ่มประเด็น ประกอบด้วย กลุ่มเด็กอายุตาํ
กว่า 15 ปี กลุ่มเยาวชนอายุตาํ กว่า 25 ปี กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มส่ งเสริ มความเสมอภาคของสตรี กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มนักธุ รกิจ กลุ่มสื อพืนบ้าน
กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มสิ ทธิ มนุษยชน กลุ่มผูบ้ ริ โภค
กลุ่มสื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง กลุ่มเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มเกษตรกร ประเด็นครอบครัว
ประเด็นการศึกษา ประเด็นสุ ขภาพ ประเด็นฐานทรัพยากร และประเด็นสิ งแวดล้อม
ผลการรับฟัง
ก. ความชืD นชม
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อทีมีประโยชน์ มีคุณค่า ดีกว่าโทรทัศน์ช่องอืนๆ โดยเฉพาะด้านรายการข่าว และ
การพัฒนาจิตสํานึกพลเมือง สามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจทังแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว ไป
รายการของไทยพีบีเอสมีส่วนในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
การสร้างความเข้าใจในปั ญหาต่างๆ
โดยเฉพาะสร้างเสริ มกําลังใจแก่ผปู ้ ระสบภัยจากเหตุความรุ นแรงในพืนทีชายแดนใต้ รายการของไทยพีบีเอส
ได้นาํ ไปใช้ในโรงเรี ยนห่างไกล
สามารถบูรณาการในการสอนวิชาได้หลากหลาย ทังวิชาภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา กลุ่มวิชาการงานพืนฐานอาชีพ วิชาศิลปะ ฯลฯ ผูป้ กครองใช้รายการของไทยพีบี
เอสในการใช้สอนบุตรหลานทีบา้ น พักพัฒนาได้แบบอย่างในการพัฒนางาน การพัฒนากสิ กรรมธรรมชาติ
การสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ฯลฯ คุณภาพดังกล่าวสามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากคําพูดของผูใ้ ช้
ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส เช่น
“สื อ (โทรทัศน์ )ในเมืองไทยส่ วนใหญ่ ไม่ ยอมให้ ลูกดู เพราะไม่ ทาํ ให้ สมองโต แต่ ให้ ดูรายการของ
ไทยพีบีเอส”
“ไทยพีบีเอส คื อ ขุมพลังทางปั ญญาของสั งคม เป็ นพลังความรู้ ทีจะเข้ าถึงคนชายขอบ ใช้ เป็ นพลัง
เปลียนแปลงสั งคมได้ ”
“ไทยพีบีเอสช่ วยเติมเต็มให้ กับผู้คนในบางพืน3 ที ที ไม่ สามารถเข้ าถึงระบบของส่ วนกลาง”
“งานสมัชชาในวันนีท3 าํ ให้ ได้ แรงบันดาลใจจะไปทําหนังกลางแปลง เช่ น นําเอารายการที สอดคล้ องกับ
วิถีชีวิต เช่ น เกษตรอิ นทรี ย์ ไปฉายหรื อสื อต่ างๆ ที นาํ เอาไปใช้ เพือต่ อยอดในพื น3 ที ได้ ”
“รายการของไทยพีบีเอส ทําให้ เกิดสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ มีการโหลดเอารายการไปใช้ ในชุมชน ”
“สารคดีไทชุด ข้ าวปลาอาหาร สร้ างการตระหนกและตระหนักรู้ ให้ กับเกษตรกร ความสํานึกเปลียน
เกิดการตั3งคําถามเกียวกับการนึกถึงชี วิตผู้กินอาหาร เกิดการเปลียนแปลงวิถีการผลิตอาหารบนพืน3 ที สูง จน
กลายเป็ นโรงเรี ยนเกษตรธรรมชาติ”
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ข. ความห่ วงใย
จากการรับฟังพบว่าไทยพีบีเอสยังประสบปั ญหาหลายด้าน ทังจากการจัดการภายในองค์การ และ
ความคาดหวังจากภายนอก จึงมีความห่วงใยต่อไทยพีบีเอสในด้านต่างๆ ดังนี
1. การดํารงอยูข่ องปั ญหาในการรับสัญญาณการรับชมรายการของไทยพีบีเอส
2. ไทยพีบีเอสยังมีปัญหาในการจดจําและค้นหาช่องสถานี
ผูช้ มจํานวนหนึงไม่ได้ชมรายการของไทยพีบีเอส เพราะไม่สามารถเปิ ดชมได้ โดยลักษณะของ
ปั ญหา มีดงั นี
1) จําชือสถานีไม่ได้ ชือเรี ยกยาก ไม่เป็ นตัวเลขเหมือนช่อง Free TV ทัว ไป
2) ลําดับช่องของไทยพีบีเอสไม่ติดต่อกับช่องของ Free TV ทัว ไป
3) ไม่สามารถปรับแผงรับคลืนรับสัญญาณของไทยพีบีเอสได้ (เชิงเทคนิคทําไม่เป็ น)
4) ผูส้ ู งอายุจาํ นวนหนึงทําการเปลียนช่องการชมเองไม่ได้ เปิ ดหาช่องไทยพีบีเอสไม่เป็ น
นอกจากนียัง มีประชาชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจความหมายของ “นกพิราบ” ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของทาง
สถานีวา่ ต้องการสื อถึงเรื องอะไร เพราะปรากฏแต่ภาพ ไม่มีคาํ อธิ บาย
3.ไทยพีบีเอสยังมีปัญหาด้านจํานวนผูต้ ิดตามชม โดยทีกลุ่มผูท้ ีไม่ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอ
สส่ วนใหญ่รับรู ้ถึงสถานภาพ และคุณภาพรายการของไทยพีบีเอสเป็ นอย่างดี แต่ทียงั ไม่ติดตามชมเพราะ
รายการของไทยพีบีเอสยังไม่ตอบสนองความต้องการในการชมรายการ โดยพฤติกรรมการชมรายการของ
กลุ่มดังกล่าวต้องการชมเพือการผ่อนคลาย แม้จะเป็ นรายการข่าว รายการทีมีสาระ แต่จะติดตามชมเมือการ
ดําเนินรายการดังกล่าวมีการสอดแทรกเรื องราว หรื อดําเนินเนือหาทีชวนให้น่าติดตาม
4. ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสจํานวนมากยังขาดความเข้าใจเรื องสื อสาธารณะ และยังมี
บทบาทเป็ นเพียงผูบ้ ริ โภค ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสยังเป็ นลักษณะของการร้องขอเพือตอบสนองความ
ต้องการของตนเองมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
5.ไทยพีบีเอสยังประสบปั ญหาด้านผังรายการในหลายด้าน เช่น
5.1 ผังรายการเปลียนบ่อยเกินไป
5.2 การจัดผังรายการไม่มีหมวดหมู่คงที
5.3 ผังรายการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และบางรายการจัดเวลาคาบเกียวกันไปมา ทําให้อ่าน
เข้าใจยาก
6. การดาวน์โหลดรายการของไทยพีบีเอสแม้จะมีความเร็ วเพิมขึน แต่ยงั ไม่เร็ วพอ และยังมีจุดอ่อน
อืน ๆ เช่น
6.1 การขาดอัตลักษณ์ทีชดั เจน การจัดลําดับเหตุการณ์บนหน้าเว็บไซต์อ่านยาก
6.2 การอัพโหลดรายการของทางสถานียงั มีบางครังทีการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์
www.thaipbs.or.th ภายหลังการออกอากาศทําได้ชา้ มาก ต้องรอนานมาก ซึงไม่ทนั กับสถานการณ์
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6.3 เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ใช้งานยาก โดยเฉพาะการสื บค้นรายการย้อน
7.วิทยุของไทยพีบีเอสยังไม่เป็ นทีรู้จกั ของประชาชน ยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กทีมากพอ
8. การทํากิจกรรมขับเคลือนสังคมทีไม่ตอ้ งผ่านจอของไทยพีบีเอสยังไม่ชดั เจน ทังในด้านการขยาย
เพือนและเครื อข่าย การสานพลังทางสังคมกับภาคียทุ ธศาสตร์ อืน ตลอดจนการจัดบริ การทางสังคมต่างๆ
9. ไทยพีบีเอสยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ทําให้ประชาชนจํานวนมากยังไม่รู้จกั ไทยพีบีเอส
จึงไม่เปิ ดชมรายการ
10. ข้อเสนอในบางประเด็นทีสาํ คัญยังไม่มีความก้าวหน้า ประกอบด้วย
10.1. การสร้างความร่ วมมือกับสื อชุมชน ท้องถิน
10.2. การเพิมปริ มาณและยกระดับนักข่าวพลเมือง
10.3. การพัฒนาแกนประสาน เพือนสื อสาธารณะ
10.4. การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค
10.5. การจัดตังกองทุนรับเงินสนับสนุนจากสมาชิกผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
11. การขับเคลือนงานประเด็นทีกาํ หนดเป็ นนโยบายมีความชัดเจน แต่ยงั ไม่สามารถสร้างการ
เปลียนแปลงได้มากพอ
ค. ข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
จากข้อมูลและเสี ยงสะท้อนจากการรับฟัง ชีชัดว่าไทยพีบีเอสยังมีจุดอ่อนและยังประสบปั ญหาในการ
ดําเนินงานหลายด้าน ผูช้ มผูฟ้ ังรายการจึงมีขอ้ เสนอทังในส่ วนนโยบายการดําเนิ นงาน และข้อเสนอในการ
พัฒนารายการโดยได้จดั ตามลําดับความสําคัญ ดังนี
1. เร่ งการขยายปริ มาณและฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ โดย
1.1. แก้ปัญหาสัญญาณการรับชม
1.2. ดําเนิ นมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กด้วยรู ปแบบ วิธีการต่างๆ ดังนี
1). การเข้าหากลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังในลักษณะของเวทีไทยพีบีเอสสัญจรในภูมิภาคต่าง ๆ ร่ วมกับสภา
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ กลุ่มประเด็น เพือการประชาสัมพันธ์ และนําสิ งดีๆของทางสถานีบริ การแก่ประชาชน
2). จัดกิจกรรมเพือการพัฒนาร่ วมกับกลุ่มทีมีฐานสมาชิกจํานวนมาก เช่น สถาบันการศึกษา
องค์กรธุ รกิจ องค์กรจิตอาสา ฯลฯ
3). จัดจ้างหน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย เนืองจากการ
ประชาสัมพันธ์ทีผา่ นมายังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายภายนอกและประชาชนทัว ไป ได้ผลเฉพาะกับคน
ภายในองค์การ แฟนพันธุ์แท้เป็ นหลัก
1.3. เพิมความดึงดูดใจและคุณภาพของรายการ โดยมีขอ้ เสนอเพือนําไปประยุกต์ใช้ ดังนี
1). การทํารายการให้มีอตั ตลักษณ์เฉพาะ เช่น รายการตอบโจทย์ ในอดีต รายการภัตาคารบ้าน
ทุ่ง รายการขนมไทยอะไรเอ่ย ฯลฯ
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2) เพิมรายการทีเป็ นประเด็นร้อน เพราะประเด็นร้อนจะมีผสู ้ นใจเป็ นจํานวนมาก ซึ งหาก
ไทยพีบีเอสนําเสนอประเด็นร้อนอย่างสร้างสรรค์เพิมขึน จะทําให้มีผตู ้ ิดตามชมรายการของทางสถานีมาก
ขึนเช่นกัน
3). เพิมรายการและคุณภาพรายการเชิงสื บสวนสอบสวน และนําเสนอเจาะลึก เกาะติด
สถานการณ์อย่างต่อเนื อง
4). เพิมรายการทีสร้างความบันเทิง ชมอย่างผ่อนคลายเพือดึงดูดใจกลุ่มผูท้ ียงั ไม่ติดตามชม
รายการของไทยพีบีเอส
5).พัฒนาฉากของรายการต่างๆให้ครบถ้วน และทําให้มีความน่าสนใจมากยิง ขึน
2. เพิมศักยภาพบุคลากรของไทยพีบีเอสในส่ วนต่างๆ ดังนี
2.1. พัฒนา ยกระดับ ปรับกระบวนทัศน์ผผู ้ ลิตให้มีศกั ยภาพทางการแข่งขันในยุคดิจิตอลเพิมขึน
2.2. พัฒนาผูด้ าํ เนินรายการของไทยพีบีเอสให้มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว ดําเนิ นรายการได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติ และมีลกั ษณะเป็ นมืออาชีพยิง ขึน
3. เตรี ยมความพร้อมในการการแข่งขันในยุคดิจิตอล และจากสถานการณ์ทีความต้องการของผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการทีแตกต่าง หลากหลาย และพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ทีเปลียนไป จึงจําเป็ นต้องดําเนินการ
ดังนี
3.1. เพิมไทยพีบีเอสช่องที 2 โดยเร็ ว
3.2. กระจายอํานาจการจัดการทีวี ศูนย์ข่าวภูมิภาค และพัฒนาสถานีภูมิภาคต่างๆให้มีศกั ยภาพและ
ขีดความสามารถเพิมขึน โดยเฉพาะการผลิตรายการทีตอบสนองต่อภูมิภาค และการลงพืนทีติดตาม รายงาน
ข่าวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
3.3. พัฒนาสื อวิทยุสาํ หรับกลุ่มเกษตรกร พ่อค้า-แม่คา้ กลุ่มแรงงาน รับจ้าง ฯลฯ และปรับรู ปแบบ
การนําเสนอผานสื อยุคใหม่ทีเหมาะสมกับผูช้ มวัยหนุ่มสาว
4.จัดทําผังรายการทีง่ายในการจดจํา โดยจัดผังรายการเป็ นช่วงเวลาแยกตามประเภทรายการ และ
จัดทําผังรายการให้ดูง่าย ไม่แน่นเกินไป
5.ปรับปรุ งเว็ปไซด์ของทางสถานีให้มีอตั ตลักษณ์ทีชดั เจน แยกเป็ นหมวดหมู่ทีชดั เจน ใช้งานง่าย
6.พัฒนาวิทยุของทางสถานีให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึน และประชาสัมพันธ์รายการทางวิทยุให้รับรู ้ทวั กัน
และระหว่างทีทางสถานียงั ขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที และอุปกรณ์ในการออกอากาศให้ครอบคลุมทัว
ประเทศ

ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการสร้างเครื อข่ายกับวิทยุชุมชนในภูมิภาคต่างๆ พร้อมพัฒนา

รู ปแบบรายการและการจัดการให้เป็ นต้นแบบของวิทยุชุมชนของประเทศ

และไทยพีบีเอสควรเตรี ยมความ

พร้อมในการสนับสนุนการจัดตังทีวชี ุมชนทังในด้านความรู ้ ทักษะ เทคนิค และค่าใช้จ่ายพืนฐานในการ
ดําเนินงานแก่สถานีเครื อข่ายของไทยพีบีเอส
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7. เร่ งสร้างความร่ วมมือกับเครื อข่ายสื อชุมชน เพือเป็ นช่องทางในการนํารายการ ข้อมูล ข่าวสาร ของ
ไทบพีบีเอสสู่ การรับรู ้และการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน โดยอาจใช้โอกาสของการจัดสมัชชาเพือนสื อ
สาธารณะระดับชาติในการประชุมวางแผนการทํางานร่ วมกัน หรื อใช้โอกาสอืนตามความเหมาะสม
8. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ “เครื อข่ายผูน้ าํ รายการของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์” เช่น
เครื อข่ายครู ไทยพีบีเอส โดยมีการร่ วมในการออกแบบรายการ และการจัดทําผังรายการทีเอือต่อการใช้
รายการสนับสนุนการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะโรงเรี ยนในพืนทีห่างไกล ตลอดจนเสริ มศักยภาพกลุ่ม
เฉพาะให้สามารถเป็ นผูผ้ ลิตรายการ โดย
8.1. จัดผังของไทยพีบีเอสเป็ นแบบ รายวันรายประเด็น เช่น วันจันทร์ เป็ นเรื องทักษะชี วติ สลับกับข่าว
วันอังคารเป็ นเรื องพหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางเพศ ทังนีเพือความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละวัน
8.2. ไทยพีบีเอสควรมีการจัด open house ในทุกพืนที ทุกจังหวัด โดยสร้างอาสาสมัคร ในการจําลอง
รายการไทยพีบีเอสลงไปในพืนที เพือสร้างเครื อข่าย นอกจากนีการให้เด็กแข่งขันทําสื อในพืนทีเป็ นเรื องที
น่าสนใจ
9. พัฒนานักข่าวพลเมืองทังในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
10. พัฒนายกระดับคุณภาพความเป็ นพลเมืองของผูช้ มและ ผูฟ้ ังรายการ รวมทังเสริ มศักยภาพและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายแกนประสานเพือนสื อสาธารณะให้เป็ นกําลังสนับสนุนการดําเนินงานของ
ไทยพีบีเอสได้อย่างแท้จริ ง
11. เร่ งดําเนินการจัดตังกองทุนพัฒนาสื อสาธารณะ โดยรับเงินสนับสนุนจากประชาชนทัว ไป
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิก และการหารายได้ในรู ปแบบอืน ๆ ทีไม่ขดั กับพระราชบัญญัติการจัดตัง ส.ส.ท.
การจัดตังกองทุนดังกล่าว นอกจากประโยชน์ดา้ นการระดมทุนแล้ว(ซึ งอาจเป็ นเงินทีไม่มาก) แต่เป็ นการ
ตรวจสอบความนิยม และจํานวนผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอสได้อีกทางหนึงด้วย
12. เพิมบทบาทของไทยพีบีเอสในการเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดการทางสังคม (Social Organizer ) และ
เพิมความสําคัญต่อกิจกรรมการขับเคลือนสังคมทีไม่ผา่ นจอรายการเพือให้องค์กรเป็ นทียอมรับ ได้รับความ
ศรัทธาเพิมขึน โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่ วม การสานพลังภาคีการพัฒนาต่างๆ และการให้บริ การ
แก่สังคม กิจกรรมดังกล่าวควรใช้ศกั ยภาพของสภาผูช้ มผูฟ้ ั งรายการ แกนประสาน และเพือนสื อสาธารณะที
มีอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศ
13. พัฒนาระบบในการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากรายการของไทยพีบีเอส เพือใช้ผล
การศึกษาดังกล่าวในการสะท้อนคุณค่า และความคุม้ ค่าของการจัดตังไทยพีบีเอส
ง. ข้ อเสนอเพือD การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในการตอบสนองต่อข้อเสนอและความคาดหวังของสังคม ตลอดจนการพัฒนาองค์การตามให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในสถานการณ์ของการแข่งขันอย่างรุ นแรง ไทยพีบีเอสจําเป็ นต้องขยายขอบเขต มุมมองใหม่ดา้ น
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การบริ หารจัดการองค์กร ซึ งจากการวิเคราะห์ขอ้ เสนอเชิงนโยบายตามข้อ 1-13 ไทยพีบีเอสควรได้ยกระดับ
การบริ หารจัดการในมิติต่างๆ ดังนี
1. ขยายขอบเขตงานทางการบริ หาร
การบริ หารสื อสาธารณะเพือตอบสนองข้อเสนอเชิงนโยบายและพัฒนาองค์การให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที
กําหนด มีขอบเขตประเด็นงานทีเกียวข้องมากกว่าการบริ หารสถานีโทรทัศน์และองค์กรสื อสารมวลชน
โดยทัว ไป เพราะปั จจัยของความสําเร็ จทีสาํ คัญของการบริ หารสื อสาธารณะคือพลังการมีส่วนร่ วมของผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการ และภาคีทางสังคมต่างๆ ดังนันการบริ หารไทยพีบีเอสจึงมีภาคส่ วนทีตอ้ งวางระบบในการดูแล
ให้ครอบคลุมงาน ดังนี
1.1.งานบริ หารองค์การสื อสารมวลชน
1.2. งานบริ หารเพือนสื อสาธารณะ
1.3. งานบริ หารภาคีผใู ้ ช้ประโยชน์จากรายการ
1.4. งานบริ หารกลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ังรายการเข้มข้น
การบริ หารกลุ่มภาคีทงั 4 ประเภท จําเป็ นต้องมีระบบในการจัดการ เชื อมโยงเพือสานพลัง
ขับเคลือนงานของไทยพีบีเอสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยรู ปแบบความสัมพันธ์อาจเกาะ
เกียวกันได้ตามแผนภูมิดา้ นล่าง

บริ หารเพือน
สื อสาธารณะ

บริ หารองค์กร
สื อสารมวลชน

บริ หารผูช้ ม
ผูฟ้ ังเข้มข้น

บริ หารกลุ่มผูใ้ ช้
ประโยชน์รายการ

แผนภูมิที 1. ขอบเขตการบริ หารจัดการเพือขับเคลือนงานสู่ วสิ ัยทัศน์ของไทยพีบีเอส
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2. พัฒนาระบบและยุทธศาสตร์ ในการเป็ น”ขุมพลังทางปั ญญาของสังคม”
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีความคาดหวังให้ไทยพีบีเอส”เป็ นขุมพลังทางปั ญญาของสังคม” ซึ งผลสัมฤทธิj
ตามความคาดหวังดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ และระบบการบริ หารจัดการทีเหมาะสมเพือเชือมโยง
ทังในเชิงเนือหาสาระ กลุ่มผูผ้ ลิต และกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ต่างๆ ตามแผนภูมิดา้ นล่าง

การกําหนด
กลุม่ เป้าหมาย

การเชือมโยงกับท้ องถิน
และอาสาสมัครในการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

การร่วมกันกําหนด
เนื .อหาสาระแห่ง
ปั ญหา

ผังรายการ/เวลา
สอดคล้ อง เหมาะสม
และต่อเนือง

การเป็ นขุมพลัง
ทางปั ญญาของ
สังคม

การร่วมกับผู้ใช้ ประโยชน์
ออกแบบรายการ

Home School

กลุม่ ผู้นํารายการ
ไปใช้ ประโยชน์

ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เกษตรกร
โรงเรี ยน

กลุม่ อืนๆ

แผนภูมิที 2. การเชื อมโยงเพือการเป็ นขุมพลังทางปั ญญาของไทยพีบีเอส

3. เสริ มศักยภาพและเชือมโยงภาคีผใู ้ ช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอสอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
ประกอบด้วย
3.1. การสร้างเครื อข่ายผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ผูใ้ ช้ประโยชน์จากรายการ
3.2. การเสริ มสร้างศักยภาพเครื อข่ายในการร่ วมผลิตรายการ
3.3. การนําเสนอรายการผ่านจอไทยพีบีเอส
3.4. การติดตาม ประเมินคุณค่าและผลกระทบจากรายการ
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4. การพัฒนายุทธศาสตร์ การสื อสารเพือยกระดับการเป็ นพลเมือง
วิสัยทัศน์ของไทยพีบีเอสคือการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม ซึ งความสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการสร้างการเปลียนแปลงความคิด และพฤติกรรมของผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการให้เป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพ ไทยพีบีเอสจึงควรมียทุ ธศาสตร์ เชิงกระบวนการตามลําดับ ดังนี
4.1. การสร้างความน่าสนใจของไทยพีบีเอส
4.2. การสร้างความต้องการใหม่
4.3. การพัฒนาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
4.4. การเปลียนความคิด ปรับพฤติกรรมสู่ การเป็ นพลเมือง
จ.ข้ อเสนอต่ อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
การขับเคลือเพือพัฒนาสื อสาธารณะเป็ นความรับผิดชอบร่ วมของผูม้ ีส่วนเกียวข้องในบทบาททีแตกต่าง
กัน โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน จากความคาดหวัง และข้อเสนอทีได้รับจากการรับฟัง จําเป็ นทีสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสต้องยกระดับการมีส่วนร่ วมจากการ”ร่ วมแบบ Passive Participation สู่ การร่ วมแบบ
Active Participation” โดยกําหนดบทบาทการมีส่วนร่ วมของสภาฯ เชิงกว้างตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.
องค์การแพร่ ภาพและกระจายเสี ยงสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) มากกว่าการทําหน้าทีในขอบเขต
เฉพาะตามประกาศของ ส.ส.ท. ด้วยมุมมองดังกล่าว สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสจึงควรร่ วม
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิ หรื อ “งานขาเคลือน” เพือหนุนเสริ มความสําเร็ จของข้อเสนอเชิงนโยบายในส่ วนที
เกียวข้อง ดังนี
1. รวมกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส เช่น กลุ่มครู ไทยพีบีเอส กลุ่มเยาวชนไทยพีบีเอส
ฯลฯ และเป็ นแกนประสานเชือมโยงการจัดทํารายการและการพัฒนาต่างๆ กับไทยพีบีเอส
2. ติดตาม ประเมินผล ค้นหากรณี รูปธรรมทีเป็ นผลการใช้ประโยชน์ไทยพีบีเอส เพือสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ผลงาน และสะท้อนคุณค่าของการดํารงอยูข่ องไทยพีบีเอส
3. เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร คําแนะนําต่างๆ เพือสร้างความสนใจต่อไทยพีบีเอส และการเป็ นผูช้ มสื อที
มีคุณภาพในยุคของสื อดิจิตอล
ฉ. สรุ ป
ไทยพีบีเอสเป็ นสถานี ทีโดดเด่นในการนําเสนอเรื องราวรอบด้าน ครอบคลุมหลายประเด็นปั ญหาของ
สังคม เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แต่สถานียงั มีขอ้ บกพร่ องในด้านผัง
รายการ
และเวลาทีออกอากาศทีเหมาะสมกับผูร้ ับสารแต่ละประเภทแต่ละช่วงอายุ และการสื อสารผ่าน
อินเตอร์ เน็ต
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ในการดําเนินงานไทยพีบีเอสมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ เพราะไม่สามารถโฆษณาสิ นค้าเพือหารายได้
เพิม กรณี ดงั กล่าวได้มีขอ้ เสนอให้ทางสถานีพิจารณานิยามของการโฆษณาในมิติใหม่ เพราะอาจเปิ ดช่องให้
ทางสถานีหารายได้ในการพัฒนางานได้เพิมขึน
นอกจากนีสถานีควรสร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมของประชาชนให้มากขึน
โดยการจัดตังสภาผูใ้ ช้
ประโยชน์รายการ เช่น สภาครู ไทยพีบีเอส สภาเด็กและเยาวชนไทยพีบีเอส และสภาผูช้ มในระดับพืนที เพือ
ช่วยเหลือในการขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ และการจัดกิจกรรมอืนๆของไทยพีบีเอส
ในด้านสื อออนไลน์และสื อรู ปแบบใหม่
ไทยพีบีเอสควรทําคลิปแนะนําการเข้าถึงและใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และจัดทํารายการทีเหมาะแก่การเผยแพร่ ผา่ นช่องทางดังกล่าว และควรจะปรับปรุ งแนวทางใน
การนําเสนอสื อออนไลน์ โดยการปรับปรุ งหน้าเวปไซต์ ระบบสื อสังคมออนไลน์ เพือให้การเข้าถึงระบบ
ทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นไปโดยง่าย ทําให้ผผู ้ ลิตและสถานีได้รับข้อคิดเห็นจากผูช้ มไปพร้อมกัน และใช้สือ
ออนไลน์เป็ นพลังในการขับเคลือนสังคมควบคู่กบั การนําเสนอผ่านรายการตามปกติของไทยพีบีเอส
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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และข้ อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
ปี 2556
ความเป็ นมา
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ เป็ นกลไกทีกาํ หนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เพือสนับสนุ นนโยบายของไทยพีบีเอสด้านการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกําหนดทิศทางและนโยบายการให้บริ การของสื อสาธารณะ ทีเอือประโยชน์แก่
ประชาชนทุกภาคส่ วนอย่างทัว ถึงและเป็ นธรรม รวมทังสร้างสรรค์สังคมและความมัน คงของชาติ
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการมีสมาชิกจํานวน 50 คน ทีมาจากการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆ ผูแ้ ทนกลุ่ม
ประเด็น และผูแ้ ทนผูช้ มและผูฟ้ ังรายการเข้มข้น มีบทบาทหลักในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภูมิภาค ครอบคลุมกลุ่มผูชมผูฟ้ ังรายการทีหลากหลาย กว้างขวาง พร้อมทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ป
เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย กรรมการบริ หาร เพือใช้ประโยชน์ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป
นอกจากบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่ วมแล้ว สภา
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการยังมีบทบาทในการสนับสนุนไทยพีบีเอสในด้านอืนๆอีกด้วย เช่น การขยายเพือนสื อ
สาธารณะ การพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ การร่ วมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ เป็ นต้น โดยเฉพาะ
ปี 2556 สภาฯ ยังให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการทังในด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื อ
การพัฒนาผูบ้ ริ โภคให้เป็ นพลเมือง และการยกระดับความคิดในการเป็ นเจ้าของสื อสาธารณะ รวมทังการรับ
ฟังปั ญหาและความต้องการอืน ๆ ของประชาชน

วัตถุประสงค์ ของการรับฟังในปี 2556
การออกแบบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส ในปี
2556 นัน นอกจากการรับฟังความคิดเห็นโดยทัว ไปแล้ว สมาชิกสภาฯยังให้ความสําคัญกับการยกระดับ
คุณภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการทังในด้านทักษะการรู ้เท่าทันสื อ
การพัฒนาผูบ้ ริ โภคให้เป็ นพลเมือง และการ
ยกระดับความคิดในการเป็ นเจ้าของสื อสาธารณะ
รวมทังการรับฟังปั ญหาและความต้องการอืน ๆ ของ
ประชาชน การรับฟังจึงกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี
1. เพือสํารวจพืนทีทีมีปัญหาการรับสัญญาณของไทยพีบีเอส
2. เพือติดตามผลการใช้ประโยชน์ขอ้ เสนอจากการรับฟังในปี 2555
3. เพือประเมินผลการดําเนิ นงานโดยรวม และการพัฒนารายการตามนโยบายของไทยพีบีเอสที
กําหนดไว้ในแผนงานปี 2556 ทังในส่ วนของประเภทรายการและประเด็นงาน
4. เพือขยายเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ
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5. เพือพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
6. เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การขับเคลือนงานเชิงพืนทีและเชิงประเด็น

กระบวนการและเครืDองมือทีใD ช้ ในการรับฟัง
เพือการได้มาซึ งข้อมูลทีครอบคลุมทุกพืนที และกลุ่มประชากร การรับฟังความคิดเห็นของสภา
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสในปี 2556 จึงใช้เทคนิค กระบวนการ และเครื องมือทีหลากหลาย ดังนี
1. เวทีขยายเครื อข่าย ขยายเพือนสื อสาธารณะ เป็ นการรับฟังจากประชาชนทัว ไป ดําเนินการ
รับฟังโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือสําคัญ
2. เวทีแกนประสานหรื อเวทีภูมิภาคเข้มข้น เป็ นการรับฟังทีเน้นเฉพาะกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการ
ของไทยพีบีเอส เป็ นการรับฟังเชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่ วม และการสนทนากลุ่ม
ย่อยเป็ นเครื องมือหลัก
3. เวทีกลุ่มประเด็น เป็ นการจัดรับฟังความเห็นจากกลุ่มประเด็นต่างๆตามระเบียบของ ส.ส.ท. ซึ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะเป็ นสมาชิ ก หรื อเครื อข่ายงานเชิงประเด็น หรื อเป็ นผูส้ นใจ
ในประเด็นดังกล่าว เครื องมือทีใช้ในการรับฟังประกอบด้วยแบบสอบถามในส่ วนทีเกียวกับความเห็นต่อ
รายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
และใช้การสนทนากลุ่มย่อยในส่ วนของการแสดงความ
คิดเห็นทีเกียวกับปั ญหาและความต้องการเฉพาะของกลุ่มประเด็น
4. เวทียทุ ธศาสตร์ เป็ นเวทีสัมมนา หารื อระหว่างผูเ้ กียวข้องในแต่ละภูมิภาคภูมิภาค ร่ วมกับ
กรรมการนโยบาย กรรมการบริ หาร ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบในการผลิตรายการของไทยพีบีเอส เพือสาน
พลังภาคีในการกําหนดยุทธศาสตร์ การใช้ไทยพีบีเอสเป็ นสื อกลางสร้างการเปลียนแปลงเพือประโยชน์
สาธารณะในประเด็นทีภูมิภาคเห็นว่าเป็ นเรื องสําคัญ
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กรอบแนวคิดใน การรับฟัง
จากวัตถุประสงค์ และกระบวนการข้างต้น การรับฟังความคิดเห็นในปี 2556 สามารถเชือมโยงระบบ
ความสัมพันธ์ได้ตามแผนภูมิที 3
ข้ อมูลเชิงปริมาณ
 แบบสํารวจ 2,674 ชุด
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
 เวทีขยายเครื อข่าย
 เวทีภูมิภาค
 เวทีประเด็น
 เวทียท
ุ ธศาสตร์
เวทีสมัชชาเพือนสื อสาธารณะ
ระดับชาติ

ประมวลปั ญหาอุปสรรค
ติดตามผลข้อเสนอปี ทีผา่ นมา
ประเมินสัมฤทธิjงานตามนโยบาย
ประมวลผลการรับฟังอืน ๆ

 ข้อเสนอรายไตรมาส
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์

แผนภูมิที 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส

ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นผลจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์จาก
รายงานการรับฟังทังจากการใช้แบบสอบถาม จํานวน 2,674 ชุด เป็ นกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบี
เอส จํานวน 1,617 ชุด เป็ นผูไ้ ม่ชม หรื อไม่ติดตามชมรายการ จํานวน 1,057 ชุด และสังเคราะห์จากรายงาน
จากกลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังเข้มข้นในภูมิภาคต่าง ๆ รายงานการรับฟั งของกลุ่มประเด็น 23 กลุ่มประเด็น ประกอบด้วย
กลุ่มเด็กอายุตาํ กว่า 15 ปี กลุ่มเยาวชนอายุตาํ กว่า 25 ปี กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูม้ ีความ
หลากหลายทางเพศ กลุ่มส่ งเสริ มความเสมอภาคของสตรี กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มนักธุ รกิจ
กลุ่มสื อพืนบ้าน กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มสื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง กลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่มเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มเกษตรกร ประเด็น
ครอบครัว ประเด็นการศึกษา ประเด็นสุ ขภาพ ประเด็นฐานทรัพยากร และประเด็นสิ งแวดล้อม และ
รายงานการประชุมสมัชชาเพือนสื อสาธาะณะ ซึ งจากการวิเคราะห์เบืองต้นพบข้อมูล และความคิดเห็นที
น่าสนใจ ดังนี
ก.ความชืD นชม
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อทีมีประโยชน์ มีคุณค่า ดีกว่าโทรทัศน์ช่องอืนๆ โดยเฉพาะด้านรายการข่าว
และการพัฒนาจิตสํานึกพลเมือง สร้างสรรค์แรงบันดาลใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว ไป รายการ
ของไทยพีบีเอสมีส่วนในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน การสร้างความเข้าใจในปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะ
15

สร้างเสริ มกําลังใจแก่ผปู ้ ระสบภัยจากเหตุความรุ นแรงในพืนทีชายแดนใต้
รายการของไทยพีบีเอสได้
นําไปใช้ในโรงเรี ยนห่างไกล
สามารถบูรณาการในการสอนวิชาได้หลากหลาย
ทังวิชาภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ สังคม-ศึกษา กลุ่มวิชาการงานพืนฐานอาชีพ วิชาศิลปะ ฯลฯ ผูป้ กครองใช้รายการของไทยพีบี
เอสในการใช้สอนบุตรหลานทีบา้ น พักพัฒนาได้แบบอย่างในการพัฒนางาน การกสิ กรรมธรรมชาติ การ
สร้างสันติภาพชายแดนใต้ ฯลฯ
คุณภาพดังกล่าวสามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากคําพูดของผูใ้ ช้
ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส เช่น
“สื อ (โทรทัศน์ )ในเมืองไทยส่ วนใหญ่ ไม่ ยอมให้ ลูกดู เพราะไม่ ทาํ ให้ สมองโต แต่ ให้ ดูรายการของ
ไทยพีบีเอส”
“ไทยพีบีเอส คื อ ขุมพลังทางปั ญญาของสั งคม เป็ นพลังความรู้ ทีจะเข้ าถึงคนชายขอบ ใช้ เป็ นพลัง
เปลียนแปลงสั งคมได้ ”
“ไทยพีบีเอสช่ วยเติมเต็มให้ กับผู้คนในบางพืน3 ที ที ไม่ สามารถเข้ าถึงระบบของส่ วนกลาง”
“จากงานสมัชชาในวันนีท3 าํ ให้ ได้ แรงบันดาลใจจะไปทําหนังกลางแปลง เช่ น นําเอารายการที สอดคล้ อง
กับวิถีชีวิต เช่ น เกษตรอิ นทรี ย์ ไปฉายหรื อสื อต่ างๆ ทีนาํ เอาไปใช้ เพือต่ อยอดในพืน3 ที ได้ ”
“รายการของไทยพีบีเอส ทําให้ เกิดสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ เช่ นมีการโหลดเอารายการไปใช้ ในชุมชน เช่ น
รายการกระต่ ายตืนตัว ความเหลือมลํา3 ทางการศึกษา เป็ นต้ น”
“สารคดีไทชุด ข้ าวปลาอาหาร สร้ างการตระหนกและตระหนักรู้ ให้ กับเกษตรกร ความสํานึกเปลียน
เกิดการตั3งคําถามเกียวกับการนึกถึงชี วิตผู้กินอาหาร เกิดการเปลียนแปลงวิถีการผลิตอาหารบนพืน3 ที สูง จน
กลายเป็ นโรงเรี ยนเกษตรธรรมชาติ”
ข. ความคิดเห็นและพฤติกรรมการชมสืD อของกลุ่มผู้ไม่ ติดตามชมไทยพีบีเอส
1. ผูช้ มรายการในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่รับสัญญาณผ่านจานดาวเทียม และพบว่ากลุ่มผูต้ ิดตามชม
รายการของไทยพีบีเอสรับสัญญาณผ่านดาวเทียมมากกว่ากลุ่มผูไ้ ม่ติตามชม ในสัดส่ วนร้อยละ 66.55:59.70
ในขณะทีกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอสรับสัญญาณจากอินเตอร์ เน็ตตํากว่ากลุ่มผูไ้ ม่ติดตามชม ใน
สัดส่ วนร้อยละ 3.34:5.68 และกลุ่มผูต้ ิดตามชมรับสัญญาณโดยใช้เสาอากาศทัว ไปน้อยกว่ากลุ่มผูไ้ ม่ติดตาม
ชม ในสัดส่ วนร้อยละ 29.81:33.86 ข้อมูลดังกล่าวอาจวิเคราะห์ได้วา่ กลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอส
เป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงกว่าผูช้ มรายการช่อง Free TV อืนๆ
2. กลุ่มผูไ้ ม่ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส เป็ นผูท้ ีไม่ชมจริ งเพียงร้อยละ 20.20 ในขณะทีเป็ น
ผูช้ มบ้างบางรายการ แต่ติดตามชมน้อยกว่าช่องอืนมีมากถึงร้อยละ 79.80 โดยผูไ้ ม่ติดตามชมรายการของ
ไทยพีบีเอส จะนิยมติดตามชมรายการของช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 ในสัดส่ วนร้อยละ 66.40,26.90 และ
2.70 ตามลําดับ
3. รายการทีกลุ่มผูไ้ ม่ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอสนิ ยมติดตามชมในช่องอืน คือรายการข่าว และ
ละครหลังข่าว รายการทีดูแล้วไม่เครี ยด และเกมส์โชว์ ตามแผนภูมิที 2
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แผนภูมิที 2 สัดส่ วนความนิยมต่อรายการโทรทัศน์ของประชาชนกลุ่มทีไม่ติดตามชมไทยพีบีเอส
4. เหตุผลในการไม่ติดตามตามชมรายการของไทยพีบีเอส คือการไม่ทราบว่าไทยพีบีเอสอยูช่ ่องไหน
(หมายเลขใดในโทรทัศน์) และคุณภาพรายการตามลําดับ ดังนี
ลําดับที 1 ไม่ทราบช่องทีจะเปิ ด ไม่ทราบว่าอยูช่ ่องใด
ลําดับที 2 สมาชิกในครอบครัวไม่ชมรายการของไทยพีบีเอส
ลําดับที 3 ขาดสี สัน ลีลาในการดําเนิ นรายการ
ลําดับที 4 ไม่มีรายการทีตรงกับความสนใจ
ลําดับที 5 รายการไม่น่าสนใจ
ลําดับที 6 รายการไม่สนุก ดูแล้วเครี ยด
4.ในส่ วนของการรับรู ้เกียวกับไทยพีบีเอส กลุ่มผูไ้ ม่ติดตามชมรู ้วา่ ไทยพีบีเอสเป็ นสื อสาธารณะ
เป็ นสื อทีมีสาระ มีคุณภาพ เป็ นสื อทีมุ่งประโยชน์ประชาชน เป็ นสื ออิสระ เป็ นสื อทีไม่มีโฆษณา อยูใ่ น 5
ลําดับแรก ในขณะทีมีส่วนน้อยทีคิดว่าไทยพีบีเอสเป็ นสื อของรัฐบาล เป็ นสื อของกลุ่ม NGO และเป็ นสื อ
ของกลุ่มทุน
จากข้อมูลในข้อ 1-5 สามารถสรุ ปได้วา่ กลุ่มผู้ทีไม่ ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอสส่ วนใหญ่ รับรู้
ถึงสถานภาพ และคุณภาพรายการของไทยพีบีเอสเป็ นอย่ างดี
แต่ ทียงั ไม่ ติดตามชมเพราะรายการของ
ไทยพีบีเอสยังไม่ ตอบสนองความต้ องการในการชมรายการ โดยพฤติกรรมการชมรายการของกลุ่มดังกล่ าว
ต้ องการชมเพือการผ่ อนคลาย แม้ จะเป็ นรายการข่ าว รายการที มีสาระ แต่ จะติ ดตามชมเมือการดําเนิน
รายการดังกล่ าวมีการสอดแทรกเรื องราว หรื อดําเนินเนือ3 หาที ชวนให้ น่าติดตาม ซึ งหากไทยพีบีเอสสามารถ
จัดรายการที สนองตอบต่ อความต้ องการของผู้ชมกลุ่มดังกล่ าวได้
จะทําให้ กลุ่มดังกล่ าวหั นมาติดตามชม
รายการของไทยพีบีเอสเพิมมากขึน3
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ค. ความเห็นและปั ญหาในการชมของกลุ่มผู้ติดตามชมไทยพีบีเอส
ในส่ วนของผูต้ ิดตามชมรายการนัน รายงานจากแบบสอบถาม และการรับฟังผ่านเวทีต่างๆ ได้
สะท้อนความคิดเห็นทีมีต่อการดําเนินงานของไทยพีบีเอสในด้านต่างๆ ดังนี
1.จํานวนและคุณภาพของผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสเพิมD ขึนR
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสกลุ่มคุณภาพมีเพิมมากขึน

และพบว่าผูช้ มผูฟ้ ังรายการส่ วนใหญ่

เปลียนพฤติกรรมการชม มีพฒั นาการทีดีขึนจากเดิมทีเป็ นการชมแบบผ่าน ไม่ติดตาม มีความสงสัยว่าสถานี
นีมีทีมาอย่างไร ระแวงว่าเป็ นสื อของใคร เป็ บของนักการเมืองหรื อกลุ่มทุนใด เห็นว่านําเสนอเรื องราวทีไกล
ตัวเกินไป มีการเปลียนแปลงชือสถานีบ่อยครัง ฯลฯ แต่จากรายงานการรับฟังในปี 2556 พบว่าผูช้ มเริ มมี
การติดตามแบบเกาะติด หาข้อมูล บอกต่อปากต่อปาก แนะนําผ่านเวทีประชุม รายการวิทยุชุมชน เนื องจาก
เนือหาเริ มมีการเปลียนแปลงใกล้ตวั ผูช้ มมากขึน เนื อหากระชับ มีความรวดเร็ วในการนําเสนอ กล้าหาญ
เปิ ดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นําเสนอเรื องราวของประชาชน มีความเข้มข้น มีคุณภาพ
มีความชัดเจน และพยายามในการพัฒนาสังคม การใช้งบประมาณรับรู ้ผา่ นสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการว่ามีความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
อย่ างไรก็ตามผู้ชมผู้ฟังจํานวนมากยังขาดความเข้ าใจเรื องสื อสาธารณะ และยังมีบทบาทเป็ นเพียง
ผู้บริ โภค ข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอสยังเป็ นลักษณะของการร้ องขอเพือ ตอบสนองความต้ องการของตนเอง
มากกว่ าประโยชน์ สาธารณะ จึงยังมีความจําเป็ นทีจ ะต้ องให้ ความสํ าคัญกับการจัดกิจกรรม และรายการเพือ
พัฒนาศักยภาพผู้ชมผู้ฟังรายการให้ เป็ นผู้ร้ ูเท่ าทันสื อ และพัฒนาความเป็ นพลเมืองเพิม ขึ3นอย่ างต่ อเนือง
2.ปัญหาในการจดจําและค้ นหาช่ องสถานีไทยพีบีเอสยังปรากฏพบอยู่ทวัD ไป
ผูช้ มจํานวนหนึงไม่ได้ชมรายการของไทยพีบีเอส เพราะไม่สามารถเปิ ดชมได้ โดยลักษณะของ
ปั ญหา มีดงั นี
1) จําชือสถานีไม่ได้ ชือเรี ยกยาก ไม่เป็ นตัวเลขเหมือนช่อง Free TV ทัว ไป
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2) ลําดับช่องของไทยพีบีเอสไม่ติดต่อกับช่องของ Free TV ทัว ไป
3) ไม่สามารถปรับแผงรับคลืนรับสัญญาณของไทยพีบีเอสได้ (เชิงเทคนิคทําไม่เป็ น)
4) ผูส้ ู งอายุจาํ นวนหนึงทําการเปลียนช่องการชมเองไม่ได้ เปิ ดหาช่องไทยพีบีเอสไม่เป็ น
นอกจากนียัง มีประชาชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจความหมายของ “นกพิราบ” ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของทาง
สถานีวา่ ต้องการสื อถึงเรื องอะไร เพราะปรากฏแต่ภาพ ไม่มีคาํ อธิ บาย

3.รายการทีนD ําเสนอผ่ านรายการของไทยพีบีเอสส่ วนใหญ่ ผ้ ูชมชืD นชอบ ประกอบด้ วย
3.1.รายการทีชD ืD นชอบในภาพรวม รายการของไทยพีบีเอสทีได้รับความนิยมนิยมมากทีสุด มีดงั นี

3. ความนิยมต่ อรายการของไทยพีบีเอส
3.1.รายการยอดนิยม ประกอบด้วย
รายการ
- รายการสารคดีท่องโลกกว้าง

-รายการทันโลก
-ข่าวภาคคํา

เหตุผล
1) เปิ ดโลกทัศน์ให้กว้างขึน
2)ให้สาระความรู ้ในสิ งทีไม่เคยทราบมาก่อน
3) เรี ยนรู ้วิถีชีวิตของสัตว์โลก
1) มีการวิเคราะห์การเคลือนไหวของต่างประเทศ
2) รายการสันกระชับ ได้เนือหา
1) รับรู ้ข่าวสาร/วิเคราะห์ข่าวสารได้ดี
2) ติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั และรายงานข่าวทีน่าเชือถือ
19

รายการ
เหตุผล
-ภัตตาคารบ้านทุ่ง(ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตได้ 1) เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการกินของแต่ละท้องถิน
ขอยุติการออกอากาศชัว คราว)
2) นําเสนอสร้างสรรค์
-ครอบครัวเดียวกัน
1) สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2) สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
-กินอยูค่ ือ
1) มีการนําเสนอวิถีชีวิตด้านอาหารได้หลากหลาย
2) สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง
-เวทีสาธารณะ
1) ติดตามประเด็นร้อนของประชาชน
2) ประชาชนมีส่วนร่ วม
-ขนมไทยอะไรเอ๋ ย
1) สานต่อภูมิปัญญาท้องถิน
2) เรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาหารแต่ละท้องถิน
-ขนมไทยอะไรเอ๋ ย
1) สานต่อภูมิปัญญาท้องถิน
2) เรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาหารแต่ละท้องถิน
-สอนศิลป์
1) นําเสนอการทําศิลปะแบบง่าย ๆ
-พืนทีชีวิต
1) เรี ยนรู ้ความหลากหลาย
2) รู ปแบบรายการน่าสนใจ
-ชีวิตยิงกว่าละคร
1) มองเห็นความเหลือมลําทางสังคมของคนในสังคมไทย
2) ให้ขอ้ คิด พร้อมให้กาํ ลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป
-ตอบโจทย์
1) ข้อมูลเชิงลึก
2) มีการสะท้อนปัญหา และแก้ปัญหา
-สถานีประชาชน
1) ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
2) กระบอกเสี ยงของประชาชนอย่างแท้จริ ง
3) เจาะลึกปัญหาและตรงประเด็น
4) เปิ ดกว้างรับฟั งความคิดเห็นของทุกปั ญหา
-เปิ ดปม
1) เจาะลึกตรงประเด็น
2) ทราบความจริ ง
3) ตอบคําถามทุกประเด็นและชัดเจน

ตารางที 1 รายการยอดนิยมของไทยพีบีเอส
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3.2. รายการทีไD ม่ ชอบ (สํ าหรั บบางคน)
รายการ
ทัว ถินแดนไทย
ละครนําดีทุกเรื องในไทยพีบีเอส

เหตุผล
ผูด้ าํ เนินรายการดูร่าเริ งมากเกินไป จนดูไม่เป็ นธรรมชาติ
-นําเสนอเนือหาในด้านดีเพียงอย่างเดียว ไม่มีจุดแตกหัก ด้านมืด หรื อด้านที
ภัยของสังคม ทําให้ละครไม่น่าติดตาม ไม่ได้แง่คิดในการสร้างภูมิคุม้ กัน
ทางสังคมให้กบั ผูช้ ม
-มีแต่ละครเนือหาหนัก เน้นสาระ ไม่เน้นบันเทิง ทําให้คนดูไม่รู้สึกผ่อน
คลาย
เด็กมีเรื อง
การดําเนินรายการเริ มน่าเบือซําซากจําเจ ไม่มีรูปแบบทีแตกต่างไปจากเดิม
ข่าวบันเทิง
นําเสนอแต่ข่าวบันเทิงกระแสรอง และเป็ นข่าวบันเทิงในเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์มากกว่า ทําให้ข่าวบันเทิงดูมีสาระทีหนักเกินไป
รายการข่าวท้องถิน (ทีวีจอเหนื อ ทีวี -ประเด็นมีความน่าสนใจ แต่รูปแบบการนําเสนอรายการไม่น่าสนใจ มีแต่
จออีสาน และดีสลาตัน)
คนมาล้อมวงพูดคุยเสวนากัน ไม่ค่อยมีการสอดแทรกภาพประกอบให้คน
ได้เห็นภาพตาม
-รายการไม่ต่อเนือง สัปดาห์หนึงก็มีรายการข่าวของแต่ละภูมิภาคครังเดียว
ถ้าพลาดชมต้องรอรอบใหม่

ตารางที 2 รายการของไทยพีบีเอสทีได้รับคําแนะนําให้มีการปรับปรุ ง
4. ไทยพีบีเอสยังประสบปั ญหาด้ านผังรายการในหลายด้าน เช่น
4.1ผังรายการเปลียนบ่อยเกินไป จนทําให้ผชู ้ มจําไม่ได้วา่ รายการใดออกช่วงไหนบ้าง จึงไม่ได้
ติดตามรายการอย่างต่อเนื อง
4.2 การจัดผังรายการไม่มีหมวดหมู่คงที เช่น เวลานีแต่เดิมเป็ นรายการทําอาหาร แต่พอรายเก่าหลุด
ผังไปแล้วมีรายการใหม่มาแทนก็เป็ นรายการนําเทียว ผูช้ มสับสนและคาดเดาแนวรายการไม่ออก
4.3 ผังรายการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และบางรายการจัดเวลาคาบเกียวกันไปมา ทําให้อ่าน
เข้าใจยาก และเมือจะค้นหารายการของสถานีจะทําได้ลาํ บาก ไม่มีการจัดหมวดหมู่ของรายการทีจดั เจน
5. การดาวน์ โหลดรายการของไทยพีบีเอสแม้ จะมีความเร็วเพิมD ขึนR แต่ ยังไม่ เร็วพอ บางรายการต้ อง
ใช้ เวลามากกว่ าหนึDงชัD งโมง และยังมีจุดอ่อนอืน ๆ เช่น
5.1 ขาดอัตลักษณ์ทีชดั เจน การจัดลําดับเหตุการณ์บนหน้าเว็บไซต์อ่านยาก
5.2 การอัพโหลดรายการของทางสถานีทาํ ได้ดีขึน แต่ยงั มีบางครังทีการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์
www.thaipbs.or.th ภายหลังการออกอากาศทําได้ชา้ มาก ต้องรอนานมาก (เป็ นวัน) ซึ งไม่ทนั กับสถานการณ์
5.3 เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ใช้งานยาก โดยเฉพาะการสื บค้นรายการย้อนหลังทีหากค้นโดยใส่
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เพียง “คําสําคัญ” บางคําจะหารายการไม่เจอ
ต้องใส่ รายละเอียดเชิงลึกจึงจะหารายการทีตอ้ งการได้
นอกจากนียังพบว่าไม่มีการจัดหมวดหมู่ของคลิปรายการไว้อย่างชัดเจน
เมือผูช้ มต้องการนํารายการไป
เผยแพร่ ซาํ ต้องใช้เวลาในการค้นหามาก
6.วิทยุของไทยพีบีเอสยังไม่ เป็ นทีDร้ ู จักของประชาชน ยังขาดการประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ กทีมD ากพอ
7.ข้ อเสนอจากการรับฟังของปี ทีผD ่ านมาบางส่ วนไปใช้ ประโยชน์ ในขณะทีบD างส่ วนยังไม่ ปรากฏผล
การดําเนินงานทีเD ป็ นรู ปธรรม
การดําเนิ นงานในปี 2556 ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญกับการพัฒนารายการ และการเน้นประเด็น
ยุทธศาสตร์ สาํ คัญ ได้แก่ การต่อต้านการคอรัปชัน การจัดการทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
เตรี ยมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ฯลฯ ซึ งจากรายงานการรับฟังสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี
ด้ าน
1. ด้านการรับสัญญาณของทางสถานี

ผลการดําเนินงาน
-พืนทีจาํ นวนมาก และทัว ประเทศ ยังประสบปัญหาการรับสัญญาณ
และในรอบปี ทีผา่ นมาปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข

2.ด้านการขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

ยังขาดการดําเนินงานเชิงรุ ก ประชาชนจํานวนมากยังไม่รู้จกั ไทยพีบี
เอส
ยังไม่มีความคืบหน้าการดําเนินงาน ยังไม่มีทาํ เนียบสื อชุมชน และยัง
ไม่มีการประชุมเพือหารื อกําหนดแนวทางในการทํางานร่ วมกัน

3.การสร้างความร่ วมมือกับสื อชุมชน
ท้องถิน
4.การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ และทํา
ความเข้าใจเกียวกับสื อสาธารณะ

-ยังมีนอ้ ย
-โลโก้สวยงามขึน แต่ขาดเสี ยงประกอบ
- คนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจเรื องสื อสาธารณะ
- มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผงั รายการทีชดั เจน สังเกตได้ยาก ไม่
เห็นเวลาของรายการ ไม่มีพิธีกรแนะนํา

5.การพัฒนาบุคลิกภาพพิธีกร และผู ้
ดําเนินรายการ

มีการพัฒนาดีขึน มีการปรับปรุ งด้านการแต่งกาย แต่พิธีกรในบาง
รายการยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ

6.การปรับปรุ งฉาก แสง สี รายการ

-มีการปรับปรุ งฉาก แสง สี ทีดีขึน มีความเร้าใจ น่าสนใจกว่าเดิม
เช่น รายการ เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศไทย รายการข่าวคํา แต่
ฉากยังไม่น่าสนใจมากพอ และการปรับปรุ งยังไม่ครอบคลุมทุก
รายการ

7.การเพิมรายการใหม่ๆทีน่าสนใจ

-มีรายการใหม่ทีดีขึน แต่ขาดความต่อเนืองด้านเนือหา และเวลา

8.ความสะดวกในการติดต่อกับทางสถานี

ดีขึนกว่าเดิม
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ด้ าน
ผลการดําเนินงาน
9.การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจากผูช้ มผูฟ้ ัง -ขาดผูร้ ับผิดชอบ ขาดการประชาสัมพันธ์การรับเรื องราวจากผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการ
-เวลาสําหรับรายการสถานีประชาชนยังน้อยเกินไป
10.การเพิมปริ มาณและยกระดับนักข่าว
พลเมือง
11.การพัฒนาแกนประสาน เพือนสื อ
สาธารณะ
12.การพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาค

ยังไม่พบการดําเนินงานทีชดั เจนในปี ทีผา่ นมา ไม่มีการอบรมและ
พัฒนานักข่าวพลเมือง
ยังไม่มีการดําเนินงาน ขาดการเชือมโยง การพัฒนาคุณภาพ และยัง
ไม่มีระบบในการใช้พลังเพือนสื อสาธารณะ
ยังดําเนินการได้นอ้ ย บางภาคสะท้อนว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆ

ตารางที 3 ความเห็นต่อการนําข้อเสนอของปี ทีผา่ นมาไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลจากรายงานการรับฟังดังกล่าว สะท้อนผลการดําเนิ นงานในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี
7.1 การดํารงอยู่ของปัญหาในการรับสั ญญาณการรับชมรายการของไทยพีบีเอส
ไทยพีบีเอสยังมีปัญหาในการรับสัญญาณในหลายพืนทีทวั ประเทศ ปั ญหานีได้มีการเสนอให้ทาํ การ
ปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วนในปี ทีผา่ นมา แต่การแก้ปัญหายังไม่คืบหน้าเท่าทีควร
7.2 ไทยพีบีเอสยังขาดการประชาสั มพันธ์ เชิ งรุ ก ทําให้ประชาชนจํานวนมากยังไม่รู้จกั ไทยพีบีเอส
จึงไม่เปิ ดชมรายการ
7.3 ข้ อเสนอในบางประเด็นทีDสําคัญยังไม่ มีความก้ าวหน้ า ประกอบด้วย
1) การสร้างความร่ วมมือกับสื อชุมชน ท้องถิน
2) การเพิมปริ มาณและยกระดับนักข่าวพลเมือง
3) การพัฒนาแกนประสาน เพือนสื อสาธารณะ
4) การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค
5) การจัดตังกองทุนรับเงินสนับสนุนจากสมาชิกผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
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7.4 ข้ อเสนอของปี ทีผD ่ านมาจํานวนหนึDงมีการนําไปปฏิบัติ แต่ยงั ควรต้องพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย
1) การพัฒนาบุคลิกภาพพิธีกร และผูด้ าํ เนิ นรายการ มีพฒั นาการทีดีขึน มีการปรับปรุ งด้านการ
แต่งกาย แต่พิธีกรในบางรายการยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ
2) การปรับปรุ งฉาก แสง สี รายการ มีการปรับปรุ ง ทีดีขึน มีความเร้าใจ น่าสนใจกว่าเดิม เช่น
รายการ เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศไทย รายการข่าวคํา แต่ฉากยังไม่น่าสนใจมากพอและการปรับปรุ งยัง
ไม่ครอบคลุมทุกรายการ
3) การเพิมรายการใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ มีรายการใหม่ทีดีขึน เช่น รายการก้าวจะเดิน แต่ขาดความ
ต่อเนืองด้านเนือหา และเวลา
ความคิดเห็นด้านการเปลียนแปลงในปี 2556 ของไทยพีบีเอสจากผูเ้ ข้าร่ วมเวทีเข้มข้นดังกล่าว
สอดคล้องกับความเห็นจากแบบสอบถามตามตารางที 4
รายการ
1.สามารถรับสัญญาณของไทยพีบีเอสได้ดีขึน
2.ภาพ/เสี ยงของไทยพีบีเอสคมชัดขึน
3.มีการแนะนําบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะทีเป็ นสื อ
สาธารณะเพิมขึน
4.มีการประชาสัมพันธ์ แนะนําผังรายการเพิมขึน (มีอกั ษรวิง,
การประชาสัมพันธ์รายการ และผังรายการล่วงหน้า)
5.มีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรื อบอกสาเหตุทีบางรายการ(ทีดี)
ต้องยุติรายการลง
6.มีการเพิมรายการใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ
7.มีการปรับปรุ งฉาก เเสง สี ให้น่าสนใจยิงขึน
8.มีการปรับปรุ งเสื อผ้า การแต่งกาย และวิธีการนําเสนอของ
พิธีกร
9.มีรายการ หรื อจัดเวลารับแจ้งเหตุความเดือดร้อนของผูช้ ม
ผูฟ้ ัง
10.มีรายการถาม-ตอบออนไลน์ และความรวดเร็ วในการอัพ
โหลดรายการขึนอินเตอร์เน็ตเพิมขึน

จํานวน

X

S.D ความหมาย อันดับ

1,617 2.39 .62

ปานกลาง

3

1,617 2.45 .62

ปานกลาง

1

1,617 2.39 .58

ปานกลาง

4

1,617 2.34 .60

ปานกลาง

7

1,617 2.21 .79

ปานกลาง

10

1,617 2.43 .57
1,617 2.35 .58

ปานกลาง
ปานกลาง

2
6

1,617 2.30 .59

ปานกลาง

8

1,617 2.35 .59

ปานกลาง

5

1,617 2.23 .60

ปานกลาง

9

ตารางที 4 ความเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการเปลียนแปลงของไทยพีบีเอสในปี 2556
หมายเหตุ

การแปลผลใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ของไลเคิร ท (Likert) ดังนี
2.50-3.00
หมายถึง ระดับมาก
1.00-1.49 หมายถึง ระดับน้อย
1.50-2.49
หมายถึง ระดับปานกลาง
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8. การขับเคลือD นงานประเด็นทีกD าํ หนดเป็ นนโยบายมีความชั ดเจน แต่ ยงั ไม่ สามารถสร้ างการ
เปลียD นแปลงได้ มากพอ เช่น
8.1 การแก้ ปัญหาคอรัปชัD น พบว่า มีรายการตีแผ่กลโกงของโครงการในอดีตหลายรายการ บาง
รายการสามารถทําได้ดีกว่าช่องอืน เช่น การก่อสร้างสถานีตาํ รวจ แต่ภาพรวมยังขาดการเจาะลึก ไม่ต่อเนือง
และปริ มาณยังไม่มากพอ
8.2 การสร้ างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรของรั ฐ มีรายการสะท้อนความเป็ นธรรม
ได้ชดั เจน เช่น การสร้างเขือนไชยะบุรี แต่หลายกรณี ยงั ไม่สามารถเจาะลึกในการติดตามข่าวทีเกียวข้องกับ
กลุ่มอิทธิ พลได้
8.3 การสร้ างความเข้ าใจเกีDยวกับประชาคมอาเซียน ผูช้ มยังเห็นว่านําเสนอแบบเอาใจรัฐ ไม่
นําเสนอผลกระทบด้านลบ ตามข้อมูลในตารางที 5
รายการติดตาม
ก.ด้ านการพัฒนารายการ
1.รายการข่ าวและรายการทีDเกียD วข้ องกับข่ าว
- การพัฒนาความเร็ ว แม่นยํา
- การสร้างความแตกต่าง

ผลการติดตาม
- ทันต่อสถานการณ์ แต่บางครังยังล่าช้ากว่าช่องอืน
เนืองจากไม่มีศูนย์ข่าวภูมิภาค
-ข่าวทีนาํ เสนอในช่วงเช้าซํากับช่องอืนๆ
-ยังขาดการติดตามประเด็นร้อน

2.การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว
- การสร้างความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพือ - ยังขาดมาตรฐานการผลิตชินงาน
การทําข่าว
- ยังไม่เข้มข้นมากพอ
- การเพิมความเข้มข้นของรายการ
- การเจาะลึก ติดตามข่าว
- การใช้ประโยชน์จากข่าว
ยังไม่สามารถนําไปสู่การ
- การเพิมรายการสารคดีเชิงข่าวและรายการที
เปลียนแปลงในทางปฏิบตั ิได้
เกียวข้องกับข่าว
ชัดเจน
- ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้ความสําคัญ
- ผลได้ผลเสี ย
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รายการติดตาม
3.การพัฒนารายการสํ าหรับเด็ก/เยาวชน
- การเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย
- การเพิมรายการบน Social Media
- การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน
- การปรับเวลาให้เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
- การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการดําเนิน
รายการ
- การเตรี ยมเนือหาทีเอือต่อเยาวชนในโลก
กว้าง
4.การขับเคลือD นงานประเด็น ประกอบด้ วย
- การแก้ปัญหาคอรัปชัน

- การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐ

- การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการให้
สัมปทานต่างๆ
- การแก้ปัญหาสังคม
- การสร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กันแก่
ประชาชนในการดําเนินชีวิตในระบบ
เศรษฐกิจการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรี /ทุนนิยม
ยุคโลกาภิวฒั น์
-การสร้างความเข้าใจเกียวกับประชาคม
อาเซี ยน

ผลการติดตาม
- ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
- Social Media ยังไม่ทวั ถึง
- ไม่เหมาะสมเท่าทีควร
- น้อย/ไม่หลากหลาย
- ยังไม่เพียงพอ

- มีรายการตีแผ่กลโกงของโครงการในอดีตหลายรายการ
-ทําได้ดีกว่าช่องอืนในบางรายการ เช่น การก่อสร้างสถานี
ตํารวจ
-ภาพรวมยังขาดการเจาะลึก ไม่ต่อเนื อง และปริ มาณยังไม่
มากพอ
-มีรายการสะท้อนความเป็ นธรรมได้ชดั เจน เช่น การสร้าง
เขือนไชยะบุรี
-ยังไม่สามารถเจาะลึกในการติดตามข่าวทีเกียวข้องกับกลุ่ม
อิทธิ พลได้
- นําเสนอได้ดี ในภาพรวมมีการดําเนินรายการอย่างต่อเนือง
- รายการสถานีประชาชนสามารถแก้ปัญหาสังคมได้หลาย
เรื อง
- นําเสนอได้ดี แต่-ยังไม่ชดั เจนเท่าช่องกระแสหลัก
-นําเสนอแบบเอาใจรัฐ ไม่นาํ เสนอผลกระทบด้านลบ

- นําเสนอยังไม่สามารถคลายปมปัญหา

ตารางที 5 ความเห็นต่อการพัฒนารายการประเภทต่างๆของไทยพีบีเอสในปี 2556
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9. การทํากิจกรรมขับเคลือD นสั งคมทีไD ม่ ต้องผ่ านจอของไทยพีบีเอสยังไม่ ชัดเจน ทังในด้านการขยาย
เพือนและเครื อข่าย การสานพลังทางสังคมกับภาคียทุ ธศาสตร์ อืน ตลอดจนการจัดบริ การทางสังคมต่างๆ
ตามข้อมูลในตารางที 6
ทีD
1

รายการติดตาม
การพัฒนาสื อรู ปแบบอืนๆ เช่น วิทยุ สื อ
ออนไลน์

2
3
4

การสร้างการมีส่วนร่ วมและการขยายเครื อข่าย
การสานพลังทางสังคม
การให้บริ การแก่สงั คม

ผลการติดตาม
- มีเนือหา และรายการน้อย
- บางพืนทีรับสัญญาณไม่ได้
- ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
- ไม่พบการดําเนินการ ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม
- ยังไม่มีการจัดการสร้างพลัง
- ยังมีนอ้ ย

ตารางที 6 ความเห็นด้านความสามารถในการพัฒนาสังคมของไทยพีบีเอสทีไม่ผา่ นจอรายการ
4. ประเด็นทีภD ูมิภาคให้ ความสํ าคัญและต้ องการให้ นําเสนอผ่ านรายการของไทยพีบีเอส
จากการประมวลจากรายงานการรับฟัง พบประเด็นทีผชู ้ มผูฟ้ ังให้ความสําคัญ และต้องการให้ไทย
พีบีเอสผลิตรายการ จัดกิจกรรมการสื อสารให้รับรู ้ถึงข้อมูล ความเป็ นมา การดําเนินงาน รับรู ้ถึงปั ญหา
สร้างการรู ้เท่าทัน ตระหนักถึงผลกระทบ และผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงในทิศทางทีส่งผลดีต่อ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ร่ วมกัน ในประเด็นต่างๆ ดังนี
4.1. การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทังในส่ วนของดิน นํา ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา
โปแตส ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทังในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน
เขตทับซ้อนบนทีดิน การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
4.2. การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพืนทีเสี ยงต่อการ
ท่องเทียว และแหล่งอาหาร
4.3. ผลกระทบจากประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสังคม วิถีชีวติ และการสร้าง
ทัศนคติทีส่งผลต่อการให้คุณค่าอาชีพ และวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง
4.4. การทุจริ ต คอรัปชัน เป็ นประเด็นต่อเนื องทีควรดําเนินการให้เกิดผล ทังในด้านการสร้าง
ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบ วิธีการทุจริ ต การสร้างทัศนคติทีถูกต้องเพือการต่อต้านการทุจริ ต การติดตาม
เฝ้ าระวัง ตรวจสอบ และจัดการให้เกิดการเปลียนแปลงทังในระดับท้องถิน และระดับชาติ
4.5. ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 2.2
ล้านบาท โครงการจัดการนํา 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนําลึกปากบารา เป็ นต้น
4.6. ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ ง
เชือมโยงในภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
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4.7. การจัดการสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นําเสี ย ขยะ และมลพิษที
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนทังในระดับชาติ และระดับชุมชน
4.8. การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรบุคคล
4.9. ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทังในด้านความรุ นแรง
อบายมุข ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
4.10. การเมืองภาคพลเมือง ทังในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานของตนเอง การ
ตระหนักถึงหน้าทีของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทังการมีส่วนร่ วมในการจัดการเพือ
การมีคุณภาพชีวติ ทีดีบนหลักของการจัดการตนเอง
4.11. ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ ทางทะเล
4.12. การจัดการพืนทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
ง. ความเห็นเพิมD เติมจากสมัชชาเพือD นสืD อสาธารณะระดับชาติ
การจัดสมัชชาเพือนสื อสาธารณะทําให้ได้ขอ้ เสนอเพิมเติม จาก 2 ช่องทางสําคัญ คือ
1.ข้อเสนอในรายการถกแถลง “เปิ ดบ้าน เปิ ดใจ คนไทยพีบีเอส” ซึ งมีขอ้ เสนอทีสาํ คัญ ดังนี
1.1. ไทยพีบีเอสจําเป็ นต้องทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก โดยอาจจ้างบุคคลภายนอกช่วยดําเนินการ
การประชาสัมพันธ์ทีผา่ นมาได้ผลเฉพาะกับคนภายในองค์การ และแฟนพันธุ์แท้ แต่ยงั ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายภายนอกและประชาชนทัว ไป
1.2. ในการเข้าสู่ ยคุ ทีวีดิจิตอล ซึ งมีการแข่งขันสู ง รายการต้องเจาะจงกับกลุ่มเฉพาะเพิมขึน ต้องหา
Trend Sector ให้ชดั ว่าผูช้ มเป็ นไคร อยูท่ ีไหน ทําไมจึงสนใจชมไทยพีบีเอส และปรับกระบวนทัศน์ผผู ้ ลิตให้
สอดรับกลับแนวโน้มดังกล่าว
1.3. จากสถานการณ์ของการแข่งขัน ความต้องการของผูช้ มไทยพีบีเอสทีแตกต่าง หลากหลาย และ
พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ทีเปลียนไป จึงจําเป็ นทีไทยพีบีเอสจะต้องดําเนินการ ดังนี
1) เพิมไทยพีบีเอสช่องที 2 โดยเร็ ว
2) เพิมศักยภาพ และกระจายอํานาจการจัดการทีวี และศูนย์ข่าวภูมิภาค
3) พัฒนาสื อวิทยุสาํ หรับกลุ่มเกษตรกร พ่อค้า-แม่คา้ กลุ่มแรงงาน รับจ้าง ฯลฯ และปรับ
รู ปแบบการนําเสนอผ่านสื อสมัยใหม่ทีเหมาะสมกับผูช้ มวัยหนุ่มสาว
1.4. เพิมรายการทีเป็ นช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร รวมทังรายการพัฒนาให้ผชู ้ มมีความเป็ นมือ
อาชีพในอาชีพทีกาํ ลังประกอบการ
1.5. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ “เครื อข่ายผูใ้ ช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส” เช่น
เครื อข่ายครู ไทยพีบีเอส โดยสร้างการมีส่วนร่ วมในการออกแบบรายการ และการจัดทําผังรายการทีเอือต่อ
การใช้รายการเพือสนับสนุนการเรี ยนการสอน โดนเฉพาะโรงเรี ยนในพืนทีห่างไกล
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1.6. เสริ มศักยภาพกลุ่มเฉพาะให้สามารถเป็ นผูผ้ ลิตรายการ ตลอดจนมีระบบในการติดตามผลลัพธ์
ผลกระทบจากรายการของไทยพีบีเอส เพือใช้ผลการศึกษาดังกล่าวในการสะท้อนคุณค่า และความคุม้ ค่าของ
ไทยพีบีเอสทีเป็ นรู ปธรรม
1.7. จากความคาดหวังของกลุ่มประเด็น และนักพัฒนา จึงได้เสนอให้ไทยพีบีเอสเป็ นสื อทีมีบทบาท
นําในการจัดการทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ (Social Organized Channel)
2. ข้อเสนอจากการประชุมห้องย่อยโดยเฉพาะจากกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์รายการ ซึ งมีขอ้ เสนอ ดังนี
2.1. จัดผังของไทยพีบีเอสเป็ นแบบรายวันรายประเด็น เช่น วันจันทร์ เป็ นเรื องทักษะชี วติ สลับกับข่าว
วันอังคารเป็ นเรื องพหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางเพศ ทังนีเพือความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละวัน
2.2. ไทยพีบีเอสควรมีการจัด open house ในทุกพืนที ทุกจังหวัด โดยสร้างอาสาสมัครในการจําลอง
รายการไทยพีบีเอสลงไปในพืนที เพือสร้างเครื อข่าย นอกจากนีควรมีการแข่งขันของเด็กในการทําสื อใน
พืนทีในเรื องทีน่าสนใจ
2.3. ไทยพีบีเอสควรนําเสนอเรื องราวจากพืนทีสร้างสรรค์ของคนรุ่ นใหม่ ทีปัจจุบนั หันมาทําอะไร
ใหม่ๆ มากขึน จึงควรจะนําเรื องเหล่านีมานําเสนอเป็ นรายการ
2.4. สนับสนุนกิจกรรมบ้านหลังเรี ยน สอนภาษาอังกฤษเด็กหลังเลิกเรี ยน และสํารวจความเสี ยงเด็ก
ในชุมชน โดยทํางานกับชุมชนและผูป้ กครอง ใช้สือ english breakfast เป็ นสื อในการเรี ยนการสอน
2.5. พืนทีเยาวชนลุ่มนําโขง มีการอนุ รักษ์วฒั นธรรม วิถีชีวติ ผลกระทบจากโครงการใหญ่ๆ โครงการ
จากภาครัฐ ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสนําเสนอเรื องราวในพืนทีให้สาธารณะได้รับรู ้ รวมทังหลักสู ตร
ท้องถินต่างๆ ซึ งหากเรื องราวเหล่านีได้ถ่ายทอดออกสู่ สาธารณะจะเป็ นประโยชน์มาก
2.6.รายการทีเกียวข้องกับครอบครัว ไม่ควรนําเสนอเพียงเฉพาะครอบครัวเชิงเดียวทีมีแต่เฉพาะพ่อ แม่
ลูก อย่างเดียว แต่ควรต้องเชือมโยงครอบครัวทีรวมไปถึงคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า หรื ออืนๆ ด้วย และ
ควรระวัง content ของรายการให้มากขึน
2.7.ไทยพีบีเอสควรเชื อมต่อกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือเข้าถึงชุมชนเล็กชุมชนน้อยได้อย่าง
ทัว ถึง
2.8. ควรปรับผังรายการสารคดีเทียงคืน เพราะเป็ นรายการทีดีมาก แต่ในช่วงเวลานันเด็กและเยาวชน
เข้านอนแล้ว เป็ นช่วงเวลาทีไม่เหมาะสม
2.9. ควรพัฒนาสื อการเรี ยน และทักษะ”การรู ้เท่าทันสื อ” ผลักดันผ่านสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
2.10.ครู ควรรวมตัวเป็ นเครื อข่ายครู ไทยพีบีเอส เพือประสาน ร่ วมกันผลิตและนําสื อมาใช้สอนที
สอดคล้องกับกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที 21 โดยเริ มจากการประสานกับกลุ่มเครื อข่ายครู ทีมีอยู่
แล้ว
2.11.รายการต่างประเทศทีนาํ มาฉาย ควรใส่ เสี ยงภาษาท้องถิน และรายการ Dr.Oz ซึ งเป็ นรายการทีดี
มีประโยชน์มาก ควรมีบทพากษ์เป็ นภาษาท้องถินด้วย เพราะจะทําให้ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าไกลตัว
29

2.12. ควรเปลียนชื อรายการไทยเธี ยร์ เตอร์ เพราะทําให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลือนว่าเป็ นการฉาย
เฉพาะภาพยนต์ไทยเท่านัน
2.13. ไทยพีบีเอสควรถ่ายทอดรายการทังหมดลงในวิทยุ เพือให้กลุ่มพ่อค้าแม่ขายในตลาด หรื อ
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย สามารถติดตามรับฟังได้
2.14. กลุ่มเยาวชนเสนอให้ไทยพีบีเอสมีการสร้างเครื อข่ายนักเรี ยน นักศึกษานอกจอ เพือดึงดูดความ
สนใจจากเยาวชน
2.15. ไทยพีบีเอสควรจะมีการผลิตรายการทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นวัยรุ่ นมากขึน ควรมีรายการวัยรุ่ นคิด
วัยรุ่ นทําสะท้อนให้ผใู ้ หญ่เกิดการเรี ยนรู ้ในแนวคิดของวัยรุ่ น

ข้ อเสนอเชิงนโยบายทีสD ํ าคัญ
จากข้อมูลและเสี ยงสะท้อนจากการรับฟัง ชีชัดว่าไทยพีบีเอสยังมีจุดอ่อนและยังประสบปั ญหาในการ
ดําเนินงานหลายด้าน ผูช้ มผูฟ้ ังรายการจึงมีขอ้ เสนอทังในส่ วนนโยบายการดําเนิ นงาน และข้อเสนอในการ
พัฒนารายการของไทยพีบีเอสตามลําดับความสําคัญ ดังนี
1. เร่ งการขยายปริ มาณและฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
ไทยพีบีเอสยังจําเป็ นต้องเพิมจํานวนผูช้ มผูฟ้ ังรายการ และเป็ นภารกิจทีตอ้ งดําเนินการอย่างเร่ งด่วน
ทังเพือการบรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์การ และเป็ นฐานสําคัญในการขอการสนับสนุนงบประมาณ จํานวนผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการยังเป็ นตัวชีวัดความจําเป็ นต่อการดํารงอยูข่ องสถานี ดังนันไทยพีบีเอสจึงจําเป็ นต้องดําเนิน
มาตรการเชิงรุ กเพือขยายฐานสมาชิกและจํานวนผูช้ มผูฟ้ ังรายการด้วยรู ปแบบ วิธีการต่างๆ ดังนี
1.1. แก้ปัญหาสัญญาณการรับชม
ปั ญหาสัญญาณการรับชมรายการของไทยพีบีเอสเป็ นประเด็นสื บเนื องทียงั ไม่ปรากฏผลการ
เปลียนแปลงทีชดั เจน การไม่สามารถรับสัญญาณของไทยพีบีเอส หรื อรับสัญญาณได้แต่ภาพ-เสี ยงไม่คมชัด
ยังพบอยูท่ วั ไปทังอาคารในเมือง ในย่านชุมชน และเขตชนบทห่างไกล ปั ญหานีมีความสัมพันธ์กบั จํานวน
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสโดยตรง การจัดเวทีการรับฟังของสมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ขอ้ มูล
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พืนทีประสบปั ญหาทีชดั เจนแล้วจํานวนหนึง จึงควรทีไทยพีบีเอสจะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ต่อไป
1.2. ดําเนิ นมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กด้วยรู ปแบบ วิธีการต่างๆ ดังนี
1). การเข้าหากลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังในลักษณะของเวทีไทยพีบีเอสสัญจรในภูมิภาคต่าง ๆ ร่ วมกับสภา
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ กลุ่มประเด็น เพือการประชาสัมพันธ์ และนําสิ งดีๆของทางสถานีบริ การแก่ประชาชน
2). จัดกิจกรรมเพือการพัฒนาร่ วมกับกลุ่มทีมีฐานสมาชิกจํานวนมาก เช่น สถาบันการศึกษา
องค์กรธุ รกิจ องค์กรจิตอาสา ฯลฯ
3). จัดจ้างหน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย เนืองจากการ
ประชาสัมพันธ์ทีผา่ นมายังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายภายนอกและประชาชนทัว ไป ได้ผลเฉพาะกับคน
ภายในองค์การ แฟนพันธุ์แท้เป็ นหลัก
1.3. เพิมความดึงดูดใจและคุณภาพของรายการ โดยมีขอ้ เสนอเพือนําไปประยุกต์ใช้ ดังนี
1). การทํารายการให้มีอตั ตลักษณ์เฉพาะ เช่น รายการตอบโจทย์ ในอดีต รายการภัตาคารบ้าน
ทุ่ง รายการขนมไทยอะไรเอ่ย ฯลฯ
2) เพิมรายการทีเป็ นประเด็นร้อน เพราะประเด็นร้อนจะมีผสู ้ นใจเป็ นจํานวนมาก ซึ งหาก
ไทยพีบีเอสนําเสนอประเด็นร้อนอย่างสร้างสรรค์เพิมขึน จะทําให้มีผตู ้ ิดตามชมรายการของทางสถานีมาก
ขึนเช่นกัน
3). เพิมรายการและคุณภาพรายการเชิงสื บสวนสอบสวน และนําเสนอเจาะลึก เกาะติด
สถานการณ์อย่างต่อเนื อง
4). เพิมรายการทีสร้างความบันเทิง ชมอย่างผ่อนคลายเพือดึงดูดใจกลุ่มผูท้ ียงั ไม่ติดตามชม
รายการของไทยพีบีเอส
5).พัฒนาฉากของรายการต่างๆให้ครบถ้วน และทําให้มีความน่าสนใจมากยิง ขึน
2. เพิมศักยภาพบุคลากรของไทยพีบีเอสในส่ วนต่างๆ ดังนี
2.1. พัฒนา ยกระดับ ปรับกระบวนทัศน์ผผู ้ ลิตให้มีศกั ยภาพทางการแข่งขันในยุคดิจิตอลเพิมขึน
2.2..พัฒนาผูด้ าํ เนินรายการของไทยพีบีเอสให้มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว ดําเนิ นรายการได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติ และมีลกั ษณะเป็ นมืออาชีพยิง ขึน
3. เตรี ยมความพร้อมในการการแข่งขันในยุคดิจิตอล และจากสถานการณ์ทีความต้องการของผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการทีแตกต่าง หลากหลาย และพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ทีเปลียนไป จึงจําเป็ นต้องดําเนินการ
ดังนี
3.1. เพิมไทยพีบีเอสช่องที 2 โดยเร็ ว
3.2. กระจายอํานาจการจัดการทีวี ศูนย์ข่าวภูมิภาค และพัฒนาสถานีภูมิภาคต่างๆให้มีศกั ยภาพและ
ขีดความสามารถเพิมขึน โดยเฉพาะการผลิตรายการทีตอบสนองต่อภูมิภาค และการลงพืนทีติดตาม รายงาน
ข่าวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
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3.3. พัฒนาสื อวิทยุสาํ หรับกลุ่มเกษตรกร พ่อค้า-แม่คา้ กลุ่มแรงงาน รับจ้าง ฯลฯ และปรับรู ปแบบ
การนําเสนอผานสื อยุคใหม่ทีเหมาะสมกับผูช้ มวัยหนุ่มสาว
4.จัดทําผังรายการทีง่ายในการจดจํา โดยจัดผังรายการเป็ นช่วงเวลาแยกตามประเภทรายการ และ
จัดทําผังรายการให้ดูง่าย ไม่แน่นเกินไป
5.ปรับปรุ งเว็ปไซด์ของทางสถานีให้มีอตั ตลักษณ์ทีชดั เจน แยกเป็ นหมวดหมู่ทีชดั เจน ใช้งานง่าย
6.พัฒนาวิทยุของทางสถานีให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึน และประชาสัมพันธ์รายการทางวิทยุให้รับรู ้ทวั กัน
และระหว่างทีทางสถานียงั ขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที และอุปกรณ์ในการออกอากาศให้ครอบคลุมทัว
ประเทศ

ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการสร้างเครื อข่ายกับวิทยุชุมชนในภูมิภาคต่างๆ พร้อมพัฒนา

รู ปแบบรายการและการจัดการให้เป็ นต้นแบบของวิทยุชุมชนของประเทศ

และไทยพีบีเอสควรเตรี ยมความ

พร้อมในการสนับสนุนการจัดตังทีวชี ุมชนทังในด้านความรู ้ ทักษะ เทคนิค และค่าใช้จ่ายพืนฐานในการ
ดําเนินงานแก่สถานีเครื อข่ายของไทยพีบีเอส
7. เร่ งสร้างความร่ วมมือกับเครื อข่ายสื อชุมชน เพือเป็ นช่องทางในการนํารายการ ข้อมูล ข่าวสาร ของ
ไทบพีบีเอสสู่ การรับรู ้และการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน โดยอาจใช้โอกาสของการจัดสมัชชาเพือนสื อ
สาธารณะระดับชาติในการประชุมวางแผนการทํางานร่ วมกัน หรื อใช้โอกาสอืนตามความเหมาะสม
8. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ “เครื อข่ายผูน้ าํ รายการของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์” เช่น
เครื อข่ายครู ไทยพีบีเอส โดยมีการร่ วมในการออกแบบรายการ และการจัดทําผังรายการทีเอือต่อการใช้
รายการสนับสนุนการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะโรงเรี ยนในพืนทีห่างไกล ตลอดจนเสริ มศักยภาพกลุ่ม
เฉพาะให้สามารถเป็ นผูผ้ ลิตรายการ โดย
8.1. จัดผังของไทยพีบีเอสเป็ นแบบ รายวันรายประเด็น เช่น วันจันทร์ เป็ นเรื องทักษะชี วติ สลับกับข่าว
วันอังคารเป็ นเรื องพหุ วฒั นธรรมและความหลากหลายทางเพศ ทังนีเพือความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละวัน
8.2. ไทยพีบีเอสควรมีการจัด open house ในทุกพืนที ทุกจังหวัด โดยสร้างอาสาสมัคร ในการจําลอง
รายการไทยพีบีเอสลงไปในพืนที เพือสร้างเครื อข่าย นอกจากนีการให้เด็กแข่งขันทําสื อในพืนทีเป็ นเรื องที
น่าสนใจ
9.พัฒนานักข่าวพลเมืองทังในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
10.พัฒนายกระดับคุณภาพความเป็ นพลเมืองของผูช้ มและ ผูฟ้ ังรายการ รวมทังเสริ มศักยภาพและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายแกนประสานเพือนสื อสาธารณะให้เป็ นกําลังสนับสนุนการดําเนินงานของ
ไทยพีบีเอสได้อย่างแท้จริ ง
11. เร่ งดําเนินการจัดตังกองทุนพัฒนาสื อสาธารณะ โดยรับเงินสนับสนุนจากประชาชนทัว ไป
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิก และการหารายได้ในรู ปแบบอืน ๆ ทีไม่ขดั กับพระราชบัญญัติการจัดตัง ส.ส.ท.
การจัดตังกองทุนดังกล่าว นอกจากประโยชน์ดา้ นการระดมทุนแล้ว(ซึ งอาจเป็ นเงินทีไม่มาก) แต่เป็ นการ
ตรวจสอบความนิยม และจํานวนผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอสได้อีกทางหนึงด้วย
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12. เพิมบทบาทของไทยพีบีเอสในการเป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดการทางสังคม (Social Organizer Channel)
และ เพิมความสําคัญต่อกิจกรรมการขับเคลือนสังคมทีไม่ผา่ นจอรายการเพือให้องค์กรเป็ นทียอมรับ ได้รับ
ความศรัทธาเพิมขึน โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่ วม การสานพลังภาคีการพัฒนาต่างๆ และการ
ให้บริ การแก่สังคม กิจกรรมดังกล่าวควรใช้ศกั ยภาพของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ แกนประสาน และเพือนสื อ
สาธารณะทีมีอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศ
13. พัฒนาระบบในการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากรายการของไทยพีบีเอส เพือใช้ผล
การศึกษาดังกล่าวในการสะท้อนคุณค่า และความคุม้ ค่าของการจัดตังไทยพีบีเอส

ข้ อเสนอเพือD การปรับปรุงรายการ
1.ข้ อเสนอทัวD ไป
1.1 รายการของไทยพีบีเอสควรมุ่งเน้นการนําเสนอเชิงสร้างสรรค์ เสนอข้อมูล สาระด้านดี เนือหาเชิง
บวกเป็ นสําคัญ ไม่ใช้เรื องร้ายในการดึงความสนใจในการติดตามชมและฟังรายการ รายการของไทยพีบี
เอสควรนําเสนอในมิติทีแตกต่าง ทังนี เพราะการนําเสนอข้อมูลด้านดีจะเป็ นการสร้างการรับรู ้ ความรู ้สึกทีดี
บ่มเพาะความคิด ทัศนคติทีดีงาม ซึ งจะมีส่วนในการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรมตามเป้ าหมายของ
ส.ส.ท.
1.2 รายการดีๆของทางสถานี ไม่ควรนําเสนอในเวลาเดียวกับรายการยอดนิยมในสถานี กระแสหลักช่อง
อืน เพราะผูช้ มต้องการชมทังสองรายการ
2.ข้ อเสนอเฉพาะประเภทรายการ
2.1.รายการข่ าวและรายการทีDเกียD วข้ องกับข่ าว
1) เพิมความรวดเร็ วในการเข้าถึงเหตุการณ์และแหล่งข่าว
2) เจาะลึกข่าว และติดตามอย่างต่อเนือง
3) พิจารณาให้ความสําคัญกับข่าวท้องถิน ข่าวในภูมิภาคเพิมขึน
4) ควรปรับเปลียนรู ปแบบการนําเสนอรายการทีสถานีเป็ นฝ่ ายผลิตให้มีความหลากหลายยิง ขึน
ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ไม่จาํ เจ
2.2. รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1) ควรเปิ ดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลายกลุ่ม และควรมีจาํ นวนเยาวชนเข้าร่ วมรายการ
เพิมขึน โดยเฉพาะผูด้ าํ เนินรายการควรให้โอกาสเด็กมีส่วนร่ วมเพิมขึน
2) ประเด็นทีนาํ เสนอควรมีความหลากหลายยิง ขึน เพิมรายการโดยเฉพาะรายการสําหรับ
เยาวชน (เด็กโต)
3) เพิมรายการทีเอือประโยชน์ต่อการเรี ยนในระบบปกติ เช่น การติว การสอนเสริ ม และ
รายการทางวิชาการอืนๆ
4) นําเสนอรายการทีสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลสาธารณะ เยาวชนทีประสบความสําเร็ จ
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5) พิจารณาเพิมรายการเพลงของเด็ก การประชันความสามารถเชิงสร้าวสรรค์ของเด็กและ
เยาวชน
2.3 รายการสาระบันเทิง
1) ปรับละครของทางสถานีให้มีความบันเทิงยิง ขึน
2) ทําละครมีสาระในมุมเบาๆ หรื อมุมตลกบ้าง เพือดึงความสนใจผูช้ มทีชอบละครเบาสมอง
3) หาแนวละครทีเป็ นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอสทีชดั เจน
2.4 รายการขับเคลือD นเชิ งประเด็น
1) ดําเนิ นรายการเชิงประเด็นทีมีอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนื อง และเพิมการเจาะลึก และนําเสนอเรื องที
ใกล้ตวั ผูช้ มผูฟ้ ัง เช่น การทุจริ ตในท้องถิน การจัดการทรัพยากรในท้องถิน ปั ญหาสังคมในชุมชน ปั ญหา
ครอบครัว ฯลฯ ทังนีการนําเสนอมุ่งการรู ้เท่าทัน และการสร้างภูมิคุม้ กันในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิน เป็ นสําคัญ
2) เพิมประเด็น หรื อเพิมความเข้มข้นในการนําเสนอในประเด็นต่อไปนี
2.1) การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทังในส่ วนของดิน นํา ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา
โปแตส ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทังในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน เขตทับ
ซ้อนบนทีดิน การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
2.2) การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพืนทีเสี ยงต่อการ
ท่องเทียว และแหล่งอาหาร
2.3) ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 2.2 ล้าน
บาท โครงการจัดการนํา 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนําลึกปากบารา เป็ นต้น
2.4) ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ ง
เชือมโยงในภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
2.5) การจัดการสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นําเสี ย ขยะ และมลพิษที
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนทังในระดับชาติ และระดับชุมชน
2.6) ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทังในด้านความรุ นแรง
อบายมุข ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
2.7) การเมืองภาคพลเมือง ทังในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานของตนเอง
การตระหนักถึงหน้าทีของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทังการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
เพือการมีคุณภาพชีวติ ทีดีบนหลักของการจัดการตนเอง
2.8) ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ (โรฮิงญา)
2.9) การจัดการพืนทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนียังมีขอ้ เสนอทีเป็ นความต้องการเฉพาะกลุ่มประเด็นทีหลากหลาย บางข้อเสนอมี
ความชัดเจนมาก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ในขณะทีบางข้อเสนอยังจําเป็ นต้องมีการถกแถลง
เพิมเติมให้มีความชัดเจน และศึกษาความเป็ นไปได้ในการดําเนินการ
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ข้ อเสนอเพือD การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในการตอบสนองต่อข้อเสนอและความคาดหวังของสังคม ตลอดจนการพัฒนาองค์การตามให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในสถานการณ์ของการแข่งขันอย่างรุ นแรง ไทยพีบีเอสจําเป็ นต้องขยายขอบเขต มุมมองใหม่ดา้ น
การบริ หารจัดการองค์กร ซึ งจากการวิเคราะห์ขอ้ เสนอเชิงนโยบายตามข้อ 1-13 ไทยพีบีเอสควรได้ยกระดับ
การบริ หารจัดการในมิติต่างๆ ดังนี
1. ขยายขอบเขตงานทางการบริ หาร
การบริ หารสื อสาธารณะเพือตอบสนองข้อเสนอเชิงนโยบายและพัฒนาองค์การให้บรรลัวสิ ัยทัศน์ที
กําหนดมีขอบเขตประเด็นงานทีเกียวข้องมากกว่าการบริ หารสถานีโทรทัศน์และองค์กรสื อสารมวลชน
โดยทัว ไป เพราะปั จจัยของความสําเร็ จทีสาํ คัญของการบริ หารสื อสาธารณะคือพลังการมีส่วนร่ วมของผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการ และภาคีทางสังคมต่างๆ ดังนันการบริ หารไทยพีบีเอสจึงมีภาคส่ วนทีตอ้ งวางระบบในการดูแล
ให้ครอบคลุมงาน ดังนี
1.1.งานบริ หารองค์การสื อสารมวลชน
1.2. งานบริ หารเพือนสื อสาธารณะ
1.3. งานบริ หารภาคีผใู ้ ช้ประโยชน์จากรายการ
1.4. งานบริ หารกลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ังรายการเข้มข้น
การบริ หารกลุ่มภาคีทงั 4 ประเภท จําเป็ นต้องมีระบบในการจัดการ เชื อมโยงเพือสานพลัง
ขับเคลือนงานของไทยพีบีเอสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยรู ปแบบความสัมพันธ์อาจเกาะ
เกียวกันได้ตามแผนภูมิดา้ นล่าง

บริ หารเพือนสื อ
สาธารณะ

บริ หารผูช้ ม
ผูฟ้ ังเข้มข้น

บริ หารองค์กร
สื อสารมวลชน

บริ หารกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์
รายการ

แผนภูมิที 4. ขอบเขตการบริ หารจัดการเพือขับเคลือนงานสู่ วสิ ัยทัศน์ของไทยพีบีเอส
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2. พัฒนาระบบและยุทธศาสตร์ ในการเป็ น”ขุมพลังทางปั ญญาของสังคม”
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีความคาดหวังให้ไทยพีบีเอส”เป็ นขุมพลังทางปั ญญาของสังคม” ซึ งผลสัมฤทธิj
ตามความคาดหวังดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ และระบบการบริ หารจัดการทีเหมาะสมเพือเชือมโยง
ทังในเชิงเนือหาสาระ กลุ่มผูผ้ ลิต และกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ต่างๆ ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
การกําหนด
กลุม่ เป้าหมาย

การเชือมโยงกับท้ องถิน
และอาสาสมัครในการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

การร่วมกันกําหนด
เนื .อหาสาระแห่ง
ปั ญหา

ผังรายการ/เวลา
สอดคล้ อง เหมาะสม
และต่อเนือง

การเป็ นขุมพลัง
ทางปั ญญาของ
สังคม

การร่วมกับผู้ใช้ ประโยชน์
ออกแบบรายการ

Home School

กลุม่ ผู้นํารายการ
ไปใช้ ประโยชน์

ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เกษตรกร
โรงเรี ยน

กลุม่ อืนๆ

3. เสริ มศักยภาพและเชือมโยงภาคีผใู ้ ช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอสอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
ประกอบด้วย
3.1. การสร้างเครื อข่ายผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ผูใ้ ช้ประโยชน์จากรายการ
3.2. การเสริ มสร้างศักยภาพเครื อข่ายในการร่ วมผลิตรายการ
3.3. การนําเสนอรายการผ่านจอไทยพีบีเอส
3.4. การติดตาม ประเมินคุณค่าและผลกระทบจากรายการ
4. การพัฒนายุทธศาสตร์ การสื อสารเพือยกระดับการเป็ นพลเมือง
วิสัยทัศน์ของไทยพีบีเอสคือการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม ซึ งความสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการสร้างการเปลียนแปลงความคิด และพฤติกรรมของผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการให้เป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพ ไทยพีบีเอสจึงควรมียทุ ธศาสตร์ เชิงกระบวนการตามลําดับ ดังนี
4.1. การสร้างความน่าสนใจของไทยพีบีเอส
4.2. การสร้างความต้องการใหม่
4.3. การพัฒนาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
4.4. การเปลียนความคิด ปรับพฤติกรรมสู่ การเป็ นพลเมือง
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ข้ อเสนอต่ อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
การขับเคลือเพือพัฒนาสื อสาธารณะเป็ นความรับผิดชอบร่ วมของผูม้ ีส่วนเกียวข้องในบทบาททีแตกต่าง
กัน โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน จากความคาดหวัง และข้อเสนอทีได้รับจากการรับฟัง จําเป็ นทีสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสต้องยกระดับการมีส่วนร่ วมจากการ”ร่ วมแบบ Passive Participation สู่ การร่ วมแบบ
Active Participation” โดยกําหนดบทบาทการมีส่วนร่ วมของสภาฯ เชิงกว้างตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.
องค์การแพร่ ภาพและกระจายเสี ยงสาธารณะแห่งประเทศไทย มากกว่าการทําหน้าทีในขอบเขตตามประกาศ
ของ ส.ส.ท. ด้วยมุมมองดังกล่าว สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสจึงควรร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หรื อ “งานขาเคลือน” เพือหนุ นเสริ มความสําเร็ จของข้อเสนอในด้านต่างๆ ดังนี
1. รวมกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์รายการของไทยพีบีเอส เช่น กลุ่มครู ไทยพีบีเอส กลุ่มเยาวชนไทยพีบีเอส
ฯลฯ และเป็ นแกนประสานเชือมโยงการจัดทํารายการและการพัฒนาต่างๆ กับไทยพีบีเอส
2. ติดตาม ประเมินผล ค้นหากรณี รูปธรรมทีเป็ นผลการใช้ประโยชน์ไทยพีบีเอส เพือสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ผสู ้ ร้างสรรค์ผลงาน และสะท้อนคุณค่าของการดํารงอยูข่ องไทยพีบีเอส
3. เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร คําแนะนําต่างๆ เพือสร้างความสนใจต่อไทยพีบีเอส และการเป็ นผูช้ มสื อที
มีคุณภาพในยุคของสื อดิจิตอล

สรุป
ไทยพีบีเอสเป็ นสถานีทีโดดเด่นในการนําเสนอเรื องราวรอบด้าน ครอบคลุมหลายประเด็นปั ญหาของ
สังคม เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แต่สถานียงั มีขอ้ บกพร่ องในด้านผัง
รายการ
และเวลาทีออกอากาศทีเหมาะสมกับผูร้ ับสารแต่ละประเภทแต่ละช่วงอายุ และการสื อสารผ่าน
อินเตอร์ เน็ต
ในการดําเนินงานไทยพีบีเอสมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ เพราะไม่สามารถโฆษณาสิ นค้าเพือหารายได้
เพิม กรณี ดงั กล่าวได้มีขอ้ เสนอให้ทางสถานีพิจารณานิยามของการโฆษณาในมิติใหม่ เพราะอาจเปิ ดช่องให้
ทางสถานีหารายได้ในการพัฒนางานได้เพิมขึน
นอกจากนีสถานีควรสร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมของประชาชนให้มากขึน
โดยการจัดตังสภาผูใ้ ช้
ประโยชน์รายการ เช่น สภาครู ไทยพีบีเอส สภาเด็กและเยาวชนไทยพีบีเอส และสภาผูช้ มในระดับพืนที เพือ
ช่วยเหลือในการขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ และการจัดกิจกรรมอืนๆของไทยพีบีเอส
ในด้านสื อออนไลน์และสื อรู ปแบบใหม่
ไทยพีบีเอสควรทําคลิปแนะนําการเข้าถึงและใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และจัดทํารายการทีเหมาะแก่การเผยแพร่ ผา่ นช่องทางดังกล่าว และควรจะปรับปรุ งแนวทางใน
การนําเสนอสื อออนไลน์ โดยการปรับปรุ งหน้าเวปไซต์ ระบบสื อสังคมออนไลน์ เพือให้การเข้าถึงระบบ
ทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นไปโดยง่าย ทําให้ผผู ้ ลิตและสถานีได้รับข้อคิดเห็นจากผูช้ มไปพร้อมกัน และใช้สือ
ออนไลน์เป็ นพลังในการขับเคลือนสังคมควบคู่กบั การนําเสนอผ่านรายการตามปกติของไทยพีบีเอส
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