
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 1 

 

รูปแบบการบริหารจัดการรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

โดย 
นางสาวพรหมธิดา  ทิพยานนท ์

สาขาวชิาการบริหารส่ือสารมวลชน  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการรายการ“รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน”ผูว้ิจยัใช้
วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ(Documentary 
Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้ง และใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview )ดว้ยการสนทนาแบบก่ึง
ทางการ (Informal Interview ) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการรายการ และกลุ่มผูช้ม
ผูฟั้งรายการ เพื่อทราบผลกระทบทางสังคมและการเมือง 

ผลการศึกษาพบว่า รายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” จดัท าข้ึนตามธรรมเนียม
ปฏิบติัของนายกรัฐมนตรีหลายสมยัท่ีผ่านมาเพื่อส่ือสารกับประชาชน  โดยถือเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพนัธ์ผลงานของรัฐบาลและมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไวว้างใจรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศ รวมถึงสร้างกระแสนิยม ส าหรับขั้นตอนการท างานนั้นมีการตั้งทีมงานข้ึนมาเพื่อช่วยในการ
วางแผนบริหารจดัการให้ออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยแบ่งทีมงานเป็นส่วนของนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ผ่านรายการ”รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน”ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ  ดว้ยบทบาทสถานะผูน้ า
ของประเทศ  ท าหนา้ท่ีจดัเตรียมเน้ือหารายการ และทีมงานของ สวท. ท าหนา้ท่ีควบคุมดา้นเทคนิค ทั้ง
การบนัทึกเทป การตดัต่อ และการออกอากาศ   

ลกัษณะเด่นในการน าเสนอขอ้มูลคือการสร้างความน่าเช่ือถือดว้ยการอา้งหลกัฐาน ขอ้มูล
ชดัเจน  อีกทั้งยงัปรับขอ้มูลใหเ้ป็นภาษาท่ีให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจง่าย  ส่วนลกัษณะการใชภ้าษาจะใช้
ภาษาแบบก่ึงทางการ เพื่อใหดู้มีความน่าเช่ือถือแต่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   และเน่ืองจากขาดทกัษะการ
ส่ือสารท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ช านาญวาทกรรมทางการเมืองน ้ าเสียงจึงราบเรียบและมีพูดผิดพลาดในบางคร้ัง  
ซ่ึงทุกคร้ังท่ีมีการส่ือสารผิดพลาด มกัจะถูกน ามาเป็นประเด็นขยายความ เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์ในสังคม
อยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรก็ดีหากนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  มีการฝึกฝนการใชภ้าษาจนเกิดความช านาญ 
จะท าใหมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึน  

ทั้งน้ีรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง เพราะน า

นโยบายและผลงานของรัฐบาลท่ีประสบความส าเร็จมาบอกเล่าสู่ประชาชนเพื่อเรียกความเช่ือมัน่ ส่งผล

ให้ประชาชนพอใจระดบัหน่ึง แต่ไม่ส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีการชุมนุม
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ทางการเมือง และเน่ืองจากไม่ใช่ผูช้  านาญทางการเมือง จึงไม่หยิบยกประเด็นทางการเมืองมาบอกเล่า 

สามารถลดความขดัแยง้ในสังคมได ้

ปัญหาน าการวจิัย 

รายการท่ีนายกรัฐมนตรีจดัท าข้ึนเพื่อส่ือสารกบัประชาชนเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมยัท่ีพ.ต.ท.

ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 23 ของประเทศไทย โดยไดมี้การประกาศวตัถุประสงค์อย่าง

เป็นทางการในการจดัรายการเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน2544 ซ่ึงแนวคิดการจดัรายการเป็นการพลิกบทบาท

การใช้ส่ือในระบบราชการคร้ังส าคญัคือการท่ีรัฐหันมาบริหารจดัการการใชส่ื้อให้เกิดประโยชน์กบัรัฐ

อย่างมีบทบาทเด่นชดัมากข้ึน จากเดิมท่ีไม่มีบทเด่นระหวา่งรัฐกบัการใช้ส่ือมากนกั ไม่มีการเน้นเร่ือง

ของการใชก้ลยทุธ์ทางดา้นส่ือมาใชเ้พื่อควบคุมการสร้างความหมายในสังคมให้บรรลุผลของรัฐบาลชุด

ใด ๆแต่กลบัมาปรากฏเด่นชดัในยคุสมยัน้ี (ญาณิศภาค กาญจนวศิิษ, 2523, น. 47-48) 

ต่อมาภายหลังการรัฐประหาร เม่ือปี 2549 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี คนท่ี 24 ของประเทศไทย และมีแนวคิดจดัรายการท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารของรัฐบาลให้แก่

ประชาชน คือ รายการสายตรงท าเนียบ และรายการ เปิดบา้นพิษณุโลกข้ึนมา เพื่อตอบโตแ้ละป้องกนั

ประชาชนเปิดรับเฉพาะข้อมูลจากพ.ต.ท.ทักษิณ ท่ีใช้ส่ือต่างประเทศพาดพิงรัฐบาลไทย โดย              

พลเอกสุรยทุธ์ไม่ไดจ้ดัรายการดว้ยตนเอง มอบหมายใหที้มโฆษกท าหนา้ท่ีแทน โดยพลเอกสุรยุทธ์ร่วม

รายการในคร้ังแรกเท่านั้น 

จากนั้นในสมยัท่ีนายสมคัร สุนทรเวช ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ี 25 ได้จดั

รายการสนทนาประสาสมคัร เป็นรายการโทรทศัน์ประเภทสนทนา เพื่อรายงานผลการปฏิบติังานของ

รัฐบาลไทย ออกอากาศทุกวนัอาทิตย ์เวลา 08.30-09.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

(เอน็บีที) ระหวา่งวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์- 7 กนัยายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายสมคัร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น เป็นผูด้  าเนินรายการ 

ทั้งน้ีในสมัยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 ของประเทศไทย อย่าง      

นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ ไม่มีการจดัรายการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลส่ือสารกบัประชาชนโดยตรง 

แต่ต่อมารายการส่ือสารระหวา่งนายกรัฐมนตรีและประชาชนโดยตรงไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมา

อีกคร้ังในสมยัท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 27 ของประเทศไทย โดย

นายอภิสิทธ์ิ ได้จดัรายการ “เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ” ออกอากาศคร้ังแรกวนัท่ี 18 
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มกราคม พ.ศ. 2552 และส้ินสุดวนัท่ี1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยเป็นรายการท่ีรายงานผลการปฏิบติังาน

ของรัฐบาล. โดยภายในรายการมีการส่ง SMS แสดงความคิดเห็นและตั้งขอ้ซกัถาม และยงัมีช่องทางใน

การส่ือสารกบันายกรัฐมนตรี คือทุกวนัศุกร์ น. 2 ของหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ จะมีการตอบค าถามของ

ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีประชาชนส่งค าถามเขา้มา ทั้งน้ีรายการออกอากาศคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 ก่อนจะมีการประกาศยุบสภาฯ ซ่ึงไดมี้การบนัทึกเทปล่วงหน้าท่ีห้องส่ง สทท. เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน โดยเชิญพิธีกรท่ีเคยร่วมรายการน้ีกว่า 100 คน มารวมตวัในห้องส่ง และเปิดโอกาสให้พูดคุย

ซกัถามเร่ืองการท างานของรัฐบาล (อิทธิเดช สุพงษ,์ 2553, น. บทคดัยอ่) 

รูปแบบการน าเสนอรายการส่ือสารท่ีรัฐบาลส่งไปยงัประชาชนตอ้งอาศยัรูปแบบการ

น าเสนอท่ีสามารถลดช่องว่างความเป็นทางการให้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง และยงัเป็นกลวิธีท่ีค่อย ๆ 

แทรกซึมใหป้ลูกฝังกระตุน้การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากเหตุการณ์

ต่าง ๆ ขณะท่ีผูส่้งสารตอ้งช านาญการส่ือสาร เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ (อิทธิเดช สุพงษ,์ 2553, น. 4) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่รายการท่ีนายกรัฐมนตรีจดัข้ึนเพื่อส่ือสารกบัประชาชนในแต่ละสมยัท่ี

ผา่นมา ต่างมีวตัถุประสงคใ์นการจดัรายการท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ลยทุธ์การน าเสนอก็มีความแตกต่างกนั 

ทั้งในส่วนของรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอ อีกทั้งยงัมีกระบวนการผลิตรายการท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

และต่อมารัฐบาลภายใตก้ารน าของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี คนท่ี 28ของ

ประเทศไทย ก็มีแนวคิดจดัรายการท่ีผูน้ าประเทศส่ือสารกบัประชาชนข้ึนเช่นข้ึน โดยใช้ช่ือรายการ

“รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” และดว้ยเหตุผลการจดัรายการท่ีแตกต่างกนั รวมถึงยงัมีบริบททาง

สังคมท่ีแตกต่างกนัของรัฐบาลแต่ละสมยั งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษากระบวนการจดัรายการ ทั้งในส่วนของ

วตัถุกลยุทธ์การน าเสนอรายการ ทั้งในส่วนของรูปแบบรายการ เน้ือหารายการ การน าเสนอรายการ 

รวมถึงการมีส่วนร่วมของผูฟั้ง นอกจากน้ียงัศึกษาความคิดเห็นของผูฟั้ง/ผูช้มท่ีมีต่อนโยบายและผลงาน

ของรัฐบาลท่ีสะทอ้นผา่นรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” เพื่ออธิบายหลกัการส่ือสารของผูน้ า

ประเทศผา่นส่ือสารมวลชนและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยช่วงเวลาหน่ึง ๆโดยมีวตัถุประสงค์

ในการวจิยัดว้ยกนั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

2. เพื่อศึกษากลยทุธ์การน าเสนอรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูฟั้ง/ผูช้มท่ีมีต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาลท่ีสะทอ้น

ผา่นรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

 

 

วธีิการศึกษา 

ส าหรับระเบียบวิธีการวิจัยนั้ นผูศึ้กษาเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ(Documentary Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้

วธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview )ดว้ยการสนทนาแบบก่ึงทางการ(Informal Interview ) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการรายการ และกลุ่มผูช้มผูฟั้งรายการ เพื่อทราบ

ผลกระทบทางสังคมและการเมือง 

 

ผลการศึกษา  

ข้อสรุปที ่1 เร่ืองกระบวนการจัดรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

เ น่ืองจากรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ต้องออกอากาศผ่านส่ือ

วทิยกุระจายเสียงในช่วงแรก ซ่ึงการบริหารงานวทิยกุระจายเสียงนั้นมีลกัษณะเหมือนการบริหารงานใน

องค์กรทัว่ไป เน่ืองจากงานกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงเป็นการบริหารงานอย่างหน่ึงท่ีจ  าเป็น

จะต้องก าหนดเป้าหมายมีการวางแผน จดัองค์กร จดัคนท างาน มีการสั่งการและมีการควบคุมการ

ด าเนินงานเพื่อให้งานด้านวิทยุกระจายเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

เก่ียวกับการจดัรายการและการบริหารรายการงานวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงการบริหารรายการวิทยุมี

องคป์ระกอบ 4 ประการประกอบดว้ย 1. การวางแผน 2. การจดัองคก์ร 3. การสั่งการ 4. การควบคุม 

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ดา้นการวางแผน นางสาวยิ่งลกัษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และเป็นผูด้  าเนินรายการหลกั

ของรายการ ไดแ้บ่งทีมงานความรับผดิชอบ และใหป้ระชุมร่วมกนัสัปดาห์ละคร้ัง เพื่อร่วมเตรียมเน้ือหา

ขอ้มูลและวางแผนการผลิตรายการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้คือน านโยบาย ผลงาน และ

การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลมาน าเสนอสู่ผูรั้บสาร อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนตอ้งรับรู้

และเขา้ใจ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในส่ิงท่ีรัฐบาลส่ือสารไดด้ว้ยดา้นการจดัองค์กร มีการก าหนด
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บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนในการท างาน โดยมี

นายกรัฐมนตรีเป็นผูส้ั่งงานโดยตรง ส่วนในเร่ืองการปฏิบติังานนั้น มอบหมายให้ส านกัโฆษกส านัก

นายกรัฐมนตรี รวบรวมขอ้มูลจากทีมงานของกระทรวงต่าง ๆ จดัเตรียมประเด็น เพื่อจดัท าเป็นโครงร่าง

การจดัรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ในแต่ละสัปดาห์ ขณะท่ีกรมประชาสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ี

ดูแลและประสานงานในส่วนของการผลิตรายการ และการออกอากาศทั้ งน้ีต้องมีการก าหนดผู ้

ประสานงานในแต่ละส่วนอย่างชดัเจน เพื่อช้ีแจงถึงรายละเอียดขั้นตอนของการท างาน และประสาน

การก าหนดวนัเวลาบนัทึกเทปหรือจดัรายการสดตามท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์สะดวกจากภารกิจ เพื่อเป็นการ

ก าหนดทิศทางของงาน และใหง้านเกิดความราบร่ืนมากท่ีสุด 

ดา้นการน า การบริหารท างานของรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” จะเป็นไปใน

ลกัษณะของผูน้ าและผูต้าม เป็นการสั่งงานท่ีค่อนขา้งมีลกัษณะแบบแนวด่ิง แต่นายกรัฐมนตรีใช้วิธี

ประนีประนอมในการสั่งการ เพื่อให้เกิดความใกลชิ้ดกบัทีมงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน เพราะตอ้ง

ท างานร่วมกนับ่อยคร้ัง เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพดา้นการควบคุม การปฏิบติังาน

ของแต่ละฝ่ายนั้น นายกรัฐมนตรีจะตรวจสอบการท างาน ในขั้นตอนสุดท้าย คือภายหลังทีมงาน

จดัท าสคิปรายการใหแ้ลว้ จะมีการตรวจสอบเน้ือหาเพิ่มหรือตดัทอน บนพื้นฐานความเขา้ใจของตนเอง 

ขณะเดียวกนัระหว่างการบนัทึกเทปหรือจดัรายการสด ทีมงานก็จะช่วยในการตรวจสอบและควบคุม

การท างานเพื่อให้มีจุดบกพร่องน้อยท่ีสุดหากมีปัญหาก็จะได้ช่วยเหลือได้ทนัเวลาจะเห็นได้ว่าการ

บริหารจดัการรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” มีการด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย

ท่ีตั้งไว ้ท าใหก้ารกระบวนการผลิตรายการค่อนขา้งมี 

ประสิทธิภาพ แต่ก็พบกับปัญหาบ้าง ทั้ งน้ีอาจจะมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น

สภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนัเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงปัจจยัดา้น

ทกัษะการส่ือสารของนางสาวยิง่ลกัษณ์เอง ท่ีพบการส่ือสารท่ีผดิพลาดในบางคร้ัง แต่ทางรายการก็ยงัน า

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัรายการและการบริหารรายการงานวิทยุกระจายเสียง มาใช้เป็นตน้แบบในการ

บริหารงานของสถานี 

นอกจากน้ีการบริหารรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ยงัใช้แนวคิดการบริหาร

การผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ดว้ย เพราะภายหลงัออกอากาศไดร้ะยะหน่ึง นายกรัฐมนตรีและทีมงานก็

ได้หารือกนัเพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบรายการเป็นรายการโทรทศัน์ โดยการผลิตรายการโทรทศัน์เป็น
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กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งการใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความซบัซ้อนทางเทคนิคกบัความคิดสร้างสรรคอ์นั

ละเอียดอ่อน ผสมผสานออกมาเป็นรายการงานผลิตรายการจึงเป็นเร่ืองของการใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์

อยา่งกลมกลืนกนั การพิจารณาผลิตรายการโทรทศัน์รายการใดรายการหน่ึงออกอากาศนั้น เป็นหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบโดยตรงของผูผ้ลิต ท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคอ์ย่าง

ชดัเจน โดยในส่วนของรายการดงักล่าวมีการพิจารณาว่ารายการท่ีจะผลิตข้ึนมาเป็นประโยชน์ต่่อผูช้ม

ในดา้นใดบา้ง การพิจารณาประโยชน์ของรายการท่ีจะผลิตข้ึนเสนอต่อผูช้ม จะท าให้ผูผ้ลิตรายการได้

ค  านึงถึงการก าหนดเป้าหมายของรายการวา่จะผลิตข้ึนโดยมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดบา้ง เป็น

การช่วยให้ผูผ้ลิตรายการวางขอบเขตการผลิตรายการได้อย่างแน่นอนชัดเจนข้ึน นอกจากน้ีรายการ 

“รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ยงัมีขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีครบถว้น แมก้ารผลิตรายการ

โทรทศัน์ จะมีความซบัซอ้น และตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อน เพื่อให้ไดร้ายการโทรทศัน์ท่ีมีความสมบูรณ

ทั้งภาพประกอบและเสียงและสามารถส่ือความหมายในส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการถ่ายทอดสู่ผูช้มอยา่งแทจ้ริง 

การผลิตรายการโทรทศัน์จึงตอ้งมีการวางแผนและเตรียมงานมาเป็นอยา่งดีก่อนการถ่ายท าทุกคร้ัง โดย

ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ คือ การเตรียมขอ้มูล ประเด็นส าคญัท่ีจะน าเสนอใน

รายการ โดยรวบรวมขอ้มูลจากทีมงานต่าง ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีแบ่งงานให ้ซ่ึงในรอบสัปดาห์ทีมงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมขอ้มูลจะมาประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดประเด็นและคดัเลือกขอ้มูลท่ีส าคญัตรง

กบันโยบาย ผลงาน และสถานการณ์ เพื่อจะไดจ้ดัท าสคริปตส์ าหรับการบนัทึกเทปรายการ 

2. ขั้นเตรียมการผลิตรายการ คือ การประสานงาน เพื่อเตรียมการวา่จะบนัทึกเทปหรือจดั

รายการสด ตามสถานท่ี วนัและเวลาใด เพื่อใหที้มงานแต่ละฝ่ายเตรียมงานในส่วนของตนเอง อยา่งกรม

ประชาสัมพันธ์ก็จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดรายการขณะท่ีส านักโฆษกก็จัดเตรียมสคริปต์ให้

นายกรัฐมนตรีตรวจสอบและซกัซอ้ม 

3. ขั้นผลิตรายการ คือ การบนัทึกเทป หรือ การจดัรายการสด ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัของ

การจัดรายการ เพราะเป็นส่ิงท่ีต้องปรากฏออกมาหน้าจอโทรทศัน์ซ่ึงต้องควบคุมให้ดี ให้มีความ

ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
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4. ขั้นหลงัการผลิตรายการ คือการออกอากาศ ซ่ึงรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” 

ออกอากาศ 2 ช่องทางหลกั คือ วิทยุและโทรทศัน์ ในเครือกรมประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการน าความ

คิดเห็นของประชาชนมาเป็นแนวทางในการปรับแกไ้ข 

ทั้งน้ีรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” สอดคล้องกบัแนวคิดการส่ือสารทาง

การเมือง เพราะมีเป้าหมายมุ่งหวงัการไปสู่ความส าเร็จทางการเมือง ซ่ึงใช้ยุทธศาสตร์การส่ือสารทาง

การเมืองในเชิงกระบวนการ โดยมีผูส่้งสารในทางการเมือง หมายถึง คือนางสาวยิ่งลกัษณ์ ในฐานะ

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ซ่ึงถือว่าเป็นนักการเมืองแม้ว่าด้วยภาระหน้าท่ีและภารกิจของ

นายกรัฐมนตรีจะมีมากมาย แต่ในเร่ืองของการบริหารจดัการรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ก็

ไม่ไดข้าดตกบกพร่อง หรือหยอ่นยานในหนา้ท่ีแต่อยา่งใด ซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัรายการดว้ยตนเอง แต่หาก

ติดภารกิจ หรือเล็งเหน้แลว้วา่ขอ้มูท่ีจะน าเสนอมีรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบและสามารถช้ีแจงไดช้ดัเจน ก็จะ

มอบหมายใหจ้ดัรายการแทน 

ดงันั้นจดัว่าการนางสาวยิ่งลกัษณ์และทีมงาน สามารถบริหารจดัการรายการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมี้การขบัเคล่ือนให้มีความกา้วหนา้และก าหนดทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในปัจจุบนั เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการจดัรายการเก่ียวกบัผูน้ าประเทศท่ีส่ือสารไปยงัประชาชน

โดยตรงสืบต่อไปอยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่กระบวนการจดัรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน”ใน

ส่วนของนโยบาย มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิลาวลัย ์วชัรศกัด์ิเวช (2545, น. บทคดัยอ่)ท่ีศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเสนอประเด็นทางการเมือง ในรายการสนทนาทางโทรทศัน์และพบว่า

รัฐบาลมีการใชส่ื้อของรัฐเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพนัธ์โครงการ

ต่าง ๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชน และเป็นการส่ือสารทางเดียว เป็นกระบวนการท่ีเรียกวา่ การโฆษณาชวน

เช่ือทางการเมือง ไม่ใช่ลกัษณะการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ 

ข้อสรุปที ่2 เร่ืองกลยุทธ์การน าเสนอรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

รูปแบบการจดัรายการ, เน้ือหาและวิธีการน าเสนอของรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบ

ประชาชน” มีการวางแผนก าหนดรูปแบบรายการ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รายการวิทยุและรายการ

โทรทศัน์ ซ่ึงในช่วงแรกเป็นรายการวิทยุ ท่ีนายกรัฐมนตรีจดัรายการเพียงคนเดียวด้วยการบอกเล่า

เก่ียวกบัภารกิจและการท างานในรอบสัปดาห์ รายการมีความยาว 30 นาที และออกอากาศทุกวนัเสาร์ 

ตั้งแต่เวลา 8.30-9.00 น. จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการจดัและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
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ซ่ึงถือวา่รูปแบบรายการ คือ รายการพูดคุยกบัผูฟั้ง (Straight Talk Programme) เพราะนางสาวยิ่งลกัษณ์

จดัรายการพูดคุยกบัผูฟั้งโดยตรงคนเดียวตลอดทั้งรายการมีพิธีกรท าหน้าท่ีกล่าวเปิดและปิดรายการ

เท่านั้น แต่การจดัรายการจ าเป็นตอ้งมีบท (script) แต่มิใช่ลกัษณะการอ่านบท ตอ้งเป็นการพูดตามบทท่ี

ไดเ้ตรียมมาใหเ้ป็นธรรมชาติ ซ่ึงจะน่าฟังและดึงดูดความสนใจได ้

ต่อมาเม่ือมากกว่าแต่ทั้งน้ีนางสาวยิ่งลกัษณ์กลบัจดัรายการในลกัษณะน ้ าเสียงท่ีเหมือน

อ่านบท ราบเรียบ ไม่น่าฟังรายการไดรั้บความนิยมมากข้ึนจึงปรับเป็นรายการโทรทศัน์มีพิธีกรซกัถาม

และนายกรัฐมนตรีเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ออกอากาศ 1 ชัว่โมง ออกอากาศทุกวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา8.00-

9.00 น. จึงสอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์ โดยรายการเป็นรูปแบบ

สนทนา เพราะมีพิธีกรร่วมซกัถามพูดคุยกบันางสาวยิ่งลกัษณ์ ซ่ึงพิธีกรจะท าหนา้ท่ีน าการสนทนา และ

คอยควบคุมการสนทนาให้เป็นไปตามขอบเขตและวตัถุประสงค์ของรายการ รวมทั้งคอยเช่ือมโยง

ประเด็นการสนทนาให้เป็นไปตามบท โดยวิธีการผลิตรายการนั้น แบ่งได ้2 ประเภทคือ ส่วนใหญ่เป็น

รายการท่ีบนัทึกเทปไวล่้วงหนา้แลว้น าเทปบนัทึกภาพนั้นไปออกอากาศอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงใช้วีการผลิตน้ี

เพื่อหากพบขอ้ผิดพลาดจะไดส้ามารถแกไ้ขดว้ยการตดัต่อเทปจึงท าให้รายการท่ีออกอากาศมีคุณภาพ 

นอกจากน้ียงัมีวิธีการผลิตแบบรายการสด ซ่ึงสถานท่ีถ่ายท าส่วนใหญ่คือท าเนียบรัฐบาล ทั้งน้ีจะตอ้งมี

การซกัซอ้มการออกอากาศล่วงหนา้และมีการนดัหมายกนัระหวา่งทีมงานทุกฝ่าย เพื่อให้รายการท่ีเสนอ

ออกไปเป็นไปอย่างราบร่ืนไม่มีข้อผิดพลาดหรือถ้ามีก็จะต้องมีน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามยงัมีการจดั

รายการสดนอกสถานท่ี โดยให้เหตุผลว่าตอ้งการเพิ่มบรรยากาศ และสถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีใช้จดัรายการ

สด คือ ตลาดสด เช่น ตลาดวโรรส จงัหวดัเชียงใหม่ และตลาดสดมีนบุรี 

ขณะเดียวกนัการคดัเลือกเน้ือหาในรายการสอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารทางการเมือง 

เพราะแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเน้ือหาสาระของการเมืองโดยตรง แต่ก็เป็นการรายงานผลการปฏิบติังานตาม

นโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ีการยงัอาศยัส่ือมวลชน ซ่ึงในท่ีน้ี คือสถานีวิทยุและโทรทศัน์ช่อง 11 

กรมประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นส่ือของรัฐ เป็นเคร่ืองมือผลกัดนัใหป้ระชาชนมีแนวความคิดท่ีไม่แตกต่างไป

จากรัฐบาลและยอมรับรัฐบาลในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามในส่วนของรูปแบบและเน้ือหาของการจดัรายการ 

“รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ (2523, น. 

บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ือง กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม “รายการนายกฯ ทกัษิณคุย

กบัประชาชน” พบวา่ กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 1. ผูน้ าเสนอตวับท ท่ีใชต้วันายกฯ พูดดว้ยตนเอง 2. การ
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คดัเลือกประเด็นโดยมีท่ีมาจาก เกณฑ์ดา้นเน้ือหา เกณฑ์จากตวับุคคล และเกณฑ์ดา้นบริบท 3. รูปแบบ

การส่ือสาร ท่ีเลือกใชว้ธีิการน าเสนอแบบสดเล่าคนเดียว 4. กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมุ่งเนน้การเขา้ถึงประชาชน

จ านวนมากคือเป็นกลุ่มประชาชน ประชาชนระดบักลางไปจนถึงระดบัรากหญา้ ประชาชนในภูมิภาค

กระบวนการบริโภค ซ่ึงการผลิตรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” ก็มีลกัษณะคลา้ยกบัการผลิต

รายการ “นายกฯ ทกัษิณคุยกบัประชาชน” 

ส่วนลกัษณะการน าเสนอ โดยเฉพาะในส่วนของผูด้  าเนินรายการหลกั อย่างนางสาวยิ่ง

ลกัษณ์ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือดา้นบุคลิกภาพ ท่ีมีรูปร่างหนา้ตา การแต่งกาย แต่งหนา้ท าผมโดยรวมเสริม

ให้มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่ดา้นทกัษะการส่ือสาร มีการใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จดัรายการดว้ย

น ้ าเสียงราบเรียบเสมือนการพูดแบบอ่านเอกสารทุกประโยค และยงัพบว่ามีการพูดค าผิดในบางคร้ัง 

และถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยจากงานวิจัยของอริสรา ก าธรเจริญ (2545,น. บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง 

คุณสมบติัของผูด้  าเนินรายการตอบปัญหาวิชาการทางโทรทศัน์ พบวา่คุณสมบติัของผูด้  าเนินนั้น ปัจจยั

ส าคญั คือ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ผูด้  าเนินรายการประเภทน้ีตอ้งมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการ

ท างาน สามารถใชอ้ารมณ์ขนัในการด าเนินรายการไดอ้ยา่งเหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รูปร่างหนา้ตา

ดีและมีวยัท่ีเหมาะสมกบัรายการ และปัจจยัดา้นทกัษะการส่ือสาร ท่ีผูด้  าเนินรายการตอ้งเป็นผูท่ี้พูดจา

ชัดเจนถูกตอ้งตามอกัขระวิธี น ้ าเสียงน่าฟังรู้จกัใช้ระดบัเสียงท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้การส่ือสารบรรลุ

วตัถุประสงค์ ดังนั้นเม่ือวิเคราะห์จากงานวิจยัดังกล่าว พบว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยงัมีคุณสมบติัของผู ้

ด าเนินรายการไม่ครบถว้น เพราะแมจ้ะมีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือและเหมาะสมกบัรายการ แต่ในส่วน

ของการส่ือสารกลบัยงัพบปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข โดยเฉพาะน ้ าเสียงท่ีใชใ้นการจดัรายการ ทั้งน้ีรายการขาด

การรับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บสารโดยตรง ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันารูปแบบ, เน้ือหาและ

ลกัษณะการน าเสนอรายการใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูช้ม/ผูฟั้งรายการ 

ข้อสรุปที่ 3 เร่ืองความคิดเห็นของผู้ฟัง/ผู้ชมที่มีต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาลที่

สะท้อนผ่านรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” 

ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของผูฟั้ง/ผูช้มท่ีมีต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาลท่ี

สะทอ้นผา่นรายการ “รัฐบาลยิง่ลกัษณ์พบประชาชน” พบวา่ผูรั้บสารมีการรับรู้ รับทราบ เก่ียวกบัขอ้มูล

จากการช้ีแจงนโยบายและผลงานการท างานของรัฐบาลผา่นรายการและส่วนมีความคิดเห็นต่อนโยบาย

และผลงานการท างานในด้านสังคมมากกว่าด้านการเมืองเพราะประชาชนตอ้งการให้รัฐบาลแก้ไข
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ปัญหาปากทอ้งและยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ดงันั้นส่วนใหญ่จึงพึงพอใจและสามารถใช้

ประโยชน์เก่ียวกบันโยบายเพิ่มรายไดร้ายวนัส าหรับแรงงานเป็นวนัละ 300 บาทและรายเดือนของผูท่ี้จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท รวมถึงการปราบปรามยาเสพติด แต่

การช้ีแจงและรายงานความคืบหนา้การแกไ้ขปัญหาอุทกภยัยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจเท่าท่ีควร เช่นเดียวกบั

การแก้ไขปัญหาน ้ ามนัแพงและการสร้างหลักประกันให้แก่เกษตรกรด้วยการประกันรายได้และ

โครงการรับจ าน าขา้ว ทั้งน้ีผูรั้บสารจะพึงพอใจหรือไม่ข้ึนอยู่กบัผลกระทบท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมถึง

บริบทสังคมและสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนประกอบส่วนการท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ์และรัฐบาลไม่พูดเร่ือง

การเมืองในรายการนั้น เพราะมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่ตอบโตท้างการเมืองเน่ืองจากเกรงว่าอาจมีการ

น าไปขยายผลไปสู่ความขดัแยง้อีกระลอก แต่การท่ีไม่น าประเด็นทางการเมืองมาตอบโตผ้า่นรายการก็

ท าให้ผูช้มบางส่วนไม่พอใจ เพราะในอดีตท่ีผ่านมารายการของผูน้ าประเทศท่ีส่ือสารไปยงัประชาชน

โดยตรงมกัจะเน้นพูดเร่ืองการเมืองเป็นส าคญั เพื่อช่วงชิงพื้นท่ีของส่ือในการช้ีแจงขอ้เท็จจริง โดยจะ

เห็นไดจ้ากรายการ “เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ อภิสิทธ์ิ”ท่ีตอ้งช้ีแจงเร่ืองการเมืองและตอบโตก้ลุ่มท่ี

ชุมนุมประทว้ง พร้อมอธิบายเหตุผลในการด าเนินการของรัฐบาลดว้ย 

ดงันั้นในส่วนของความคิดเห็นผูฟั้ง/ผูช้มท่ีมีต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาลท่ีสะทอ้น

ผา่นรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบประชาชน” สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารทางการเมือง ท่ีระบุว่า

สาร คือองคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมืองท่ีส าคญั เพราะหมายรวมถึงขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน

ตลอดจนความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารใชเ้พื่อจุดหมายในการให้ขอ้มูลการโฆษณาชวนเช่ือ โนม้นา้วใจ 

และการประชาสัมพนัธ์ โดยคาดหวงัให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีทศันคติ อุดมการณ์และพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกนั ซ่ึงจะท าใหแ้ต่ละฝ่ายอยูร่่วมกนัอยา่งสันติเน่ืองจากไม่รู้สึกถึงความแปลกแยกท่ีมีต่อสังคม

การเมืองนั้น ๆ ซ่ึงสารนั้นมกัจะกล่าวในประเด็นเหล่าน้ี นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่า การส่ือสารผ่าน

ส่ือมวลชนอยา่งส่ือวิทยุและโทรทศัน์ซ่ึงถือเป็นส่ือสารมวลชนชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพราะเป็น

เคร่ืองมือท่ีเขา้ถึงประชาชนไดจ้  านวนมากและทุกชั้นทุกวยั ประชาชนในทุกพื้นท่ีสามารถเป็นเจา้ของได้

ไม่ยาก จึงท าใหผู้รั้บสารสามารถเปิดรับนโยบายและผลงานท่ีสะทอ้นผา่นรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์พบ

ประชาชนได”้ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายการ 
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1. ควรให้ความส าคญัในการก าหนดสัดส่วน รูปแบบ และเน้ือหารายการทั้งหมดและควร

ก าหนดเวลาในการออกอากาศให้เหมาะสม ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บสาร ให้คลอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรพัฒนากลยุทธ์การจัดรายการอย่างต่อเน่ือง เพื่อความน่าสนใจและดึงดูด

กลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรประเมินผลการรับฟังหรือการวิจยัผูฟั้งอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง ส่งเสริมให้ผูช้มมี

ส่วนร่วมในรายการให้มากข้ึนโดยการเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อทราบถึงความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของผูฟั้งกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าความคิดเห็นมาปรับปรุงรายการใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ควรจดัท าสกูปปข่าวตามประเด็นเน้ือหาท่ีนายกรัฐมนตรี

น าเสนออยา่งต่อเน่ือง หรืออาจจดัรายการขยายผล 

5. ผูส่้งสาร ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ควรฝึกทกัษะการ

ส่ือสารใหมี้ความช านาญ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดและเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการรายการ

“รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ พบประชาชน” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของเอกสาร 

และการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการรายการ “รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ พบประชาชน” และ

ประชาชนทั่วไปท่ีชมรายการเพียงบางส่วนเท่านั้ น ดังนั้ นควรมีการศึกษาทัศนคติของฝ่ายค้าน 

นกัวิชาการ ส่ือสารมวลชน ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัรายการ ท่ีมีประสบการณ์ ท่ีรับฟัง/รับชมรายการ 

ในฐานะผูรั้บสาร ก็จะยิ่งไดรั้บขอ้มูลและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการรายการในลกัษณะ

เดียวกนัได ้
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