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การบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์:  
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นางสาวเรณุภา พิจอมบุตร 
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวบันเทิง ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น

ไนน์ กรณีศึกษารายการไนน์เอ็นเตอร์เทน” มีวัตถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษานโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ในการน าเสนอข่าวบันเทิง 2. ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง 3.
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของข่าวที่น าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
ร่วมกับวิธีสังเกตการณ์ (Field Observation) ทั้งขั้นตอนการท ารายการข่าวบันเทิง พร้อมทั้งใช้วิธีการค้นคว้า
และวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) ซึ่งระยะเวลาที่
ท าการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555 

ผลการศึกษาพบว่า ข้อสรุปที่ 1 นโยบายการน าเสนอข่าวบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนนั้น ยึดถือ แผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ ปี 2554-2558 เป็นนโยบายการน าเสนอ
ข่าวสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกาศใช้เป็นนโยบายกลางที่ทุกรายการข่าวน าไปปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์นี้
เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการน าเสนอรายการข่าวบันเทิง ด้วยการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมภายใต้
แนวคิด สังคมอุดมปัญญา และผลิตรายการข่าวให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งการน าเสนอข่าว
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาวการณ์  

ข้อสรุปที่ 2 หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิงของรายการไนน์เอ็น
เตอร์นั้น จะหยิบยกและคัดเลือกประเด็นดังน ามาตัดทอน ตกแต่งและน ามาเล่าใหม่ผ่านรายการให้ดูสั้น 
กระชับ สดใหม่และรวดเร็ว โดยยึดหลักเกณฑ์ 2 ประเด็นคือ ภาพข่าวหรือตัวบุคคลที่เป็นข่าวมีความน่าสนใจ 
ประเด็นที่น าเสนอน่าสนใจและแปลกใหม่โดยกระบวนการมีหลายขั้นตอน เริ่มจาก 1. ขั้นวางแผนคัดเลือก
ประเด็นข่าวสาร  2. ขั้นการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  3.ขั้นตอนการเขียนบทข่าว 4. ขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูล การตัดต่อ และเซ็นเซอร์ข่าว และข้ันสุดท้าย ขั้นที ่5. การผลิต ถ่ายรายการและออกอากาศ  

ข้อสรุปที่ 3 การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายการ สามารถวัดผลได้หลายทางซึ่ง
ประสิทธิภาพเป็นการวัดผลการท างานของผู้ปฏิบัติงานรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ด้วยการวัดจากการวาง
โครงสร้างการท างานที่ชัดเจน แบ่งหน้าที่ตามความช านาญงาน ผลงานไม่มีการตกข่าว ออกอากาศทันเวลา 
ตรวจสอบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ทันที และผลงานที่ออกมาก็ตอบวัตถุประสงค์ของนโยบายของสถานี ในด้าน
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ประสิทธิผล ใช้วิธีการวัดด้วยเรตติ้ง (Rating) และการวัดผลแบบ 2 ทาง (Two-way communication) จะ
เป็นการวัดผลได้เที่ยงตรงขึ้น เพราะจะเป็นค าติชม ของผู้ชมรายการบอกผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ค าส าคัญ: นโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, กระบวนการพิจารณาคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง, 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของข่าวที่น าเสนอข่าวบันเทิง 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของสภาพปัญหา 

รายการข่าวบันเทิง เป็นรายการข่าวที่ได้รับความสนใจทุกยุคทุกสมัย และเข้าถึงผู้ชมได้มากทุกเพศทุก
วัย เพราะเป็นเรื่องราวของคนดัง คนมีชื่อเสียงในสังคม จึงเป็นที่รู้จักและที่สนใจของผู้ชม ซึ่งจากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน มีการผลิตรายการข่าวประเภทนี้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง และผู้ผลิต
รายการที่เป็นบริษัทผลิตรายการอิสระ (Production House)ผลิตป้อนงานให้กับสถานี ท าให้เกิดการแข่งขัน
กันสูงเพ่ือแย่งชิงเรตติ้ง (Rating) ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ก าไร และความอยู่รอดของธุรกิจสื่อ 

จากการที่รายการข่าวบันเทิงเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งช่องฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี ทีวีในอินเทอร์เน็ต 
(Internet Product Television หรือ IPTV) ท าให้ผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับชมได้มากขึ้นเป็นที่มาของการ
แข่งขันน าเสนอรายการข่าวบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือการน าเสนอประเด็นข่าว เช่น การเล่าข่าวเม้าท์
ข่าว วิเคราะห์ข่าวและใส่ความคิดเห็นลงไป ฯลฯ ท าให้เนื้อหาสาระคุณภาพของข่าวสารและความน่าเชื่อถือ
ขาดหายไป ท าให้สร้างค่านิยมใหม่ให้กับสังคมยุคปัจจุบัน ด้วยวิธีการซึมซับจากการคัดเลือกประเด็นข่าว ของ
ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดยการน ามาปรุงแต่งและน าเสนอ ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ซึ่งคัดเลือกประเด็นต่าง ๆ ของ
ศิลปินดาราคนดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Celebrity) ทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย แฟชั่น ด้วยการใช้ตราสินค้า (Brand Name) ของเหล่าดารา
น าเสนอประเด็นข่าว การน าเสนอเรื่องส่วนตัวคนดัง ภาพลับดารา รวมถึงการใช้อักษรย่อ ฯลฯ จนท าให้การ
น าเสนอเนื้อหารายการข่าวบันเทิงไปในทางท่ีแย่ลง  

การแข่งขันของการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงจึงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดข้ันในสังคมจึงเป็นแรงผลักดันให้รายการข่าวบันเทิงในบางสถานีโทรทัศน์ มีเป้าหมายนโยบายที่รับผิดชอบ
สังคมมากขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพของเนื้อหาข่าวสารด้วยคุณภาพมากขึ้น น าเสนอรายการข่าวบันเทิงควบคู่กับ
สาระให้น่าสนใจและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์และทันต่อกระแสในสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้ชม  

จากเหตุผลข้างต้นท า ให้ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ือศึกษานโยบายการน าเสนอรายการข่าว
บันเทิง หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกข่าวสารว่าผลักดันให้น าเสนอข่าวบันเทิงที่มีคุณภาพควบคู่กับ
ความถูกต้อง สดใหม่ รวดเร็ว ทันสมัยตามนโยบายหรือไม่ โดยจะศึกษารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคมและสอดคล้องกับแนวคิด
ของทางสถานี คือ “สังคม อุดม ปัญญา”โดยเริ่มออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 ช่วงข่าวภาคดึก เวลา 
22.00 น. วันละ 5 นาท ีและขยายเวลาออกอากาศครั้งล่าสุด 45 นาที ด้วยการน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง
ไม่จ ากัดค่ายและสังกัด ตลอดระยะเวลาออกอากาศ 9 ปี นับว่าเป็นรายการข่าวบันเทิงที่ออกอากาศนานที่สุด
ในประเทศไทย โดยมีพิธีกร 3 คน ได้แก่ พัทรวี บุญประเสริฐ, เอกชัย วริทธิ์ชราพร และ นันทกา วรวณิ
ชานันท์ ภายใต้การน าเสนอข่าวที่เป็นกลาง และสร้างสรรค์ ส่งผลท าให้ได้รับรางวัล รายการข่าวบันเทิงยอด
เยี่ยม (4 ปีซ้อน) จาก Star Entertainment Awards ปี 2006-2009 จากสมาคมนักข่าวบันเทิง โดยปัจจุบัน
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ซึ่งวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 11.05-11.45 น. และ 18.54- 19.00 น. วัน
เสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 11.30-12.00 น. และ 20.15-20.20 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 11.30-12.00 น. 
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ซึ่งนโยบายการน าเสนอรายการข่าวของทางโมเดิร์นไนน์นั้น ผู้บริหารได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ ปี 2554-2558 
ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถือเป็นนโยบายกลางที่ทุกรายการในสถานีต้องน ายุทธศาสตร์ไปปรับใช้ให้ตรง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที ่1: ผู้น าการผลิตสื่อคุณภาพของอาเซียน โดยมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพรายการ 
ทั้งรายการข่าว ความรู้ สารคดี กีฬาและรายการสาระบันเทิง เพ่ือแพร่ภาพออกอากาศผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งยังได้
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพ ในการที่จะขยายธุรกิจและตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายสื่อแบบบูรณาการ โดยต้องมีการบริหาร งานด้าน เทคโนโลยี 
และสารสนเทศให้รองรับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านสื่อสารมวลชน และขยายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว พร้อม
ทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือสร้างรายได้และ สร้างมูลค้าเพ่ิมให้กับบริษัท  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บมจ.อสมท มีภารกิจหลักในการ
ด าเนินธุรกิจให้มีรายได้เพ่ือเลี้ยงบริษัท มีผลก าไร/สร้างมูลค่าเพ่ิมให้มีอัตราการเติบโต และผลตอบแทนแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Return) อย่างต่อเนื่อง  

4. ยุทธศาสตร์ที ่4: บริษัทสื่อที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล 
 บมจ.อสมท ต้องด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล และระบบการจัดการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ บริษัทสื่อที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาลเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

5. ยุทธศาสตร์ที ่5: บริษัทสื่อเพื่อสังคม บมจ.อสมท ด าเนินกิจการเพ่ือสังคมมาโดยตลอด โดยใช้สื่อ
ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการขยายผลทางวิชาการ และการปฏิบัติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องแนวคิดสังคมอุดมปัญญา และด าเนินการด้านการท า
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.อสมท  

จากยุทธศาสตร์ ปี 2554-2558 น าไปสู่การศึกษาว่า รายการข่าวบันเทิง “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” มีการ
น า5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรไปปรับใช้ในด้านไหน รวมถึงศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกการ
น าเสนอข่าวบันเทิง ซึ่งประกอบไปด้วยการบริหารประเด็นข่าว การแสวงหาแหล่งข้อมูล การเขียนสคริปต์ข่าว 
การตรวจสอบความถูกต้อง การตัดต่อ การถ่ายท ารายการและออกอากาศ ตลอดจนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการน าเสนอรายการข่าวบันเทิง “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษานโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในการน าเสนอข่าวบันเทิงรายการไนน์เอ็นเตอร์
เทน 

2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิงในรายการไนน์เอ็น
เตอร์เทน 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของข่าวที่น าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
 

นิยามศัพท์ 
นโยบาย หมายถึง หลักการ ข้อความหรือสิ่งที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ซึ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ หรือผู้ปฏิบัติจะต้องน าไปใช้เป็นกรอบของ
แนวความคิดในการพิจารณาด าเนินงาน  
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การบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวบันเทิง หมายถึง แผนงานที่น าไปพัฒนาคุณภาพ
เนื้อหา รูปแบบรวมถึงการน าเสนอของรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนน าไปปฏิบัติ และปรับใช้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานการบริหาร
คุณภาพรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรในการด าเนินการให้น้อยที่สุดโดยได้รับ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยบุคลากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิงตาม
นโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน หรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่ตั้งไว้ หรือการท ากิจกรรม โดยวัดจากผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน าออกคือ ข่าวสารที่น าเสนอออกไป
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม ผู้ฟัง รวมไปจนถึงเรตติ้ง ที่มีผลต่อรายได้ของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ตลอดจน
ได้รับการยอมรับจากรางวัลสถาบันต่าง ๆ ที่มอบรางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยมให้กับรายการ 
 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ รายการข่าวบันเทิงของทาง

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์: กรณีศึกษารายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับวิธีสังเกตการณ์ 
(Field Observation) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Analysis) โดยมีรูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่ง
มีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ (Documentary Analysis) คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากองค์กร 
บมจ.อสมท ที่เป็นผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิง รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น 
ได้แก่ แผนยุทธ์ศาสตร์ปี 2554-2558 รายงานการประชุมประจ าปี สคริปต์ ข่าวสคริปต์พิธีกร ตารางข่าวและ
ข่าวออกอากาศ รวมทั้งศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ของรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน ดังนี้ 
(www.mcot.net , www.facebook/nineentertain) 

2. การสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (In-depth Interview) ซึ่งจะสัมภาษณ์โดยมีกรอบและจุด
สนใจตามวัตถุประสงค์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
(Purposive Sampling) ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยมี 
โปรดิวเซอร์รายการ ผู้สื่อขา่ว พิธีกร เจ้าหน้าที่ตัดต่อและฝ่ายเซ็นเซอร ์จ านวน 10 คน   
 

ผลการศึกษา 
ข้อสรุปที ่1 นโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในการน าเสนอข่าวบันเทิง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

นโยบายการน าเสนอข่าวบันเทิง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์นั้น  จาก
การศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. หลักยุทธศาสตร์ ใช้หลักยุทธศาสตร์ ปี 2554-2558 ขององค์กร มาปรับใช้ในการน าเสนอรายการ
ข่าวบันเทิง จากการศึกษาจากเอกสารพบว่าแผนยุทธศาสตร์มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1: ผู้น า
การผลิตสื่อคุณภาพของอาเซียน, ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายสื่อแบบบูรณาการ, ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้าง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริษัทสื่อที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบรรษัทภิ
บาล, ยุทธศาสตร์ที่ 5: บริษัทสื่อเพ่ือสังคม 
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2. ความเข้าใจในการท างาน โปรดิวเซอร์รายการ จะเป็นผู้ไปร่วมประชุมกับผู้บริหารแล้วน ามา
อธิบายให้ทีมงานรายการรับรู้ ซึ่งส่วนใหญ่ทีมงานในรายการข่าวบันเทิงส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ประเด็นเนื้อหาข่าวจะรับรู้และเข้าใจได้ดีกว่าส่วนงานอื่น เพราะน ามาใช้จริงในการคัดเลือกประเด็นข่าว  

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วยปัจจัยด้านโครงสร้าง 
เทคโนโลยี ทักษะวิชาชีพ และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย แรงกดดันทางสังคมและการเมือง เศรษฐกิจ และ
ผู้รับสาร  

 
ข้อสรุปที ่2 หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์ 
เอ็นเตอร์เทน 

ส าหรับหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์เอ็นเตอร์
เทน จะคล้ายคลึงกับกระบวนการคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิงทั่วไป ซ่ึงมี 5ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนวางแผนการบริหารประเด็นข่าวประจ าวันและหลักเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นข่าวสาร 
รายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน จะวางแผนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยการประชุมประเด็นข่าวในแต่ละ

วัน ซึ่งแบ่งเป็นข่าวบันเทิงต่างประเทศและในประเทศไทย เพ่ือประชุมหาสรุปประเด็นข่าวว่าข่าวไหนน่าสนใจ 
ควรติดตาม หรือประเด็นไหนควรเปลี่ยนประเด็น ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการน าเสนอข่าวนั้น จะมอง
จาก 2 ประเด็น คือ 1.ภาพข่าวหรือตัวบุคคลที่เป็นข่าวมีความน่าสนใจไหม 2. ประเด็นที่น าเสนอมีความ
น่าสนใจไหม 

2. ขั้นตอนการแสวงหาข่าวสาร  
หลังจากประชุมข่าวช่วงเช้า โปรดิวเซอร์จะสรุปประเด็นข่าว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผลิตรายการเป็น

คนแจกแจงงานให้กับผู้สื่อข่าวภาคสนามแต่ละคนตามความรับผิดชอบในส่วนของตน จากนั้นผู้สื่อข่าว
ภาคสนามของรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน จะแสวงหาข่าวจากประเด็นที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยงานใน
ออฟฟิศจะรวบรวม และติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว  

3. ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ข่าว 
ขั้นตอนนี้ ผู้สื่อข่าวคนที่สัมภาษณ์ในภาคสนามต้องเป็นคนเรียบเรียงเล่าเหตุการณ์แบบย่อโดยมี

ข้อจ ากัดเรื่องเวลา ในเนื้อหาข่าว 1 ข่าว จะออกอากาศได้ไม่เกิน 1 นาที ทั้งนี้หากว่าเรื่องนั้นส าคัญมากจะ
ขยายเวลามากกว่า 1 นาทีโดยจะเบียดข่าวอื่นที่ส าคัญน้อยกว่าไป 

4. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล การตัดต่อ และเซ็นเซอร์ข่าว 
เนื่องจากรายการออกอากาศสดทุกวัน ๆ ละ 2 ช่วง ต้องรวดเร็วจึงไม่มีฝ่ายเซ็นเซอร์ของสถานีมา

ตรวจสอบ แต่จะตรวจสอบข้อมูลในทุกขั้นตอน ดังนี้ พิจารณาว่า 1. ตรวจสอบว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นจริงหรือไม่ 
2. รายละเอียดของเหตุการณ์ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งของผู้เกี่ยวข้องผู้ให้ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 3. ตรวจพิสูจน์
อักษรจะอ่านและเช็คค าสะกด ค าผิด การล าดับเหตุการณ ์4 ตรวจสอบภาพและเสียง หากพบข้อผิดพลาดต้อง
รีบแก้ไขทันท ีก่อนส่งออกอากาศ 

5. ขั้นตอนการผลิต การถ่ายรายการและออกอากาศ 
เป็นส่วนของฝ่ายผลิต ซึ่งมีผู้ด าเนินรายการ 2 คน ทั้งนี้จะออกอากาศสดทุกวัน วันละ 2 ช่วง คือ 

11.05-11.45 น และ 18.45-19.00 น. โดยขั้นตอนการถ่ายท ารายการและออกอากาศแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
รายการสด และรายการเทป (ช่วงสกู๊ป)  
ข้อสรุปที ่3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของข่าวที่น าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการ ไนน ์
เอ็นเตอร์เทน 
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จากการศึกษาพบว่า รายการมีวิธีการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าเสนอ
ข่าวบันเทิงได ้2 ทาง คือ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ด้านประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากเนื้องานที่ออกสู่สายตาผู้ชม ที่รายการท างานแข่งขันกับเวลา 
รวดเร็วเพราะออกอากาศสด สามารถตัดต่อข่าวเสร็จต่อการออกอากาศทุกครั้ง และครบถ้วน ทุกคน
รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง 

2. ด้านการวัดประสิทธิผล สามารถประเมินได้ 2 ทาง คือ การวัดเรตติ้ง (การให้คะแนน) ของ
รายการ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเด็นหรือหัวข้อข่าวที่น าเสนอในแต่ละวัน และการประเมินจากการตอบรับ
ของกลุ่มผู้ชม ไม่ว่าจาก E-mail ทางเว็บไซต์, Facebook ตลอดจนการที่ผู้ชมเข้ามาทักทายทีมงานเวลา
ผู้สื่อข่าวลงภาคสนามหรือช่วงพบปะผู้ด าเนินรายการนอก 
 

การอภิปรายผล 
ข้อสรุปที ่1 การศึกษานโยบายของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในการน าเสนอข่าวบันเทิง 

พบว่า นโยบายการน าเสนอข่าวของทางสถานีโมเดิร์นไนน์ จึงสอดคล้องกับ แนวคิดของDennis 
McQuail คือ สถาบันสื่อสารมวลชนมีหน้าที่หลัก คือ การผลิต (Production) การผลิตขึ้นใหม่ 
(Reproduction) และการเผยแพร่ (Distribution) ข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนทั่วไปในฐานะ
ผู้รับสาร กล่าวคือ รายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน จะหยิบยกประเด็นในสังคมที่เกิดขึ้นมากมายนั้น มา
ปรุงแต่งตัดทอนด้วยการเล่าเรื่องใหม่ ให้สั้น กระชับ เข้าใจง่ายตลอดจนเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายด้วยการให้
สาระประโยชน์ในเนื้อหา และน าเสนอใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการน าเสนอต้องเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่เป็น
กรอบการผลิต ทั้งนี้นโยบายนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
น าเสนอข่าวบันเทิง  

นอกจากนี้การศึกษาแนวคิดการบริหารงานสื่อโทรทัศน์ ที่ได้ระบุการน าเอาทรัพยากร 4ปัจจัย มา
บริหารจัดการ พบว่า สอดคล้องกับการน านโยบายมาปรับใช้ในการผลิตรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. คน (Man) รายการมีการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมระหว่างความช านาญงานและหน้าที่
รับผิดชอบ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหารายการ ส่วนการตลาดและการจัดการด้านการเงิน 
ส่วนช่องทางการสื่อสารใหม่ ส่วนงานผลิตและกิจกรรมพิเศษ  

2. เงิน (Money) ในด้านนโยบายด้านการเงินของรายการ ส่วนใหญ่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง เนื่องจากรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน บริหารงบประมาณด้วยตัวเองจึงจัดการงบประมาณจ ากัดได้ลง
ตัว  

3. วัสดุสิ่งของ (Material) ในปัจจุบันระบบสัญญาณการออกอากาศของสถานีเริ่มเปลี่ยนมาให้ระบบ
ดิจิตอล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในปี 2558 ซ่ึงจะปรับมาใช้ระบบดิจิตอลทั้งสถานีอย่างเต็มรูปแบบ  

4. การจัดการ (Management) จากการศึกษาพบว่า รายการข่าวบันเทิง ไนน์เอ็นเตอร์เทนจะ
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการที่มีการจัดสรรงานที่ลงตัว ง่ายต่อการสั่งงานและคล่องตัว ด้วยการแบ่งส่วน
งานที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน โดยมีหัวหน้างานควบคุมดูแลผลงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน และโปรดิว
เซอร์รายการจะเป็นคนดูภาพรวมของรายการทั้งหมด  
ข้อสรุปส่วนที ่2 การศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง 

การศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกการน าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
พบว่ามีกระบวนการท างานเป็นขั้นตอนและหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการวางแผนการบริหารประเด็น
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ข่าวประจ าวันและหลักเกณฑ์คัดเลือกประเด็นข่าวสาร ที่ทีมงานจะมีกาประชุมร่วมกันในแต่ละวันโดยโปรดิว
เซอร์รายการจะเป็นคนที่สรุปและคัดเลือกประเด็นข่าวสาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting) ที่แม็คคอมบ์ส และชอว์ กล่าวว่า บทบาทของสื่อมวลชนกับผลต่อการรับรู้ของสาธารณชน
ที่เป็นไปในเชิงสอดคล้องกัน คือ เรื่องใดที่สื่อมวลชนให้ความส าคัญมากผู้รับสารก็รับรู้เรื่องนั้นส าคัญมากด้วย 
ดังนั้นการสรุปคัดเลือกประเด็นข่าวบันเทิงในแต่ละวันของทีมงานรายการ โปรดิวเซอร์จะเป็นผู้ก าหนดวาระ
ข่าวสาร โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกประเด็นตรงที่ข่าวนั้นเป็นของบุคคลดังในสังคมและเนื้อหาข่าวนั้นเป็นเรื่อง
แปลกใหม่ในสังคม  

จะเห็นได้ว่าในการท าหน้าที่สื่อมวลชนของทีมงานรายการข่าวบันเทิง  ไนน์เอ็นเตอร์เทนในการ
จัดล าดับความส าคัญข่าวสารในขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นข่าว  ที่มีโปรดิวเซอร์รายการเป็นคนสรุปและ
ก าหนดประเด็นข่าว ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2531) เรื่อง “โทรทัศน์: วิธีคัดเลือก
และจัดล าดับความส าคัญของข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่าวิธีการ
คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของข่าวขึ้นอยู่กับหัวหน้าฝ่ายข่าวและบรรณาธิการข่าวเป็นส าคัญ หัวหน้า
ฝ่ายและบรรณาธิการข่าวจะยึดหลักการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นแนวทางในการ
คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญ การจัดก าหนดวาระประเด็นส าคัญของข่าว (Agenda Setting) ซึ่งการศึกษา
นี้เชื่อมโยงให้รู้ว่าหัวหน้างานจะคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของข่าวเพ่ือให้เนื้อหาข่าวเป็นที่น่าสนใจและ
ดึงดูดผู้ชมมากยิ่งข้ึน 

ในส่วนขั้นตอนการผลิต ถ่ายท าและการออกอากาศของรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน นั้นจะ
ออกอากาศสดวันละ 2 ช่วงทุกวัน ท าให้พิธีกรต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ข่าวบันเทิงที่น าเสนอและการใช้
ภาษา ตลอดจนรับรู้นโยบาย ซึ่งพบว่าขัดแย้งกับผลการวิจัยของ วิภา ปิ่นแก้ว (2554) เรื่อง “จริยธรรมการ
น าเสนอรายการเล่าข่าวบันเทิง ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม” ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรและโปรดิวเซอร์
รายการไม่มีความเข้าใจและไม่ทราบถึงข้อกฎหมายในการกระท าความผิดการน าเสนอเลย ซึ่งส่งให้มีการ
น าเสนอส่อเสียดหรือหมิ่นประมาทดารา การละเมิดสิทธิส่วนบุคลจนเกิดการฟ้องร้องค่าเสียหาย เนื่องจากทาง
สถานีมนีโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ในการน าเสนอข่าวถึงแม้พิธีกรจะไม่ใช่พนักงาน
ประจ าของสถานีก็ต้องรับรู้และเข้าใจในด้านกฎหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ และโปรดิวเซอร์เองก็ต้อง
ควบคุมดูแลภาพรวมของรายการเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ข้อสรุปที่ 3 การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของข่าวที่น าเสนอข่าวบันเทิง ในรายการไนน์เอ็นเตอร์
เทน 

จากการศึกษา การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายการข่าวบันเทิง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
สามารถวัดผลได้หลายทาง ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สืบเนื่องมาจากการด าเนินงานว่ารายการ
สามารถบริหารงานทุกด้านได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ผลของการท างานจะต้องดูและวัดผลการท างานของทีมงาน
ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้เท่าเทียมกับรายการข่าวอ่ืน ๆ ในองค์กร จึงมีการวัดผลด้วยเร
ตติ้ง รายได้ของรายการ ตลอดจนการตอบกลับจากกระแสสังคมทั้งค าชื่นชมและให้แก้ไขต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด Balanced Scorecard หรือ BSC ที่ใช้วัดผลครอบคลุมทุกด้านในการด าเนินงานของรายการข่าว
บันเทิง ในด้านลูกค้า (Customer Perspective) ซึ่งวัดจากความคิดเห็นว่าชอบส่วนไหน และต้องให้ปรับปรุง
ส่วนไหนของรายการ จากการศึกษาส่วนใหญ่ผู้ชมชื่นชอบประเด็นในการน าเสนอและรูปแบบการน าเสนอ แต่
ในด้านพิธีกรจะมีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มชอบและไม่ชอบ ท าให้ต้องหาจุดกึ่งกลางเพ่ือแก้ไขต่อไป และ
สอดคล้องกับด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) คือวัดผลขั้นตอนการ
ท างาน ว่าแต่ละคนท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่การวัดผลของรายการจะใช้
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มาตรฐานเดียวกันกับองค์กร คือหัวหน้าเป็นผู้ให้คะแนน โดยจะมองจากภาพรวมงานทั้งปีว่าท าหน้าที่ดีหรือ
บกพร่องและพัฒนาหรือไม่ แล้วส่งคะแนนให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไปวัดผลออกมาเป็นคะแนน KPI (Key 
Performance Indicator) ต่อไปซึ่งส่งผลให้กับเงินเดือน โบนัส ต่าง ๆ เป็นต้น และสุดท้ายด้านการเรียนรู้และ
การเติบโต (Learning and Growth Perspective) ก็สอดคล้องกับรายการข่าวบันเทิง ที่มีการเพ่ิมทักษะ
บุคลากร ทั้งจัดส่งไปศึกษาดูแลสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ จัดอบรมเพ่ิมทักษะด้านช่างเทคนิคเพ่ือรองรับ
ระบบ HD  

อย่างไรก็ตามการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายการข่าวบันเทิงไนน์ เอ็นเตอร์เทน ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หรือ KPI โดยการวัดประสิทธิผลของรายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็น
เตอร์เทน เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนท าให้สามารถวัดผลเรื่องขอบเขตปัญหาได้ทันที เพราะ
หากงานไม่เป็นไปตามที่ประชุมผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรายงานต่อโปรดิวเซอร์ทันที  

นอกจากนี้ประสิทธิภาพของรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ยังวัดจากผลงานโดยรวมของรายการที่ออกสู่
สายตาผู้ชม และผลสะท้อนกลับมายังรายการ เพราะรายการมีประสิทธิภาพน าเสนอเนื้อหาคุณภาพ ดีต่อ
สังคม จนได้รับรางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน จากสมาคมนักข่าวบันเทิงไทย (Star 
Entertainment Award) ซึ่งบ่งบอกว่ารายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน ผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพรายการหนึ่งของไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการด าเนินงานของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน พนักงานฝ่ายเนื้อหารายการและฝ่ายผลิตของ

รายการยังไม่สามารถรับรู้และเข้าใจนโยบายยุทธศาสตร์ของทางสถานีอย่างลึกซึ้งได้หมดทุกคน จึงควรมีการ
ประชุมในทีมงานเพ่ืออธิบายท าความเข้าใจในยุทธศาสตร์ขององค์กรให้ทั่วถึง  โดยเฉพาะฝ่ายผลิตที่รับรู้
นโยบายน้อยมาก 

2. ด้านระบบการบริหาร ถึงแม้องค์กรมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างการแบ่งสายงานที่ชัดเจน  แต่
เนื่องจากยังมีการบริหารงานแบบดั้งเดิม ท าให้ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า จึงควรมีการปรับเปลี่ยนด้าน
ระเบียบการบริหาร 

3. ด้านกระบวนการคัดเลือกข่าวสาร ยังขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดมากเกินไป จึงควรมีฝ่ายการตลาด
เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือก ากับเนื้อหาประเด็นข่าวให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้สนับสนุนรายการ  

4. ด้านประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนาม มีความส าคัญกับประเด็นข่าว และแหล่งข่าวอย่างมาก 
จึงควรต้องอาศัยเวลา ประกอบกับผู้สื่อข่าวต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกของแหล่งข่าวที่จะสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง 
ๆ ก่อนลงภาคสนาม 

5. ด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์ การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลในฝ่ายผลิตของรายการ ควรมีการเพ่ิม
ทักษะและจัดอบรมเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวมากขึ้น  

6. ด้านการจัดการบุคลากร ควรพิจารณาจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับงาน พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากในอนาคตอันใกล้รายการจะออกอากาศหลายช่องทางการสื่อสารท าให้ต้อง
เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  
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