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บทคัดย่อ 

 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษาเฉพาะรายการตู้ปณ.ข่าว 

3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับบริหารการจัดการ รูปแบบและการน าเสนอ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ขององค์กร ผลกระทบของอุปสรรคและวิธีแก้ไขปัญหาการบริหารการผลิตรายการข่าวช่วยชาวบ้าน 

การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) บรรยายและรายการย้อนหลัง สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-interview) ผู้บริหารและผู้

ก ากับดูแล รวมถึงผู้ผลิตรายการช่วยชาวบ้าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมผลิตและควบคุมดูแลรายการ

ตู้ปณ.ข่าว 3 ทั้งหมด คือ บริษัท ท าดีมีรวย จ ากัด พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (Indept-interview)  

ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนรวม (Participant opservation) ทั้งในส่วนของการลงพ้ืนที่ท าสกู๊ปข่าว

ช่วยชาวบ้าน หรือในสตูดิโอ เป็นต้น ซึ่งน าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลตามหลักวิชาการ โดยใช้วิธีวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) 

ผลการวิจัยพบว่า รายการช่วยชาวบ้านของตู้ปณ.ข่าว 3 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 

3SD ช่องหมายเลข 28 มีจุดประสงค์หลักเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และหาทางออก

ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในทุกๆเรื่อง โครงสร้างองค์กรในการบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้านของ

ตู้ปณ.ข่าว 3 เน้นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดสรรส่วนผลิตตามความช านาญเฉพาะด้านเป็นเรื่อง

ส าคัญ ตั้งแต่ โปรดิวเซอร์ คลีเอทีฟ พิธีกร ผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ตัดต่อ การแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญของ
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บุคคลช่วยท าให้ผู้บริหารสูงสุดสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ดี มีความคล่องตัวในการด าเนินงานให้เสร็จ

สิ้นตามเป้าหมาย และบทบาทที่ก าหนดในการท าหน้าที่ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้าน

วิชาชีพสื่อ ภารกิจทั้งสามด้านจะมีการบริหารจัดการแบบสอดคล้องกันไปในแต่ละส่วน 

รูปแบบและการน าเสนออยู่ภายใต้นโยบายที่ว่า..“ช่วยเหลอื เตือนภัย ให้ความเป็นธรรม และ

แบ่งปัน” โดยมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมาย โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค เน้นการน าเสนอแบบมี

เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ใช้ภาษาในรูปแบบการสนทนา มีการใช้เสียงพูดและวิธีการน าเสนอของผู้ด าเนิน

รายการที่เป็นการบรรยายเล่นค าแบบไม่เป็นทางการเข้าใจง่าย รายการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เนื้อหาทั้งหมด

ของรายการคือ สกู๊ปชาวบ้าน สัมภาษณ์สดผ่านโทรศัพท์, ข่าวร้องเรียนทั่วประเทศ, ตู้ปณ.แบ่งปัน(เรื่องราวดีๆ) 

สภาทนายความ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ตู้ปณ.ร้องทุกข์ นอกจากนี้สกู๊ปข่าวยังสร้างความแตกต่างจากช่องอ่ืนๆ

ด้วยการเปิดหน้าเชื่อม 2 ประเป็น ส่วนทุกข้ันตอนการผลิตรายการตั้งแต่การคัดเลือกผู้ร้องทุกข์ การถ่ายท า

และการเขียนบทบรรยาย รวมไปถึงการ ตัดต่อภาพข่าวอ่าน สกู๊ปช่วยชาวบ้าน เปน็ต้น ล้วนต้องผ่านการ

กลั่นกรองจากทีมงานผู้ผลิตออกอากาศเป็นประจ า 5 วัน สะท้อนการท างานของสื่อมวลชนที่มีองค์ประกอบใน

การสื่อสารและมีส่วนช่วยให้สังคมพัฒนายิ่งขึ้น 

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้านของรายการ

ตู้ปณ.ข่าว 3 ดังนี้ 

- ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร พบว่า บุคคลากรทุกส่วนมีความคล่องตัวในการ
ท างานพอสมควร ส่วนเทคโนโลยีพบว่า จะเน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ แต่ส าหรับอุปกรณ์
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี เฟสบุ๊ค นับเป็นเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงของผู้ชม อีกท้ังวัฒนธรรมของ
องค์กรและจรรยาบรรณพบว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรมีความยืดหยุ่นสูง มีจิตวิญญาณของความ
เป็นสื่อมวลชนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเสมอ 

- ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง รัฐบาล เศรษฐกิจ สังคม ผู้สนับสนุน ตลาดคู่แข่งขัน และ
ความต้องการของผู้ชม ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อรายการไม่มากกก็น้อย ซึ่งตู้ปณ.ข่าว 3 เป็นรายการที่
ไม่ตามกระแสแต่ตามเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน แน่นอนว่าเรื่องการเมืองไม่เก่ียวข้อง ในส่วนของภาครัฐเป็น
การขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจเรื่องราวของผู้ร้องทุกข์อาจเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ในขณะนั้นก าลังอยู่ในภาวะใด ด้านสังคมนั้นมีผู้สนับสนุนส่วนใหญ่มาจากผู้มีอุปการคุณ ด้านตลาดคู่แข่ง 
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ส าหรับรายการนี้การสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจ าเป็นสิ่งส าคัญมาก ส่วนทางด้านผู้ชมแน่นอนว่าจะได้รับ
ประโยชน์หลากหลายจากปัญหาสังคมในทุกรูปแบบ 

ผลกระทบของอุปสรรคและวิธีแก้ไขปัญหาในการบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้านการศึกษา

พบว่า ค าร้องทุกข์ต่างๆ ของชาวบ้านจ านวนมากที่เผยแพร่ผ่านทางรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” นั้น จะได้รับการ

แก้ไขและเยียวยาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นรายการข่าวช่วย

ชาวบ้านที่น าเสนอในรูปแบบที่ประความส าเร็จมาก ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการได้รับการ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและตรงจุด รวมทั้งการมีส่วนร่วมกันระหว่าง ชาวบ้าน สื่อมวลชน และรัฐ เนื่องจาก

รายการตู้ปณ.ข่าว 3 มีความจ ากัดในด้านจ านวนของบุคลากรที่มีน้อยกว่าเรื่องร้องเรียน ท าให้ไม่สามารถ

น าเสนอได้ครบทุกเรื่อง จึงท าได้แต่เพียงน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างเท่านั้น 

 

บทน ำ 
 

รายการข่าวตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆของไทยนั้น ต่างได้พยายามคิดค้นรูปแบบการน าเสนอข่าวท า

ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการที่จัดท า โดยให้มีการสอดแทรกความบันเทิงท่ีมาก

ขึ้น รูปแบบการน าเสนอข่าวที่มีลักษณะของการเล่าข่าวมากข้ึน การเลือกช่วงเวลาในการออกอากาศนั้นก็จะมี

ความครอบคลุมและมีความถี่มากขึ้นอีกด้วย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีประกอบเพ่ือช่วยให้ผู้ชมมองเห็น

เหตุการณ์ หรือเข้าใจในข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้น  

รายการข่าวโทรทัศน์ประเภทร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิ เช่น รายการ 7 สีช่วย

ชาวบ้าน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รายการ ทุกข์ชาวบ้าน ออกอากาศทางสถานีข่าว 

TNN24 เป็นต้น  

รายการข่าว “ช่วยชาวบ้าน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือ ช่อง 3SD ช่องหมายเลข 28 

ออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ออกอากาศเป็นประจ าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13:00-

14:00น. โดยมี เชิงชาย หวา่งอุ่น กฤต เจนพานิชการ และอรรินทร์ ยมกกุล เป็นผู้ด าเนินรายการ ซึ่งเป็น

รายการที่อยู่ในลักษณะที่ส าคัญคือ ต้องเป็นเรื่องจริงที่เกิดมีพยานมีหลักฐานยืนยันมุ่งให้เกิดสารสนเทศ รวมถึง

มีลักษณะของความสด การเตือนภัย และส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับชุมชน เนื้อหาของรายการข่าว “ช่วย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ชาวบ้าน” และยังสร้างจุดเด่น เน้นเอกลักษณ์ให้เกิดการจดจ าแก่ผู้ชม คือ การเปิดหน้า 2 ช็อตเชื่อม 2 

ประเด็น เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เป็นต้น ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือเร่งรัดให้เกิดการ

แก้ไขท่ีรวดเร็วและง่ายมากขึ้นจากปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ท าให้เป็นเสน่ห์ของรายการ 

นอกจากนีเ้ป็นรายการที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นรายการที่มีพัฒนาการของผู้ชมที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆอย่าง

ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเมื่อเทียบกับช่องอ่ืนๆก็ตาม แต่ด้วยความที่เรตติ้งไต่ล าดับขึ้นมาไม่หยุดท าให้

เป็นที่พอใจส าหรับผู้บริหารทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปัจจุบันช่อง 3SD อยู่ล าดับที่ 11 ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2558จากเดิม เรตติ้งทางทีวีดิจิตอล ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ช่องที่เริ่มไต่อันดับ

ขึ้นมาติดชาร์จทั้งทั่วประเทศและกทม.คือ ช่อง 3 SD (เชิงชาย หว่างอุ่น เจ้าของบริษัท ท าดีมีรวย จ ากัด ผู้ดูแล

รายการตู้ปณ.ข่าว 3, สัมภาษณ์,11 มิถุนายน 2558) 

รายการข่าว “ช่วยชาวบ้าน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในช่วงแรกๆของรายการข่าว     

“ช่วยชาวบ้าน”ของตู้ปณ.ข่าว 3 นั้นถูกออกแบบการน าเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

(NEWS Programs) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) และได้แยกตัวออกมาเป็นรายการเดี่ยวในภายหลังจาก

ที่มีระบบดิจิตอลเข้ามาและออกอากาศในช่อง 3SD ช่องหมายเลข 28 จนปัจจุบัน (เชิงชาย หว่างอุ่น เจ้าของ

บริษัท ท าดีมีรวย จ ากัด ผู้ดูแลรายการตู้ปณ.ข่าว 3, สัมภาษณ์,11 มิถุนายน 2558) 

ส าหรับรายการข่าว “ช่วยชาวบ้าน”ของตู้ปณ.ข่าว3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 3SD ช่อง 

28เป็นรายการที่ได้รับความนิยมและเป็นรายการที่มีผู้ชมรายการมากที่สุดในรายการช่อง 3SD ด้วยกันนับว่า

เป็นที่พอใจส าหรับผู้บริหารของช่อง 3 ด้วยการรับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆของชาวบ้าน 

บุคคลทั่วหรือไปหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐบาลอาทิ เช่น ปัญหาสาธารณูปโภค ปญัหาการบริการภาครัฐ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเตือนภัย การท าความดี และชุมชนต้นแบบ  

นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับรายการข่าว

คือ ผู้ด าเนินรายการข่าว ซึ่งผู้ด าเนินรายการข่าวนี้เองที่จะเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินให้รายการข่าวสามารถ

ขับเคลื่อนไปได้โดยผู้ด าเนินรายการข่าวที่เก่งและมีความสามารถจะเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มผู้ชม และสามารถ

สร้างกระแสนิยมหรือเรตติ้งให้กับสถานีโทรทัศน์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี พิธีกรในรายการตู้ปณ.ข่าว 3 คือ เชิงชาย 

หว่างอุ่น กฤต เจนพานิชการ และอรรินทร์ ยมกกุล ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นทั้ง 3 บุคลิก ทั้งในส่วนของกฎหมาย 

ช่วยเหลือสัตว์ ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ยิ่งไปกว่านั้น ในรายการยังมีจุดประสงค์ช่วยเหลือและเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออก

ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในทุกๆเรื่อง ภายใต้สโลแกนที่ว่า..“ช่วยเหลือ เตือนภัย ให้ความเป็นธรรม และ

แบ่งปัน” โดยมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมาย โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค การน าเสนอข่าวจากจดหมายที่

ร้องเรียนเข้ามา และการร้องเรียนเข้ามาในรายการสดแบบสายสด รวมถึงช่วงพ่ีเพ่ิมขึ้นมาใหม่อย่าง ช่วง

ผู้ตรวจการประจ าวันทุกวันพุธซึ่งเป็นผู้เข้ามาเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้าน หรือผู้เดือดร้อน 

ทั้งนี้เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างทั่วถึงที่สุดส าหรับผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาในรายการ และอีกส่วน

หนึ่งคือช่วงสภาทนายความประจ าวันทุกวันอังคาร ที่จะมาไขข้อความสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ยกตัวอย่าง

เช่น หากบ้านเราไม่ชอบสุนัขติดรวดไฟฟ้าไว้ แต่สุนัขข้างบ้านบังเอิญผ่านมาแล้วโดนช็อตเข้า เหตุการณ์แบบนี้

ใครผิด ใครต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือประนีประนอมกันได้อย่างไรหาค าตอบได้จากช่วงสภาทนายความ (เชิง

ชาย หว่างอุ่น เจ้าของบริษัท ท าดีมีรวย จ ากัด ผู้ดูแลรายการตู้ปณ.ข่าว 3, สัมภาษณ์,11 มิถุนายน 2558) 

นอกจากนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ การบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษาเฉพาะ

รายการตู้ปณ.ข่าว 3 ช่อง 3SD ” ซึ่งจะท าให้ข่าวสารด้านพัฒนาสังคมที่น าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์แล้วมีลักษณะ

สอดคล้องกับข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากผู้ชมรายการข่าว “ช่วยชาวบ้าน” เป็นการร้องเรียนเข้ามาในรายการข่าว 

“ช่วยชาวบ้าน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 3SD ช่อง 28 ที่ชาวบ้านมีปัญหาได้รับความเดือดร้อน

และจะต้องได้รับการแก้ไข โดยการท าหน้าที่ของผู้ด าเนินรายการ คือ เชิงชาย หว่างอุ่น กฤต เจนพานิชการ 

และอรรินทร์ ยมกกุล สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนหรือช่วยตั้งค าถามช่วยผู้เดือดร้อนถามโดยผ่าน

สื่อโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 3SD ช่อง 28 ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ อาทิเช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวง กรม หน่วยงานท้องถิ่น อาทิเช่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การส่วนต าบล ให้รีบด าเนินการแก้ไขด่วนเพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่ชาวบ้านที่ได้ร้องเรียน ตลอดจนถึงบทบาทการพัฒนาของคนในสังคมต้องได้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับความ

เท่าเทียมกันและความเสมอภาคเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเฝ้าระวังของสังคมพร้อมที่จะท าให้ข่าวสาร

ทั่วประเทศ ความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพัฒนาสะท้อนปัญหาของคนในสังคมและชุมชนที่

ได้รับความเดือดร้อน   

จากที่กล่าวมาทั้งหมดช้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการผลิตรายการช่วย

ชาวบ้านถึงข้ันตอนการจัดการ รูปแบบรายการ ปัจจัยภายในภายนอก และปัญหาอุปสรรคของรายการตู้ปณ.

ข่าว 3 ช่อง 3SD ช่อง 28 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้านของ
รายการตู้ปณ.ข่าว 3 
2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในขั้นตอนการผลิตรายการช่วยชาวบ้านของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 
3. เพ่ือศึกษารูปแบบและการน าเสนอที่เก่ียวกับการผลิตรายการช่วยชาวบ้านของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 
4. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขในการบริหารผลิตรายการข่าวช่วยชาวบ้านของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 

นิยำมศัพท์ 
 

รายการช่วยชาวบ้าน หมายถึง รายการประเภทเล่าข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับการร้องทุกข์ การปจ้ง

เบาะแส การเตือนภัยเรื่องราวต่างๆของประชาชน และเป็นกระบอกเสียงของคนไทยให้สังคมไทยได้รับรู้ 

การบริหาร หมายถึง การวางแผน การควบคุมก ากับดูแล การจัดระบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องประสานกัน 

เพ่ือการอ านวยการและการควบคุมองค์กร 

 

การผลิตรายการโทรทัศน์ หมายถึง เป็นขั้นตอนการบริหารงานและกระบวนการผลิตรายการตั้งแต่เริ่ม

เตรียมการถ่ายท า(Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และข้ันตอนการตัดต่อตบต่างภาพ

และเสียงหลังการลงพ้ืนที่ (Post-Production) เพ่ือพร้อมส าหรับการออกอากาศ 

 

รายการข่าว หมายถึง เป็นรายการที่เสนอข่าวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมและ

บุคคลที่เป็นที่ สนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นที่การรายงาน ด้วยความรวดเร็วของข่าวสาร 

เหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในแต่ละวัน มีการรายงานสดจากผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ เข้ามายังสถานีโทรทัศน์ มี

การ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องประกอบการรายงานข่าว มีการจัดท าสกู๊ปข่าว ปัจจุบันรายการข่าวมีการพัฒนา 

แข่งขันกันสูง มาก และมีมูลค่ามหาศาล มีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมได้ตลอดเวลาจากการส่ง SMS 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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เข้าไปในรายการ เนื่องจากผู้ชมให้ความสนใจและ เพ่ือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ใน สถานการณ์นั้นมาก

ยิ่งขึ้น รายการข่าวจึงกลายเป็นรายการที่มีความส าคัญ และขยายตัวไปสู่กลุ่มผู้ชมใน สังคมเป็นอย่างยิ่ง 

วิธีกำรวิจัย 

 

ในการวิจัยเรื่องนี้ “การบริหารและการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษาเฉพาะรายการตู้ปณ.

ข่าว 3 ช่อง 3SD” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มุ่งศึกษาผลกระทบของการออกอากาศ 

“รายการช่วยชวนบ้าน” ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจ าวันทั้งในด้านการเตือนภัยที่ส่งผลทั้งด้าน

บวก และด้านลบ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการออกอากาศทางช่อง SD ทีวีดิจิตอล หมายเลขช่อง 28 

หรือ 38 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13:00น.-14:00น. โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้ 

 

1. การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ท าการวิเคราะห์บทโทรทัศน์ และสกู๊ปช่วย
ชาวบ้าน ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน จัดแบ่ง
กลุ่มเนื้อหาของรายการได้ทั้งหมด 6 ช่วง คือ ช่วงข่าวอ่านพิธีกรรายงาน ช่วงสายสดทางโทรศัพท์ ช่วงสกู๊ป
ชาวบ้านนักข่าวลงพ้ืนที่ ช่วงผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่วงทนายความ ชุมชนต้นแบบ 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์เจ้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด 
ก ากับนโยบายดูแลความรับผิดชอบรายการ รวมไปถึงทีมงานผู้ผลิต สถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 3SD 

3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory observation) เป็นการลงพื้นที่ไปกับผู้สื่อข่าว 
มีส่วนรวมในการท ากิจกรรมต่างๆ จดบันทึกเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจริง ณ สถานที่แห่งนั้น 

 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

 

ข้อสรุปที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรในขั้นตอนกำรผลิตรำยกำรช่วยชำวบ้ำนของรำยกำรตู้ปณ.ข่ำว 3 

มีดังต่อไปนี้ 
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นโยบายของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 นั้นเจ้าของบริษัทเป็นผู้ริเริ่มก าหนดเองทั้งหมดโดยไม่ข้ึนตรงกับ

นโยบายของทางช่อง 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ได้ถูกก าหนดตายตัวไม่มีกฎข้อบังคับใดๆ แต่จะเป็นการใช้

ความรับผิดชอบกับเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายในทุกชิ้นเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งระบบการ

ท างานนั้นไม่ได้ท างานเพียงแค่คนเดียวหากจุดเริ่มต้นท าได้ดีขั้นตอนต่อๆมาก็จะง่ายขึ้นจนมาถึงขั้นตอนสุดท้าย

นั้นจะมีการแก้ไขท่ีน้อยลงไปด้วย ที่นี่มีระบบที่สบายๆเป็นกันเองรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง และใช้บุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพตามความช านาญและเป็นความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ไป และในส่วนของนโยบายที่เป็น

ข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตร่วมรายการตู้ปณ.ข่าว 3 กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 องค์ประกอบด้วยกัน 

ในส่วนของพิธีกร จะต้องเป็นผู้ที่ต้องด าเนินรายการและควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบของ

รายการ เนื่องจากรายการตู้ปณ.ข่าว3 เป็นรายการสด ผู้สื่อข่าว จะเป็นผู้ท าหน้าที่ลงพ้ืนที่ท าข่าวภาคสนาม 

น ามาผลิตออกอากาศ ผู้สื่อข่าวท่านนั้นจึงต้องมีความสามารถในเชิงวาทะศิลป์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มี

จรรยาบรรณเป็นสิ่งส าคัญ คุณสมบัติที่ส าคัญของช่างภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายภาพเป็นพื้นฐานหลัก 

ถ่ายภาพสวย มีมุมมองภาพในมุมใหม่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ส่วนของเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนการ

ผลิตขั้นสุดท้าย ก่อนน างานไปออกอากาศ ต้องมีความสามารถทางด้านเทคนิคการตัดต่อ ร้อยเรียงภาพให้สื่อ

ความหมายได้ประทับใจ 

ผู้ผลิตทั้งในส่วนของโปรดิวเซอร์ บรรณาธิการ พิธีกร ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ต่างมี

ความคิดเห็นตรงกันว่า การท าหน้าที่ของทีมงานผู้ผลิตถือว่าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ือ “ช่วยชาวบ้าน” 

ในเรื่องร้องทุกข์ทุกด้าน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บรรดาผู้ใดบุญที่ร่วมบริจาค เช่น 

กลุ่มเพ่ือนเชิงชาย เป็นต้น ทั้งข้อมูล และภาพจากการสัมผัสลงพื้นที่จริง ดังนั้นในการท าหน้าที่ของผู้ผลิตทุก

คนมีความตั้งใจสูงในการท างาน ต้องหาฝ่ายที่มาตอบโจทย์ให้ได้ทุกครั้ง อาจมีบางคราวที่เราไม่สามารถ

ช่วยเหลือได้จริงๆก็ตาม ทุกครั้งที่ได้แก้ไขเรื่องร้อนใจของชาวบ้านได้ส าเร็จ ผู้ผลิตก็จะรู้สึกชื่นใจมีแรงผลักดัน

ในการท างานต่อไป  

ขั้นเตรียมการผลิตเป็นขั้นตอนการเตรียมหาข้อมูลเพ่ือน ามาผลิต “รายการช่วยชาวบ้าน” ไม่ว่าจะ

เป็นข่าวอ่าน สกู๊ปข่าว โฟนอิน แขกรับเชิญ(ชาวบ้านที่เดือนร้อนหรือหน่วยงานที่ตอบค าถามและช่วยแก้ไขใน

กรณีต่างๆ) ในช่วงเริ่มแรกรับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางที่เปิดขึ้นของสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนสายด่วนเบอร์ 02-262-3331 ตลอด 24 ชั่วโมง จดหมาย SMS โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น เบื้องต้นจะ

มีพนักงานคอยรับสาย ปลายสายจะบอกถึงเรื่องราวร้องทุกข์ หลังจากบันถึงข้อมูล ใครผู้ร้องเรียน เรื่อง
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ร้องเรียน สถานที่ เวลา วันที่ เสร็จแล้ว จึงท าการส่งข้อมูลเข้าระบบกลางของช่อง 3 ที่มีชื่อว่าระบบ 

Newsweb หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีการน าเสนอข่าวโทรทัศน์ยุคดิจิตอลของช่อง 3 ท่ามกลาง

บรรยากาศบริการสื่อประสม (Multimedia) จึงได้ก าหนดแผนงานที่จะกระตุ้นให้ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตรายการข่าว  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกท าข่าวจากเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน ผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการ

ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อถึงเวลาท าข่าวจริง โจทย์ของรายการตู้ปณ.ข่าว3 หลักๆคือ พยายามตอบประเด็นในโจทย์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว กระทบกับปัญหาของคนในสังคมเป็นวงกว้าง หรือหากเป็นของส่วนบุคคลอย่างเลี่ยง

ไม่ได้เพราะน่าสนใจสามารถท าเป็นกรณีตัวอย่างแก่คนในสังคม เช่น ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกว่า 50 

หลังคาเรือนประสบปัญหา  

ถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่เกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ ตอนนั้นให้ได้อาจเป็น

การยกเลิกการถ่ายท ารายเรื่องนั้นๆ หรือไม่น ามาออกาอากาศนั้นเอง 

 

 ข้อสรุปที่ 2 รูปแบบและกำรน ำเสนอที่เกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำรช่วยชำวบ้ำนของรำยกำรตู้ปณ.
ข่ำว 3 มีดังต่อไปนี้ 

เนื้อหาของรายการประกอบไปด้วย เรื่องราวความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจากทั่วประเทศ 

เรื่องราวการเตือนภัยจากสังคม เรื่องของการปลูกจิตส านึกของคนไทย รวมถึงส่งเสริมคนที่มีพฤติกรรมและ

ความคิดท่ีดีให้กับสังคม ซึ่งน ามาท าสกู๊ปหรือข่าวอ่านเพ่ือตีแผ่ความดีของคนดีเป็นตัวอย่างแก่สังคม เราเปิด

ด าเนินการกันมาก่อนที่รายการจะออกอากาศเรียกว่า ศูนย์รับเรื่อง ซึ่งมีเรื่องราวร้องเข้ามาถึงสองพันกว่าเรื่อง

แล้ว  ก็ต้องมีการพิจารณากันก่อนว่าเรื่องที่ได้รับมามีความถูกต้องของข้อมูลอย่างไร เป็นความเดือดร้อนแบบ

ไหน ที่เดือดร้อนเป็นวงกว้างเราก็ไปท าการช่วยเหลือก่อน” ส าหรับผู้ชมที่ต้องการติดต่อ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” 

สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส แจ้งมาจัดไป ซ่ึงสิ่งส าคัญท่ีสุดในการท าข่าวของรายการช่วยชาวบ้าน

ตู้ปณ.ข่าว3 นั้น ไม่ใช่การน าเสนอเพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่เป็นการน าเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากผู้

ร้องเรียนหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาให้เกิดข้อตกลงที่เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการ อาทิเช่น 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวง กรม หน่วยงานท้องถิ่น อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ

องค์การส่วนต าบล ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน ซึ่งรายการจะเป็นตัวกลางประสาน 
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ขั้นตอนการผลิต หลังจาก บรรณาธิการข่าว ท าการคัดเลือกเรื่องร้องทุกข์ที่น่าสนใจ ส่งต่อให้

ผู้สื่อข่าว ตรวจสอบประวัติข้อเท็จจริงของแหล่งข่าวเรียบร้อย จากนั้นจะวางแผนก าหนดการถ่ายท าล าดับคิว

ในการท างาน ด าเนินการติดต่อกับแหล่งข่าวผู้แจ้งเบาะแส หากไม่สามารถติดต่อได้ จึงน าแหล่งข่าวล าดับถัดไป

ขึ้นมาตรวจสอบเพ่ือท าการถ่ายท าสกู๊ปต่อไป เนื่องจากวันๆหนึ่งมีผู้ร้องเรียนมาเป็นจ านวนมาก รูปแบบในการ

น าเสนอของรายการตู้ปณ.ข่าว 3 จึงมีหลากหลายรูปแบบ เมื่อเดินทางไปไปถึงท่ีหมายท าสกู๊ป “ช่วยชาวบ้าน” 

เริ่มต้นขึ้น ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจะสอบถาม พูดคุยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสมจากสถานที่จริง

อีกครั้ง ผู้ร้องทุกข์มีคุณสมบัติหรือเรื่องราวสมควรจะได้รับการเผยแพร่ออกอากาศหรือไม่ หากผ่านการ

พิจารณาด้วย ตาเห็น วาจา เรื่องราว แล้ว ผู้สื่อข่าวก็จะท าการสัมภาษณ์แหล่งผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นเสียงยืนยัน

ความจริงว่าไม่ได้นั่งเทียนเขียนข่าวเองแม้แต่น้อย 

จากนั้นจึงวางแผนการถ่ายท าภาพกับช่างภาพ โดยผู้สื่อข่าวจะบอกเน้นย้ าประเด็นอีกครั้งว่าต้องการ

น าเสนอไปในทิศทางใด ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอออกมาเป็นภาพ เพ่ือให้บอกเล่าถึง

เรื่องราวได้ตรงประเด็นที่สุด จริงที่สุด เกิดความเข้าใจร่วมกันกับผู้สื่อข่าวที่ต้องท าหน้าที่เขียนบรรยาย กับ

ช่างภาพซึ่งท าหน้าที่ถ่ายท า ต้องจีโจทย์ให้ได้ว่าท าอย่างไรถึงจะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ 

เพ่ือให้ภาพที่ออกอากาศดูแล้วเกิดความสมจริง น่าเชื่อถือ ผู้ชมชมภาพแล้วเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น

อย่างดี  

มาสู่ขั้นตอนการถ่ายท า เก็บภาพบริเวณท่ีแหล่งข่าวชี้จุดความเดือดร้อน อาจจะเนื่องจากการเกิด

สภาพช ารุดทรุดโทรม พังเสียหายมีมากน้อยแค่ไหน กิจวัตรประจ าวันที่สัมพันธ์กับเรื่องร้องทุกข์ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมของตัวแหล่งข่าว สะท้อนให้เห็นถึงความยากล าบาก ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ขั้นตอน

สุดท้ายในการถ่ายท า คือ การเก็บเสียงสัมภาษณ์ สกู๊ปช่วยชาวบ้านนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวผู้สื่อข่าวเองไมได้

กระท าการนั่งเทียนเขียนขึ้นมาเองทุกอย่างล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น หากแหล่งข่าวเป็นคนต่างจังหวัด 

อาจใช้ภาษาของท้องถิ่น ท าให้ยากต่อความเข้าใจแต่เป็นความโชคดีของทีมที่มีคนหลายจังหวัดจึงสามารถ

ช่วยๆกันแปลไปได้จนเสร็จ 

รูปแบบการน าเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่จดจ าของผู้ชมของรายการ ตู้ปณ.ข่าว 3 เนื่องจาก

รายการช่วยชาวบ้านไม่ได้มีแค่ช่อง 3 เท่านั้น การท าให้แตกต่างและน่าสนใจเป็นสิ่งส าคัญ สกู๊ปตู้ปณ.จะต้องมี

ความต่างเพ่ือดึงดูคนดูให้สนใจ แต่จริงๆแล้วรายการช่วยชาวบ้านแบบนี้ไม่ต้องท าอะไรมาก เพราะคนดูก็ตาม

เรามาเพราะมีเรื่องเดือดร้อนอยู่แล้ว 
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ขั้นตอนหลังการผลิตเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนออกอากาศ คือ ขั้นตอนของการตัดต่อ ผู้สื่อข่าวลง

เสียงแล้วน าที่อัดเสียงบรรยายบทความ ช่างภาพลงภาพในคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตัดต่อ จากนั้นผู้สื่อข่าว

ท าการคัดเลือกภาพและเสียงสัมภาษณ์ที่ต้องการหลักๆไว้หลังจากนั้นบอกเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ท าการตัดต่อให้

ออกมาเป็นสกู๊ปข่าวพร้อมออกอากาศ วิธีการน าเสนอของตู้ปณ. ข่าว3 หน้าที่ของตัดต่อ จะมีการ ตัดต่อ

ออกมาให้มีความน่าสนใจ เช่น สกู๊ป จะมีการใส่เทคนิคการตัดต่อเข้าไป มีการใส่เพลง sound effect เข้าไป

ในสกู๊ป ตัดภาพ เรียงล าดับภาพให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม  

 

ข้อสรุปที่ 3 ปัจจัยท้ังภำยในและภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อกำรบริหำรกำรผลิตรำยกำรช่วย
ชำวบ้ำนของรำยกำรตู้ปณ.ข่ำว 3 มีดังต่อไปนี้ 

ส าหรับปัจจัยภายในเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารองค์การหนึ่งๆ ปัจจัยภายในองค์การถือว่ามี

ความส าคัญอย่างในการก าหนดทิศทางการท างานและผลิตผลผลิตขององค์การ ส าหรับรายการช่วยชาวบ้าน

ของตู้ปณ.ข่าว 3 ปัจจัยภายในส าคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 

เนื่องจากเป็นองค์กรเล็กๆในการบริหารงานองค์การนั้นรายการช่วยชาวบ้านตู้ปณข่าว 3 นโยบาย

แผนการจัดการทุกอย่างสิทธิขาดท่ีเจ้าของรายการแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากองค์กรเป็นบริษัทรับจ้างผลิตให้กับ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงไม่ได้ขึ้นตรงกับนโยบายของช่อง แต่มีการตกลงเรื่องของรูปแบบการน าเสนอ

ระหว่างกันเท่านั้น  

การก าหนดโครงสร้าง ก าหนดลักษณะงาน (Job description) โครงสร้างก าหนดบทบาทหน้าที่

โครงสร้างก าหนดกลไก และการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อมาประกอบกับทิศทางของ

แนวนโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานในระดับของฝ่ายปฏิบัติ ดังนั้นโครงสร้างที่ผิดพลาดจะก าหนดเป้าหมาย

องค์กรที่ผิดพลาด โครงสร้างที่ผิดพลาดจะก าหนดลักษณะงาน (job description) ที่ผิดพลาดด้วย ในฐานะ

องค์การสื่อสารมวลชน โครงสร้างการบริหารงานนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสะท้อนออกมาทางด้านเนื้อหารายการ

ด้วย กล่าวคือ หากโครงสร้างการบริหารมีประสิทธิภาพสามารถท าให้คนท างานในองค์การถือคุณค่าสื่อ

สาธารณะ ผลผลิตซึ่งหมายถึงรายการโทรทัศน์ที่ออกมาก็จะมีกลิ่นอายของสื่อสาธารณะอย่างเห็นได้ชัด 

2. ด้านบุคลากร 
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ปัจจัยภายในด้านบุคลากรนั้นนับเป็นปัจจัยและเป็นปัญหาส าคัญของทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 

3 ที่ส่งผลและประสบอยู่นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานองค์การสมัยใหม่ บุคลาการในฐานะ

ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความส าคัญและส่งอิทธิพลต่อการด าเนินงานอย่างมากจึงต้องพยายามใช้ประโยชน์ให้

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด 

- การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS - Performance Management System) 
การที่องค์กรมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การบริหารผลงาน ท าให้บุคลากรท างาน
อย่างมีเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร และท าให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Competency) และ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย ปรึกษาหารือ 
และประเมินผลร่วมกันพร้อมกับการใช้รูปแบบประเมินผลรอบด้าน 360 องศา 

- องค์การจึงมีการประเมินค่างานทุกต าแหน่งงานจัดโครงสร้างระดับต าแหน่งงาน และ
โครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้เหมาะสมและมีความเป็นธรรมมากข้ึน จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัด
กระบวนการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนระดับ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สู่ระบบบริหารผลงาน ซึ่ง
ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย และเป็นเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ใหญ่ขององค์กร นอกจากนี้ยังเน้นการดูแลสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้างหลักประกันที่พนักงานอุ่นใจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

3. ด้านเทคโนโลยี 

ส าหรับรายการตู้ปณ.ข่าว 3 เจ้าของบริษัทมองว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่พัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่ไหยดุ

ยั้ง เพราะฉะนั้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ใช่ว่าจะซื้อตามกระแส

ตลอดเวลา ต้องลองชั่งน้ าหนักดูก่อนว่าสิ่งไหนควรซื้อใหม่หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้เนื่องจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ของรายการตู้ปณ.ข่าวก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นช่องถามอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้ชมสามารถ

เข้าถึงรายการได้อย่างง่ายมากข้ึน เช่น การอัพเดทรายการย้อนหลัง เป็นต้น ต้องยอมรับว่าสังคมในปัจจุบัน

ผู้ชมเริ่มดูรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกซ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่โทรทัศน์ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต เป็นต้น ดังนั้นท าให้

สามารถวัดเรตติ้งได้บางส่วน และการมีแฟนเพจท าให้ผู้ชมสามารถแชร์ลิ้งรายการให้เป็นที่รู้ยังในหมู่เพ่ือนอีก

ด้วย นับว่าเป็นการเผยแพร่ได้ดีอีกทางหนึ่ง 
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ส่วนปัจจัยภายนอกในการบริหารงานองค์กรหนึ่ง ๆ นั้น ปัจจัยแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนา

องค์กรมาก นอกเหนือจากปัจจัยแวดล้อมภายในที่มีผลต่อองค์กรแล้ว ปัจจัยแวดล้อมภายนอกยังเป็นอีกส่วน

หนึ่ง ส าหรับปัจจัยแวดล้อมภายนอกของรายการช่วยชาวบ้านของตู้ปณ.ข่าว 3 มีดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการเมืองและรัฐบาล 
รายการตู้ปณ.ข่าว 3 วัตถุประสงค์หลักของรายการคือการช่วยเหลือชาวบ้านที่ส่งเรื่องร้องทุกข์เข้า

มาให้ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น โดยมุ่งด าเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องราวของผู้ร้องทุกข์อาจท าให้เห็นได้ว่าเศรษฐกิจในขณะนั้นก าลังอยู่ในสภาวะใด 

3. ด้านสังคมและผู้สนับสนุน 
เนื่องจากรายข่าวช่วยชาวบ้านของตู้ปณ.ข่าว 3 นั้นเป็นรายการช่วยเหลือสังคมจึงท าให้มีทั้งผู้ใจบุญ 

ที่คอยร่วมบริจาค หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาช่วยชี้แจ้งประเด็นที่เป็นปัญหาต่างๆของผ้ร้อง

ทุกข์ในรายการ ซึ่งท าให้ทราบว่าผู้ใจบุญในประเทศไทยมีไม่น้อย 

4. ด้านตลาดคู่แข่งขัน 
การเก็บข้อมูลของคู่แข่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพราะรายการตู้ปณ.ข่าว 3 มีความเชื่อว่า เนื้อหาสาระของ

ข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ได้มาแบบเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นการสร้างเอกลักษณ์ให้เหนือคู่แข็งจึงเป็นส่วนที่ส าคัญ

มากที่สุด สร้างจุดต่างให้จดจ า 

5. ด้านความต้องการของผู้ชม 
ผู้ชมรายการแน่นอนว่าจะได้รับสารประโยชน์กันไปอย่างท่วมท้น เพราะรายการมีเนื้อหาการ

น าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบ และเป็นหารเล่าข่าวให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่ผู้ชม เช่น เตอืนภัย สาธารณูปโภค 

ชุมชนต้นแบบ The Hero(คนท าดี) กฎหมายต่างๆ เป็นต้น 

 

ข้อสรุปที่ 4 ปัญหำอุปสรรคและกำรแก้ไขในกำรบริหำรผลิตรำยกำรข่ำวช่วยชำวบ้ำนของ
รำยกำรตู้ปณ.ข่ำว 3 มีดังต่อไปนี้ 
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- ประสบการณ์ เช่น ส่วนมากทีมยังใหม่ ประสบการณ์ ไหวพริบ สิ่งที่โปรดิวเซอร์ก าหนดไปแบบ
หนึ่งแต่ผู้สื่อข่าวเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งก็มี วิธีการแก้ไข ถ้าหากโปรดิวเซอร์อยู่หน้างานด้วยได้ยินเราก็ช่วยเขาเลย 
แต่ถ้าหากผู้สื่อข่าวอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างใน ถ้าได้มายังไงก็ต้องแค่นั้นค่อยก็คือปรับเอาในขั้นตอนสุดท้าย และ
ในรอบหน้ามีการปรีฟงานกันออกไปท าหากผู้สื่อข่าวไม่เข้าใจอย่างลึกซึ่งท าได้เพียงผิวเผิญก็จะท าให้ขาด
ประเด็นส าคัญต่างๆ 

- การสื่อสารผิดประเด็น เช่น บอกให้เก็บตรงนี้มา ช่างภาพบอกยังไม่ได้เก็บซึ่งบางครั้งแต่อย่างของ
พ่ีจะไม่โทษช่างภาพมากนักอาจเป็นที่เราเองสื่อสารให้เขาไม่เข้าใจเองอ แก้ไข คือถ้าอย่างถ่ายพลาดมาตรงเปิด
หน้าก็ใช้วิธีการตัดทิ้งไป น าบทมาแก้ไขใหม่ 

- เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ไวเลส กล้อง ไมค์ ขาตั้งกล้อง ไฟ 
โดยนโยบายของเจ้าของบริษัทนั้น อุปกรณ์ต้องพัฒนาแต่ก็ใช้ว่าจะพัฒนาตามตลาดเวลาได้ เพราะโซเชี่ยล
ปัจจุบันพัฒนากันแทบจะทุกวัน เราจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มก าลังที่สุด 
หากถึงวันที่แม้แต่ เลนเดอร์ช้า กระตุกจนท างานล าบากก็ถึงเวลาที่จะซื้อใหม่ แต่ไม่ใช่เอะอะซื้อตลอด 

- จ านวนทีมท่ีน้อย ท าให้ไม่สามารถท าเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งเข้ามาได้อย่างทั่วถึง เพราะมีจ านวนมาก
ต่อวัน 

- เนื่องจากเป็นบริษัทรับจ้างผลิตของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงท าให้เป็นเพียงองค์กรเล็กที่
ไม่มีสวัสดิการให้ นั้นหมายถึงความมั่นคงก็จะมีน้อยตามไปด้วย 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพบว่า ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

และ รายการข่าว “ช่วยชาวบ้าน” จะเห็นได้ว่าทุกๆบุคลากรมีความส าคัญไปตามต าแหน่งที่ตนช านาญ ซึ่งมี

ความส าคัญในทุกๆส่วน รูปแบบการน าเสนอสิ่งส าคัญคือการสร้างเอกลักษณ์ให้จดจ า ส่วนปัจจัยภายในมี

ผลกระทบต่อทีมงานมากกว่าปัจจัยภายนอก ปัญหาและอุปสรรค เช่น ทีมน้อย จึงท าให้ไม่สามารถท าข่าวได้

อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการช่วยชาวบ้าน : กรณีศึกษารายการตู้ปณ.ข่าว 3” ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอและจากการศึกษา ดังนี้ 

1. รายการตู้ปณ.ข่าว 3 นับว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่ตอนแรกท าแค่สกู๊ปออกอากาศ แต่ตอนนี้มีการ
พัฒนาในรูปแบบการรับเรื่องที่มากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ หรือเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินมาตอบ
ค าถามและช่วยเร่งแก้ไขปัญหาในรายการ เป็นเรื่องดี 
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2. เนื่องจากทีมงานที่มีน้อยท าให้ไม่สามารถท าข่าวได้อย่างทั่วถึง การเพ่ิมทีมน่าจะท าให้ตอบโจทย์สัหรับเรื่อง
ร้องทุกข์ได้มากยิ่งข้ึน 
3. น่าจะเพ่ิมช่วงเวลาการออกอากาศหรือรูปแบบในรายการเรื่องของการติดตาม สกู๊ปหรือข่าวที่ร้องเรียน
มายังตู้ปณ.ข่าว 3 มีสภาพเป็นอย่างไรดีขึ้น หรือยังไมได้รับการแก้ไข 
 

รำยกำรอ้ำงอิง 

หนังสือภำษำไทย 

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร โกศล สงเนียม. การบริหารงานสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์

แอนด์พรินติ้ง, 2551 

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร โกศล สงเนียม. การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์
ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2551 

วิทยำนิพนธ์ 
ศิวพงษ์ เหมือนพะวงศ์. 2552. "การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการข่าวช่วยชาวบ้าน ทางสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์. 2551. รายการสารคดีเชิงข่าว “สกู๊ปชีวิต” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

และผลที่มีต่อผู้ด้อยโอกาส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศษสตร์ธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โกศล สงเนียม. 2546. การบริหารรายการโทรทัศน์เชิงยุทธ์  ศึกษาเฉพาะกรณี  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 

อ.ส.ม.ท. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดนัยนพ เกราะทอง. 2544. กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.

ส.ม.ท. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 16 
 

วรรณรัตน์ นาที. 2545. กระบวนการรายงานสดของข่าวโทรทัศน์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุภาภรณ์ ริ้วเลิศธรรม. 2544. พัฒนาการการน าเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

อ.ส.ม.ท. (2529-2542). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาชาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

สรชัย กมลลิ้มสกุล. 2546. การใช้สารสนเทศจากส านักข่าวและอินเทอร์เน็ตเพ่ือการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาชาวิชาการสื่อสารมวลชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปุญณิศา สุวรรณภาษิต. 2548. ได้ศึกษาการสร้างความหมายในรายการสารคดีเชิงข่าวแบบแอบถ่าย กรณี

เฉพาะการแอบอ้างและการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา  

วรทัศน์ ประกอบทอง. 2549. การวิเคราะห์การด าเนินงานและปฏิบัติงานทางเทคนิคของผู้สนับสนุนการผลิต.

รายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์. (2541). การส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการเรดิโอ โนพร็อบเบล็มส

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม 88.0 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในเขต

กรุงเทพมหานคร /ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ออนไลน์ 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์, นิคม  ทาแดง และไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ .ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา . [ออนไลน์]. เข้าถึง

ได้จาก : http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter9-3.html 

เอกสำรอ่ืนๆ 

สฐิตา เรืองรองหิรัญญา. 2554. การบริหารงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ทวิตเตอร์” ของเครือเนชั่น. 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.สาขาวิชาการ

บริหารสื่อสารมวลชน 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C3%B7%D1%C8%B9%EC%20%BB%C3%D0%A1%CD%BA%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter9-3.html


 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 17 
 

 


