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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเองทั้งในด้านของ
นโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิง โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) การรวบรวมเอกสาร (documentary analysis) และการสังเกตการณ์ (observation) 
โดยมุ่งศึกษารายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แก่
รายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ได้แก่ รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ได้แก่ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์ไนฟ์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และคุยโขมง
บันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 
และข่าวศิลปะ-บันเทิง ในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (digital TV) 

ผลการศึกษาพบว่านโยบายและกลยุทธ์การผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
ที่บริหารงานแบบเอกชน คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
สถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ คือ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีโทรทัศน์ที่บริหารงาน
แบบราชการ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบโทรทัศน์
สาธารณะ คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านรูปแบบและเนื้อหา
รายการอันเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการสร้างความได้เปรียบในการ
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แข่งขันท่ีแตกต่างกันอันแปลงมาจากกรอบนโยบายหลักขององค์กรว่าต้องการแสวงหาผลก าไรในการ
ประกอบกิจการหรือไม่แสวงหาผลก าไรในการประกอบกิจการ ถึงแม้ว่ารายการข่าวบันเทิงทุกรายการ
จะไม่มีนโยบายในการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่ก็สามารถ
บริหารจัดการรายการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในกระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิงถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากในแต่ละ
ขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (pre-production) ขั้นตอนการผลิต (production) และ
ขั้นตอนหลังการผลิต (post-production) ที่ทุกรายการจะใช้บุคลากรจ านวนมากจากหลากหลายฝ่าย
ที่ไม่ใช่แค่กองบรรณาธิการประจ าโต๊ะข่าวบันเทิง ทว่าแต่ละรายการจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
เพ่ือสร้างความโดดเด่นของรายการและความได้เปรียบในการแข่งขัน รายการข่าวบันเทิงจึงมุ่งสร้าง
ความแตกต่างเป็นหลัก การบริหารรายการข่าวบันเทิงจึงมุ่งใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
(differentiation strategy) เป็นส าคัญ แม้กระทั่งในรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ช่อง
เดียวกันก็ยังเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness)  

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงมีทั้งสิ้น 6 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้าน
นโยบายสถานี 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร 4) ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน 5) ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร/ผู้ชม และ 6) ปัจจัยด้านเรตติ้ง โดยเฉพาะปัจจัยด้านเรตติ้งที่แม้สถานี 
โทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งแสวงผลก าไรก็ยังคงให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านนี้ 

 
ค าส าคัญ: การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์, รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง,  
 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง, กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ABSTRACT 
 

The research, entitled “The Administration of the Production of 
Entertainment News Programs Produced by TV Stations” aims to study the 
administration of entertainment news programs production, which its programs are 
produced by TV stations, both in terms of the TV channel's policies, strategies and 
factors that affect the administration of entertainment news production and 
presentation. The methodology of qualitative research, in-depth interviews, 
documentary analysis and observation is employed in this research.  The research 
focuses on the study of entertainment news programs which was produced by TV 
stations, namely Thailand Colour Television Channel 3, which includes programs of 
Season Banthoeng, Tokhao Banthoeng and Khropkhrua Banthoeng session in Roeng 
Lao Chao Nee morning news program; Royal Thai Army Channel 7, which includes 
programs of Senthang Banthoeng, Thiang Banthoeng and Khan Pak; Modern Nine 
Television, which includes programs of Nine Entertain, Nine Enter Nightlife, Nine 
Entertain Sudsapda and Khui Khamong Banthoeng session in Khui Khamong morning 
news program; The National Broadcasting Services of Thailand, which includes art, 
culture and entertainment news in evening news program; and Thai PBS which 
includes Thai Banthoeng session in evening news program, and art and entertainment 
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news. The scope of the study emphasizes on the programs prior to the transition to 
digital TV. 

According to the findings, the policies and strategies of the production 
and presentation of entertainment news adopted by these television stations are 
apparently different.In other words, the TV stations which operate as private station 
are Royal Thai Army Channel 7 and Thailand Colour Television Channel 3. The TV 
station which operate as state enterprise is Modern Nine Television. The station 
which operates as civil service is The National Broadcasting Services of Thailand. 
Lastly, the station which operates as public TV station is Thai PBS. The obvious 
differences lie in the format, and content of the programs due to the adoption of the 
strategies to make difference and to gain advantage among competitors, which are 
derived from the organization’s main policy framework of whether to become profit-
seeking or non-profit-seeking business. Although written policies of how to produce 
and present entertainment news are not existing in all entertainment news programs, 
the programs are managed and administered somewhat effectively and efficiently.  

Even though the process of entertainment news production entirely 
share the close similarity in the stage of pre-production, production and post 
production, which each stage requires cooperation from both editorial boards of the 
entertainment news service and personnel from various faction, each program 
implements differentiation strategy to make distinctiveness of the programs and 
enhance competitiveness. Entertainment news programs therefore aim mainly at 
making differences. Accordingly, the administration of entertainment news program 
aims significantly at differentiation strategy even in different entertainment news 
programs of the same channel in order to improve competitiveness. 

Six factors which influence the production and presentation of 
entertainment news are 1) station policies 2) economic factors, 3) personnel 4) 
competitors 5) involvement of the recipients/audiences and 6) rating, which is in 
particular prioritized by even non-profit-seeking TV stations.  

 
Keywords: TV Program Production, Entertainment News Program Produced by TV 

Station,  Differentiation Strategy, Strategy for Competitive Advantage 
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 1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

รายการที่สถานี โทรทัศน์น ามาออกอากาศมาจากหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ผลิตรายการเอง การจ้างบริษัทภายนอกผลิตรายการ การแบ่งเช่าเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนิน
รายการแทน การซื้อลิขสิทธิ์รายการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ และสถานีโทรทัศน์แม่ข่ายหรือ
บริษัทในเครือเป็นผู้จัดส่งรายการให้ (ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2558, น. 380-383) ซึ่งรายการข่าว 
มักเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์นิยมเป็นผู้ผลิตเองเพราะสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับองค์กร 
สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งจึงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรายการข่าวให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือจะตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด 

สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งต่างผลิตรายการข่าวมากขึ้นเพ่ือจะได้ “ไม่ตกข่าว” จากเดิมมีแค่
รายการข่าวภาคค่ าก็กลายมามีข่าวทุกต้นชั่วโมง มีรายการวิเคราะห์ข่าวและเล่าข่าวเกิดขึ้นมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง ซึ่งความส าเร็จของการน าเสนอ
รายการข่าวมักขึ้นอยู่ที่ความรวดเร็ว การเจาะลึก ความถูกต้องเที่ยงตรง และความเป็นกลางในการ
น าเสนอ รวมถึงบุคลากรที่น าเสนอข่าวก็ถือเป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จของการรายงานข่าว  
(กมลรัฐ อินทรทัศน์ และกรรพุม บุญทวี, 2558, น. 1-19) โดยการคัดเลือกข่าวเพ่ือน าเสนอแบ่งเป็น 
2 ประเภท  คือ  ข่าวหนัก (hard news) ได้แก่ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และข่าวเบา (soft news) 
ได้แก่ข่าวเหตุการณ์ในสังคมประจ าวัน วัฒนธรรม ศิลปะ กิจกรรมตามเทศกาลกีฬา และบันเทิง 

ข่าวไม่ใช่เพียงการรายงานเหตุการณ์หรือการสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญหรือ
น่าสนใจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพ่ือให้ผู้รับสารได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือความเป็นไปใน
สังคมเรื่องต่างๆ เท่านั้น ทว่าในเชิงธุรกิจข่าวยังมีสถานะเป็นสินค้า(product/commodity) ที่ถูกซื้อ
ขายเพ่ือท าก าไรให้กับองค์กรผู้ผลิตข่าวด้วยโดยการขายเวลาโฆษณาให้เจ้าของสินค้า (กรรณิกา  
รุ่งเจริญพงษ์, 2558, น. 428-429) ยิ่งมีผู้ชมติดตามรายการหรือรายการได้รับความนิยมมากเท่าไร
รายได้จากการขายเวลาโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนรายการก็มากขึ้นเท่านั้นโดยรายการข่าวบันเทิง
สามารถขายเวลาโฆษณาให้กับเจ้าของสินค้าหรือผู้สนับสนุนรายการได้มากเนื่องจากเป็นที่นิยมของ
ผู้ชมที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิง ศิลปิน ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่
สนใจของสังคม รายการข่าวบันเทิงจึงปรากฏอยู่ในผังรายการของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งท่ีเป็นประเภทรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองและแบ่งเช่าเวลาให้บริษัทอ่ืนผลิต 

เส้นทางข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
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จากยุคแรกที่รายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไม่ได้มีรูปแบบการน าเสนอรายการที่ชัดเจน 
ดังปัจจุบัน หากแต่น าเสนอในลักษณะของข่าวบุคคล ดารา คนในวงการบันเทิงที่เป็นที่สนใจเท่านั้น 
กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้บริหารบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ในขณะนั้นได้บุกเบิกการน าเสนอข่าวบันเทิงโทรทัศน์ให้มีรูปแบบเฉพาะ ในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2527 บริษัทแปซิฟิคฯ ในฐานะผู้ผลิตข่าวได้ปรับปรุงข่าวภาคค่ าของช่อง 9 อสมท ตาม
แนวคิดที่ต้องการให้มีความหลากหลายในการน าเสนอข่าวทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ท่องเที่ยว กีฬา พยากรณ์อากาศ รวมถึงข่าวเบา(soft news) ด้วย จึงได้ให้ฝ่ายข่าวผลิตข่าวบันเทิงไว้
ในรายการข่าวภาคค่ าโดยน าเสนอต่อจากข่าวกีฬาในรูปแบบที่ไม่มีผู้ด าเนินรายการ มีผู้ประกาศข่าว
เป็นผู้อ่านข่าวบันเทิง และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนโดยใช้ชื่อช่วงข่าวบันเทิงเป็น “รายงานศิลปะ วัฒนธรรม 
บันเทิง สังคม” มีรูปแบบการน าเสนอเป็นการบรรยายประกอบภาพข่าว บางวันมีสัมภาษณ์เหมือนกับ
รายการข่าวทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 บริษัทแปซิฟิคฯ ย้ายมาเป็นคู่สัญญาผลิตรายการข่าวให้กับ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยซื้อข่าวจากส านักข่าว CNN มาน าเสนอเป็นครั้งแรก และ
ผลิตรายการข่าวบันเทิงแบบใหม่ที่มีรูปแบบชัดเจนเหมือนกับข่าวประเภทอ่ืน โดยมีศศิธร ลิ้มศรีมณี 
เป็นผู้อ่านข่าว มีความยาว 5 นาที น าเสนอเรื่องราวในแวดวงบันเทิง ภาพยนตร์ ละคร ศิลปะ 
วัฒนธรรม โขน ลิเก รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงฮอลลีวูดที่เปน็ข่าวบันเทิงของ CNN 

ในเวลาต่อมาสถานีโทรทัศน์อื่นๆ ก็ได้เริ่มผลิตรายการข่าวบันเทิงของตนขึ้นมาบ้าง จาก
ยุคแรกทีข่่าวบันเทิงที่ส่วนใหญ่ออกอากาศในช่วงเวลาค่ าท าหน้าที่แค่รายงานข้อมูลข่าวสารในแวดวง
บันเทิงเท่านั้นก็ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2533 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ผลิต
รายการข่าวบันเทิงอย่างจริงจังมากขึ้นคือ รายการ “ประมวลข่าวบันเทิง” ซึ่งอยู่ในช่วงข่าวภาคค่ า 
รูปแบบรายการเป็นลักษณะภาพข่าวประกอบค าบรรยายไม่มีผู้ด าเนินรายการ ออกอากาศเฉพาะวัน
เสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับละคร ภาพยนตร์ ละครเวที ดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมดารานักแสดงหน้าใหม่โดยเฉพาะจากสถาบันศิลปการแสดงของสถานี และ
ตอบจดหมายผู้ชมทางบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการปรับรูปแบบรายการใหม่โดยใช้ชื่อรายการว่า 
“สีสันบันเทิง” ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ และ “สีสันวันหยุด” ที่ออกอากาศในวันเสาร์-อาทิตย์ 
ก่อนต่อมาจะยุบรายการเหลือเพียง “สีสันบันเทิง” ที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวัน โดยมุ่งเน้น
เรื่องราวในวงการบันเทิงและกิจกรรมของทางสถานีเป็นหลัก 

ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2536 ทางสถานีได้ขายเวลาให้กับ
บริษัทกันตนา กรุ๊ป จ ากัด ผลิตรายการข่าวบันเทิงชื่อ “เปิดโลกบันเทิง” รายงานความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวงการบันเทิงโดยทั่วไป ก่อนจะเลิกรายการเมื่อหมดสัญญาผลิตกับทางสถานี ต่อมาบริษัท
มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เป็นผู้เช่าเวลาเพ่ือผลิตรายการข่าวบันเทิงในชื่อว่า “ท่องโลกมายา” 
แต่ก็ผลิตรายการออกอากาศได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นก็ต้องเลิกเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจเพราะไม่
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สามารถขายโฆษณาในช่วงข่าวได้ ท าให้ต้องคืนเวลาช่วงข่าวกับทางสถานี จากนั้นฝ่ายข่าวของสถานี
ได้ผลิตรายการข่าวบันเทิงขึ้นเองในชื่อ "ท่องโลกบันเทิง”ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นรายการ “Hollywood Report” 
น าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงฮอลลีวู้ดทั้งหมด 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในยุคเริ่มแรกข่าวบันเทิงเป็นเพียงแค่ข่าวแทรกใน
รายการข่าวประจ าวัน มีความยาว 2 นาที ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 จึงผลิตเป็นรายการ “ข่าวบันเทิง 7 สี” 
ออกอากาศในช่วงข่าวภาคกลางวัน ที่นอกจากน าเสนอข่าวบันเทิงทั่วไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศแล้ว ยังมุ่งน าเสนอกิจกรรมเบื้องหลังกองถ่ายละครของสถานีและกิจกรรมยามว่างหรือ
งานอดิเรกของดารานักแสดงในสังกัดด้วย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวข่าวบางส่วนได้ถูกน าไปออกอากาศ
ในช่วงข่าวประจ าวันด้วย จึงเกิดปัญหาการน าเสนอข่าวซ้ าซ้อน ก่อนที่ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ถอด
รายการ “ข่าวบันเทิง 7 สี” ออกจากผังรายการ และเพ่ิมช่วงเวลาใหม่ให้กับรายการข่าวบันเทิงโดย
น าเสนอในช่วงข่าวภาคค่ าในชื่อรายการ “เส้นทางบันเทิง”ทีน่ าเสนอมาถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นยังมีรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ไม่ได้ผลิตเอง แต่ให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้
เช่าเวลาเพ่ือผลิตรายการข่าวบันเทิง ดังสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท ที่แต่เดิมไม่มีนโยบาย
การผลิตรายการข่าวบันเทิงเองเนื่องจากมุ่งผลิตข่าวการเมืองและเศรษฐกิจเป็นหลักก็ได้ให้บริษัทควีนเวย์ 
จ ากัด เช่าเวลาผลิตรายการข่าวบันเทิงในชื่อว่า “โชว์ไทม์บายศศิธร” น าเสนอเรื่องราวในแวดวงบันเทิง
ทั่วไปทั้งด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ละครเวที ดาราและบุคคลในวงการบันเทิงโดยไม่ได้น าเสนอข่าว
ละครและรายการของสถานีเนื่องจากช่อง 9 ไมค่่อยมีละคร อีกท้ังการเป็นบริษัทเอกชนที่เช่าเวลาผลิต
รายการข่าวบันเทิงก็ท าให้ไม่ต้องท าหน้าที่เป็นช่องทางในการส่งเสริมรายการของสถานีแต่อย่างใด 
รายการโชว์ไทม์บายศศิธรมีอิสระในการน าเสนอข่าวบันเทิง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหารายได้จาก
ผู้สนับสนุนรายการเอง รายการนี้จึงมีเนื้อหาข่าวบันเทิงในเชิงธุรกิจ มีโฆษณา และบางครั้งข่าวที่
น าเสนอคือข่าวของผู้สนับสนุนรายการ ทั้งนี้รายการโชว์ไทม์บายศศิธรนับเป็นต้นแบบรายการข่าว
บันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ไม่ได้เป็นเจ้าของรายการ เป็นธุรกิจข่าวบันเทิงที่ไม่ได้สนับสนุนรายการของ
สถานี จนเมื่อสถานีปรับผังรายการใหม่ก็ท าให้รายการนี้ถูกถอดออกจากผังรายการในที่สุด 

รายการข่าวบันเทิงมีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรายการข่าวบันเทิงที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตเองเนื่องจากต้องลงทุนทรัพยากรด้านต่างๆ ในการผลิตจ านวนมาก แต่ละสถานี 
จึงพยายามสร้างความแตกต่างทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการ พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ หรือผู้ประกาศ 
เพ่ือจะท าให้รายการข่าวบันเทิงของสถานีตนเองไม่เพียงโดดเด่นเหนือรายการของคู่แข่งแต่ยังสามารถ
สร้างความบันเทิงควบคู่ไปกับความน่าเชื่อถือแก่ผู้ชมด้วยข่าวบันเทิงมีคุณค่าในการสร้างความบันเทิง 
(entertainment value) ดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้คอยติดตามรับชมเป็นประจ าได้เพราะสามารถ
ช่วยให้หลีกหนีความกดดันในชีวิตประจ าวันด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงความตึงเครียดจาก
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การรับชมข่าวหนัก โดยข่าวบันเทิงใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบเดียวกับข่าวทั่วไปตั้งแต่รูปแบบและ
องค์ประกอบข่าว เน้นการน าเสนอเรื่องราวที่เข้าใจง่ายผ่านรูปแบบและเนื้อหาที่ตื่นเต้นเร้าใจกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงลีลาและบุคลิกของพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ ทั้งนี้ถึงแม้เอกลั กษณ์ของ 
ข่าวบันเทิงจะค่อนข้างแตกต่างจากข่าวประเภทอ่ืนๆ แต่ก็ยังคงต้องน าเสนอเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นานนัก
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเหมือนกับกับข่าวทั่วไป 

ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าจากเดิมข่าวบันเทิงโทรทัศน์ถูกรวมอยู่ในช่วงข่าวปกติ (news 
bulletin) มีรูปแบบเป็นข่าวอ่านเหมือนข่าวหลักทั่วไปน าเสนอข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดงและ
กิจกรรมบันเทิงต่างๆ ไม่ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและมีจ านวนข่าวน้อยชิ้นในแต่ละวันบางวันแค่  
1-2 ข่าว หรือบางวันไม่มีข่าวออกอากาศเลย ก่อนที่ต่อมาข่าวบันเทิงจะแยกตัวออกมาเป็นรายการ
ข่าวเฉพาะด้านทั้งแบบสถานีโทรทัศน์ผลิตเองและบริษัทอ่ืนผลิตแล้วเช่าเวลาออกอากาศปัจจุบันข่าว
บันเทิงโทรทัศน์มีการแข่งขันสูงมากทั้งจากสื่อโทรทัศน์ด้วยกันเองและแข่งกับสื่ออ่ืนๆทั้งหนังสือพิมพ์
บันเทิง นิตยสารซุบซิบดารา วิทยุคลื่นบันเทิง และสื่อออนไลน์ดังนั้นเมื่อมีเวลาออกอากาศมากขึ้นและ
มีคู่แข่งขันมากขึ้นผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงจึงพยายามพัฒนาและปรับปรุงรายการให้มีสีสันน่าสนใจ
เพ่ือดึงดูดผู้ชมให้มากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรู้ทั้งเรื่องของดารานักแสดงที่ชื่นชอบ
กิจกรรมบันเทิงต่างๆในแวดดวงภาพยนตร์ ดนตรี ละครเวที แฟชั่น และนิทรรศการรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและต่างประเทศที่ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและจรรโลงจิตใจให้สูงขึ้น 

ตลาดการแข่งขันรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
การผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์โดยยึดหลักการบริหารงานโทรทัศน์ส าคัญมาก

เพราะจะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างรายการข่าวบันเทิงในสถานีเดียวกันและสถานีคู่แข่ง
ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งต่างแข่งขันกันพัฒนารายการข่าวบันเทิงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ชมสูงสุดข่าวบันเทิงได้เปลี่ยนจากการเป็นแค่ข่าวย่อยมาเป็นข่าวหลักและถูกน าเสนอใน
รูปแบบทีห่ลากหลายและออกอากาศในช่วงเวลายอดนิยม (primetime) ก่อนหรือหลังข่าวประจ าวัน
ของแต่ละสถานี หรือน าเสนอเป็นข่าวบันเทิงช่วงใดช่วงหนึ่งในรายการข่าวประจ าวัน 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนมุ่งแสวงหาก าไร
ได้ขยายเวลารายการข่าวบันเทิงให้ครอบคลุมทั้งวัน จากเดิมในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ ามีรายการ 
“สีสันบันเทิง”ที่แยกออกจากข่าวภาคหลักน าเสนอเนื้อหาส่งเสริมรายการ ละคร และดารานักแสดง
ในสังกัดโดยเฉพาะ และช่วงเวลากลางวันมีรายการ “โต๊ะข่าวบันเทิง” ที่ได้เวลาออกอากาศ 30 นาที
โดยแทรกอยู่ในข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทีเ่ป็นข่าวภาคหลักของสถานี และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 ได้น าเสนอข่าวบันเทิงในช่วงเวลาเช้าชื่อ “ครอบครัวบันเทิง” ที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้ โดยมีดารานักแสดง   เช่น  พรชิตา ณ สงขลา, รินลณี ศรีเพ็ญ, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, 
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โก๊ะตี๋ อารามบอย หมุนเวียนกันมาจัดรายการทุกวันจันทร์-ศุกร์ร่วมกับผู้ด าเนินรายการหลักคือ  
สรยุทธ สุทัศนะจินดา และพิชญทัฒน์ จันทร์พุฒ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนนอกจากจะมีรายการ 
“เส้นทางบันเทิง” และ “เที่ยงบันเทิง” ที่ออกอากาศในช่วงเวลาค่ าและกลางวันตามล าดับท าหน้าที่
น าเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับละคร เบื้องหลังการถ่ายท าละคร ดารานักแสดง รายการ และ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานีโดยมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและนักแสดงในสังกัดเป็นหลัก
ต่อมาสถานีได้เพ่ิมรายการข่าวบันเทิง “คันปาก” ที่ออกอากาศในช่วงเวลาเช้า น าเสนอข่าวบันเทิงที่
เน้นประเด็นเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงหรือข่าวซุบซิบ(gossip) ที่ถือเป็นมิติใหม่ของ
รายการข่าวบันเทิงของสถานีที่ไม่เคยผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงแนวนี้มาก่อน 

ส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่เป็นโทรทัศน์แบบรัฐวิสาหกิจก็ผลิตรายการข่าวบันเทิง
มาอย่างต่อเนื่อง โดยรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนพัฒนามาจากทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมของช่อง 9 อสมท
ที่ปัจจุบันมีทั้ง “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”, “ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์” และ “ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์” 
ที่น าเสนอเนื้อหาบันเทิงแบบครอบคลุมไม่แบ่งค่าย ไม่มีสังกัด ก่อนต่อมาจะเพ่ิม “คุยโขมงบันเทิง” ใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า ความยาวประมาณ 10 นาทีส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เป็น
สถานีโทรทัศน์แบบรัฐมี “ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง” ในรายการข่าวภาคค่ าของสถานีที่
ออกอากาศทุกวันและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะด าเนินกิจการโดย
ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรมี “ไทยบันเทิง” ในรายการข่าวภาคค่ า และ “ข่าวศิลปะ-บันเทิง” ที่ทั้งสอง
รายการมุ่งน าเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก 

สถานีโทรทัศน์ทั้งประเภทสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์มุ่งแสวงหาผลก าไรสถานีโทรทัศน์
แบบรัฐวิสาหกิจมุ่งหารายได้ให้รัฐและผู้มีส่วนได้เสีย สถานีโทรทัศน์แบบรัฐมุ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์
รัฐและรัฐบาล หรือสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะมุ่งการบริการสาธารณะ ต่างก็มีรายการข่าวบันเทิง
อยู่ ในผังรายการด้วยกันทั้ งสิ้นโดยรายการข่าวบันเทิงในสถานีโทรทั ศน์ เหล่านี้มีทั้ งแบบที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตเองและบริษัทผู้ผลิตรายการอ่ืนผลิตและเช่าเวลาออกอากาศ และมีทั้งรูปแบบ
รายการที่รวมอยู่ในรายการข่าวประจ าวันและแบบแยกออกมาเป็นรายการที่มีบุคลิกเฉพาะตัว ดัง
ตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 
 
รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเองและบริษัทอ่ืนผลิต 

รายการ วัน-เวลาออกอากาศ ความยาว ผู้ผลิต 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง ส.-พฤ หลังข่าวภาคค่ า 15 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 
โต๊ะข่าวบันเทิง จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 145 นาที 

(30 นาที) 
สถานีฯ ผลิตเอง 

ครอบครัวบันเทิงในรายการ 
เรื่องเล่าเช้านี้ 

จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 185นาที
(30 นาที) 

สถานีฯ ผลิตร่วมกับ
บริษัทไร่ส้ม จ ากัด 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
บันเทิง 5 หน้า1 จ.-ศ. 08.00-08.35 น. 35 นาที บริษัทสามเอมาร์เก็ต

ติง จ ากัด (เช่าเวลา) 
Gossip บันเทิง 5 จ.-ศ. 19.45-19.55 น. 

ส.-อา.19.45-19.50 น. 
10 นาที 
5 นาที 

บริษัทสามเอมาร์เก็ต
ติง จ ากัด (เช่าเวลา) 

ทีวีพูลไลฟ์ จ.-ศ. 21.40- 21.50 น. 10 นาที บริษัทโน้ตพับลิชชิ่ ง 
จ ากัด (เช่าเวลา) 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง จ.-อา.18.35-18.40 น. 5 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 

เที่ยงบันเทิง จ.-ศ.11.30-13.00 น. 90 นาที 
(9 นาที) 

สถานีฯ ผลิตเอง 

คันปาก จ.-ศ.07.30-08.15 น. 45 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
ไนน์เอ็นเตอร์เทน จ.-ศ. 11.30-12.00 น. 30 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 

ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ จ.-ศ. 21.30-21.45 น. 
ส.-อา 19.00-19.15 น. 

15 นาที 
15 นาที 

สถานีฯ ผลิตเอง 

ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ ส.-อา11.00-11.30 น. 30 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 

คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมง
ข่าวเช้า 

จ.-ศ. 05.30-07.25 น. 115 นาท ี
(10 นาที) 

สถานีฯ ผลิตเอง 
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ตารางที่ 1.1 
 
รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเองและบริษัทอ่ืนผลิต  (ต่อ) 

รายการ วัน-เวลาออกอากาศ ความยาว ผู้ผลิต 
ดาวกระจาย จ.-ศ. 20.17-20.35 น. 18 นาท ี บริษัทโพลีพลัส เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(เช่าเวลา) 

สตาร์นิวส์สเตชั่น จ.-ศ. 22.31-22.40 น. 9 นาท ี บริษัทโน้ตพับลิชชิ่ ง 
จ ากัด (เช่าเวลา) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 
ในรายการข่าวภาคค่ า 

จ.-ศ. 18.30-20.00 น. 
 
ส.-อา.18.00-20.00 น. 

90 นาท ี
(10 นาที) 
120 นาท ี
(10 นาที) 

สถานีฯ ผลิตเอง 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า จ.-อา.19.00-20.20 น. 80 นาท ี

(5-10 
นาที) 

สถานีฯ ผลิตเอง 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง จ.-ศ. 10.30-11.00 น. 30 นาที สถานีฯ ผลิตเอง 
 

จากผังรายการสถานีโทรทัศน์ข้างต้นพบว่าสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งให้ความส าคัญกับ
รายการข่าวบันเทิง โดยรูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงจะแตกต่างกันตามนโยบายและกลยุทธ์
ของสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตและบริษัทเอกชนที่ผลิตและเช่าเวลาออกอากาศ ปัจจุบันรายการข่าวบันเทิง
ที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองใช้กลยุทธ์ต่างๆ มากมายในการดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้าน
รูปแบบ เนื้อหา หรือผู้ด าเนินรายการ/พิธีกร/ผู้ประกาศ โดยเฉพาะโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ที่ต้องแสวงหา
ผลก าไรในการประกอบกิจการที่ความนิยมของผู้ชมคือรายได้หลักของสถานี เพราะยิ่งได้รับความนิยม 
(rating) ยิ่งมีรายได้ค่าโฆษณาที่มาจากตัวแทนบริษัทโฆษณา (agency) หรือเจ้าของสินค้า/บริการ 
รวมถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะตามมาจากการที่ผู้ชมจะคอยติดตามผลงานของดารานักแสดงและ
ละครโทรทัศน์ของสถานีต่อไปด้วยรายการข่าวบันเทิงจึงมีความส าคัญต่อสถานีโทรทัศน์ทั้งในฐานะ
รายได้หลักที่มาจากผู้สนับสนุนรายการ การเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมรายการ ละคร 
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และดารานักแสดงของสถานีและการตอบสนองความต้องการของผู้ชมในฐานะข่าวสารที่สร้างความ
เพลิดเพลินผ่อนคลายและสนองความอยากรู้อยากเห็น 

กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
ข่าวบันเทิงน าเสนอเนื้อหาข่าวที่อยู่ในความสนใจของผู้คนแต่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกรับ

ความบันเทิงจากการน าเสนอด้วยวิธีการหรือรูปแบบเดียวกันทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตรายการข่าว
บันเทิงเองจึงเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการที่แตกต่างกันไปเพ่ือจะสามารถดึงดูดผู้ชมให้สนใจ
ติดตามมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและความส าเร็จทางการตลาดตามมาด้วย โดยกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการข่าวบันเทิง
มักมุ่งเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมจนดูเหมือนทุกรายการผลิตข่าวบันเทิงออกมาเหมือนกันไปหมด
ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา แม้ว่าจะพยายามสร้างความแตกต่างแล้วจากการใช้รูปแบบการเล่าข่าว
แทนการอ่านข่าว การน าเสนอข่าวซุบซิบ(gossip) หรือการท าสกู๊ปเจาะลึกแทนการรายงานข่าวทั่วไป 
การใช้พิธีกรที่เป็นดารานักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม (celebrity) แทนพิธีกรธรรมดา หรือการผสาน
ความบันเทิง (entertainment) เข้ากับสาระ (education) ในรูปแบบของสาระบันเทิง (infotainment) 
หรือกระทั่งการบูรณาการหลอมรวมสื่อ (convergence) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram ร่วมกับสื่อดั้งเดิม (traditional media) ในการรายงาน
ข่าวบันเทิงเพื่อเข้าถึงผู้รับสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

ในการผลิตรายการข่าวบันเทิงเพ่ือตอบสนองสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงทั้งด้านรูปแบบ 
เนื้อหาและความรวดเร็ว รวมถึงการเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากรายการข่าวบันเทิงของสถานีอ่ืนๆ ที่มี
เนื้อหาและช่วงเวลาออกอากาศใกล้เคียงกันจากการที่ข่าวบันเทิงโดยทั่วไปมักน าเสนอ3 ประเด็น
หลักๆ คือ 1) ชีวิตส่วนตัวของคนในวงการบันเทิง เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ 2) ผลงานของบุคคลและความเคลื่อนไหวของแวดวงบันเทิงในวงการต่างๆ ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ และ 3) กิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
กลยุทธ์การผลิตและน าเสนอท่ีแตกต่างเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ทั้งนีส้ถานีโทรทัศน์ที่ผลิตรายการข่าวบันเทิงเองมักใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการข่าว
บันเทิงโทรทัศน์ 3 ประการนี้เป็นอย่างน้อยคือ กลยุทธ์รายการ กลยุทธ์เวลา และกลยุทธ์การตลาดที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนของผู้สนับสนุนรายการ (sponsor) โดยทั้ง
สามกลยุทธ์นี้ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือจะประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะด้านรายได้ถ้าหากกล
ยุทธ์ใดบกพร่องรายการก็อาจจะไมป่ระสบผลส าเร็จการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์จึง
เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการจัดการทักษะความสามารถทางวิชาชีพของ
บุคคลากรและประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความหลากหลายซึ่งจะต้องท างานประสานกัน
อย่างลงตัวเพ่ือจะสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ชมเป้าหมายได้  
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การผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีทั้งนโยบายองค์กรโอบอุ้มและทีมงาน
ที่มีความสามารถบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องร่วมวางแผน ก าหนดงาน และประสานงานกันใกล้ชิด 
เพราะการท างานเป็นทีมท าให้เกิดความแตกต่าง (teamwork makes difference)ด้านคุณภาพของ
รายการได้นอกเหนือไปจากความสามารถทางวิชาชีพที่เป็นปัจจัยส าคัญทีมผลิตข่าวบันเทิงตั้งแต่ผู้ช่วย
ช่างภาพ ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ครีเอทีฟ และโปรดิวเซอร์ต้องมีทักษะความสามารถทาง
วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวบันเทิงที่ออกภาคสนามท าข่าวโดยการรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์
แหล่งข่าว เรียบเรียง และตัดต่อล าดับภาพออกมาเป็นข่าวนั้นนอกจากจะต้องมีความไวต่อข่าว (nose 
for news) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ว่าจะไปในทิศทางใดได้แล้ว ยังต้องมีความรู้ในการรายงาน
ข่าวบันเทิงด้วยทั้งด้านประวัติความเป็นมาของแหล่งข่าว การรู้จักบุคคลส าคัญในวงการบันเทิง  
การติดตามความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศและวงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วงการบันเทิง จนถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นถึงความส าคัญของรายการข่าวบันเทิงในฐานะช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรายการ ละคร และดารานักแสดง รวมถึงการเป็น
แหล่งรายได้ส าคัญของสถานี ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ศึกษาการบริหารเพ่ือพัฒนารายการข่าวบันเทิงของ
สถานีโทรทัศน์ไว้บ้างแล้ว แต่เป็นการศึกษาเฉพาะรายการข่าวบันเทิงของสถานี โทรทัศน์แต่ละแห่ง
เท่านั้นดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์
ผลิตเองเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงทั้งด้านนโยบายและกลยุทธ์
ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ และที่ส าคัญสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและ/หรือความต่างในการ
บริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงของแต่ละรายการ/สถานีได้อย่างชัดเจน โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา
การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์
ดิจิทัล ได้แก่ รายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปากของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ 
และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยบันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 
 การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงทีส่ถานีโทรทัศน์ผลิตเองมีลักษณะอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
1.1 เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 ผลิตเอง ได้แก่ รายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่า
เช้านี้ 

1.2 เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ผลิตเอง ได้แก่ รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก 

1.3 เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
ผลิตเอง ได้แก่ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และ
คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า 

1.4 เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยผลิตเอง ได้แก่ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 

1.5 เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ผลิตเอง ได้แก่ ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิง 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง ได้แก่รายการ
สีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปากของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และคุยโขมงบันเทิง
ในรายการคุยโขมงข่าวเช้าของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ าของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าว
ศิลปะ-บันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2557 ก่อน
การปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากอนาล็อก (analog TV)เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (digital TV) โดย
มีการศึกษาเพ่ิมเติมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2559 
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1.5 นิยามศัพท์การวิจัย 
 

นโยบายรายการข่าวบันเทิง หมายถึง หลักการที่วางไว้ใช้เป็นแนวทางการบริหารงาน
ข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องน าไปใช้
เป็นกรอบแนวคดิในการตัดสินใจท าแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงานผลิตรายการข่าวบันเทิง 

กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิง หมายถึง วิธีการหรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ของสถานีโทรทัศน์ที่น ามาใช้ในการผลิตรายการข่าวบันเทิงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของรายการหรือองค์กรโดยมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ เพ่ือจะ
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการชนะคู่แข่งขันหรือหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ 

การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง หมายถึง การน านโยบายองค์กรมาผลิตรายการ
ข่าวบันเทิง ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารบุคลากร โดยมีการ
จัดการ การสั่งการ และการควบคุมทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิง หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตรายการข่าว
บันเทิงตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (post-production) การผลิต (production) และหลังการผลิต 
(post-production) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการบริหาร
การผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองแบ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ การจัดการ 
เทคโนโลยี และความสามารถทางวิชาชีพ และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ แรงกดดันทางการเมือง
และสังคม แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง หมายถึง รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์
ผลิตเองในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

- รายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

- รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
- รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ 

และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
- ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
- ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ หมายถึง บุคลากรของสถานีโทรทัศน์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงประกอบด้วย 
บรรณาธิการข่าว โปรดิวเซอร์รายการ หรือผู้สื่อข่าวบันเทิงอาวุโส 

ผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ที่ท า
หน้าที่ออกไปท าข่าวในพ้ืนที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งข่าวบันเทิง ผู้สื่อข่าวท าหน้าที่หาข้อมูล สัมภาษณ์ เขียน
ข่าว รายงานข่าว ส่งข่าว ท าสกู๊ปข่าว และบางครั้งอาจต้องตัดต่อข่าว รวมทั้งบันทึกเสียงบรรยายด้วย 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงลักษณะการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงทีส่ถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิต

เองเพ่ือเป็นกรณีศึกษาส าหรับการวางแผนการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงต่อไป 
3. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง

โดยเฉพาะการใช้รายการข่าวบันเทิงเป็นช่องทางการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์รายการ ละคร และ
ดารานักแสดงของสถานี 

4. เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์
ผลิตเอง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” ผู้วิจัย

ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรายการโทรทัศน์ 
2. แนวคิดเก่ียวกับข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
3. ทฤษฎีนายทวารข่าวสารและการก าหนดวาระข่าวสาร 
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรายการโทรทัศน์ 
 

การบริหารรายการโทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(efficiency) และประสิทธิผล(effective)สามารถผลิตรายการได้ส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรในระดับที่
ต่ าลงกว่าเดิมและผลิตรายการได้ตรงตามเป้าหมาย ภายในขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสนองตอบความต้องการของผู้ชม 

 
2.1.1 การผลิตรายการโทรทัศน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน์เป็นงานที่ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพราะมี
กระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการท างานของบุคลากรจ านวนมากจากหลากหลายฝ่าย และ
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินการซึ่งการผลิตรายการโทรทัศน์มีหลักการผลิตตามขั้นตอนของ
การผลิตที่เรียกว่า 3P คือ ขั้นก่อนการผลิต (pre-production) ขั้นการผลิต (production) และขั้น
หลังการผลิต (post production) และอาจรวมถึง 1E คือการประเมินผล (evaluation) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (สันทัด ทองรินทร์, 2558, น. 2-9-2-11)  

1. ขั้นก่อนการผลิต (pre-production) 
ก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องมีการเตรียมการผลิตเพ่ือให้สามารถ

ควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของเวลา งบประมาณ และรายการโทรทัศน์ที่มี
คุณภาพ การเตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วยการวางแผน และการเตรียมการหรือการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ 
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1) การวางแผนผลิตรายการโทรทัศน์  เป็นการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและเตรียมการ ประกอบด้วยการก าหนดแนวคิด วัตถุประสงค์รายการ การศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาค้นคว้าเนื้อหา การจัดท าโครงสร้างการผลิตรายการ การก าหนดบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการผลิตทั้งหมด รวมไปถึงการก าหนดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายท ารายการ 
งบประมาณท่ีต้องใช้ และการก าหนดตารางเวลาในการผลิตรายการ 

2) การเตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นขั้นตอนการเตรียมการต่อจากที่
ได้วางแผนไว้ก่อนที่จะน าไปผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียมบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การ
ประสานงานการผลิต และการเตรียมการประชุมก่อนการผลิตรายการโทรทัศน์ 

ผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์นับตั้งแต่การสร้าง
แนวคิด ริเริ่ม การวางแผนด้านการผลิต ได้แก่ ผู้อ านวยการบริหารการผลิต ผู้อ านวยการผลิต ผู้ผลิต
รายการ ผู้จัดการผลิต ผู้เขียนบท ผู้ก ากับรายการ เป็นต้น 

2. ขั้นการผลิต (production) 
ขั้นการผลิตรายการเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการวางแผนและเตรียมการ

ผลิตรายการโทรทัศน์แล้ว การผลิตมี2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การผลิตรายการที่ยึดตามโครงสร้าง
การผลิต ได้แก่ วิธีการผลิตรายการที่เป็นส่วนๆ หรือผลิตทีละส่วน และการผลิตสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น
จนจบ และ 2) การผลิตรายการที่ยึดตามสถานที่ในการผลิตรายการ ได้แก่ การผลิตรายการในสถานที่ 
และการผลิตรายการนอกสถานที่ 

3. ขั้นหลังการผลิต (post-production) 
การผลิตรายการอาจยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องท ารายการให้สมบูรณ์ โดยมี

หลักส าคัญ 2 ประการ คือ การใช้วิธีการตัดต่อที่อาจเป็นวิธีการแบบเส้นตรง และแบบไม่เป็นเส้นตรง 
รวมถึงการผสมเสียง การท ากราฟิก เพ่ือให้รายการมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ทั้งภาพ เสียง และ
ข้อความที่จะน าเสนอ และเป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตเบื้องต้นทั้งกระบวนการว่าเป็นไปตาม
สายงานหรือกระบวนการผลิตหรือไม่ 

ส่วนขั้นการประเมินผล (evaluation)นั้นการผลิตรายการโทรทัศน์มีการ
ประเมินผลการผลิตรายการอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มมีการประเมินผลนับตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิตหรือนับ
แต่การวางแผนการผลิตรายการไปจนถึงการผลิตรายการ และการตัดต่อเชื่อมรายการให้ สมบูรณ์ใน
ขั้นหลังการผลิตรายการก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ และสุดท้ายคือการประเมินผลหลังการน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยในการประเมินผลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนจะมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
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2.1.2 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็นการคิดออกแบบและวางแผนอย่างเป็นล าดับ

ขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดท ารายการโทรทัศน์ทั้งการริเริ่มรายการใหม่และการพัฒนารายการเก่าให้ดี
ยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (television programme creation) เป็นการวางแผนเพ่ือ
น าไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ (television programme production) และการจัดรายการโทรทัศน์ 
(television programming) ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการวางแผนการจัดตารางออกอากาศ การจัดหา
รายการมาออกอากาศ และการประเมินรายการ โดยการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มุ่งออกแบบและ
วางแผนในเรื่องหลักๆ ดังนี้ 1) เวลาออกอากาศ 2) การก าหนดผู้ชมเป้าหมาย 3) การก าหนดประเภท
รายการ  4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของรายการ 5) การก าหนดเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการ 
6) การก าหนดแผนปฏิบัติการผลิตรายการ และ 7) การเขียนบท 

การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต 
(pre-production) ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต(post-production) 
ต้องด าเนินการอย่างสอดประสานกันเป็นเอกภาพเพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการผลิตรายการโทรทัศน์ในทั้ง 3 ขั้นตอนด้วย ดังนี้ 
(กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2554, น. 2-35) 

1. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขั้นก่อนการผลิต (pre-production) ความคิด
สร้างสรรค์ในขั้นก่อนการผลิตส าคัญสุด เริ่มตั้งแต่การก าหนดกรอบของรายการที่ผู้ผลิตหรือที่สถานี
ต้องการจะเห็นร่วมกัน การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของรายการ 
วิธีการน าเสนอ เวลาในการออกอากาศ กระบวนการทางการตลาดเพ่ือการอยู่รอดของรายการ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในขั้นการผลิต (production) เป็นการสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งหมดเพ่ือท าให้รายการน่าสนใจ สามารถจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายให้รับชมรายการของตนได้ และเมื่อกลุ่มเป่าหมายรับชมรายการแล้วจะท าอย่างไรให้
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเติมเต็มความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เทคนิคการผลิตต่างๆ เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจติดตาม
มากที่สุด 

3. ความคิดสร้างสรรค์ในขั้นหลังการผลิต (post-production) เป็นขั้นตอนของ
การเรียนรู้ผล และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการคิดต่อเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้น
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ วิธีการน าเสนอใหม่ เนื้อหาใหม่ หรือศิลปกรรม
ใหม่ ซึ่งผลที่ได้กลับคืนมาสามารถน ามาใช้เป็นฐานการคิดสร้างสรรค์ต่อได้ 

การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ทั้ง 3 ขั้นตอนมีความส าคัญอย่างมากเพราะ
นอกจากจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวรายการเองแล้ว ยังหมายถึงความอยู่รอดของรายการเองด้วย
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ถึงแม้จะเป็นรายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์เองก็ตาม โดยการสร้างสรรค์รายการ
โทรทศัน์มีความส าคัญดังนี้ (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2554, น. 1-7-1-8) 

1) สร้างความน่าสนใจให้กับรายการ (interesting) รายการโทรทัศน์ที่มีการ
ออกแบบสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ด้วยวิธีการต่างๆ 

2) สร้างแรงจูงใจในการชมรายการ (motivation) การสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ที่ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจผู้ชมให้ติดตามชมได้ตลอดรายการ 

3) สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ (participation) การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ที่ดีต้องพยายามท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการตลอดเวลาทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม  

4) การถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น (convey message) การสร้างสรรค์
ด้านเนื้อหา มุมมอง และวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ จะท าให้การถ่ายทอดเนื้อหามีประสิทธิภาพ ผู้ชม
เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น 

5) การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย (exciting) การออกแบบ
สร้างสรรค์รายการอย่างดีจะช่วยให้ความรู้ที่มักเป็นสิ่งน่าเบื่อกลายเป็นสิ่งที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ลดความ
เบื่อหน่ายลงได้ โดยทั่วไปคนนิยมใช้สื่อโทรทัศน์ในการแสวงหาความบันเทิงมากกว่าการแสวงหา
ความรู้ 

6) ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม (audience 
needs satisfaction) การชมรายการโทรทัศน์เป็นวิถีทางการแสวงหาความพึงพอใจของคนในสังคม
แบบหนึ่ง 

7) สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับเนื้อหา (added value) การน าข้อมูลไปออกแบบ
สร้างสรรค์ใหม่จะท าให้ข้อมูลเดิมกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านมูลค่าเพ่ิมทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ 

8) พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้ชมรายการ (audience perception) การได้
รับชมรายการที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ชมรายการ 

9) ช่วยให้รายการข่าวสารบริการสาธารณะ (public service) การออกแบบ
สร้างสรรค์รายการบริการสาธารณะที่ดีจะท าให้รายการได้รับความสนใจจากผู้ชมจนสามารถน า
ข่าวสารความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้มากขึ้น 

10) ช่วยให้รายการประสบความส าเร็จด้านการตลาด (marketable) การ
สร้างสรรค์รายการให้น่าสนใจตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้ชมจะท าให้รายการขายเ วลา
โฆษณาได้ 
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หลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มีดังนี้ (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2554, น. 1-28-
1-29) 

1) หลักความส าเร็จด้านการตลาด การผลิตรายการโทรทัศน์ต้องใช้ทรัพยากร
การผลิตทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์การผลิต เงินงบประมาณ และเวลา การผลิตรายการต้องค านึงถึง
การบรรลุผลส าเร็จทางเป้าหมายทางการตลาดที่จะต้องสามารถขายโฆษณาหรือหาสปอนเซอร์
ผู้สนับสนุนรายการได้โดยการท าให้รายการเป็นที่นิยมของผู้ชม  

2) หลักความต้องการของผู้ชม ผู้ชมส าคัญที่สุดเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิด
สร้างสรรค์รายการ การตอบสนองความต้องการของผู้ชมเป็นเป้าหมายส าคัญสุดประการหนึ่ง  

3) หลักวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ต้องมุ่ง
ตอบสนององค์กรทั้งด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

4) หลักความคุ้มค่าและคุณค่าของรายการ การวิเคราะห์และประเมินรายการว่า
มีความคุ้มค่าที่จะผลิตมาเสนอต่อประชาชนหรือไม่ และมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร  

5) หลักความถูกต้องตามกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม แม้รายการจะมุ่ง
ความส าเร็จด้านการตลาดโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดใจผู้ชมให้รับชม
รายการมากที่สุด ทว่าในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลัก
คุณธรรมจริยธรรมด้วย 

การสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของรายการโทรทัศน์ใน
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชมและการสร้างอัตราความนิยมของผู้ชม (rating) เพราะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการวางแผนว่าจะผลิตให้ผู้ชมกลุ่มใดชม เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร รูปแบบรายการเป็น
อย่างไร ใช้วิธีการน าเสนออย่างไร พิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการเป็นใคร และใช้ทรัพยากรการผลิต
อะไรบ้างการเลือกใช้เทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบอ่ืนๆ จึงต้องเป็นไปอย่างลงตัวและน่าสนใจเพ่ือ
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ผลิตต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายการด้วยนอกเหนือไปจากการพิจารณาต้นทุนค่าการผลิต (production 
cost) ต้นทุนค่าออกอากาศ (air time cost) และต้นทุนด้านการบริหารจัดการ (management cost) 

การสร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ให้มีคุณภาพจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
นับตั้งแต่การวางแผนท าข่าว การหาข่าวและท าข่าว การบรรณาธิการข่าว และการน าเสนอข่าว 
ซึ่งงานสร้างสรรค์รายการข่าวเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิต 
(pre-production) ขั้นการผลิต (production) และขั้นหลังการผลิต (post-production) ซึ่งการ
วางแผนท าข่าวต้องคิดสร้างสรรค์ว่าจะท าข่าวอะไรที่แตกต่างจากสถานีอ่ืนหรือดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชม การหาข่าวต้องคิดสร้างสรรค์ว่าจะหาแหล่งข่าวที่ส าคัญและน่าสนใจที่ใด ใช้มุมมองใดในการท า
ข่าว และน าเสนออย่างไรให้น่าสนใจ 
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2.1.3 บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
การผลิตรายการโทรทัศน์นอกเหนือจากการวางแผนด้านการผลิตและการ

วางแผนด้านอุปกรณ์การผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคนิคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
การถ่ายท า อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ตัดต่อ และอุปกรณ์เทคนิคพิเศษอื่นๆ แล้ว 
การวางแผนด้านบุคลากรยังส าคัญมากเพราะจะท าให้การผลิตรายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
(สุมน อยู่สิน และกรรมพุม บุญทวี, 2554, น. 4-31-4-33) 

1) บุคลากรบริหารการผลิตรายการ (executive in charge of production) 
เป็นผู้ก าหนดต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการโทรทัศน์ มักเป็น
เจ้าของรายการ เจ้าของทุน หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบาย รูปแบบ 
งบประมาณของการผลิตรายการ และควบคุมการปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ บุคลากร
บริหารการผลิตรายการ ได้แก่ ผู้อ านวยการบริหารการผลิตรายการ (executive producer) 
ผู้อ านวยการผลิตรายการ (producer) ผู้ก ากับรายการ (director) 

2) บุคลากรสร้างสรรค์การผลิตรายการ (creative personal) มักแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเภทของงานโทรทัศน์ แต่โดยทั่วไปคือผู้เขียนบทและผู้ก ากับศิลป์ 

3) บุคลากรด้านเทคนิคการผลิตรายการ (technical staff) เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญด้านการใช้อุปกรณ์เทคนิคในการผลิตรายการ ประกอบด้วยผู้ก ากับภาพ (switcher) 
ผู้ควบคุมกล้อง (cameraman) ผู้ก ากับแสง (lighting director) เจ้าหน้าที่เสียง (sound recorder) 
เจ้าหน้าที่เทป (tape recorder) เจ้าหน้าที่ตัดต่อล าดับภาพ (editor) เจ้าหน้าที่ตัดต่อพิเศษ (special 
effect editor) และเจ้าหน้าที่ห้องเสียง (sound engineer) 

4) บุคลากรสนับสนุนด้านฉากและเวที (stage crews) เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตรายการ อุปกรณ์การผลิตรายการ และประสานงานในส่วนต่างๆ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ประสานงานผลิตรายการ (production co-producer) ผู้ก ากับเวที (floor and stage manager) 
และเจ้าหน้าที่ดูแลฉากรายการและอุปกรณ์ประกอบฉาก (props & stalls) 

5) บุคลากรสนับสนุนการแสดง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์แบบของการ
แสดงบนเวที ได้แก่ ช่างแต่งหน้า ท าผม ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายนักแสดง ผู้ดูแลชุดนักแสดง 
ผู้ออกแบบการแสดง ผู้ออกแบบเพลง และดนตรีประกอบการแสดง 

6) บุคลากรร่วมรายการ หมายถึง พิธีกร นักแสดง ผู้ประกาศ ผู้ให้สัมภาษณ์  
ผู้ร่วมรายการ ผู้ชมรายการ ที่คัดสรรโดยผู้ก ากับรายการ และผ่านกระบวนการต่างๆ ในการคัดเลือก
ว่ามีความเหมาะสมกับรายการแล้ว  
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2.1.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
สถานีโทรทัศน์เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีการจัดสรรโครงสร้างหน้าที่และแบ่ง

งานกันท า การด าเนินงานต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มากมายเพราะสื่อมวลชนถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบสังคมรูปแบบและเนื้อหาของสื่อมวลชนเป็นอิทธิพลจากการกล่อมเกลาทางสังคมทัศนคติ 
และวัฒนธรรมองค์กรโดยองค์กรสื่อสารมวลชนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับกระแสสังคมตลอดเวลา  

การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประกอบด้วยภารกิจ 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการ ด้านเทคนิค และด้านวิชาชีพสื่อ ซึ่งทั้งสามภารกิจต้องด าเนินไปอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งและกัน
นั้นไม่ได้เป็นไปโดยอิสระ ทว่าการด าเนินกิจการและการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนเช่น
โทรทัศน์มีปัจจัยหลายประการควบคุม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบการจัดองค์กรและเนื้อหาของสื่อมวลชน ดังนี้ (McQuail, 2005, p. 282) 

1. ปัจจัยภายในองค์กรที่กระทบต่อการจัดองค์กรและเนื้อหาของสื่อมวลชน 
ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (management) หมายถึงการบริหารงาน
และนโยบายการผลิตงานขององค์กรสื่อสารมวลชน เนื้อหารายการต้องสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง
การจัดการกับทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานต้องอาศัยกระบวนการในการ
บริหารหลายขั้นตอนเพื่อให้งานออกมาประสบความส าเร็จโดยการจัดการทรัพยากรหมายถึงปัจจัยใน
การบริหารจัดการประกอบด้วยคน (man) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิต ทีมงานผลิต 
ผู้เขียนบท ผู้ก ากับภาพ ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับศิลปะ พิธีกร บุคคลที่ร่วมรายการในช่วงสนทนาและ
สัมภาษณ์ เครื่องจักรกล (machine) หรือวัตถุดิบ (material) กล้อง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การถ่ายท า เงินทุน (money) งบประมาณที่ใช้ในการผลิต การบริหาร หรือความสามารถในการจัดการ 
(management) แนวคิด การวางแผน การมอบหมายงาน การด าเนินงานต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายว่า
จะมีการก าหนดให้เป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกันไป อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ องค์กร
ที่ท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (normative) และองค์กรธุรกิจ (commercial) 

1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (technical) หมายถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต
และการเผยแพร่รายการ ในการผลิตรายการต้องค านึงถึงว่าอุปกรณ์การผลิตมีประสิทธิภาพเพียงใด 
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ นับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการเผยแพร่ออกอากาศ องค์กรที่มี
อุปกรณ์ครบ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน 

1.3 ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ (media professional) หมายถึง
แนวความคิดพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของกองบรรณาธิการ
ข่าว ผู้ท าหน้าที่ผลิตเนื้อหาขององค์กรเป็นผู้สร้างสรรค์ คัดเลือกเนื้อหาสาร ความเป็นมืออาชีพท าให้
ได้งานทีม่ีคุณภาพ ส่วนการมีอุดมการณท์างวิชาชีพช่วยเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน 
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2. ปัจจัยภายนอกองค์กรที่กระทบต่อการจัดองค์กรและเนื้อหาของสื่อมวลชน 
ได้แก่ 

2.1 แรงกดดันด้านสังคมและการเมือง (social and political pressures) 
หมายถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเนื้อหา กฎหมายสื่อมวลชนใช้ควบคุมการท างาน
องค์กรสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะองค์กรที่บริหารงานโดยรัฐบาล รวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่รวมตัวกัน
เพ่ือเรียกร้อง คัดค้าน หรือเสนอแนะให้น าเสนอหรือไม่น าเสนอรายการใดๆ เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคม 

2.2 เหตุการณ์ สารสนเทศ และวัฒนธรรม(events plus constant information 
and culture supply) หมายถึงเหตุการณ์ ข้อมูลสารสนเทศและวัฒนธรรม 

2.3 ช่องทางการเผยแพร่ ความสนใจ/ความต้องการของผู้รับสาร (distribution 
channels audience interest/demand) หมายถึงความพึงพอใจของผู้รับสารที่ต้องการเลือกรับชม
รายการที่ตนเองชื่นชอบ สนใจ หรือมีเนื้อหาดึงดูดน่าสนใจ รายการใดที่มีการผลิตดีตรงตามความ
ต้องการของผู้รับสารก็จะเป็นที่พึงพอใจผู้ผลิตจึงต้องผลิตสิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มาก
ที่สุดเพื่อดึงดูดใจให้ชมรายการซึ่งจะน ามาสู่รายได้ให้แก่องค์กร 

2.4 แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ (economic pressures) ได้แก่ 
2.4.1 คู่แข่งขัน (competitors) ในการผลิตงานขององค์กรสื่อสารมวลชน

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบผลงานของคู่แข่งว่าน าเสนอในแง่มุมใดเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับตัว หลีกเลี่ยง หรือให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ เพ่ือสร้างความนิยมแก่ผู้ชมรายการ 
(consumer market) เมื่อมีผู้ชมจ านวนมาก ผลพลอยได้ก็คือตลาดโฆษณา (advertising market) 
องค์กรสื่อสารมวลชนจึงจ าเป็นต้องผลิตรายการให้ตรงกับความสนใจของผู้รับสารมากที่สุด 

2.4.2 ส านักข่าว (news/information agencies) หมายถึงหน่วยงาน
ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่องค์กรสื่อสารมวลชนน ามาใช้ในการผลิตงาน
เสนอต่อผู้รับสาร ในการผลิตรายการข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนต่างมีการแข่งขันกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข่าวที่รวดเร็ว เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ ถ้าองค์กรใดสามารถท าหน้าที่ได้เช่นนี้ก็จะได้รับความนิยม 

2.4.3 ผู้โฆษณา (advertisers) เอเจนซี่โฆษณาเป็นผู้สนับสนุนกิจการ
ขององค์กรสื่อสารมวลชนด้านรายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการผลิตเช่นกัน การที่จะ
สามารถขายโฆษณาได้นั้นนอกจากจะต้องผลิตรายการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเอเจนซี่โฆษณาด้วยจึงจะสามารถขายโฆษณาได้ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหารายการต่างๆ ขององค์กร
สื่อสารมวลชนจะต้องไม่กระทบหรือน าเสนอแง่ลบต่อผู้โฆษณา 

2.4.4 เจ้าของกิจการ (owners) ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการมีอ านาจควบคุมการ
ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อเนื้อหา อาจแบ่งเป็นเจ้าขององค์กรและผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่องค์กร 
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โดยการผลิตและน าเสนอของสื่อมวลชนจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อเจ้าของกิจการ ในทางกลับกัน
จะประชาสัมพันธ์และสนับสนุนองค์กรของตนเองหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.4.5 สหภาพแรงงาน (unions) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของพนักงาน
องค์กรสื่อสารมวลชนเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองปัจจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรสื่อสารมวลชน 
ที่มา: McQuail (2005, p. 282) 

 
จากแนวคิดของ McQuail (2005) องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นสถาบันหนึ่งที่จะ

สามารถด ารงอยู่ไดก็้ด้วยการรักษาดุลยภาพระหว่างความต้องการของส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน
ที่องค์กรสื่อสารมวลชนจะได้รับ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กรสื่อสารมวลชน
จะต้องกระท าภายใต้กรอบของระบบความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ อันได้แก่ อุดมการณ์ทางวิชาชีพของ
สื่อมวลชน ผลตอบแทนที่องค์กรสื่อสารมวลชนคาดหวัง ความต้องการของผู้รับสาร และบริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจ การผลิตรายการต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของส่วนต่างๆ 
เหล่านี้ อันจะท าให้องค์กรสื่อสารมวลชนประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การบริหาร
จัดการ 
 

เทคโนโลยี 
 

ความสามารถ 
ทางวิชาชีพ 

 

แรงกดดัน 
ด้านสังคม 
และการเมือง 
 

แรงกดดัน
ด้าน

เศรษฐกิจ 
 

คู่แข่งขัน 
ส านักข่าว 
นักโฆษณา 
เจ้าของ 
สหภาพ
แรงงาน 

 
 

เหตุการณ์ตา่งๆ 
ข้อมูลข่าวสาร     
และวัฒนธรรม 

 
การควบคุม

ทาง
กฎหมาย 

และ
การเมือง 

สถาบันทาง
สังคม 

 
ช่องทางการเผยแพร่ 
ความสนใจและความ
ต้องการของผู้รับสาร 
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สถานีโทรทัศน์เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์มีดังนี้ (กมลรัฐ 
อินทรทัศน์ และ กรรพุม บุญทวี, 2558, น. 1-23-1-26) 

ปัจจัยภายใน 
1) นโยบายของสถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมีนโยบายของตน ซึ่ง

ส่งผลต่อรูปแบบในการบริหารจัดการสถานีที่มีลักษณะต่างกัน รวมทั้งสัดส่วนของประเภทรายการที่
ต่างกันด้วย เช่น สัดส่วนของรายการที่สถานีผลิตเอง หรือสัดส่วนของรายการที่มีบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ มา 

2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกอากาศ เช่น การเปลี่ยนสู่
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องท าให้การลงทุนเกี่ยวกับการผลิตรายการถูกลง ท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ของผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านจ านวนและความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

3) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ การแข่งขันในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ เพราะทุกประเภทสื่อล้วนมีรายได้หลักจากการขายโฆษณา 

ปัจจัยภายนอก 
1) การเมืองการปกครอง เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสื่ อและการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในการพูดและการแสดงออกทางความคิดเห็นของนักสื่อสารมวลชนและประชาชน 
2) กระแสการปฏิรูปสื่อและการเปิดเสรีสื่อ เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลใน

การบริหารจัดการ และการควบคุมการแพร่ภาพกระจายเสียงของสื่อกระจายเสียงทั้งหมดของ
ประเทศ 

3) การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบดิจิทัลสามารถเชื่อมต่อโยงใยข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายรูปแบบ 

4) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ดาวเทียมร่วมกัน รวมถึงค่าลิขสิทธิ์รายการน าเข้าจากต่างประเทศ 

5) กระแสการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
5.1) การแข่งขันเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึง ผู้ชมมีทางเลือกเข้าถึงและ

บริโภคสื่อได้อย่างหลากหลายขึ้น เช่น การถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ 
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5.2) การแข่งขันเกี่ยวกับด้านการตลาด ความส าคัญอันดับแรกสุดของการ

ผลิตรายการคือผู้สนับสนุนด้านการเงิน คือ รายได้จากการโฆษณา เพราะทุกรายการต้องมีค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นถ้ารายการใดไม่มีโฆษณา หรือไม่ได้รับความนิยม เรตติ้งไม่ดี รายการนั้นก็จะต้องปิดตัวเองลงไป 

5.3) การแข่งขันกับสถานีอ่ืนๆ การเปิดสถานีโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงส่งผลให้ทุก

สถานีต้องพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการทั้งในส่วนองค์กรและส่วนการผลิตเพ่ือให้ได้ทั้งรายการที่มี

คุณภาพและรายการท่ีมีผู้ชมเยอะเรตติ้งดี 

6) ลักษณะของกลุ่มผู้ชมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา กลุ่มผู้ชมสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน

มีความหลากหลายและละเอียดอ่อนมากขึ้นเพราะเกือบทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อ คนส่วนใหญ่สามารถ

เข้าถึงสื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7) สภาพเงื่อนไขหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรม บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหาร ผู้สร้างสรรค์รายการ ผู้สนับสนุน

รายการ และผู้น าเข้ารายการประเภทต่างๆ ต้องค านึงถึง 

2.1.5 การบริหารรายการข่าวโทรทัศน์ 

สถานีโทรทัศน์เกือบทุกแห่งผลิตรายการข่าวประจ าวันอย่างน้อยหนึ่งรายการ 

การผลิตข่าวเป็นกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญของสถานีอันเนื่องมาจากฝ่ายข่าวต้องสามารถตอบสนอง

การผลิตที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วจึงมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการเตรียมการส าหรับรองรับเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนั้นฝ่ายข่าวจึงต้องมีบุคลากร (news production personal) ของตนเอง (Zettl, 2015, 

p. 10) บุคลากรหลักในการท างานข่าวโทรทัศน์แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กองบรรณาธิการที่ประกอบด้วย

บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว มีหน้าที่ผลิตรายการข่าว และกองผลิตรายการประกอบด้วย

บุคลากรด้านเทคนิค เช่น ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับภาพ ผู้ก ากับเสียง ซึ่งโดยหลักการแล้วการท างาน

ของกองบรรณาธิการข่าวจะเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายบริหารในเนื้อหาข่าวที่น าเสนอ

ซึ่งมีบรรณาธิการข่าวท าหน้าที่บริหารและรับผิดชอบการท าข่าวตามนโยบายองค์กร 

1. บรรณาธิการข่าว คือ ผู้ที่มีความส าคัญสุดในองค์กรข่าวที่ทราบกระบวนงาน

ข่าวโทรทัศน์ทุกขั้นตอน ท าหน้าที่วางแผนการท าข่าวร่วมกับผู้สื่อข่าว ก าหนดทิศทางการท าข่าว 

ประชุมโต๊ะข่าว และมอบหมายผู้สื่อข่าวแต่ละสายงานไปด าเนินการท าข่าว คัดกรองข่าวสารที่

ผู้สื่อข่าวส่งมาในแต่ละวัน และสรุปว่าข่าวใดส าคัญจะถูกน าเสนอ 

2. ผู้สื่อข่าว คือ ผู้ท าหน้าที่หาข่าวและส่งข่าวมายังสถานี อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่

เป็นข่าว และสัมภาษณ์แหล่งข่าว รวมทั้งรายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท า

หน้าที่ทั้งหาข่าวและเขียนข่าวส่งมายังสถานีโทรทัศน์ 
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3. ผู้ประกาศข่าว คือ ผู้ท าหน้าที่ อ่านข่าวโทรทัศน์จากห้องส่งของสถานี 

ผู้สื่อข่าวต้องมีน้ าเสียงและบุคลิกภาพดี ที่ส าคัญต้องอ่านข่าวได้ชัดเจน ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจใน

ประเด็นข่าว สามารถสัมภาษณ์สดกับแหล่งข่าวและน าเสนอการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดได้

ทันท่วงที รวมถึงสามารถประสานข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพ้ืนที่ที่

เป็นข่าวได้ด้วย 

4. บุคลากรด้านเทคนิค คือ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์

กราฟิก อุปกรณเ์ครื่องส่ง รถถ่ายทอดสด (outside broadcasting: OB) 

การวางแผนท าข่าวโทรทัศน์มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2557, 

น. 9-29-9-33) 

1. การเตรียมการหาข่าว 

ขั้นตอนแรกของการท าข่าวโทรทัศน์เริ่มจากผู้สื่อข่าวต้องเตรียมข้อมูลและ

วางแผนเพื่อประกอบการท ารายงานข่าวเพื่อความสมบูรณ์ของข่าว ประกอบด้วย 

1.1 การจัดท าปฏิทินข่าว เป็นการ เตรียมงานท าข่าวล่วงหน้าตามที่

คาดหมายไว้เป็นปฏิทินข่าว 

1.2 การวางแผนการหาข่าว การท าข่าวที่ดีต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

เพ่ือให้ได้ข่าวครบถ้วนทุกด้าน การวางแผนการหาข่าวช่วยให้นักข่าว บรรณาธิการข่าวสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท างานข่าวและเสนอข่าวได้ทันเวลา เมื่อมีการวาง

แผนการหาข่าวอย่างดี ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้สื่อข่าว ผู้รายงานข่าว ช่างภาพ และ

ผู้ช่วยช่างภาพก็สามารถเสนอข่าวได้เท่ียงตรงตามหมายก าหนดการณ์ 

2. แหล่งข่าว 

แหล่งข่าวคือต้นทางส าคัญที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ใช้ในการวางแผน ข้อมูลเนื้อหา

เพ่ือมาประกอบในการรายงานข่าว แหล่งข่าวส าหรับข่าวโทรทัศน์โดยทั่วไป เช่น สมุดบันทึก แฟ้มข่าว

ประจ าวัน กิจกรรมของราชการ บริการของส านักข่าว (wire services) หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์

ช่องอ่ืนๆ ห้องสมุด สื่ออินเทอร์เน็ต ข่าวแจก (media release) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (media 

conference) บริการผ่านดาวเทียม และการติดตามข่าวต่อเนื่อง 

3. การเรียบเรียงข่าว 

เมื่อผู้สื่อข่าววางแผนการท าข่าวและการด าเนินการหาข่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไป

คือการรวบรวมและเรียบเรียงข่าว ในขั้นตอนนี้บรรณาธิการข่าวต้องท าหน้าที่รวบรวมเนื้อหาทั้งภาพ

และเสียง และน ามาจัดเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ความถูกต้องของ

ข้อมูล โดยพิจารณาตามองค์ประกอบคุณค่าของข่าวและประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับเป็นส าคัญ 
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เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าข่าวโทรทัศน์ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าข่าวเพ่ือผลิตและน าเสนอข่าวโทรทัศน์ (ณัฐฐ์วัฒน์ 

สุทธิโยธิน, 2558, น. 13-6-13-8) 
1. ความถูกต้อง (accuracy) เป็นเรื่องที่มีข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรงแม่นย าเพียงพอ

จะน าเสนอเป็นข่าว การน าเสนอผิดพลาดจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือในรายการข่าวของสถานี 
2. ความสดใหม่รวดเร็ว (immediacy) เป็นเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ๆ 
3. ความทันต่อเหตุการณ์ (recentness) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือยังอยู่ใน

ความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความอยากรู้อยากเห็นของประชาชน 
4. ความเกี่ยวข้อง (relevance) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของ

ประชาชน 
5. ความมีผลกระทบต่อสังคม (impacts) เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง 
6. ความใกล้ชิด (proximity) เป็นเรื่องใกล้ตัว ใกล้ทางความรู้สึก 
7. ความน่าสนใจ (interesting) เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจในช่วงเวลานั้น 
8. ความโดดเด่น (prominence) เป็นเรื่องที่มีความเด่นในตัวเอง  
9. ความเป็นธรรมและความสมดุล (balance and fairness) เป็นเรื่องที่ต้องมี

การน าเสนอความคิดเห็นแตกต่างกันสองฝ่ายขึ้นไป ต้องมีข้อมูลทั้งสองฝ่าย และน าเสนอข้อมูลของทั้ง
สองฝ่ายอย่างเป็นธรรมและสมดุล 

10. ความเป็นข่าวที่สนองปุถุชนวิสัย (human interest) เป็นเรื่องที่มักเกี่ยวข้อง
กับเรื่องความขัดแย้ง เรื่องคนดังหรือคนมีขื่อเสียง (celebrity) เรื่องแปลกประหลาด เรื่องมีเงื่อนง า
ชวนสงสัย เรื่องความก้าวหน้า เรื่องสะเทือนอารมณ์ และเรื่องทางเพศ 

การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์จึงต้องค านึงถึงความจริง ความถูกต้อง แม่นย า 
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล รวมถึง
น าเสนออย่างรวดเร็วโดยถูกต้องตามกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
รายการข่าว 

การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์มาเป็น
กรอบการศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองว่ามีกระบวนการ
สร้างสรรค์อย่างไรแนวทางการบริหารการผลิตในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่
ส่งผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
 

คุณลักษณะของข่าวบันเทิง 
ข่าวบันเทิง (entertainment news) เป็นข่าวเบา (soft news) เพราะมีเนื้อหาด้าน

ความบันเทิงแตกต่างจากข่าวการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็นข่าวหนักเน้นสาระความรู้ การรับชมข่าว
บันเทิงส่งผลให้ผู้รับสารสนุกสนานหลุดพ้นจากความเบื่อหน่าย ความกดดันในชีวิตประจ าวัน และ
ปัญหาที่ก าลังรุมเร้า ข่าวบันเทิงเป็นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลในแวดวงบันเทิงทั้ง
ดารานักแสดง ศิลปิน นักร้อง นายแบบ นางแบบ ในวงการละคร ภาพยนตร์ ดนตรี รวมถึงศิลปกรรม
และวรรณกรรม การน าเสนอรายการข่าวบันเทิงผ่านสื่อโทรทัศน์ต้องสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
ทั้งด้านบทภาษา การแต่งกายของผู้ด าเนินรายการ ฉาก และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ ต้องสร้างความ
ใกล้ชิดกับผู้ชมรายการให้มากที่สุด 

ข่าวบันเทิงน าเสนอ3 ประเด็นหลัก คือ (รัตนวดี นาควานิช, 2545, น. 232-233) 
1. ชีวิตส่วนตัวของคนในวงการบันเทิง เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ทั้งในไทย

และต่างประเทศ ประเด็นที่เสนอเก่ียวกับชีวิตส่วนตัวมีดังนี้ 
1.1 ความรักในแวดวงบันเทิง ซึ่งอาจเป็นคู่รักคู่ร้างในแวดวงบันเทิงด้วยกันหรือ

บุคคลนอกวงการ อาทิ การประกาศแต่งงานของดารา การคบหาเป็นแฟนกันของดารา การปิ๊งกันใน
กองถ่าย ข่าวฉาวสวาท รักร่วมเพศของคู่ดารา การท้องก่อนแต่งของดารา 

1.2 ความสูญเสียของคนวงการบันเทิง อาทิ การเกิดอุบัติเหตุขณะถ่ายท าภาพยนตร์
การเจ็บป่วยต้องเขา้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล การเสียชีวิต 

1.3 การมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ การฆ่าตัวตายของดารา นักร้อง การเข้า
ไปพัวพันในคดีต่างๆ การขึ้นโรงพักเพ่ือแจ้งความ ดาราขับรถชนคน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของ
ดารากับบริษัทผู้ผลิต ดารานักร้องฟ้องด าเนินคดีกับสื่อมวลชนข้อหาหมิ่นประมาท 

1.4 ความส าเร็จ ความยินดี ความคาดหวังในอนาคตของบุคคลในแวดวงบันเทิง 
อาทิ ดารารับปริญญา การเดินทางไปต่างประเทศ การบวช การได้รับรางวัลเกี่ยวกับการแสดงและ
รางวัลเกียรติยศต่างๆ 

1.5 ความขัดแย้ง อาทิ ดาราทะเลาะกับดาราอีกคนโดยมีการลงมือตบตีกัน การ
ออกมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากสื่อเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว 

1.6 ความคิดเห็นของดาราต่อข่าวที่ทันเหตุการณ์ในสังคม อาทิ ช่วงที่มีการเลือกตั้ง
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวจะสัมภาษณ์ดาราว่ามีทัศนะอย่างไร อยากได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มี
ลักษณะอย่างไร 
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2. ผลงานของบุคคลและความเคลื่อนไหวของแวดวงบันเทิงในวงการต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 

2.1 ผลงานและความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ เช่น ข่าวการเปิดกล้องถ่าย
ท าภาพยนตร์เรื่องใหม่ ใครเป็นผู้สร้าง ข่าวการเปิดตัวพระเอกนางเอกคนใหม่ เบื้องหลังการถ่ายท า
เป็นอย่างไร การเล่นบทนางร้ายแล้วพลิกบทมารับบทนางเอก ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจในกอง
ถ่าย ข่าวการน าภาพยนตร์เรื่องใหม่เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ต่างๆ ข่าวการจัดงานประกวดและมอบ
รางวัลเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ ข่าวภาพยนตร์ดีเด่นได้รับรางวัล เป็นต้น 

2.2 ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการโทรทัศน์ ทั้งที่เกี่ยวกับผู้บริหารสถานี หรือ
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ เช่น การเสนอรายการบันเทิงต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ เกมโชว์ รายการเพลง หรือ
การสร้างละครเรื่องใหม่ การกล่าวถึงผลงานที่ก าลังเสนอต่อผู้ชม เป็นต้น 

2.3 ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการเพลง วีซีดี ดีวีดี หรือเทปเพลง เช่นการบันทึก
เพลงชุดใหม่ของนักร้องหรือวงดนตรีที่มีชื่อเสียง ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตเพลงของศิลปินใน
สังกัดบริษัทต่างๆ ข่าวการจัดคอนเสิร์ตของนักร้องหรือวงดนตรีต่างๆ เป็นต้น 

2.4 ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภาพเขียน หรือศิลปะประเภท
ต่างๆ ข่าวเกี่ยวกับการจัดงานศิลปวัฒนธรรม 

3. กิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ข่าวคนบันเทิง
ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือการกุศล การจัดนิทรรศการ การร่วมมือกันช่วยเหลือสังคม ข่าวเกี่ยวกับการตรวจ
ผลงานที่สร้างความบันเทิงต่างๆ ของคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) หรือ
ชื่อเดิมว่าคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ข่าวการจัดประชุมหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับวงการบันเทิงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการกล่าวถึงการท างานของหน่วยงาน 
สมาคม หรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในวงการบันเทิง เป็นต้น 

ทั้งนี้ความผิดพลาดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในการท าข่าวบันเทิงคือการได้ข้อมูลจาก
แหล่งข่าวที่ไม่แน่นอนหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการรวบรวมข่าวสาร แหล่งข่าวอาจให้ข้อเท็จจริงที่
ไมถู่กต้อง ผู้สื่อข่าวจึงต้องใช้ความช านาญและประสบการณ์ในการตัดสินข่าว (news judgment) ว่า
สิ่งที่ได้รับการบอกเล่านั้นเป็นข้อเท็จจริงที่มีคุณค่าข่าวและควรได้รับความสนใจจากผู้ รับสารหรือไม่ 
เพราะเม่ือมีเหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือเรื่องราวเด่นเป็นที่น่าสนใจในแวดวงบันเทิง ผู้สื่อข่าวบันเทิง
จะต้องรีบติดตามแหล่งข่าวและค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือน ามาเสนอต่อผู้ ชมโดยต้องพยายาม
น าเสนอให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และชื่นชอบจนอาจขาดการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข่าว 
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แหล่งข่าวบันเทิง 
แหล่งข่าว (news sources) คือที่มาของข่าวสารทุกชนิดทั้งข่าวทีเ่ป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

หรือพฤติการณ์ทางสังคม แหล่งข่าวนอกจากจะเป็นรากเหง้าของข่าวทั้งหมดแล้ว ยังเป็นตัวก าหนด
ทิศทางข่าวสารด้วย บ่อยครั้งอาจชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางที่ดีหรือร้าย โดย
เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นของแหล่งข่าวจะถูกรายงานผ่านสื่อมวลชนเพ่ือน าเสนอสู่สาธารณชน
เนื่องจากที่มาของข่าวจะสามารถท าให้พิสูจน์และตรวจสอบได้ว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริง มิใช่
ผู้สื่อข่าวสร้างขึ้นเอง หรือเป็นการใส่ความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวลงไปเอง 

แหล่งข่าวแบ่งเป็น 2 แบบด้วยกันตามพฤติกรรมการเปิดเผยตัวของแหล่งข่าว คือ 
1. แหล่งข่าวเปิด (open news sources) รายละเอียดของข่าวที่ได้มาโดยเปิดเผยที่มา

ของข่าวได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ เป็นผู้ให้ข่าวนั้น แหล่งข่าวประเภทนี้เป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเปิดเผย เช่น การปล้นฆ่า การแถลงข่าวของรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน 
การกล่าวสุนทรพจน์ การประชุม การสัมมนา เป็นต้น 

2. แหล่งข่าวปิด (confidential news sources) แหล่งข่าวประเภทนี้ผู้ให้เบาะแสข่าว 
(tipster)r ต้องการให้ข่าวโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เปิดเผยตัว ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้ข่าวหรือ
ครอบครัว เวลาน าเสนอข่าวผู้สื่อข่าวไม่อาจเปิดเผยชื่อ นามสกุล และคุณลักษณะ ( identification) 
ของแหล่งข่าวได้ การอ้างอิงแหล่งข่าว (attribution) มักระบุว่า “จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้” หรือ 
“จากแหล่งข่าวใกล้ชิด” (informed source) แม้การอ้างอิงแหล่งข่าวปิดจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
แต่แหล่งข่าวปิดเองก็ให้ข่าวที่มีคุณค่าข่าว (news values) แต่อย่างไรก็ตามการน าเสนอข่าวจาก
เบาะแสของแหล่งข่าวปิดนั้นผู้สื่อข่าวไม่ควรรีบร้อนเสนอ แต่ต้องใช้วิธีสืบเสาะหาข้อเท็จจริง เนื้อหา
ข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะเรียบเรียงเป็นข่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
แหล่งข่าวที่มีคุณค่ามากที่สุดในการน ามาผลิตเป็นรายการข่าวคือแหล่งข่าวแบบปฐมภูมิ (primary 
source) ซึ่งเป็นแหล่งข่าวชั้นต้น เป็นแหล่งข่าวที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์
นั้น ส่วนแหล่งข่าวแบบทุติยภูมิ (secondary source) เป็นแหล่งข่าวชั้นรอง เป็นแหล่งข่าวที่ได้รับ
ข้อมูลมาอีกชั้นหนึ่งแล้วน ามาเสนอต่อโดยทั่วไปแหล่งข่าวที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์นิยมน ามาใช้ในการหา
ข้อมูลเพ่ือผลิตรายการข่าวโทรทัศน์มี 5 ประเภท คือ แหล่งข่าวที่เป็นบุคคล เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เหตุการณ์ และสถานที่แต่ส าหรับแหล่งข่าวบันเทิงนั้นมีที่นิยมใช้กัน ดังนี้ 

แหล่งข่าวที่น ามาผลิตและน าเสนอเป็นข่าวบันเทิงมีดังนี ้
1. แหล่งข่าวที่ได้รับการส่งมอบให้หรือข่าวแจก (press release) แหล่งข่าวนี้จะได้รับ

โดยตรงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัทต่างๆ ที่ผลิตรายการละคร 
ภาพยนตร์ ดนตรี แหล่งข่าวเหล่านี้จะส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงาน การแถลงข่าว 
หรือการแสดงของตนมาให้รายการเพ่ือจะให้บริษัทบันเทิงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์
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ให้ โดยผู้สื่อข่าวไม่ต้องหาข้อมูลเอง และเมื่อหน่วยงานนั้นๆ ส่งข่าวแจกมาแล้ ว บางหน่วยงานจะ
โทรศัพท์มาสอบถามก่อนก าหนดการจริงหนึ่งวันเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทบันเทิงจะส่งทีมงานมาท าข่าว
หรือไม ่ซึ่งถ้ามาท าข่าวก็จะมีการตรวจสอบวันเวลาและสถานที่อีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 

2. แหล่งข่าวประจ า คือ แหล่งข่าวที่ได้เคยมีการไปท าข่าวมาแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
ความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบ หรือเป็นสถานที่ที่มีการจัดงานเป็นประจ า เช่น โรงละคร  
โรงภาพยนตร์ ซึ่งจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้ล่วงหน้าว่ามีการจัดกิจกรรมใดบ้าง และจัดในวันเวลาไหน 

3. แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ทั้งประเภทรายวันและรายสัปดาห์ 
อันเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจเพื่อจะติดตามน าข่าวนั้นมาน าเสนอต่อไป 

4. แหล่งข่าวที่มาจากผู้สื่อข่าวด้วยกัน เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ ในลักษณะแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน อันเนื่องมาจากระหว่างการออกไปท าข่าวจะ
มีการพบปะสนทนากันของผู้สื่อข่าวจากหลายส านักที่ไปท าข่าวด้วยกัน 

5. แหล่งข่าวอ่ืนๆ เช่น จดหมาย บัตรเชิญ โปสเตอร์ อีเมล์ และเว็บไซต์ 
อย่างไรตามไม่สามารถกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ที่ถูกพิจารณาว่ามีคุณลักษณะของความเป็น

ข่าวแล้วจะท าให้ทุกเหตุการณ์เป็นข่าวได้เสมอไป เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของข่าวมีความแตกต่างกัน 
ส านักงานที่ผู้สื่อข่าวสังกัดต่างกันก็มีกลุ่มเป้าหมายต่างกันอันจะท าให้นโยบายและวิธีการน าเสนอข่าว
ย่อมแตกต่างกันตามไปด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของนักข่าวแต่ละส านักก็ต่างกันด้วย
รวมถึงเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของผู้ชมก็ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ (วันดี ทองงอก, 2538, น. 10-12) 

1. นโยบายของสื่อมวลชนแต่ละประเภท ไม่ใช่เฉพาะความแตกต่างของสื่อแต่ละ
ประเภทเท่านั้น แม้แต่สื่อที่เหมือนกัน เช่น หนังสือพิมพ์ การจัดล าดับหรือให้ความส าคัญกับข่าวก็มี
นโยบายแตกต่างกัน การมีนโยบายที่แตกต่างกันของสื่อมวลชนจะเป็นตัวแสดงจุดยืนของสื่อมวลชน
แต่ละประเภท นอกจากนี้การมีนโยบายต่อเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างกันของสื่อมวลชนจะท าให้เห็นแนว
ทางการน าเสนอข่าวที่เห็นเจตนาได้ชัดเจนว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภท ประเภทไหนหรือสื่ อตัวไหน
สนับสนุนหรือเป็นแนวร่วมให้กับฝ่ายใดระหว่างสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีในข่าวหนึ่งๆ 

2. ภาวะการแข่งขันของสื่อมวลชน การแข่งขันระหว่างกันของสื่อมวลชนแต่ละประเภท
หรือแม้แต่ประเภทเดียวกันต่างก็ต้องน าเสนอสิ่งที่จะท าให้ประชาชนเลือกอ่านเลือกชมให้มากที่สุด 
ดังนั้นการแข่งขันจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการคัดเลือกข่าวของสื่อมวลชน เพราะการแข่งขัน
จะท าให้สื่อแต่ละประเภทต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ข่าวมีรายละเอียดมากที่สุด น่าเชื่อถือที่สุด อย่างไรก็
ตามการแข่งขันของสื่อมวลชนก็ต้องค านึงถึงความหลากหลายของข่าวที่หน่วยงานของตนต้องน าเสนอด้วย 
การแข่งขันเฉพาะข่าวเด่นจะท าให้สื่อมวลชนละเลยข่าวอื่นๆ ที่ควรน าเสนอด้วย 
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3. พ้ืนที่ของสื่อแต่ละประเภท การรายงานข่าวผ่านสื่อแต่ละประเภทล้วนขึ้นอยู่กับพ้ืนที่
ที่มีจ ากัด การมีพ้ืนที่ในการรายงานข่าวที่จ ากัดท าให้ข่าวที่หามาได้ในแต่ละวันอาจมีมากถึง 10-20 ข่าว
ต้องถูกตัดลงไปเหลือจ านวนข่าวที่พอดีกับพ้ืนที่หรือเวลาที่จะน าเสนอในแต่ละวัน 

4. ทัศนคติของเจ้าของหรือบรรณาธิการ ทัศนคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของเจ้าของ
หรือคนในกองบรรณาธิการต่อข่าวใดๆ คือส่วนหนึ่งที่ใช้สนับสนุนหรือตัดทอนข่าวบางข่าวออกไปหาก
เห็นว่าข่าวนั้นควรสนับสนุนหรือไม่ควรส่งเสริม อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันของสื่อมวลชนใน
ปัจจุบันมีหลายองค์กรเป็นบริษัทมหาชน ทัศนคติของเจ้าของหรือกองบรรณาธิการจะน าเสนอข่าวให้
เป็นกลางและมีข้อเท็จจริงมากท่ีสุด การจะสนับสนุนหรือไม่อย่างชัดแจ้งเริ่มลดน้อยลงบ้างแล้ว 

5. โฆษณา การให้ความส าคัญกับโฆษณาของสื่อมวลชนในปัจจุบันเห็นได้ชัดมากขึ้น
เป็นล าดับ เพราะต้นทุนการผลิตของสื่อทุกชนิดเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ท าให้ต้องน าโฆษณามาแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในสื่อมวลชนบางประเภทให้ความส าคัญกับโฆษณาเป็นหลัก การจะน าเสนอข่าวให้
ได้จ านวนมาก ข่าวจึงจ าเป็นต้องลดเนื้อที่ให้กับโฆษณา 

6. สถานการณ์หรือช่วงเวลาของความเป็นข่าวขณะนั้นคืออีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการคัดเลือกข่าว เพราะสถานการณ์หรือช่วงเวลาของความเป็นข่าวขณะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
แบบฉับพลันหรือกะทันหัน ข่าวที่เป็นที่ก าลังสนใจขณะนั้นและข่าวที่เกี่ยวข้องจะได้รับการคัดเลือก
มากที่สุด 

7. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจหรือสังคม เป็นปัจจัย
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข่าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมจะเป็นปัจจัย
ที่มาก าหนดความสนใจของคนให้เป็นไปตามยุคสมัย 

8. การเซ็นเซอร์ของรัฐบาล ในภาวะคับขันทางการเมืองการปกครอง รัฐบาลจะเข้ามา
ควบคุมการรายงานข่าวของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
ลักษณะข่าวในภาวะนี้จะถูกจ ากัดการน าเสนอ ข่าวที่ตามใจคนอ่านมีน้อยกว่าข่าวที่ต้องตามใจรัฐบาล 

การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับข่าวบันเทิงมาใช้ศึกษาการบริหารการผลิตรายการ
ข่าวบันเทิงทีส่ถานีโทรทัศน์ผลิตเองเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของรายการข่าวบันเทิง
ทั้งในด้านของรูปแบบและเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 
 
2.3 ทฤษฎีนายทวารข่าวสารและการก าหนดวาระข่าวสาร 

 
ในวงการสื่อสารมวลชนนายทวารข่าวสารหมายถึงบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวของ

ส านักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียง
ข่าวสาร เพ่ือเสนอให้ประชาชนทราบ โดยกองบรรณาธิการข่าวประกอบด้วยผู้สื่อข่าว หัวหน้าข่าวหรือ
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บรรณาธิการ บรรณาธิการข่าวประจ าวัน การท างานของบุคคลในต าแหน่งต่างๆ นั้น นอกจากจะ
ตัดสินใจคัดเลือก เขียนหรือน าเสนอเรื่องราวต่างๆ มาประกอบเป็นรายงานข่าวชิ้นหนึ่งๆ ตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพแล้ว ในการตัดสินใจแต่ละข้ันตอนยังขึ้นอยู่กับภูมิหลังส่วนตัวของแต่ละบุคคลใน
เรื่องชนชั้นของครอบครัว การเลี้ยงดู การศึกษา และโลกทัศน์ รวมทั้งค่านิยม บรรทัดฐาน และ
ขนบธรรมเนียมขององค์กรสื่อซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รักษาช่องทางการสื่อสารด้วย 

บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวจึงอยู่ในฐานะควบคุมข่าวสารต่างๆ ที่จะส่งผ่านไปยังมวลชน 
ซึ่งกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการข่าวประกอบด้วยนายทวารข่าวสารจ านวนมากและ 
มีความหลากหลายในภูมิหลังสถานะเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและความช านาญ ด้วยเหตุนี้    
สื่อจึงมิได้ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้รักษาช่องทางในแบบเป็นผู้เปิดหรือปิดให้กระแสข่าวสารมีการไหลเข้า
ออกอย่างง่ายๆ หากมีการคัดกรองตามค่านิยมและอุดมการณ์ของวิชาชีพ และมีทัศนะความเชื่อตาม
ภูมิหลังทางชนชั้นของแต่ละบุคคลและกลุ่มประกอบอยู่ด้วยแตไ่ม่ว่ากระบวนการผลิตและน าเสนอข่าว
จะผ่านบุคคลที่เป็นนายทวารข่าวสารหลายทอดหรือถ่ายทอดผ่านส านวนภาษาที่แตกต่างกันมาก
ขนาดไหนก็ยังคงต้องยึดมั่นข้อเท็จจริงอยู่เสมอ ทั้งนี้เมื่อแต่ละวันมีข่าวมากมายเข้ามายังองค์กร
สื่อสารมวลชน บรรณาธิการข่าวต้องท าหน้าที่คัดเลือกกลั่นกรองข่าวสารเพียงบางชิ้นเพ่ือตีพิมพ์หรือ
ออกอากาศและเรียบเรียงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่สื่อสิ่งพิมพ์หรือเวลารายการโทรทัศน์ก่อนถูกส่งต่อไป
ยังผู้รับสาร ขณะที่อีกหลายชิ้นจะถูกทิ้งไปเนื่องจากเนื้อหาไม่เหมาะสม เวลาไม่เพียงพอ หรือเพราะ
ฝ่ายการตลาดรับโฆษณามากไปหน้าที่ของนายทวารข่าวสารจึงมีทั้งเลือกและปฏิเสธสารที่เข้ามา 

นอกจากนั้นนายทวารข่าวสารหมายถึงแหล่งข่าว (news source) ได้ด้วย ทั้งแบบแหล่งข่าว
ผู้ให้ข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์ พยาน ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้อ่านข่าว จนถึงคนขายหรือส่งหนังสือพิมพ์ 
ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารต่อๆ กันแล้วผู้รับสารซึ่งเป็นห่วงโซ่สุดท้ายก็ไม่
สามารถจะรับรู้ข่าวสารได้แต่อย่างไรก็ตามในห่วงโซ่นายทวารข่าวสารนั้นผู้สื่อข่าวคือนายทวาร
ข่าวสารส าคัญคนแรกในกระบวนการคัดเลือกข่าวของสื่อมวลชน เพราะบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้า
กองบรรณาธิการไม่สามารถตัดสินใจเลือกสรรข่าวเพ่ือเผยแพร่ได้เลยหากไม่ได้ข้อมูลรายละเอียดของ
เหตุการณ์ทั้งหมดจากผู้สื่อข่าวในการหาข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ ดังนั้นนอกจากต้องรู้เทคนิคการสื่อข่าว
แล้ว ผู้สื่อข่าวยังต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าเหตุการณ์ใดควรได้รับการน าเสนอ 

ผู้สื่อข่าวคือด่านแรกของข่าวสารที่จะถูกส่งต่อถึงผู้รับสาร ขณะที่บรรณาธิการข่าวจะ
เป็นนายทวารข่าวสารคนต่อไปที่ท าหน้าที่คัดเลือกข่าว (news judgment) เพ่ือน าเสนอแก่ผู้รับสาร
ต่อไปผู้สื่อข่าวในฐานะนายทวารข่าวสารคนส าคัญนอกจากจะท าหน้าที่ออกภาคสนามท าข่าวตาม
นโยบายองค์กรภายใต้การก ากับของบรรณาธิการแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อเนื้อหาข่าวด้วยจากการตัดสินใจ
ว่าจะไปหาข่าวจากที่ไหน แหล่งข่าวคือใคร สัมภาษณ์อะไร ข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่ควรเขียนลงไปในข่าว 
และข้อเท็จจริงใดที่ควรตัดทิ้งเพ่ือไม่ให้ผู้รับสารรับรู้ โดยเกณฑ์การวินิจฉัยข่าวมีด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 
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1) พิจารณาว่าอะไรควรเป็นข่าว และอะไรที่ไม่ใช่ข่าว 2) พิจารณาว่าจ านวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้รับนั้น
ควรให้ความส าคัญแก่ข่าวใดมากที่สุด และ 3) พิจารณาว่าควรเขียนข่าวในรูปแบบใดจึงจะสามารถ
เห็นความส าคัญของข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง (มาลี บุญศิริพันธ์, 2526, น. 3-5) 

ส าหรับสื่อโทรทัศน์บรรณาธิการข่าวจะท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกข่าวที่ออกอากาศใน
แต่ละช่วงเวลา แล้วน ามาล าดับความส าคัญของข่าวที่เลือกมาทั้งหมดเพ่ือออกอากาศตามล าดับทั้งนี้
เนื่องจากข่าวโทรทัศน์มีผู้ชมจ านวนมากจึงสามารถก าหนดวาระสังคมได้จากการเลือกว่าช่วงเวลานี้จะ
น าเสนอข่าวใดหรือไม่น าเสนอข่าวใด การเลือกข่าวของกองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ข่าวสารของผู้ชมสื่อโทรทัศน์เป็นเสมือนตัวก าหนดวาระข่าวสาร (agenda setting) ที่ไปก าหนดการ
รับรู้ของประชาชนในสังคมว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง และเหตุการณ์ใดเป็นประเด็นส าคัญของสังคม
ส่งผลให้สาธารณชนมีความคิดเห็นคล้อยตามว่าประเด็นนั้นมีความส าคัญตามมา 

การก าหนดวาระข่าวสารจึงเป็นบทบาทส าคัญหนึ่งของสื่อมวลชนอันเนื่องมาจากมี
ข่าวสารเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน บทบาทสื่อมวลชนนี้ท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความส าคัญของ
ประเด็นข่าวที่สื่อมวลชนน าเสนอ ยิ่งสื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารประเด็นนั้นต่อเนื่องและเข้มข้นเท่าไร
ประชาชนก็จะยิ่งตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นนั้นมากขึ้นเท่านั้นกระทั่งประเด็นเหล่านั้น
กลายเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประชาชนไปด้วยเพราะประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สื่อมวลชนน าเสนอเป็น
เรื่องส าคัญเสมอ ทั้งๆ ที่ในข้อเท็จจริงแล้วประเด็นนั้นอาจไม่มีความส าคัญเลยก็ได้ ดังกรณีข่าวบันเทิง
ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวส่วนตัว โดยเฉพาะแง่มุมความรัก ทั้งเริ่มรักหรือเลิกรักของดารานักแสดงที่ตก
เป็นข่าว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทว่าเมื่อสื่อมวลชนน าเสนอ
ข่าวอย่างต่อเนื่อง ผู้ชมก็จะเริ่มคล้อยตามสื่อมวลชนจนเห็นว่าข่าวนั้นส าคัญตามไปด้วยในที่สุด 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงน าทฤษฎีนายทวารข่าวสารและการก าหนดวาระข่าวสารมาใช้
ในการศึกษากระบวนการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง รวมถึงศึกษา
การก าหนดวาระความบันเทิงทางสังคมจากการน าเสนอข่าวของรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ด้วย 
 
2.4 แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) เป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหารสูงสุด
พิจารณาถึงจุดประสงค์ขององค์กร ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการที ่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์คือการก าหนดหรือปรับปรุงธุรกิจและผลิตกัณฑ์ของบริษัท
เพ่ือให้สามารถสร้างก าไรและความเจริญเติบโตที่เป็นเป้าหมายให้กับกิจการ โดยมุ่งที่การตอบสนอง
ความต้องการของตลาดหรือลูกค้า ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic analysis) 
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external analysis) การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน 
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และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (internal analysis) ซึ่งทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ 
(strategic option) จะเป็นรากฐานที่น าไปสู่การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยกลยุทธ์
ในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนที่ประสบความส าเร็จทั้งหมดจะใช้ทางเลือกในการ
ก าหนดกลยุทธ์มากกว่าหนึ่งทางเลือก ดังนั้นจึงต้องมีการประสมประสานทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ 

การเลือกกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุกร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา 
และ อรทัย เลิศวรรณวิทย์, 2550, น. 157-157) 

1) การเสนอคุณค่า (value proposition) เป็นสิ่งที่ธุรกิจจัดหาให้ผู้ซื้อ รวมถึงผลประโยชน์
ตามหน้าทีข่องผลิตภัณฑ์/บริการ คุณค่าด้านสังคม อารมณ์ และการแสดงออกส่วนตัว 

2) สินทรัพย์และขีดความสามารถ (assets and competencies) สินทรัพย์และ
ขีดความสามารถถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ประกอบด้วย เวลา 
ทรัพยากร และสติปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ ซ่ึงจะอยู่ยั่งยืนถ้ายากต่อการเลียนแบบ 

3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่และโปรแกรม (functional strategies and programs) เป็นสิ่งที่
สนับสนุนการเสนอคุณค่า การพัฒนา และเพ่ิมพูนสินทรัพย์และขีดความสามารถ กลยุทธ์เหล่านี้และ
โปรแกรมจะรวมถึงขอบข่ายหน้าที่การผลิต การจัดจ าหน่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างตราสินค้า และการติดต่อสื่อสาร 

การเข้าใจทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางให้ 1) สามารถน าไปใช้ในการประเมิน
และพัฒนากลยุทธ์ระดับธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 2) มีความคิดสร้างสรรค์และพิจารณาทางเลือก
ได้อย่างกว้างขวางเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าได้พิจารณาทุกทางเลือก และถ้าแน่ใจว่ามีทางเลือกที่ดีแล้วจะท า
ให้สามารถประสบความส าเร็จได้ และ 3) ทราบถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญของทางเลือกเหล่านั้น
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพูนให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสร้างกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

ทั้งนี้ทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ ได้แก่ 1) คุณภาพ (quality) 2) คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ (product attribute) 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) 4) ความกว้างของ
สายการผลิต (product line breadth) 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (corporate social 
responsibility) 6) ความคุ้นเคยกับตราสินค้า (brand familiarity) 7) ความใกล้ชิดกับลูกค้า (customer 
intimacy) 8) คุณค่า (value) 9) การมุ่งเฉพาะส่วน 10) นวัตกรรม (innovation) 11) การเป็นระดับ
โลก (being global) เป็นต้น โดยทางเลือกทางกลยุทธ์เหล่านี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดต้องสามารถน าเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสู่ลูกค้าได้โดยการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์และ
ขีดความสามารถ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่และโปรแกรม 

ทางเลือกทางกลยุทธ์ที่มักน ามาใช้ในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโทรทัศน์ คือ กลยุทธ์การ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้ 
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กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ธุรกิจทั้งหลายมีเป้าหมายคือการได้รับก าไรสูงสุด (maximize profits) โทรทัศน์ที่เป็น

ธุรกิจประเภทหนึ่งจึงต้องด าเนินงานเพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือจะท าให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่รอดได้ในสภาพการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการเกิดข้ึนของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (digital TV) 

กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage strategy) 
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าในการแข่งขัน เช่น การท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
ความสามารถในการเพ่ิมคุณค่าด้านประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการตอบสนองต่อลูกค้า  
ซึ่งคุณค่าดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่
ยั่งยืน (sustainable competitive advantage: SCA) เป็นการสร้างส่วนประกอบของกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจให้มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้สินทรัพย์และขีดความสามารถเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนนั้น
จะต้องสร้างความแตกต่างที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยสินทรัพย์(assets) เช่น ตราสินค้า 
(brands) ความมีชื่อเสียงด้านคุณภาพ (quality reputation) และขีดความสามารถ (competencies) 
เช่น ความสามารถด้านเทคนิค (the ability in techniques) และความสามารถด้านการควบคุมต้นทุน 
(the ability to control costs) (meaningful) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจะต้องมีความยั่งยืน (sustainable) 
โดยความยั่งยืนที่เป็นข้อได้เปรียบนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนและเพ่ิมพูนตลอดเวลา และจะต้องมี
เป้าหมายที่การเคลื่อนไหวให้ทันและก้าวหน้ากว่าคู่แข่ง 

การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเป็นการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการแข่งขัน เกณฑ์ของการแข่งขัน  การน าเสนอคุณค่า (value proposition) 
และการคัดเลือกตลาดและคู่แข่งขัน โดยลักษณะของการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน คือ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550, น. 152-155) 

1) มากเพียงพอ (substantial) เป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและเป็นที่ต้องการ
ของลูกค้า  

2) ต้องมีความมั่นคงยั่งยืน (sustainable) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต้องสามารถ
เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถตอบโต้คู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี และ  

3) มีสภาพคล่อง (leveraged) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถจูงใจลูกค้า คือ 
ต้องมีคุณค่าในจิตใจลูกค้า (positioning) โดยต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ และลูกค้า
สามารถรับรู้ได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้ ต้องสร้างกลยุทธ์การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ 
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กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(differentiation strategy) เป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์/

บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันทีม่ีคุณค่าส าหรับลูกค้า หรือเป็นวิธีการสร้างความแตกต่างโดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า/บริการ ซึ่งมีผลต่อการเลือกและความพึงพอใจของลูกค้า 

การสร้างความแตกต่างโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม (adding value) มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2550, น. 168-177) 

1) การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า (superior product offering) เป็นการออกแบบ
ลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ได้ โดยใช้วิธีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2) การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ (service differentiation) เป็นการสร้าง
ความแตกต่างด้านการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพ่ือท าให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเพ่ิมบริการเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์ 

3) การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (personnel differentiation) เป็นการสร้าง
ความแตกต่างในด้านคุณสมบัติของบุคลากร โดยใช้ระบบการจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน 

4) การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (image differentiation) เป็นการสร้าง
ความแตกต่างด้านความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงด้านจิตวิทยา อารมณ์ 
ภาพลักษณ์ของบริษัท หรือสัญลักษณ์ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้
เหมือนกัน แต่ผู้ซื้อจะรับรู้ถึงความแตกต่างในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้โดยการชี้จุดเด่นในตัว
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าได้ยาก ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงเน้นกลยุทธ์ด้านความแตกต่างในภาพลักษณ์โดยใช้
เครื่องมือการโฆษณาเข้ามาช่วย 

5) การสร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (distribution channel 
differentiation) เป็นการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพ่ือให้เกิดการขายสินค้า ซึ่งช่องทาง
ที่ใช้มีหลายรูปแบบ โดยมีหลักในการใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายดังนี้ 1) มีความครอบคลุม 2) มีความ
เชี่ยวชาญ และ 3) มีการด าเนินงานที่แตกต่าง เช่น การขยายสาขาอย่างทั่วถึง 

นอกจากนั้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในธุรกิจโทรทัศน์ยังสามารถน ากลยุทธ์
เหล่านี้มาใช้ได้ด้วย คือ การสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนาคุณภาพและการใช้หลักการบริหาร
คุณภาพโดยรวมซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างโดยการใช้กลยุทธ์ด้านคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ผู้บริหารทุกคนและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันปรับปรุงคุภาพเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยใช้เครื่องมือต่างๆ แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองความพึงพอใจของลูกค้า 

รวมถึงการสร้างความแตกต่างโดยการสร้างคุณค่าตราสินค้า (brand equity) ที่
หมายถึงการท าให้ตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้า คุณค่าของตราสินค้า
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จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้า มีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าอย่างมั่นคงและจดจ าตรานั้น
ได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ ากับตราสินค้าอ่ืน หรือเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับชื่อของตราสินค้า 
หรือเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเพ่ิมมูลค่าเข้ามาในสินค้าหรือบริการของบริษัท  

คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
1) การรู้จักตราสินค้า (brand awareness) เป็นความเข้มแข็งของตราสินค้าที่น าเสนอ

เข้าสู่จิตใจของผู้บริโภค เป็นภาพลักษณ์ในสมองของผู้บริโภค (perceptual image) ที่มีต่อตราสินค้า 
2) คุณภาพที่รับรู้ (perceived quality) เป็นตราสินค้าที่ลูกค้าได้รับรู้ในคุณภาพ ลูกค้า

จะเกิดความภักดีในตราสินค้า มีการซื้อซ้ า ซึ่งการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้าจะท าให้ลูกค้าเกิดความ
ไว้วางใจ 

3) ความผูกพันในตราสินค้า (brand association) เป็นความผูกพันที่ผู้บริโภคมีต่อตรา
สินค้า ความผูกพันอาจรวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียง หรือสัญลักษณ์ท่ีเฉพาะ 

4) ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (bran loyalty) เป็นคุณค่าตราสินค้าที่เกิดขึ้นจากการ
ที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าของบริษัท เมื่อซื้อไปแล้วพอใจก็จะท าให้เกิดความภักดีและเกิดการซื้อซ้ า 
ซึ่งจะท าให้บริษัทมีผลก าไรระยะยาว 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่ประสบความส าเร็จ (successful differentiation 
strategies) มี 3 วิธี ดังนี้ 

1. การสร้างคุณค่าส าหรับลูกค้า (generate customer value) เป็นกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างโดยเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้า ซึ่งความแตกต่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณค่าที่เห็นได้
ชัดเจนและคุณค่าท่ีรับรู้จริง 

2. การจัดการคุณค่าการรับรู้ (provided perceived value) เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับตราสินค้าเพื่อท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ดี มีความส าคัญ และอยู่ในความทรงจ าของ
ลูกค้า ซึ่งจะท าให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าเหล่านั้น 

3. การสร้างให้ยากต่อการเลียนแบบ (be difficult to copy) เป็นการสร้างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยากต่อการเลียนแบบ เพราะเมื่อไรก็ตามที่คู่แข่งขันสามารถเลียนแบบ
ได้ ความแตกต่างนั้นก็จะหมดไป 

การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์การสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้ในการศึกษาการบริหารการผลิต
รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองเพ่ือจะทราบถึงวิธีการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ชมที่เป็น
ตลาดเป้าหมาย (target market) ของรายการข่าวบันเทิง ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของและ
สถานี 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” 
นอกเหนือจากศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัย
และการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

พินทุ์สุดา ยุทธบรรดล (2541) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการผลิตและการน าเสนอข่าวบันเทิง
ทางโทรทัศน์”เพ่ือศึกษานโยบาย กระบวนการผลิตและการน าเสนอข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิง และการแสดงออกซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ พบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. เป็นองค์กรธุรกิจที่
ด าเนินการโดยร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ มีลักษณะการบริหารจัดการด้าน
รายการและรายได้ในรูปแบบการผลิตรายการและขายเวลาโฆษณาเอง จากสัดส่วนของรายการบันเทิง
มากถึงร้อยละ 80 ของรายการทั้งหมด จึงมีนโยบายให้ฝ่ายผลิตผลิตรายการข่าวบันเทิงถึง 3 รายการ
ด้วยกัน คือ สีสันบันเทิง ดูหนังฟังเพลง และแวดวงบันเทิง เพ่ือประโยชน์ด้านการส่งเสริมรายการของ
สถานี การสนับสนุนด้านการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิง รวมทั้งสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถานี ผู้บริหาร 
นักร้อง บุคคลในวงการบันเทิง และดารานักแสดง โดยเฉพาะในสังกัดช่อง 3 ส่วนสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 บริหารจัดการด้านรายการและรายได้แบบเป็นเจ้าของเวลาเองทั้งหมด และให้เช่า
เวลาแก่บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ถึงแม้มีสัดส่วนของรายการบันเทิงเพียงร้อยละ 60 ของรายการ
ทั้งหมดแตม่ีนโยบายให้ฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการประสานงานในการผลิตรายการเส้นทางบันเทิง และ
อินไซด์บันเทิง เพ่ือใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์รายการของทางสถานี และสนับสนุนด้านการตลาด
อุตสาหกรรมบันเทิง และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถานี ผู้บริหาร นักร้อง บุคคลในวงการบันเทิง และ
ดารานักแสดง โดยเฉพาะในสังกัดช่อง 7 

วิไลพร หวังบุญชัย (2552) ศึกษาเรื่อง“การรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของผู้ชมที่มี
ต่อรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์” เพ่ือศึกษาเนื้อหาและวิธีการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
รวมถึงการรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของผู้ชมที่มีต่อรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์  พบว่าเนื้อหา
รายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์แบ่งเป็น4 ประเภทคือ เบื้องหลังละคร ประชาสัมพันธ์รายการของสถานี 
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี และชีวิตดารา ส่วนวิธีการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์แบ่งออกเป็น 
3 วิธี  คือ  1. การใช้พิธีกรเป็นหลักในการด าเนินรายการ แทรกด้วยผู้สื่อข่าว พร้อมด้วยกราฟิกและ
เสียงประกอบ  2. การใช้สกู๊ป การสัมภาษณ์ รายงานพิเศษ  และ  3. ลักษณะการออกอากาศมีทั้งรายการ
ที่รวมอยู่ในรายการข่าวและรายการที่ไม่รวมอยู่ในรายการข่าว ส่วนผู้ชมจะมีการรับรู้เนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อ ด้านสภาวะสังคมและจิตใจ และด้านความชอบ  
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ส่วนบุคคล โดยผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการข่าวบันเทิง 3 ด้าน  คือ 1) เพ่ือความทันสมัยไม่ตกยุค 
2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัว และ 3) เพ่ือแก้เหงา 

ศิวนารถ หงษ์ประยูร (2550) ศึกษาเรื่อง “ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2548” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตรายการข่าวและการใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้รับสาร พบว่า
สามารถจ าแนกรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทยที่ออกอากาศในปี พ.ศ.2548 ออกเป็น 4 ตระกูล 
โดยเป็นตระกูลหลัก 1 ตระกูล คือ  ตระกูลรายการข่าวแนวคลาสสิค (classic news genre) ใช้รหัส
สร้างความหมายด้านความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเป็นหลักน าเสนอในรูปแบบข่าวภาคปกติ 
(news bulletin) โดยการอ่านข่าวเป็นหลัก สร้างความน่าเชื่อถือจากบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
และตระกูลย่อย 3 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลย่อยรายการข่าวแนววิเคราะห์ข่าว (news analysis sub-
genre) ใช้รูปแบบรายการนิตยสารข่าว (news magazine) โดยเน้นที่การวิเคราะห์ข่าวมากที่สุด
ตระกูลย่อยรายการข่าวแนวโชว์ข่าว (news show sub-genre) เป็นตระกูลย่อยใหม่ใช้รหัสสร้าง
ความหมายด้านสีสันความสบายและความเพลิดเพลินเป็นหลักใช้รูปแบบการสนทนาข่าว พร้อมกับ
บรรยากาศสบาย กึ่งทางการแต่สร้างความน่าเชื่อถือจากพิธีกร และตระกูลย่อยรายการข่าวแนว
สาระบันเทิง (infotainment news sub-genre) ซึ่งเป็นตระกูลย่อยใหม่ที่แยกตัวออกจากข่าวภาคปกติใช้
รหัสสร้างความหมายด้านความสนุกสนานมีภาพรวมของรายการที่ไม่เป็นทางการมากที่สุดรูปแบบ 
การรายงานข่าวและสกู๊ปข่าวมีลีลาที่เป็นกันเองและมีสีสันเป็นข่าวเบาทั้งหมด มีพ้ืนที่โฆษณามากที่สุด
และถูกใช้เป็นพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์รายการอ่ืนๆความน่าเชื่อถือของรายการมาจากบรรณาธิการและ
กองบรรณาธิการซึ่งควบคุมการเล่าเรื่องทั้งหมด พิธีกรมีบทบาทเพียงเพ่ิมเติมสีสัน เช่น รายการสีสัน
บันเทิงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และดาวกระจายทางโมเดิร์นไนน์ทีวี 

แนวสาระบันเทิงและตระกูลย่อยรายการแนวโชว์ข่าวจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. น าเสนอเฉพาะข่าวเบา (soft news) เป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาข่าวที่ถูกเลือกมาน าเสนอ

ในรายการข่าวบันเทิงเป็นข่าวเบาทั้งหมด และมักจะเป็นรายการที่เสนอข่าวประเภทเดียว จนท าให้
ปรากฏมีการน าเสนอเนื้อหาข่าวเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้มีในรายการข่าวประจ าวัน 

2. เนื้ อหาข่าวบันเทิงเป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตดารา สกู๊ปเบื้องหลังละคร  
ข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิง และดนตรี รายการที่มีเวลาน าเสนอมากจะมีเนื้อหารายการในรูปแบบต่างๆ 
เช่น สกู๊ป รายงานพิเศษ โดยการสร้างสรรค์เนื้อหาพิเศษต่างๆ เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับรายการ รวมทั้ง
บางครั้งยังใช้เป็นพื้นที่ของการโฆษณาแฝงสินค้าหรือบริการต่างๆ ด้วย 

3. วิธีการน าเสนอมีผู้ด าเนินรายการเป็นพิธีกร โดยพิธีกรเคลื่อนไหวร่างกายมาก  
อาจเปลี่ยนต าแหน่งที่นั่งพิธีกรทั้งชายและหญิงใช้สีหน้าท่าทางประกอบการน าเสนอข่าวมาก มักจะ
แสดงท่าทางสบายๆ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชมและสร้างความสนุกสนาน มีลูกเล่นในการด าเนิน
รายการทั้งภาพและเสียง การแต่งกายใส่เครื่องประดับ แต่งหน้า ท าผม แบบไม่เป็นทางการ ตามสมัย
นิยมและเทศกาลทั้งนี้มีพิธีกรหลัก 1 - 4 คน จะเป็นพิธีกรที่มีภาพลักษณ์ของผู้มีประสบการณ์และมี
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ความสามารถในการน าเสนอได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนการรายงานข่าวโดยการลงเสียงจาก
ผู้บรรยายประกอบภาพ และมีการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาคสนาม เน้นการใช้เสียงบรรยายจาก
ผู้บรรยาย เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับเนื้อหาข่าวที่น าเสนอ 

4. การเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ประกาศมาเป็นพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ การมีผู้สื่อข่าว
หรือผู้รายงานข่าวอ่ืนๆ เข้ามาท าหน้าที่รายงานข่าว สัมภาษณ์แหล่งข่าวไปพร้อมกัน รายการข่าว
บันเทิงโทรทัศน์จะน าข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวนั้นมาน าเสนอโดยการสัมภาษณ์หรือรายงานข่าวให้
ผู้ชมได้ทราบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวโดยตรง และรายงานข่าวด้วยลีลาที่สนุกสนานหรือเร้าใจ 

5. รูปแบบการน าเสนอรายการยังนิยมน าเรื่องราวหลุดๆ ข าๆ ของบรรยากาศจาก
แหล่งข่าวนั้นๆ มาเสนอเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้กับช่วงท้ายของรายการด้วย มีการน าเสนอสกู๊ป
ข่าว รายงานพิเศษ การสัมภาษณ์ และคอลัมน์พิเศษ เช่น การวิเคราะห์ 

6. ภาษาท่ีใช้ไม่เป็นทางการ เป็นกันเองกับผู้ชม มักจะเป็นภาษาพูด เข้าใจง่าย 
7. มีองค์ประกอบด้านวิธีการน าเสนอทั้งภาพ เสียง กราฟิก โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

สร้างสีสันประกอบการน าเสนอข่าวภาพเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนไหวของพิธีกร และมีการเคลื่อนที่
กล้องแบบแปลกๆใช้เพลงหรือเสียงประกอบต่าง ๆ เพ่ือสร้างสีสันและช่วยในการเล่าเรื่องส่วนฉากจะ
สื่อถึงเนื้อหาหลักของรายการและช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบฉากในส่วนของพิธีกรที่อยู่ในสตูดิโอ 
ฉากรายการ ซ่ึงไม่เป็นทางการ ไม่จริงจัง เน้นสีสันสดใส มีความเคลื่อนไหวและทันสมัย และฉากที่เน้น
การน าเสนอภาพข่าวที่มีภาพบุคคลในข่าวในฉากท่ีเป็นสถานที่เกิดเหตุ 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” ผู้วิจัย
ได้น ากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษากระบวนการผลิต
รายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์เองว่ามีนโยบายการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงไปใน
ทิศทางใด รวมทั้งศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการผลิตและน าเสนอรายการข่าว
บันเทิงของแต่ละสถานีโดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในกระบวนการผลิตและ
น าเสนอของรายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปากของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ 
และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และไทยบันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเพ่ือจะได้ทราบถึงแนวทางการน า
นโยบายและกลยุทธ์เหล่านั้นมาใช้ในการผลิตรายการข่าวบันเทิงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(effective & efficiency) ภายใต้ข้อจ ากัดและสนับสนุนของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
ผลิตเพ่ือจะใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีผลิตเองต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง”  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive) 
ข้อมูล ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การรวบรวมเอกสาร (documentary 
analysis) และการสังเกตการณ์(observation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิต
รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น

แนวทางการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพ่ิมเติมได้ โดยจัดเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (documentary analysis) 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

รายงานข่าว สคริปต์ข่าว หมายข่าวและผังรายการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์นโยบาย กล
ยุทธ์ รวมถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารการผลิตรายรายการข่าวบันเทิงที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง โดยจัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

3. การสังเกตการณ์ (observation) 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์การท างานของโต๊ะข่าวบันเทิงที่ผลิตรายการข่าวบันเทิงเอง 

 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” ได้
ก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ศึกษาจากเนื้อหาในเอกสารข่าว และจากส าเนาเทปข่าวของรายการข่าวบันเทิงที่
ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล (digital TV) โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีคัดเลือกเฉพาะรายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์จากการส ารวจข้อมูลพบว่ามี
รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองในช่วงเวลาที่ด าเนินการศึกษา13รายการ ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 
 
รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

รายการ วัน-เวลาออกอากาศ ความยาว 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง ส.-พฤ หลังข่าวภาคค่ า 15 นาท ี
โต๊ะข่าวบันเทิง จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 145 นาที (30 นาที) 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 185นาที(30 นาที) 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง จ.-อา. 18.35-18.40 น. 5 นาที 

เที่ยงบันเทิง จ.-ศ. 11.30-13.00 น. 90 นาที(9 นาที) 

คันปาก จ.-ศ. 07.30-08.15 น. 45 นาท ี
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์

ไนน์เอ็นเตอร์เทน จ.-ศ. 11.30-12.00 น. 30 นาท ี

ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ จ.-ศ. 21.30-21.45 น. 
ส.-อา 19.00-19.15 น. 

15 นาท ี
15 นาท ี

ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ ส.-อา 11.00-11.30 น. 30 นาท ี
คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า จ.-ศ. 05.30-07.25 น. 115 นาที (10 นาที) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

จ.-ศ. 18.30-20.00 น. 
ส.-อา. 18.00-20.00 น. 

90 นาท ี(10 นาที) 
120 นาที (10 นาที) 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า จ.-อา. 19.00-20.20 น. 80 นาท ี(5-10 นาท)ี 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง จ.-ศ. 10.30-11.00 น. 30 นาท ี

 
2. ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) บุคลากรที่ท าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง รวมทั้งสิ้น 18 คน ประกอบด้วย 
2.1 กลุ่มผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิง ได้แก่ โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟบรรณาธิการหรือ

หัวหน้าแผนกข่าวบันเทิงที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย โดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
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sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์ท างานเป็นผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี รวม 
10 คน ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 
 
ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงที่เก่ียวข้องกับการน าโยบายไปปฏิบัติ 

รายการ ชื่อ ต าแหน่ง 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สีสันบันเทิง ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา ผู้จัดการแผนกสีสันบันเทิง-

ผลิตรายการ 
โต๊ะข่าวบันเทิง เพชรี พรหมช่วย โปรดิวเซอร์ 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ โปรดิวเซอร์ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิงเที่ยงบันเทิง และคันปาก 
(ก ากับดูแลภาพรวมทุกรายการ) 

สุบัณฑิต สุวรรณนพ ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ 

เส้นทางบันเทิง และเท่ียงบันเทิง วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล บรรณาธิการ 

คันปาก กุลธิดา ลิ้มธนสาร บรรณาธิการ 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์
ไลฟ์ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และ 
คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า 

ธิติพร จุติมานนท์ โปรดิวเซอร์ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

พรชาติ สาครมณีรัตน์ บรรณาธิการ และหัวหน้า
สายข่าวศิลปวัฒนธรรม 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าและข่าว
ศิลปะ-บันเทิง 

พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวชีวิต
และสังคม 

ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าและข่าว
ศิลปะ-บันเทิง 

อธิป กลิ่นวิชิต ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 
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2.2 กลุ่มผู้สื่อข่าวบันเทิงซึ่งรับผิดชอบในการหาข้อมูล ลงพ้ืนที่ภาคสนาม และเรียบ
เรียงข่าว โดยด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์ท างานข่าว
บันเทิงมานานไม่น้อยกว่า 2 ปี จ านวน 8คนดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 
 
ผู้สื่อข่าวรายการบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

รายการ ชื่อ ต าแหน่ง 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง จีรนันท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้สื่อข่าว 
โต๊ะข่าวบันเทิง โสภิดา สุคันโธ ผู้สื่อข่าว 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทศพล แปงแก้ว ผู้สื่อข่าว 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง และเท่ียงบันเทิง จริญญา ชัยเกษตรสิน ผู้สื่อข่าว 

คันปาก คมกฤช ล าเจียก ผู้สื่อข่าว 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์

ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 
ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และคุยโขมง
บันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า 

เขมรัตน์ จันทร์แดง ผู้สื่อข่าว 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

ภัทรา อินทรก าเหนิด ผู้สื่อข่าว 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 
ข่าวศิลปะ-บันเทิง 

อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ ผู้สื่อข่าว 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้วิจัยท าการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข่าว และเทปข่าวโทรทัศน์ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล (digital TV) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
มีทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 10 คน และกลุ่มผู้สื่อข่าว
8 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างแน่นอน(semi-structured interview)เพ่ือก าหนดกรอบค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการตั้งประเด็นค าถามเพ่ิมเติมโดยระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการบันทึกเสียงควบคู่กับจดบันทึกด้วย 

3. การสังเกตการณ์ในกระบวนการผลิต 
 
3.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-

depth interview) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือเจาะลึกในประเด็นที่ศึกษา แนวค าถาม
ส าหรับการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้างแน่นอน (semi-structured interview) ซึ่งก าหนดขึ้นจาก
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีลักษณะปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดง
ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง ดังนี้ 

1. การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง 
1.1 นโยบายการผลิตรายการข่าวบันเทิงเป็นอย่างไร 
1.2 วัตถุประสงค์ของรายการข่าวบันเทิงที่ต้องการบรรลุคืออะไร 
1.3 ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงอย่างไร  และ

ประกอบด้วยกลยุทธ์ใดบ้าง 
1.4 มีกลยุทธ์การแข่งขัน เพ่ือความเป็นผู้น า  การสร้างความแตกต่าง และ 

ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร 
1.5 กลุ่มเป้าหมายของรายการข่าวบันเทิงคือใคร 
1.6  มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดประเด็นข่าว และพิจารณาคุณค่าข่าวบันเทิงอย่างไร 
1.7 วิธีการแสวงหาประเด็นข่าว และการเก็บรวบรวมข้อมูล (แจกแจงค าตอบ) 
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2. การบริหารการน าเสนอรายการข่าวบันเทิง 
2.1 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกข่าวบันเทิงก่อนน าเสนออย่างไร รวมถึงมีกระบวนการ

คัดเลือกข่าวอย่างไร 
2.2 มีนโยบายการน าเสนอเนื้อหารายการข่าวบันเทิงอย่างไร 
2.3 มีกระบวนการอะไรบ้างที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกข่าวบันเทิงเพ่ือน าเสนอ 
2.4 รูปแบบ เวลา และความยาวในการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงเป็นอย่างไร  

(ให้อธิบาย) 
2.5 รูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของตนเองแตกต่างจากรายการข่าว

บันเทิงของสถานีโทรทัศน์อื่นอย่างไร 
2.6 มีการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงอย่างไร 
2.7 กลุ่มผู้ชมมีความส าคัญต่อการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารอย่างไร 
2.8 ปัจจัยภายในอะไรบ้างที่มีผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง เช่น 

นโยบายสถานีโทรทัศน์ เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างาน ความสามารถทางวิชาชีพของกองบรรณาธิการ 
2.9 ปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มีผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงเช่น 

กฎหมายสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ความสนใจของกลุ่มผู้ชม ข่าวตามกระแส 
คู่แข่ง ลูกค้า/ผู้สนับสนุนรายการ สภาพเศรษฐกิจ 

3. มีการประชุมโต๊ะข่าว และวางแผนประเด็นข่าวก่อนออกท าข่าวหรือไม่อย่างไร 
4. หลังจากออกท าข่าวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นการน าเสนอหรือไม่อย่างไร/ 

หากมีการเปลี่ยนประเด็นข่าวจะต้องด าเนินการอย่างไร 
5. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะน าเสนอ เช่นความสามารถ

ทางวิชาชีพ/ประสบการณ์การท างาน 
6. หลักจริยธรรมสื่อมวลชนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมีผลต่อการน าเสนอข่าวสาร

หรือไม่ อย่างไร 
7. การคิดประเด็นและการน าเสนอข่าวบันเทิงยึดมั่นหลักจรรยาบรรณสื่อเรื่องใดบ้าง 

อย่างไร 
8. ในกรณีที่การน าเสนอข่าวบันเทิงส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลในองค์กรหรือ

สถานีโทรทัศน์ของตนเอง มีวิธีจัดการกับข่าวลักษณะดังกล่าวนี้อย่างไร 
9. กรณีท่ีพบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคม มีนโยบายในการน าเสนออย่างไร 
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3.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
1. วิเคราะห์กระบวนการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงทีส่ถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
2. สังเคราะห์การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงทีส่ถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
 

3.5 การน าเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
โดยน ามาเขียนในรูปแบบการพรรณนาและตารางประกอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
3.6 กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบการวิจัย 
 

เอกสาร กระบวนการผลิต 
ขั้นตอนก่อนการผลิต
(pre-production) 
ขั้นตอนการผลิต
(production) 
ขั้นตอนหลังการผลิต 
(post-production) 
 

รายการข่าวบันเทิงที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

สังเกตการณ์ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” เป็น

การศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองทั้งในด้านนโยบาย กลยุทธ์ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและน าเสนอรายการ โดยด าเนินการวิเคราะห์รายการข่าวบันเทิงที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตเองตามกรอบของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต (pre-production) ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต 
(post-production) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน/ความต่างของนโยบาย กลยุทธ์การผลิต และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการข่าวบันเทิงของแต่ละสถานี โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ดังนี้ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ประกอบด้วย  
- นโยบายรายการข่าวบันเทิง 
- การวางแผนรายการข่าวบันเทิง 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- การวางแผนการก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
- การวางแผนผลิตข่าว 
ขั้นตอนการผลิต (Production) ประกอบด้วย 
- รูปแบบรายการ 
- เนื้อหารายการ 
- การน าเสนอ 
- พิธีกร 
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ประกอบด้วย 
- การเขียนบทข่าว 
- การตัดต่อข่าว 
- การประเมินผลรายการ 
- จริยธรรมวิชาชีพ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองโดย

เรียงล าดับขั้นของการผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต 
โดยจะน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวมการผลิตของทุกสถานีไปพร้อมๆ กันเพ่ือแสดงความเหมือน/
แตกต่าง ซึ่งรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง มีดังนี้  
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- สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และ
ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

- สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีรายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก 
- สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มีรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 

ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าว

ภาคค่ า 
- สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิง 
รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองมีขั้นตอนการผลิต 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (pre-production) ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต 
(post-production) โดยในการวิจัยครั้งนี้จะด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับขั้นของกระบวนการผลิต
ดังกล่าว 

 
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

 
การผลิตรายการข่าวบันเทิงต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรัดกุมเพราะมีกระบวนการ

ที่ซับซ้อนและอาศัยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย ขั้นตอนก่อนการผลิตจึงเป็นการวางแผนการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นกรอบควบคุมการด าเนินงานการผลิตรายการข่าวบันเทิงให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (efficiency & effective) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1 นโยบายรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งให้ความส าคัญกับข่าวบันเทิงโดยบรรจุไว้ในผังรายการทั้ง
ที่รวมกับข่าวภาคหลัก หรือแยกออกเป็นรายการเฉพาะที่ชัดเจน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว
บันเทิงจะแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละสถานี 

4.1.1.1 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบอนาล็อก

ภาคพ้ืนดิน (analogue terrestrial TV) ด าเนินการโดยบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์จ ากัด ใน
กลุ่มบริษัทบีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาร่วมด าเนินกิจการกับ อสมท ประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์ในเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นผลก าไร การก าหนดนโยบายการผลิตรายการข่าวบันเทิงมุ่ง
สนับสนุนรายการต่างๆ ของสถานี รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่สถานีและดารานักแสดงในสังกัด 
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รายการข่าวบันเทิงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ผลิตเองมีสาม
รายการคือ สีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งทั้งสาม
รายการสังกัดฝ่ายผลิตรายการโดยในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์รายการข่าวบันเทิงที่สถานี
ผลิตเองโดยเรียงล าดับตามเวลาการเกิดขึ้นก่อน-หลังของรายการดังนี้ 

(1) รายการสีสันบันเทิง 
สีสันบันเทิงเป็นรายการที่ผลิตโดยกองบรรณาธิการฝ่ายรายการสถานี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ออกอากาศต่อเนื่องยาวนานกว่าสองทศวรรษนับแต่เริ่มออกอากาศครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์รายการ ละคร และดารา
นักแสดงในสังกัด รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีดังที่ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา ผู้จัดการ
แผนกสีสันบันเทิง-ผลิตรายการ กล่าวถึงนโยบายการบริหารการผลิตรายการสีสันบันเทิงดังนี้ 

นโยบายตั้งแต่เริ่มต้นจะไม่เน้นข่าวส่วนตัว แต่เป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ละครและนักแสดงของช่องน าเสนอละครและรายการของช่อง 95%  ที่เหลืออีก 5% 
เผื่อไว้ส าหรับคอนเน็กชั่นผู้บริหาร งานบวช งานแต่ง อีเวนต์ต่างๆ พูดง่ายๆ เป็นเหมือน
ร้านค้าที่วางสินค้าของเราซึ่งก็คือ ละคร รายการ และนักแสดง จุดขายของเราคือ การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์นักแสดงและละคร แม้ไม่เคยมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ทีมข่าวทุกคนซึมซับรับรู้นโยบายนี้จากการปฏิบัติงาน (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา , 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

(2) รายการโต๊ะข่าวบันเทิง 
รายการโต๊ะข่าวบันเทิงเกิดขึ้นจากนโยบายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3ที่ต้องการให้มีรายการข่าวที่มีความสด ใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ โดยน ารูปแบบรายการข่าว
ประจ าวันมาปรับให้เข้ากับความบันเทิงเพ่ือน าเสนอข่าวบันเทิงทั่วไปที่เป็นกลาง ไม่เลือกค่ายบน
พ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตามสโลแกนการเสนอข่าว “เรื่องจริงของคน
บันเทิง” แต่ยังคงพ้ืนที่ไว้ส าหรับเนื้อหาข่าวของสถานีตามนโยบายองค์กรที่ต้องการให้รายการข่าว
บันเทิงที่สถานีผลิตเองท าหน้าที่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานี ดังที่ เพชรี พรหมช่วย 
โปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงกล่าวถึงนโยบายรายการโต๊ะข่าวบันเทิงดังนี้ 

ดิฉันเคยท าข่าวบันเทิงทั่วไปไม่แยกสังกัด พอมาท าช่อง 3 ก็ต้องรับเอานโยบายของที่นี่
มาบวกเข้ากับแนวคิดของเรา คือ เสริมเนื้อหาข่าวบันเทิงทั่วไปเพ่ือเป็นทางเลือกของคน
ดูเพราะถ้าอยากดูเรื่องของช่องก็มีรายการอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงก าหนดสัดส่วนเนื้อหา 
60: 40 ท าข่าวข้างนอก 60 ท าข่าวข้างใน 40 แนวคิดหลักคือ ข่าวบันเทิงน้ าดีที่น าเสนอ 
“เรื่องจริงคนบันเทิง” มีความน่าเชื่อถือและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมถือเป็นนโยบาย
ที่ต้องการท าอะไรให้กับสังคมและคนดู (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) 
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สอดคล้องกับ โสภิดา สุคันโธ ผู้สื่อข่าวของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงที่รับรู้
นโยบายรายการน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติงานข่าวดังนี้ 

ข่าวประเด็นที่เกิดขึ้นประจ าวันเราก็ท า เจ็บ ป่วย เสียชีวิต แต่งงาน รับปริญญาเราก็ไป
ท าข่าว คือ ทั้งหมดต้องเป็นเรื่องจริงของคนบันเทิงที่เกิดขึ้น ไม่ได้ท าตามกระแสว่ า
เว็บไซต์นั้นลงอย่างนั้นหรือเต้าข่าวมาแบบนี้ แต่เราจะท าแบบข่าวที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
จริงๆ นักแสดงแถลง นัดพูดคุย ถึงจะท า (โสภิดา สุคันโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

นโยบายการน าเสนอข่าวของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงบนหลักคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการถ่ายทอดสู่ทีมข่าวเพื่อยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยโปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงแสดงทัศนะเก่ียวกับนโยบายข่าวของรายการดังนี้ 

นโยบายการท าข่าวของโต๊ะข่าวบันเทิงต้องเป็นเรื่องจริง มีจริยธรรมคุณธรรม สิ่งนี้เป็น
กรอบการหาข่าวและน าเสนอเนื้อหาข่าวของรายการ เราจะไม่กระหายข่าวจนลืมมารยาท
หรือจรรยาบรรณนักข่าว คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเสมือน
ไบเบิลให้นักข่าวของเราเข้าใจตรงกัน (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

(3) ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
ครอบครัวบันเทิงออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

จากแนวคิดที่ต้องการให้เพ่ิมช่วงข่าวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยนโยบายการน าเสนอข่าว
บันเทิงของครอบครัวบันเทิงนอกจากจะมุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานละคร รายการ และนักแสดงของ
สถานีแล้ว ยังน าเสนอประเด็นข่าวที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจ ทั้งความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิง
ทั่วไป และเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงหรือเป็นประเด็นข่าวซุบซิบ  (gossip) ซึ่งแตกต่าง
อย่างสิ้นเชิงจากรายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆ ที่สถานีผลิตเอง ดังที่  เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ โปรดิวเซอร์
ครอบครัวบันเทิงกล่าวถึงนโยบายการผลิตข่าวบันเทิงของครอบครัวบันเทิงดังนี้ 

สมัยก่อนช่อง 3 มีนโยบายชัดเจนว่าไม่เล่นข่าวกอสซิปแต่เมื่อมีช่วงครอบครัวบันเทิงเข้ามา 
เราหารือร่วมกับทีมงานไร่ส้ม (บริษัทไร่ส้ม จ ากัด) คิดว่าน่าจะเสนอข่าวกอสซิปที่เป็น
กระแสที่คนสนใจ เป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ก่อนจะหาจุดกึ่งกลาง
ว่าเราจะเล่นในประเด็นที่เหมาะสม (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

ทั้งนี้ถึงแม้ทั้งรายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิง
ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้จะไม่มีนโยบายรายการข่าวบันเทิงที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทว่าก็สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effective & efficiency) ดังที่ผู้จัดการแผนก
สีสันบันเทิง-ผลิตรายการ ยืนยันว่ารายการข่าวบันเทิงของสถานีสามารถตอบสนองทั้งนโยบายรายการ
และความต้องการของผู้ชมได้ในขณะเดียวกันอันเนื่องมาจากมีนโยบายองค์กรเป็นแนวทางปฏิบัติ
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กว้างๆ ในการก ากับทิศทางการผลิตและน าเสนอรายการ และบ่อยครั้งยังมีค าสั่งเชิงกลยุทธ์หรือ
ข้อแนะน าโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงของสถานีในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย  

“ช่อง 3 แม้เป็นองค์กรใหญ่ แต่ลักษณะการบริหารงานยังคงเป็นแบบ
เถ้าแก่ นโยบายบางอย่างก็เป็นค าสั่งตรงจากผู้บริหารลงมาเลย เป็นการสั่งงานแบบปากเปล่า นโยบาย
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้” (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
ตารางที่ 4.1 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

รายการ นโยบาย 

สีสันบันเทิง - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี 

- ไม่น าเสนอข่าวที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

โต๊ะข่าวบันเทิง - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี 

- ไม่น าเสนอข่าวซุบซิบ ส่วนข่าวที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวต้องเป็นเรื่องราว
ที่ดารานักแสดงเป็นผู้แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเอง 

- การน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงบนพ้ืนฐานคุณธรรม
จริยธรรมตามนโยบายการเสนอข่าว “เรื่องจริงของคนบันเทิง” 

- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ครอบครัวบันเทิงใน
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

- การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี 

- การน าเสนอข่าวที่เป็นกระแสสังคมทั้งที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของดารา
นักแสดง และท่ีเป็นข่าวซุบซิบ 

- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนมุ่งแสวงหารายได้จากการขายโฆษณา
รายการ ด าเนินการผลิตละครและมีนักแสดงสังกัดสถานี จะใช้ข่าวบันเทิงเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับละคร นักแสดงและกิจกรรมต่างๆของสถานี เพ่ือสร้าง
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ความนิยม (rating) ให้กับรายการและละครของสถานี ดังที่รายการข่าวบันเทิงทุกรายการที่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ผลิตเอง ทั้งสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิง ต่างมีนโยบาย
รายการร่วมกันคือ การเป็นพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์รายการ ละคร ดารานักแสดงในสังกัดและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกองบรรณาธิการรายการข่าวบันเทิงทุก
รายการที่ต้องตอบสนองนโยบายสถานี 

ในขณะที่จุดต่างด้านนโยบายของรายการข่าวบันเทิงทั้งสามมีเพียง
เล็กน้อยคือ รายการสีสันบันเทิงน าเสนอแต่เนื้อหาเกี่ยวกับรายการ ละคร และดารานักแสดงในสังกัด
เท่านั้น ขณะที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงน าเสนอเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวง
บันเทิงทั่วไปด้วย ถึงจะยังมีข้อจ ากัดทางนโยบายที่ไม่สามารถน าเสนอข่าวเกี่ยวกับผลงานของดารา
นักแสดงที่สังกัดสถานีคู่แข่งได้เนื่องจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานีโทรทัศน์คู่แข่งซึ่งจะ
กระทบต่อผลประโยชน์ธุรกิจตามมา ส่วนครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรายการข่าว
บันเทิงแนวใหม่ของสถานีที่น าเสนอข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip) และเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารา
นักแสดง รวมถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทั่วไป นอกเหนือไปจากการเป็นพ้ืนที่ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ละคร และดารานักแสดงของสถานีเหมือนดังสองรายการข้างต้น 

4.1.1.2 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนที่ได้รับ

สัมปทานในการบริหารคลื่นความถี่จากกองทัพบกประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ นโยบาย
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มุ่งท ารายการบันเทิงจากการวางต าแหน่ง (positioning) องค์กรเป็น
ช่องวาไรตี้ที่มีท้ังความบันเทิง สาระบันเทิง และข่าว โดยมุ่งพัฒนารายการข่าวและละครให้เป็นอันดับ
หนึ่งอยู่เสมอรายการข่าวบันเทิงที่สถานีผลิตเองทั้งรายการเส้นทางบันเทิง เที่ ยงบันเทิง และคันปาก 
ต้องค านึงถึงความนิยมของรายการ (rating) โดยการมุ่งท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครและ
ดารานักแสดงของสถานีเป็นส าคัญอันจะน ามาสู่รายได้หลักของสถานี 

การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 มีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 

1. รักษาคุณภาพของรายการข่าวบันเทิงให้ได้รับความนิยมจากผู้ชม
อย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรายการ ละคร และดารานักแสดงของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์รายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดย
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เรียงตามล าดับการเกิดข้ึนก่อน-หลังของรายการดังนี้ 
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(1) รายการเส้นทางบันเทิง 
รายการเส้นทางบันเทิงเป็นรายการข่าวบันเทิงท่ีผลิตโดยสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 ที่ออกอากาศในช่วงเวลาหลักที่มีผู้ชมจ านวนมากและมีค่าโฆษณาสูง (prime time) 
นโยบายรายการเส้นทางบันเทิงจึงเป็นการใช้ข่าวบันเทิงท าหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนรายการ ละคร 
และดารานักแสดงของสถานีซึ่งถือเป็นสินค้า (product) ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์
รายการของลูกค้าและพันธมิตรของสถานีด้วย ดังที่วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล บรรณาธิการรายการเส้นทาง
บันเทิงและเท่ียงบันเทิงแสดงทัศนะเก่ียวกับนโยบายรายการเส้นทางบันเทิงดังนี้ 

นโยบายรายการเส้นทางบันเทิงมุ่งน าเสนอเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังละครน าเสนอ
ข่าวที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานีและดาราในสังกัด นอกจากนั้นยังมีข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ผู้สนับสนุนรายการซื้อเวลากับทางสถานีด้วย ซึ่งกองบรรณาธิการจะ
เขียนบทข่าวให้เหมาะสมกับรูปแบบของรายการเส้นทางบันเทิงซึ่งแต่ละปีมีรายได้จาก
ผู้สนับสนุนรายการค่อนข้างมาก (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2557) 

(2) รายการเที่ยงบันเทิง 
รายการเที่ยงบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีนโยบาย

รายการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานีโดยเฉพาะละครและนักแสดงในสังกัดเช่นเดียวกับ
รายการเส้นทางบันเทิง แต่เพ่ิมการน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั่วไปด้วย เช่น การ
แสดงคอนเสิร์ต การเปิดตัวภาพยนตร์ รวมทั้งเรื่องราวในแวดวงศิลปะและวรรณกรรม 

(3) รายการคันปาก 
รายการคันปากนอกจากจะท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ละคร รายการ และ

กิจกรรมต่างๆ ของสถานีตามภารกิจหลักของรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ผลิตเองแล้ว นโยบายรายการยังขยายไปสู่การผลิตและน าเสนอเนื้อหารายการที่ครอบคลุมข่าวบันเทิง
แบบซุบซิบ (gossip) และเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของคนในวงการบันเทิง รายการคันปากมีรูปแบบและ
เนื้อหารายการแตกต่างจากรายการข่าวบันเทิงของสถานีที่มาก่อนทั้งเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิง
ดังที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการแสดงทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการผลิตรายการคันปากดังนี้ 

นโยบายข่าวบันเทิงของสถานีท าให้เราแตกเซกเมนต์ออกมาเป็นรายการคันปากที่เน้น
ข่าวกอสซิปเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวดารา เพราะในช่วงเวลานั้น (พ.ศ. 2550-2551) การ
น าเสนอข่าวในลักษณะเล่าข่าวมีเยอะ แต่สไตล์การเสนอข่าวของช่อง 7 เป็นอีกแบบ 
ไม่ใช่เป็นการเล่าข่าว ดังนั้นเราอยากจะมีรายการที่โทนเบาลงเกี่ยวกับดารา และเป็น
ลักษณะของการพูดคุยกัน คือ เวลาเราน าเสนอรายการเราจะมองผังรวมแล้วคิดว่าอะไร
ควรอยู่ตรงไหน (สุบัณฑิต สุวรรณนพ, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2557) 
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สอดคล้องกับ กุลธิดา ลิ้มธนสาร บรรณาธิการรายการคันปากที่กล่าวถึง
นโยบายการผลิตรายการว่าต้องสอดคล้องกับ นโยบายของสถานีถึงแม้จะน าเสนอข่าวบันเทิงแนว
ซุบซิบที่เก่ียวข้องกับดารานักแสดงของสถานีโทรทัศน์คู่แข่ง 

ทีมงานเราถูกควบคุมโดยคณะกรรมการพิจารณารายการช่วงที่ไม่ใช่ไพร์มไทม์ การผลิต
รายการต้องสนับสนุนนโยบาย กิจกรรม ละครหรือนักแสดงในสังกัด แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเนื้อหาจะมีแต่เรื่องของสถานี ไม่เช่นนั้นรายการจะขาดสีสัน เช่น ข่าวพลอย เฌอมาลย์ 
ดาราช่อง 3 ถ้าเราท าตามนโยบายก่อนมีรายการนี้ก็จะออกข่าวนี้ไม่ได้ แต่เมื่อเราต้อง
น าเสนอข่าวตามคอนเซปต์ของรายการคันปากก็สามารถน าเสนอข่าวกอสซิปที่อยู่ใน
กระแสนี้ได้ (กุลธิดา ลิ้มธนสาร, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2557) 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้ความส าคัญกับการใช้รายการข่าว
บันเทิงเป็นช่องทางและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ละครที่เป็นจุดแข็งขององค์กรเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดข่าวบันเทิงและละครโทรทัศน์ดังที่สุบัณฑิต สุวรรณนพ 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการที่ท าหน้าที่ดูแลก ากับนโยบายในภาพรวมทั้งของรายการเส้นทางบันเทิง 
เที่ยงบันเทิง และคันปาก กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างรายการข่าวบันเทิงกับละครของสถานีดังนี้ 

ช่อง 3, 5, 7 มีละครในช่วงไพร์มไทม์ เราจึงจ าเป็นต้องมีช่องทางประชาสัมพันธ์จุดดีจุดเด่น
ละครของเราเพ่ือดึงดูดความสนใจคนดู ดังนั้นรายการข่าวบันเทิงของเรานอกจาก
จะต้องสนับสนุนรายการละครและนักแสดงของสถานีแล้ว ยังต้องน าเสนอข่าวของ
พันธมิตรที่ร่วมธุรกิจกับเรารายการของผู้เช่าเวลา หรือบันเทิงต่างประเทศที่น่าติดตาม
ด้วยที่ส าคัญรายการข่าวบันเทิงเหล่านี้ต้องท าทุกอย่างเพ่ือสถานี และเราต้องท าให้
รายการเหล่านี้แข่งขันได้อย่างสูสีจนกลับมาชนะได้หรือเพลี่ยงพล้ าน้อยที่สุด (สุบัณฑิต 
สุวรรณนพ, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2557) 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการยังระบุถึงความส าคัญของการใช้รายการข่าว
บันเทิงเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ละครที่เป็นจุดแข็งขององค์กรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในสนามข่าวบันเทิงและสนามละครโทรทัศน์ดังนี้ 

เนื่องจากสถานีมีรายการภาคบันเทิงอยู่ ฉะนั้นนโยบายหลักของรายการข่าวบันเทิงคือ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนรายการบันเทิงต่างๆ ที่ออกอากาศในช่อง 7 เป็นหลัก 
รวมทั้งของพันธมิตร ซึ่งข่าวแต่ละช่วงจะมีความแตกต่างกัน เช่น เส้นทางบันเทิงที่
ออกอากาศในช่วงไพร์มไทม์ก็จะเน้นไปที่ภารกิจหลักของสถานี เช่น ละคร นักแสดงน า 
และข่าวเหตุการณ์ส าคัญจริงๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเวลามีน้อย ส่วนในรายการเที่ยง
บันเทิงจะเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงโดยทั่วๆ ไป ทั้งวงการภาพยนตร์ 
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วงการเพลง ส่วนรายการคันปากเน้นข่าวที่เรียกกว่ากอสซิป เรื่องเกี่ยวกับดารา  
(สุบัณฑิต สุวรรณนพ, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2557) 

 
ตารางที่ 4.2 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

รายการ นโยบาย 

เส้นทางบันเทิง - การประชาสัมพันธ์เฉพาะรายการ ละคร ดารานักแสดงในสังกัดที่มี
ความโดดเด่นและเป็นจุดขายของสถานีเพื่อเพ่ิมความนิยม (rating) ของ
รายการ/ละครที่เป็นจุดแข็งของสถานี 

- การสนับสนุนรายการของลูกค้าและพันธมิตรของสถานี 
- ไม่น าเสนอเรื่องราวส่วนตัวของนักแสดงและข่าวซุบซิบ 
- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

เที่ยงบันเทิง - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความนิยม (rating) ของรายการ/ละคร ที่เป็นจุด
แข็งของสถานี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นดารานักแสดงที่อยู่ในความนิยม
อันดับต้นๆ ของช่อง 

- การน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทั่วไป 
- ไม่น าเสนอเรื่องราวส่วนตัวของนักแสดงและข่าวซุบซิบ 
- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

คันปาก - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ นักแสดงในสังกัดและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี 

- การสนับสนุนรายการของพันธมิตรของสถานี 
- การน าเสนอข่าวที่เป็นกระแสสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของคน

บันเทิง และข่าวซุบซิบ (gossip) 
- ไม่มีนโยบายรายการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนมุ่งแสวงหารายได้จากการขายโฆษณารายการจะ
ใช้จุดแข็งของสถานีที่มีละครโทรทัศน์และดารานักแสดงในสังกัดมาผลิตเนื้อหารายการเพ่ือสร้างความ
นิยม (rating) ให้กับละครโทรทัศน์และดารานักแสดงของสถานี ดังที่รายการข่าวบันเทิงทุกรายการ



 56 

ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้แก่ เส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก ต่างมีนโยบาย
รายการร่วมกันคือ การเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์รายการ ละคร นักแสดงในสังกัดและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี อีกท้ังยังต้องสนับสนุนรายการของลูกค้าและพันธมิตรของสถานี 

ในขณะที่จุดต่างด้านนโยบายของรายการข่าวบันเทิงทั้งสามมีเพียง
เล็กน้อยคือ รายการเส้นทางบันเทิง และเที่ยงบันเทิง ไม่มีนโยบายการน าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัว
ของดารานักแสดงหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ทว่าเที่ยงบันเทิงสามารถน าเสนอข่าวในแวดวงบันเทิง
ทั่วไปได้ด้วย ส่วนรายการคันปากซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงที่เกิดขึ้นใหม่ของสถานีน าเสนอความ
แตกต่างด้วยการรายงานข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip) เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดง 

4.1.1.3 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์เน้นการน าเสนอรายการข่าวและรายการ

บันเทิงที่มีสาระภายใต้แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” (knowledge-based society) โดยมีการพัฒนา
คุณภาพของรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาของรายการบนพ้ืนฐาน  
“ความบันเทิงบนสาระ” (edutainment) โดยมีส านักข่าวไทยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าวท า
หน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็น
กลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ผลิตเองมีด้วยกันสี่
รายการ คือ  1) ไนน์เอ็นเตอร์เทน 2) ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 3) ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ และ 
4) คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้จ าแนกการวิเคราะห์รายการข่าว
บันเทิงออกเป็นสองรายการหลัก คือ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนที่รวมเอาไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็น
เตอร์เทนไนท์ไลฟ์ และไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์เข้าไว้ด้วยกันอันเนื่องมาจากมีองค์ประกอบของ
การผลิตและการน าเสนอรายการใกล้เคียงกันมาก และอีกรายการคือ คุยโขมงบันเทิงในรายการคุย
โขมงข่าวเช้าที่มีความแตกต่างด้านองค์ประกอบของรายการค่อนข้างชัดเจน 

(1) รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเป็นรายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยกอง

บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ส านักข่าวไทย ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ อสมท ในขณะนั้น 
ซึ่งต้องการให้มีรายการข่าวบันเทิงที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ น าเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการ
บันเทิงโดยไม่แบ่งแยกค่ายหรือสังกัด ปัจจุบันรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนได้แยกออกมาจากส านักข่าวไทย 
โดยมีฝ่ายโทรทัศน์เป็นผู้ดูแลและควบคุมการผลิตโดยธิติพร จุติมานนท์ โปรดิวเซอร์รายการไนน์เอ็นเตอร์ 
ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับนโยบายรายการไว้ดังนี้ 
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จุดเริ่มต้นของรายการมีท่ีมาสองประการด้วยกัน ประการแรกคือ การวิเคราะห์ช่องทาง
ธุรกิจทางโทรทัศน์ว่ายังมีโอกาสของการแข่งขันอยู่ เนื่องจากว่าเราไม่เคยมีข่าวบันเทิง 
เราจะท าข่าวบันเทิงที่เป็นกลางเสนอเนื้อหาหลากหลายและเป็นความบันเทิงที่ควบคู่
สาระ ประการที่สอง อสมท มีสื่ออยู่ในมือเยอะทั้งโทรทัศน์ วิทยุ เราจึงอยากจะท า
รายการข่าวบันเทิงให้เป็นช่องทางในการน าเสนอกิจกรรมของสถานีด้วยนี่คือ ที่มาสอง
ส่วน หนึ่งคือ นโยบายที่เป็นโจทย์เริ่มต้น สองคือ การสนับสนุนภารกิจของ อสมท  
(ธิติพร จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559) 

(2) คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า 
ศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนท าให้

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ได้รับเวลาจาก อสมท ให้ผลิตรายการเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเช้าซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่สถานียังไม่มีรายการข่าวบันเทิง รวมถึงเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับรัฐด้วย นโยบายการผลิตและ
น าเสนอช่วงคุยโขมงบันเทิงจึงเป็นเช่นเดียวกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนที่เน้นการน าเสนอข่าวบันเทิง
แบบไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัด เพียงแต่เพ่ิมความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวบันเทิงที่ก าลังเป็น
กระแสสังคมโดยพิธีกรที่เป็นคนในสนามข่าวตัวจริง 

 
ตารางที่ 4.3 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

รายการ นโยบาย 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน - การน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัด 

- น าเสนอข่าวเรื่องราวส่วนตัวของคนบันเทิง ข่าวกระแสที่ผู้ชมให้ความ
สนใจ ความเคลื่อนไหววงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ รวมถึงข่าวใน
แวดวงศิลปวัฒนธรรม 

- การเป็นช่องทางเผยแพร่กิจกรรมของสถานี สนับสนุนภารกิจของอสมท 
- การยึดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นนโยบายการน าเสนอข่าวบันเทิง

ของรายการ 

คุยโขมงบันเทิงใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า 

- การน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง ไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัด เน้นเรื่องราว
ประเด็นข่าวที่เป็นกระแสผู้คนสนใจโดยใช้วิธีการเล่าข่าวของพิธีกร 

- การยึดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นนโยบายการน าเสนอข่าวบันเทิง
ของรายการ 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจมีรายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีสอง
รายการ คือ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าทั้งนี้ถึงแม้ทั้ง
สองรายการจะมีรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกันจากการที่ไนน์เอ็นเตอร์เทนเป็นรูปแบบการรายงาน
ข่าวขณะที่คุยโขมงบันเทิงเป็นรูปแบบของการเล่าข่าวนั้นกลับมีนโยบายการผลิตรายการร่วมกันคือ 
มุ่งน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง ไม่แบ่งค่ายและสังกัด เนื้อหาครอบคลุมทั้งแวดวงบันเทิงไทยและ
ต่างประเทศภายใต้แนวคิดสังคมอุดมปัญญา อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมของสถานี 
และสนับสนุนภารกิจของ อสมท 

4.1.1.4 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นสื่อหลักของรัฐบาล

ภายใต้การด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้ งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2528 เพ่ือให้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติที่ท าหน้าที่ให้
ความรู้ให้การศึกษาเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนนโยบายของรัฐ โครงสร้างการ
บริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นแบบราชการอยู่ภายใต้การก ากับนโยบายโดย
ส านักนายกรัฐมนตรี มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย
ของส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจสั่งการผู้อ านวยการสถานีโดยผ่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สาย
การบังคับบัญชาเป็นแบบราชการจากบนลงล่าง คือ จากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักข่าว ผู้อ านวยการส่วนข่าว จนถึง
ผู้ปฏิบัติ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยผลิตรายการข่าวบันเทิงเพียงหนึ่ง
รายการเท่านั้น คือ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า ซึ่งผลิตโดยกองบรรณาธิการ
ข่าวบันเทิงสังกัดฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าถูกก าหนดรูปแบบ
และเนื้อหาตามนโยบายของผู้บริหารมากกว่าจะถูกก าหนดด้วยความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเหมือนดัง
สถานีโทรทัศน์ทั่วไป โครงสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไม่มีฝ่ายการตลาดอยู่ในโครงสร้าง
องค์กร มีแต่ฝ่ายนโยบายและแผนเท่านั้น สถานีจึงค านึงถึงการให้สาระและความรู้แก่ผู้ชมเป็นหลัก 
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตลาดหรือผลความนิยมรายการ (rating) เหมือนสถานีโทรทัศน์แบบเอกชน
ที่ต้องบริหารงานโดยยึดผลการส ารวจความนิยมรายการหรือข้อมูลการตลาด 

พรชาติ สาครมณีรัตน์ บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
กล่าวถึงนโยบายการผลิตข่าวบันเทิงที่สอดคล้องกับ นโยบายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยว่า 
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เริ่มแรกเป็นแค่ข่าวศิลปวัฒนธรรมบันเทิงที่รวมอยู่กับข่าวอ่ืนๆ เช่นการเมือง สังคมใน
ข่าวภาคหลัก ซึ่งผมเห็นว่าข่าวบันเทิงเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วดูไม่มีน้ าหนัก ประกอบกับมี
นโยบายสถานีที่ไม่อยากให้น าเสนอแต่ข่าวซีเรียสจนจบรายการตั้งแต่สมัยอาจารย์
สมเกียรติ (ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล) ผมก็เลยขอช่วงเวลาที่ชัดเจนขึ้นมา ตั้งชื่อตามสาย
โครงงานนี้เลย เสนอโพโพสซอลแนวทาง และรูปแบบเองเลย ถ้าถามว่าเป็นนโยบาย
สถานีหรือไม่ก็น่าจะไม่ ถือว่าเป็นนโยบายข่าวของเรา ซึ่งผู้ใหญ่ก็โอเค และเราก็ยึด
แนวทางนี้มาตลอด (พรชาติ สาครมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2557) 

ถึงแม้นโยบายด้านข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จะเกิดจากการเริ่มต้นคิดของบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แต่ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงก็ยังคงยึดแนวนโยบายของสถานีที่มุ่งให้ความรู้ให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ พร้อมๆ กับตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการลดทอนความเข้มข้นของข่าว
ภาคค่ าที่เป็นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ โดยบรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงกล่าว
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตข่าวบันเทิงของสถานีว่า 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงของเราคือ สาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์หรือข่าวบันเทิง 
เชิงสร้างสรรค์ เราจะเน้นข่าวที่เป็นข่าวบันเทิงจริงๆ ทั้งคนดูและเจ้าของข่าว คือ คนดู
แล้วมีความสุข ไม่ใช่กอสซิป ไม่มีเรื่องส่วนตัวว่าใครเลิกกับใคร ใครจะแต่งงานกับใคร
เราท าข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวของความบันเทิง ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวของดารา  
(พรชาติ สาครมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 10กุมภาพันธ์ 2557) 

สอดคล้องกับ ภัทรา อินทรก าเหนิด ผู้สื่อข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
ที่กล่าวเกี่ยวกับนโยบายการท าข่าวบันเทิงที่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์แห่งอ่ืนว่า 

เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนและแตกต่างคือ เรามีจุดมุ่งหมายด้านศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงที่ไม่
มีกอสซิป นโยบายเราเน้นมากที่สุดคือ การกุศล คอนเสิร์ตการกุศลหรือการช่วยเหลือ
ศิลปิน งานแบบนี้ยังไงเราก็ไป รวมถึงงานใหญ่ๆ เช่น ประกวดมิสไชนิส มิสไทยแลนด์
เวิลด์ เปิดหนัง นิทรรศการ การแสดง โขน ลิเก เรื่องที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เพลงลูก
กรุงจากที่เราไม่ค่อยรู้จักใครก็เริ่มรู้จักถ้างานไหนมีดาราและมีสาระเราก็จะไป แต่จะ
น าเสนอเรื่องของกิจกรรมมากกว่า เรื่องส่วนตัวไม่มีเลย (ภัทรา อินทรก าเหนิด , 
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
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ตารางที่ 4.4 
 
นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

รายการ นโยบาย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรม
และบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

- การเผยแพร่ความรู้ข่าวสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ มุ่งน าเสนอเนื้อหา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 

- ไม่น าเสนอข่าวเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนักแสดง หรือข่าวซุบซิบ 
- ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงนโยบายข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทยที่ท าหน้าที่เป็นสื่อหลักของรัฐที่ไม่ต้องค านึงถึงกลุ่มผู้สนับสนุนรายการเพ่ือหารายได้
ดังเช่นสถานีโทรทัศน์เอกชนนั้นส่งผลให้รูปแบบและเนื้อหารายการมุ่งเน้นไปที่การรายงานข่าว
ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง โดยไม่น าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดง หรือข่าวซุบซิบ 
(gossip) แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

4.1.1.5 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก่อตั้งเมื่อวันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดย

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะ
องค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหาผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทยเพ่ือด าเนินการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ ซึ่งความเป็น
อิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหาโดย
กระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใสเป็นผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานของผู้อ านวยการ
และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ โครงสร้างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่เพียงประกอบด้วย
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหารสถานีเหมือนสถานีโทรทัศน์ทั่วไปเท่านั้น ทว่ายังมีสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งมีสมาชิกจ านวน 50 คน จากตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆที่
หลากหลายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากประชาชนในวงกว้างต่อการผลิตรายการของ
องค์การด้วย 

วิสัยทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือ การมุ่งเป็นสถาบันสื่อ
สาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม มีภารกิจส าคัญในการให้บริการด้านข่าวสาร 
ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพ้ืนฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม 
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และกรอบจรรยาบรรณขององค์กรเพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็น
ส าคัญ โดยสถานีมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ 

รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสผลิตเองมีสองรายการ คือ 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และรายการข่าวศิลปะ-บันเทิง ทั้งสองรายการต่างมุ่งสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและคุณธรรม 

(1) ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ ามีกลไกก ากับดูแลมาตรฐานการผลิตใน

ทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงจริยธรรมองค์กร จริยธรรมวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดไว้ในการผลิตรายการให้มีคุณค่า คุณภาพ มาตรฐาน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือจะเป็นรายการที่มีความแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ได้รับความยอมรับ
และเชื่อถือจากผู้ชมด้วย ดังที่พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวชีวิตและสังคมกล่าวถึงนโยบาย
ไทยบันเทิงทีส่อดคล้องกับ นโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยเฉพาะด้านจริยธรรมวิชาชีพว่า 

นโยบายของสถานีด้านบันเทิงคือ การท าข่าวให้เป็นสาระบันเทิง ไทยพีบีเอสค่อนข้างให้
พ้ืนที่กับงานศิลปินพ้ืนบ้าน งานชุมชน งานศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ช่อง 
นโยบายของเราคือ จรรยาวิชาชีพที่นักข่าวที่ดีพึงจะเป็นเรามีจรรยาบรรณเป็นคู่มือ
องค์กรในการปฏิบัติตัว ถ้าผิดจากตรงนี้คือ ผิดจรรยาบรรณคือ คู่มือการท าข่าวดีๆ ของ
นักข่าวดีๆ เรามีคู่มือไว้เตือนนักข่าวของเราว่าให้รู้ผิด รู้ชอบ รู้ถูกในสิ่งที่ท า เพราะฉะนั้น
จรรยาหรือนโยบายของไทยพีบีเอสคือ การท าข่าวดีๆ ให้เกิดขึ้น เป็นเจตนาดีต่อคนดู
และต้องระวังเรื่องการโฆษณาและโปรโมตสินค้าด้วย เราต้องมีจรรยาบรรณเรื่องนี้มาก 
(พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557) 

นอกจากนั้นบรรณาธิการกลุ่มข่าวชีวิตและสังคมยังย้ าว่าความแตกต่าง
ด้านนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับสถานีอ่ืนๆ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ที่ประกอบกิจการ
แบบเอกชนคือ การหารายได้จากโฆษณาซึ่งมีนโยบายชัดเจนว่าห้ามโฆษณาสินค้า/บริการ การผลิต
และน าเสนอข่าวของไทยบันเทิงจึงต้องปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 นี้อย่างเคร่งครัด 

นโยบายข่าวบันเทิงของช่องอ่ืนคือ การท าข่าวของสถานี แต่การท าข่าวของเราพีอาร์ก็
สั่งไม่ได้ ผู้บริหารก็เข้าใจว่าถ้ามีงานก็ให้ทีมข่าวตัดสินใจว่าจะไปไหม ไม่ใช่ว่างานของ
ช่องต้องไปทั้งหมด เรามีอ านาจในการตัดสินใจสูง แต่ก็ไม่ใช่ตามใจตัวเอง ดูความ
เหมาะสมมากกว่า ไทยพีบีเอสไม่มีสปอนเซอร์ ไม่ต้องตามไปท าข่าวลูกค้า ดังนั้นทีวี
สาธารณะเป็นช่องเดียวที่ไม่ต้องค านึงถึงเรื่องธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ค านึงถึง
ประโยชน์ของสาธารณะซึ่งก็คือ ประโยชน์ของคนดูเป็นหลัก ขณะที่ช่องอ่ืนขาดอิสระ
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เพราะต้องค านึงถึงธุรกิจ แต่ใช่ว่าเราจะท าอะไรได้อย่างอิสระเพราะเราก็มีสภาผู้ชมมี
บอร์ดบริหาร (พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557) 

สอดคล้องกับ อธิป กลิ่นวิชิต ผู้ช่วยบรรณาธิการไทยบันเทิงที่อธิบายถึง
นโยบายการน าเสนอข่าวบันเทิงของรายการว่ามุ่งน าเสนอเนื้อหาหาศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อน
สถานการณ์ทางสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความบันเทิงและสาระ
ความรู้หลังจากชมรายการ 

นโยบายข่าวบันเทิงของไทยพีบีเอสคือ การเน้นข่าวศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปะร่วมสมัย 
งานวัฒนธรรม ขณะที่บันเทิงก็ต้องสะท้อนถึงเรื่องราวของสังคม เป็นบันเทิงที่เป็น
ประเด็นทางสังคม เช่น ดารากับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับแฟนคลับ หรือ
บันเทิงที่มีผลกระทบทางสังคม เช่น พ.ร.บ.ภาพยนตร์ กสทช. ทีวีดิจิทัล ซึ่งการท าสกู๊ปที
วีแบบนี้ฟรีทีวีช่องอ่ืนๆ ไม่ค่อยท ากัน (อธิป กลิ่นวิชิต, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2557) 

(2) รายการข่าวศิลปะ-บันเทิง 
รายการข่าวศิลปะ-บันเทิงมีนโยบายการน าเสนอข่าวศิลปะวัฒนธรรม

และบันเทิงในรูปแบบการเล่าข่าวเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาข่าวได้ง่ายขึ้น โทนของเนื้อหาข่าวเบากว่า
รายการไทยบันเทิงเนื่องจากเป็นการเก็บตกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสกู๊ปเชิงลึกที่ออกอากาศในรายการ
ไทยบันเทิงโดยมีพิธีกรช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น อันเนื่องมาจากมีเวลารายการมากกว่า 

แรกทีเดียวต้องการให้รายการศิลปะ-บันเทิงเป็นรายการเก็บตก เพราะจะเน้นการปล่อย
ข่าวหนักข่าวที่มีคุณภาพในช่วงข่าวค่ าที่มีเวลาน้อย แต่เมื่อไปงานหนึ่งๆ มันมีข่าว
หลากหลายแง่มุม แง่มุมที่เหลือก็เอามาเสนอในข่าวศิลปะ-บันเทิง โดยใช้การเล่าแบบ
สบายๆ มุมเล็กมุมน้อย (อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557) 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

รายการ นโยบาย 
ไทยบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

- การน าเสนอข่าวสาระบันเทิงเชิงลึกซึ่งสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม 
รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ให้กับข่าวศิลปวัฒนธรรม ชุมชน และศิลปินนักร้อง
เก่า 

- การผลิตข่าวบนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร 
- ไม่น าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงหรือข่าวซุบซิบ 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง - การน าเสนอข่าวสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบเป็นกันเองโดยใช้
รูปแบบการเล่าข่าว ซึ่งเป็นการเก็บตกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่ได้
ออกอากาศในไทยบันเทิงเนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา 

- การผลิตข่าวบนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร 
- การน าเสนอข่าวบันเทิงที่ครอบคลุมแวดวงศิลปวัฒนธรรม ไม่น าเสนอ

เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงหรือข่าวซุบซิบ 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอสที่เป็นสถานโทรทัศน์แบบสาธารณะด าเนินกิจการโดยไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร มีการผลิต
รายการข่าวบันเทิงเองสองรายการ คือ ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิง ซึ่งทั้ง
สองรายการมุ่งน าเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลักโดยกระบวนการผลิตยึดพ้ืนฐานข้อบังคับ
ทางจริยธรรมขององค์กรเป็นส าคัญจึงท าให้การน าเสนอหลีกเลี่ยงเรื่องราวส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ 
(gossip) หากไม่มีผลกระทบกับสังคมเหมือนดังสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่มักจะน าเสนอข่าวซุบซิบเพ่ือ
เรียกความนิยมของรายการ (rating) เนื่องมาจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ต้องแข่งขันด้านรายได้
เพราะมีงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน การน าเสนอเนื้อหารายการจึงสามารถก าหนดขึ้นเองจากกอง
บรรณาธิการโดยไม่ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านผู้สนับสนุนรายการแต่อย่างใด 

จากการวิจัยพบว่า รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองทุก
รายการต้องตอบสนองนโยบายขององค์กรเป็นหลักซึ่งแปรผันไปตามความมุ่งหมายของการประกอบ
กิจการจากการเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชน แบบรัฐวิสาหกิจ แบบราชการ หรือแบบสาธารณะ
เนื่องจากรายการข่าวบันเทิงทุกรายการต้องน านโยบายขององค์กรมาปรับเป็นแนวทางการบริหารการ
ผลิตรายการ ดังนั้นความแตกต่างส าคัญส าหรับรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองในระดับ
ของสถานีคือ นโยบายขององค์กรที่ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิง และในระดับ
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ภายในสถานีคือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือให้มีเนื้อหารายการข่าวบันเทิงครอบคลุม
กลุ่มผู้ชมทุกระดับ ดังตารางที่ 4.6 ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงภายในสถานี
และต่างสถานี 

 
ตารางที่ 4.6 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 

รายการ นโยบาย 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัด และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานี 

โต๊ะข่าวบันเทิง - การน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงบนพ้ืนฐานคุณธรรม
จริยธรรมตามนโยบายการเสนอข่าว “เรื่องจริงของคนบันเทิง” 

ครอบครัวบันเทิง   ใน
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

- การน าเสนอข่าวที่เป็นกระแสสังคมท้ังที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของดารา
นักแสดง และที่เป็นข่าวซุบซิบ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทิง - การประชาสัมพันธ์เฉพาะรายการ ละคร ดารานักแสดงในสังกัด ที่มี
ความโดดเด่นและเป็นจุดขายของสถานี เพื่อเพ่ิมความนิยม (rating) 
ของรายการ/ละครที่เป็นจุดแข็งของสถานี 

เที่ยงบันเทิง - การประชาสัมพันธ์ละคร รายการ ดารานักแสดงในสังกัด โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นดารานักแสดงที่อยู่ในความนิยมอันดับต้นๆ ของช่อง 
และน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทั่วไป 

คันปาก - การน าเสนอข่าวที่เป็นกระแสสังคมเก่ียวกับเรื่องราวส่วนตัวของคน
บันเทิง และข่าวซุบซิบ (gossip) 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
ไนน์เอ็นเตอร์เทน - การน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดในรูปแบบ

การรายงานข่าวโดยพิธีกรประจ ารายการ 

คุยโขมงบันเทิงใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า 

- การน าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นกลาง ไม่แบ่งค่ายแบ่งสังกัด เน้นเรื่องราว
ประเด็นข่าวที่เป็นกระแสผู้คนสนใจโดยใช้วิธีการเล่าข่าวของพิธีกร 
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ตารางที่ 4.6 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง  (ต่อ) 

รายการ นโยบาย 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า 

- การเผยแพร่ข่าวสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ มุ่งน าเสนอเนื้อหาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 

 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 

- การน าเสนอข่าวสาระบันเทิงเชิงลึกสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม 
รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ให้กับข่าวศิลปวัฒนธรรม ชุมชน และศิลปินนักร้อง
เก่า 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง - การน าเสนอข่าวสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบเป็นกันเองโดยใช้
รูปแบบการเล่าข่าว ซึ่งเป็นการเก็บตกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่ได้
ออกอากาศในไทยบันเทิงเนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา 

 
4.1.2 การวางแผนรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

4.1.2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

รายการสีสันบันเทิงและโต๊ะข่าวบันเทิงมีกลุ่มเป้าหมายรายการเป็นแฟน
ละครของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขณะที่ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นอกจาก
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นแฟนละครของสถานีแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มคนดูทั่วไปด้วยเนื่องจากครอบครัว
บันเทิงน าเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมข่าวบันเทิงทั่วไปและข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าว
ซุบซิบ (gossip) โดยผู้จัดการแผนกสีสันบันเทิง-ผลิตรายการ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหา
รายการเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่เป็นแฟนละครของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

“สิ่งส าคัญสุดคือ ตอบสนองความต้องการคนดูที่อยากเห็นผลงานดาราที่
ชื่นชอบการเสนอข่าวแต่ละวันจะขึ้นด้วยดาราแม่เหล็กเป็นจุดขาย ทุกวันต้องมีดาราดังๆ ที่คนดูชื่น
ชอบ” (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

สอดคล้องกับ โปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงที่ต้องเสนอเนื้อหาข่าว
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมละครที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มคนวัยท างานที่มีพฤติกรรมการ
รับชมข่าวตอนกลางวันที่ชื่นชอบข่าวเบื้องหลังละครมากกว่าข่าวซุบซิบจนรายการต้องเพ่ิมเนื้อหาข่าว
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เบื้องหลังละครมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนดูโดยท าข่าวและสกู๊ปละครหลายๆ เรื่อง
พร้อมกันทั้งที่ก าลังออกอากาศและก าลังถ่ายท า 

(2) การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
การผลิตรายการสีสันบันเทิงเริ่มต้นจากบรรณาธิการข่าวบันเทิงคัดเลือก

หมายข่าวประจ าวันโดยการหารือร่วมกับทีมงานแบบไม่เป็นทางการ โดยหมายข่าวส่วนใหญ่ได้รับจาก
แหล่งข่าวประจ าที่เป็นกองถ่ายละครที่ผลิตละครให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากนั้นจะ
จัดล าดับหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอว่าแต่ละวันต้องใช้กี่ข่าว ข่าวใดควรน าเสนอก่อนข่าวใดควรมาหลัง 
หากมีข่าวมากเกินเวลาที่ออกอากาศก็ต้องตัดสินใจว่าจะคงข่าวใดไว้ และเก็บข่าวใดเพ่ือน าเสนอในวัน
ถัดไป ซึ่งในข้ันตอนนี้จะรวมถึงการก าหนดประเด็นข่าวที่จะน าเสนอด้วย 

เช่นเดียวกับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงที่กระบวนการผลิตเริ่มต้นจาก 
โปรดิวเซอร์รายการและบรรณาธิการข่าวหารือร่วมกันเพื่อคัดเลือกหมายข่าวแบบไม่เป็นทางการซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวอาจมีส่วนร่วมในการเสนอหมายข่าวได้ โดยหมายข่าวส่วนใหญ่ของรายการโต๊ะข่าว
บันเทิงมีที่มาจาก 3 แหล่งด้วยกันคือ 1. แหล่งข่าวประจ า คือ แหล่งข่าวที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงไป
ท าข่าวอย่างสม่ าเสมอ เช่นกองถ่ายละครของสถานี 2. แหล่งข่าวแจกที่หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับวงการบันเทิง เช่น แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต การเปิดตัวภาพยนตร์ การเปิดอัลบั้ม
เพลงใหม่ เป็นต้น และ3. แหล่งข่าวบุคคล เช่น นักแสดงในสังกัด หรือผู้จัดการนักแสดง จากนั้น
โปรดิวเซอร์รายการจะจัดเรียงล าดับข่าวที่จะน าเสนอในแต่ละช่วงรายการว่าข่าวใดควรน าเสนอก่อน-
หลังเพ่ือให้สอดคล้องกับ รูปแบบของรายการที่ช่วงแรกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่น าเสนอข่าวความ
เคลื่อนไหวของวงการบันเทิง ในกรณีที่มีการรายงานสดเข้ามาในรายการโปรดิวเซอร์รายการจะเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์ใดรายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุ เช่น การรายงานทางโทรศัพท์ หรือ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายงานภาพและเสียง หรือรถถ่ายทอดสด และตัดสินใจช่วงเวลาที่จะให้เข้า
รายการสดในช่วงใดของรายการ 

ส าหรับครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีการวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวจากหมายข่าวในแต่ละวัน โดยหมายข่าวส่วนใหญ่ที่รายการใช้เป็นแหล่งข่าว  ได้แก่  
1. แหล่งข่าวแจกท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งเข้ามายังกองบรรณาธิการ เช่น การจัดอีเวนต์ที่มีดารานักแสดง
เข้าร่วมงาน  2. แหล่งข่าวประจ าที่รายการไปท าข่าวอย่างสม่ าเสมอ 3. แหล่งข่าวบุคคล เช่น นักแสดง 
ผู้จัดการนักแสดง  และ 4. แหล่งข่าวจากโซเชียลมีเดียที่ผู้สื่อข่าวใช้เป็นแหล่งข้อมูลติดตามไปท าข่าว 
โดยโปรดิวเซอร์รายการสามารถวางแผนหัวข้อข่าวที่จะได้ในแต่ละวันจากหมายข่าวที่ส่งผู้สื่อข่าว
ออกไปแสวงหาข้อมูล ส่วนการก าหนดประเด็นข่าวจะระบุได้ชัดเจนอีกครั้งหลังจากผู้สื่อข่าวออกไป
เก็บข้อมูลจากภาคสนามมาแล้ว ซึ่งหัวข้อข่าวอาจจะได้ตามที่มอบหมายผู้สื่อข่าวไป หรืออาจจะเพ่ิม -
ลด แล้วแต่สถานการณ์ในสนามข่าว 



 67 

(3) การวางแผนการผลิตข่าว 
การวางแผนการผลิตข่าวของรายการสีสันบันเทิงเป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องโดยเมื่อบรรณาธิการข่าวรายการสีสันบันเทิงก าหนดหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอในแต่ละวันแล้ว 
บรรณาธิการข่าวจะก าหนดว่าจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวไปติดตามท าข่าว ณ ที่ใดตามหมายข่าวที่
คัดเลือกแล้ว ซึ่งบรรณาธิการข่าวอาจจะก าหนดประเด็นข่าว และเป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่ต้องวาง
แผนการไปท าข่าวโดยศึกษาจากหมายข่าวที่ได้รับว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และวางแผนการ
สัมภาษณ์ล่วงหน้าว่าใครคือ แหล่งข่าวที่จะต้องไปสัมภาษณ์ มีความส าคัญหรือบทบาทอย่างไร เช่น 
การเตรียมงานของผู้ก ากับละครส าหรับฉากส าคัญในเรื่อง ผู้เขียนบทละคร/บทโทรทัศน์ นักแสดงที่
พลิกบทบาทการแสดง เป็นต้น 

รายการโต๊ะข่าวบันเทิงและครอบครัวบันเทิงมีขั้นตอนการวางแผนการ
ผลิตข่าวไม่ต่างจากรายการสีสันบันเทิงมากนัก โดยหลังจากก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าวแล้ว 
บรรณาธิการข่าวหรือโปรดิวเซอร์รายการจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล หรืออาจจะ
ก าหนดให้ผู้สื่อข่าวท าข่าวในรูปแบบอ่ืนๆ เข้ามาด้วยเนื่องจากรูปแบบรายการและระยะเวลาการ
ออกอากาศมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการรายงานข่าวในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สกู๊ปข่าว การรายงานสด และ
เป็นการตัดสินใจของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสนามข่าวว่าควรจะท าเป็นสกู๊ป หรือสัมภาษณ์ใครเพ่ิมเติมและ
รายงานเข้ามายังกองบรรณาธิการ 

การวางแผนรายการข่าวบันเทิงในขั้นตอนก่อนการผลิต ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที ่4.7 
 
แสดงการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

ขั้นตอนก่อนการผลิต รายการ 
การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

สีสันบันเทิง: แฟนละครของสถานี 

โต๊ะข่าวบันเทิง: แฟนละครกลุ่มแม่บ้านและผู้หญิงวัยท างานที่มีพฤติกรรม 
การรับชมข่าวตอนกลางวัน 

ครอบครัวบันเทิง: แฟนละครของสถานี และผู้ชมทั่วไป 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การประชุมโต๊ะ
ข่าว 

สีสันบันเทิง: ประชุมโต๊ะข่าวแบบไม่เป็นทางการ 
โต๊ะข่าวบันเทิง: ประชุมโต๊ะข่าวแบบไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยหารือ
ระหว่างกัน 
ครอบครัวบันเทิง: การประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานครอบครัวบันเทิงกับ
ทีมงานของบริษัทไร่ส้มฯ ในช่วงเย็นของทุกวัน 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การคัดเลือกหมาย
ข่าว 

สีสันบันเทิง: หมายข่าวเกี่ยวกับละคร รายการและกิจกรรมของสถานี
เท่านั้น 
โต๊ะข่าวบันเทิง: หมายข่าวเกี่ยวกับละคร รายการสถานี และหมายเชิญ 

ครอบครัวบันเทิง: หมายเชิญที่มีดารานักแสดงที่ก าลังเป็นประเด็นข่าวและ
อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม 

การวางแผนผลิตข่าว สีสันบันเทิง: บรรณาธิการมอบหมายนักข่าวไปท าข่าวยังกองถ่ายละคร 

โต๊ะข่าวบันเทิง: โปรดิวเซอร์มอบหมายให้นักข่าวไปแสวงหาข้อมูลตาม
หมายเชิญและกองถ่ายละคร/รายการของสถานี 

ครอบครัวบันเทิง: โปรดิวเซอร์มอบหมายให้นักข่าวไปแสวงหาข่าวจาก
หมายข่าวเชิญซึ่งส่วนใหญ่ประเด็นข่าวได้จากงานอีเวนต์ที่มีดารานักแสดง
ไปร่วมงาน 

 
4.1.2.2 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
รายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิงมีกลุ่มเป้าหมายรายการเป็นแฟน

ละครของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7เช่นเดียวกันกับรายการคันปากที่นอกจากกลุ่มเป้าหมาย
จะเป็นแฟนละครของสถานีแล้ว ยังเป็นกลุ่มคนดูทั่วไปด้วยเนื่องจากรายการคันปากน าเสนอเนื้อหาที่
ครอบคลุมข่าวบันเทิงทั่วไปและเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ของดารานักแสดง 
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ศิลปินนักร้อง โดยวันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล บรรณาธิการข่าวเส้นทางบันเทิง และเที่ยงบันเทิง ระบุถึง
กลุ่มเป้าหมายรายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไว้ดังนี้ “ดาราช่อง 7 ค่อนข้างตลาด 
ครองใจคนส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นที่คนดูรอดูเส้นทางบันเทิงก็เพราะเขารอดูว่าวันนี้ดาราที่เขาชื่นชอบ
จะมีข่าวไหม ข่าวของเส้นทางบันเทิงอยู่ในกลุ่มข่าวชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นละคร กิจกรรม ต้องท าให้คน
ดูเข้าใจรับได้ง่าย” (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2557 

(2) การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
การผลิตรายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิงเริ่มต้นจากบรรณาธิการ

ข่าวบันเทิงคัดเลือกหมายข่าวประจ าวันจาก1. แหล่งข่าวประจ า เช่น กองถ่ายที่ผลิตละครให้กับสถานี
2. แหล่งข่าวแจกจากหน่วยงานต่างๆ และ3. แหล่งของบุคคลที่ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงในสังกัด พร้อม
ก าหนดประเด็นข่าวที่จะน าเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการเพ่ือขออนุมัติการท าข่าวและออกอากาศ
ข่าวประจ าวัน จากนั้นจะจัดล าดับหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอว่าข่าวใดควรน าเสนอก่อน -หลัง หากมีข่าว
เกินเวลาที่ออกอากาศก็ต้องตัดสินใจว่าจะคงข่าวใดไว้ และเก็บข่าวใดเพ่ือน าเสนอในวันถัดไป 

ส าหรับรายการคันปากจะวางแผนการก าหนดหัวข้อข่าวจากหมายข่าว
ในแต่ละวันที่ส่งผู้สื่อข่าวออกไปเก็บข้อมูล โดยหมายข่าวส่วนใหญ่ที่รายการใช้เป็นแหล่งข่าว   ได้แก่  
1. แหล่งข่าวแจกท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งเข้ามายังกองบรรณาธิการ เช่น งานอีเวนต์ของสินค้า/บริการที่
มีดารานักแสดงเข้าร่วมงาน  2. แหล่งข่าวประจ าที่รายการไปท าข่าวอย่างสม่ าเสมอ  3. แหล่งข่าว
บุคคล เช่น นักแสดง ผู้จัดการนักแสดง  และ  4. แหล่งข่าวจากโซเชียลมีเดียซึ่งผู้สื่อข่าวใช้เป็น
แหล่งข้อมูลติดตามไปท าข่าว โดยบรรณาธิการข่าวสามารถก าหนดหัวข้อข่าวที่จะได้ในแต่ละวันจาก
หมายข่าวที่ส่งผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล ส่วนการก าหนดประเด็นข่าวจะระบุได้ชัดเจนอีกครั้ง
หลังจากผู้สื่อข่าวออกไปเก็บข้อมูลจากภาคสนามมาแล้ว 

(3) การวางแผนการผลิตข่าว 
การวางแผนการผลิตข่าวของรายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิง

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอข่าวแล้ว โดยบรรณาธิการ
ข่าวจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาและรวบรวมข้อมูลจากสนามข่าว ซึ่งอาจจะก าหนด
ประเด็นข่าวที่ต้องการมอบหมายให้ผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวจะต้องวางแผนการท าข่าวโดยศึกษาจากหมาย
ข่าวที่ได้รับว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลอะไรบ้าง วางแผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้าว่าจะสัมภาษณ์แหล่งข่าว
คนใดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ก ากับละครเกี่ยวกับการก ากับและ
ตีความละครฉากส าคัญการสัมภาษณ์นักแสดงเกี่ยวกับอุปสรรคการถ่ายท าฉากส าคัญของละคร  
เป็นต้น 

รายการคันปากมีขั้นตอนการวางแผนการผลิตข่าวไม่ต่างจากรายการ
อ่ืนๆ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยหลังจากก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าวแล้ว 
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บรรณาธิการจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล โดยบรรณาธิการอาจจะก าหนดให้
ผู้สื่อข่าวท าข่าวในรูปแบบอ่ืนๆ เข้ามาด้วยเช่น สกู๊ปข่าว เนื่องจากรายการมีรูปแบบและระยะเวลา
การออกอากาศที่เพียงพอ ทั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสนามข่าวว่าจะท าเป็นสกู๊ป  
หรือต่อยอดประเด็นข่าวที่มากกว่าได้รับมอบหมายมาจากบรรณาธิการ 

 
ตารางที ่4.8 
 
แสดงการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ขั้นตอนก่อนการผลิต รายการ 

การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

เส้นทางบันเทิง: แฟนละครของสถานีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวบ้าน 
เที่ยงบันเทิง: แฟนละครของสถานี ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน 

คันปาก: แฟนละครของสถานี และผู้ชมทั่วไป 
การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การประชุมโต๊ะ
ข่าว 

เส้นทางบันเทิง: ไม่มีการประชุมโต๊ะข่าว บรรณาธิการข่าวเป็นผู้ก าหนด
แผนงานข่าวและจึงมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวไปแสวงหาข่าว 

เที่ยงบันเทิง: ไม่มีการประชุมโต๊ะข่าวอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนใหญ่
บรรณาธิการเป็นผู้วางแผนข่าวทั้งหมด 

คันปาก: หารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนการออกหมายข่าว 
การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การคัดเลือกหมาย
ข่าว 

เส้นทางบันเทิง: หมายข่าวเกี่ยวกับละคร รายการ และกิจกรรมของสถานี 

เที่ยงบันเทิง: หมายข่าวเกี่ยวกับละคร รายการสถานี และหมายเชิญท า
ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหววงการบันเทิงด้านอ่ืนๆ 

คันปาก: หมายเชิญที่มีดารานักแสดงที่ก าลังเป็นประเด็นข่าวและอยู่ใน
กระแสความสนใจของสังคม 

การวางแผนผลิตข่าว เส้นทางบันเทิง: บรรณาธิการมอบหมายนักข่าวไปท าข่าวยังกองถ่ายละคร 

เที่ยงบันเทิง: บรรณาธิการมอบหมายให้นักข่าวไปแสวงหาข้อมูลตามหมาย
เชิญและกองถ่ายละคร/รายการของสถานี 

คันปาก: บรรณาธิการมอบหมายให้นักข่าวไปแสวงหาข่าวจากหมายข่าว
เชิญซึ่งส่วนใหญ่ประเด็นข่าวได้จากงานอีเวนต์ที่มีดารานักแสดงไปร่วมงาน 
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4.2.1.3 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า
ก าหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรายการเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผู้หญิงวัยท างาน
เนื่องจากรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และคุยโขมงบันเทิงนอกจากจะน าเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งข่าว
บันเทิงทั่วไปและเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) แล้วยังสอดแทรกสาระบันเทิงและแง่
คิดเพ่ือให้ผู้ชมได้ขบคิดต่อผ่านสกู๊ปที่สอดแทรกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่ง
รายการข่าวบันเทิงอ่ืนๆ มักจะไม่ค่อยน าเสนอกัน เช่น การท าข่าวเลิกราหย่าร้างของคู่รักดาราใน
รูปแบบสกู๊ปข่าวที่ให้แง่คิดมุมมองรอบด้านว่าท าไมคู่รักคนบันเทิงถึงแยกทางกันอย่างง่ายดาย หรือน า
กรณีศึกษาคู่รักที่ครองรักกันอย่างยั่งยืนว่ามีหลักในการใช้ชีวิตคู่อย่างไร 

(2) การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
การผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมงบันเทิงเริ่มต้นจากการ

ประชุมโต๊ะข่าวทุกวันในช่วงเช้าระหว่างบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่ าว โดยจะพิจารณาประเด็นข่าว
บันเทิง ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ รวมถึงประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้มาจากการท าข่าวช่วงค่ าของเมื่อ
วานประกอบกับข่าวดังตอนเช้าที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประชุมข่าว เพ่ือให้ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล
ระหว่างวันจากแหล่งข่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ รวมทั้งกองบรรณาธิการจะติดตามเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและพิจารณาหมายข่าวที่ส่งเข้ามาจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย 

กองบรรณาธิการไนน์เอ็นเตอร์เทนได้รับหมายข่าวประจ าวันจาก  
1. แหล่งข่าวแจกจากหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมบันเทิงเข้ายังกองบรรณาธิการ  
2. แหล่งข่าวจากตัวบุคคล  3. แหล่งข่าวจากโซเชียลมีเดีย  และ 4. แหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โดยจะมีการก าหนดประเด็นข่าวที่จะน าเสนอและออกอากาศข่าวประจ าวัน จากนั้นบรรณาธิการจะ
จัดล าดับหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอว่าข่าวใดควรน าเสนอก่อน -หลัง หากมีข่าวเกินเวลาที่ออกอากาศก็
ต้องตัดสินใจว่าจะคงข่าวใดไว้ และเก็บข่าวใดเพ่ือน าเสนอในช่วงถัดไป 

(3) การวางแผนการผลิตข่าว 
การวางแผนการผลิตข่าวของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมง

บันเทิงเกิดขึ้นหลังจากก าหนดหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอข่าวแล้ว โดยบรรณาธิการข่าวจะให้ผู้สื่อข่าว
ออกไปแสวงหาข่าวตามหมายข่าวที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งผู้สื่อข่าวต้องหาข้อมูลและคิดประเด็นข่าวจาก
หมายข่าวที่ได้รับจากที่ประชุม และร่วมกันหารือประเด็นข่าวเพ่ือให้ได้แง่มุมข่าวที่แตกต่างจาก
รายการข่าวของสถานีอ่ืนๆ 

การวางแผนรายการข่าวบันเทิงในขั้นตอนก่อนการผลิตของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที ่4.9 
 
แสดงการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ขั้นตอนก่อนการผลิต รายการ 

การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน: ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผู้หญิงวัย
ท างาน 

คุยโขมงบันเทิง: ผู้ชมรายการทั่วไป และแฟนประจ ารายการข่าวบันเทิงทีม
ข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การประชุม 
โต๊ะข่าว 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน: ทีมงานประชุมข่าวร่วมกันทุกเช้าของทุกวันเพื่อก าหนด
หัวข้อข่าวและมอบหมายผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล 

คุยโขมงบันเทิง: ทีมงานก าหนดทิศทางข่าวในช่วงเย็นเพื่อเตรียมงาน
ออกอากาศตอนเช้าวันรุ่งขึ้น 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การคัดเลือกหมาย
ข่าว 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน: ติดตามกระแสข่าวที่ผู้คนสนใจเพ่ือติดต่อแหล่งข่าวขอ
ไปสัมภาษณ์ และหมายเชิญที่มีดารานักแสดงที่ก าลังเป็นประเด็นข่าวและ
อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม 

คุยโขมงบันเทิง: ใช้เนื้อหาข่าวร่วมกับไนน์เอ็นเตอร์ หากต้องการเนื้อหา
เพ่ิมเติมโปรดิวเซอร์รายการจะมอบหมายประเด็นพิเศษแก่ผู้สื่อข่าว 

การวางแผนผลิตข่าว ไนน์เอ็นเตอร์เทน: ประเด็นข่าวที่จะน าเสนอเป็นไปตามที่ประชุมข่าว และ
อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อนักข่าวได้ข่าวที่สดใหม่กว่า 

คุยโขมงบันเทิง: โปรดิวเซอร์รายการเลือกข่าวที่จะน าเสนอจากถังข่าวที่
ผู้สื่อข่าวออกไปรวบรวมข้อมูลจากสนามข่าวแต่ละแห่ง 

 
4.1.2.4 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

รายการคือ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากนโยบายของสถานีโทรทัศน์ของรัฐมีเป้าหมายการน าเสนอข่าวที่
ให้สาระและความรู้แก่ผู้ชมเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์การน าเสนอรายการเพ่ือประชาชนทุก
กลุ่มทุกวัย เนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตลาดหรือความนิยมของผู้ชมดังเช่นสถานีโทรทัศน์
เอกชน 
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(2) การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
การผลิตข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงทางบรรณาธิการข่าวจะคัดเลือก

หมายข่าวประจ าวันจาก 1. แหล่งข่าวประจ าที่ผู้สื่อข่าวไปท าข่าวอยู่เสมอที่จะส่งหมายข่าวเพ่ือให้ไป
ท าข่าว 2. แหล่งข่าวแจกจากหน่วยงานต่างๆ โดยบรรณาธิการข่าวจะมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวออกไป
แสวงหาข้อมูลจากนั้นจะจัดล าดับหัวข้อข่าวที่จะน าเสนอในแต่ละวันและตัดสินใจว่าจะตัดข่าวใดใน
กรณีท่ีข่าวเกินเวลาออกอากาศเพ่ือเก็บไว้น าเสนอในวันถัดไป 

(3) การวางแผนการผลิตข่าว 
การวางแผนการผลิตข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง บรรณาธิการข่าวจะ

มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาและรวบรวมข้อมูลจากสนามข่าว ซึ่งบรรณาธิการอาจจะก าหนด
ประเด็นข่าวที่ต้องการให้กับผู้สื่อข่าว และเป็นหน้าที่ที่ผู้สื่อข่าวจะต้องวางแผนการไปท าข่าวโดยศึกษา
จากหมายข่าวที่ได้รับว่าจะต้องไปเก็บข้อมูลอะไรบ้าง วางแผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้าว่าจะสัมภาษณ์
แหล่งข่าวคนใดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน 

การวางแผนรายการข่าวบันเทิงในขั้นตอนก่อนการผลิตของสถานีวิทยุ
แห่งประเทศไทย 

 
ตารางที ่4.10 
 
แสดงการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ขั้นก่อนตอนการผลิต รายการ 
การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง: ผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่สนใจข่าวบันเทิงและ
ศิลปวัฒนธรรม 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การประชุมโต๊ะ
ข่าว 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง: บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวหารือร่วมกัน 
และผู้สื่อข่าววางแผนสกู๊ปประจ าสัปดาห์ของตนเองเสนอต่อที่ประชุม 
 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การคัดเลือกหมาย
ข่าว 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง: เลือกหมายข่าวที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
เป็นหลัก และหมายข่าวเชิญที่เกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวของวงการ
ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงเป็นหลัก 

การวางแผนผลิตข่าว ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง: บรรณาธิการข่าวก าหนดทิศทางข่าวและ
ผู้สื่อข่าวท าหน้าที่แสวงหาข้อมูลตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.1.2.5 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข่าวไทยบันเทิง และข่าวศิลปะ-บันเทิง ก าหนดกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายรายการเป็นประชาชนทั่วไปเนื่องจากทั้งสองรายการบริหารการผลิตรายการภายใต้กรอบ
นโยบายของสถานีเพ่ือสาธารณะ อีกทั้งเนื้อหาข่าวไม่ได้เน้นเรื่องราวของวงการบันเทิงหรือคนมี
ชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องนอกสื่อกระแสหลัก เช่น ภาพยนตร์-
เพลงอินดี้ เพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงที่ให้ความรู้ แง่คิด และจรรโลงใจแก่ผู้ชมรายการ 

(2) การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 
การผลิตไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และรายการศิลปะ-บันเทิง 

เริ่มต้นจากการประชุมโต๊ะข่าวระหว่างบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่าว การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าว
ส่วนหนึ่งบรรณาธิการจะมอบหมายประเด็นให้ผู้สื่อข่าวที่มีความสนใจด้านนั้นไปรวบรวมข้อมูลจาก
สนามข่าว และอีกส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวสามารถน าเสนอประเด็นที่ตนมีความถนัดต่อที่ประชุมเพ่ือร่วมกัน
หามุมมองให้ข้อเสนอแนะจนได้ประเด็นข่าวที่จะน าเสนอ รวมทั้งกองบรรณาธิการจะติดตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและพิจารณาหมายข่าวที่ส่งเข้ามาจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย 

กองบรรณาธิการจะพิจารณาหมายข่าวจากหลายแหล่งที่ส่งเข้ามายัง 
กองบรรณาธิการทั้งจาก 1. แหล่งข่าวแจกจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. แหล่งข่าวประจ าที่ผู้สื่อข่าวไปท าข่าวสม่ าเสมอ  3. แหล่งข่าวจากตัวบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับ
ผู้สื่อข่าว 4. แหล่งข่าวจากโซเชียลมีเดีย และ 5. แหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พร้อมก าหนดประเด็น
ข่าวที่จะน าเสนอและออกอากาศข่าวประจ าวัน จากนั้นบรรณาธิการจะจัดล าดับหัวข้อข่าวที่จะ
น าเสนอว่าข่าวใดควรน าเสนอก่อน-หลัง ส าหรับสกู๊ปข่าวประจ าวันกองบรรณาธิการสามารถวางแผน
ไว้ล่วงหน้าได้ 

(3) การวางแผนการผลิตข่าว 
การวางแผนการผลิตข่าวเกิดขึ้นโดยบรรณาธิการข่าวมอบหมายให้

ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข่าวตามหมายข่าวที่คัดเลือกไว้แล้ว ผู้สื่อข่าวต้องหาข้อมูลและคิดประเด็นข่าว
จากหมายข่าวที่ได้รับเสนอต่อที่ประชุม และร่วมกันหารือประเด็นข่าวเพ่ือให้ได้แง่มุมข่าวที่ลึก รอบด้าน
ถูกต้องมีมาตรฐานบนพ้ืนฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวอาจจะต้องตัดสินใจเองว่า
ในเรื่องนั้นควรท าเป็นสกู๊ปข่าวหรือรายงานข่าว โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติม สัมภาษณ์แหล่งข่าว
นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายประเด็นมาจากบรรณาธิการและกลับมารายงานต่อกองบรรณาธิการ
อีกครั้ง 
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ตารางที ่4.11 
 
แสดงการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ขั้นตอนก่อนการผลิต รายการ 

การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

ไทยบันเทิง: ผู้ชมรายการที่สนใจข่าวเชิงลึกด้านศิลปวัฒนธรรม และคนใน
ชุมชนที่สนใจข่าวบันเทิงนอกกระแส 
ศิลปะ-บันเทิง: ผู้ชมที่ต้องการเข้าใจข้อมูลเชิงลึกด้านศิลปวัฒธรรม ผ่าน
การน าเสนอด้วยการเล่าด้วยภาษาเข้าใจง่ายผ่านพิธีกรรายการ 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การประชุมโต๊ะ
ข่าว 

ไทยบันเทิง: ทีมบรรณาธิการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันคิดประเด็นข่าว 
ศิลปะ-บันเทิง: ทีมบรรณาธิการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันคิดประเด็นข่าว 

การวางแผนก าหนด
หัวข้อข่าวและประเด็น
ข่าว: การคัดเลือกหมาย
ข่าว 

ไทยบันเทิง: ก าหนดประเด็นขึ้นเองหลังจากหารือร่วมกันในการประชุม
โต๊ะข่าว 

ศิลปะ-บันเทิง: ก าหนดประเด็นขึ้นเองหลังจากหารือร่วมกันในการประชุม
โต๊ะข่าว 

การวางแผนผลิตข่าว ไทยบันเทิง: ทีมงานติดต่อแหล่งข่าวเพื่อนัดสัมภาษณ์หลังจากท่ีประชุม
ก าหนดข่าวแต่ละชิ้นให้ออกอากาศตามวัน/ช่วงเวลารายการ 

ศิลปะ-บันเทิง: บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวคัดเลือกประเด็นข่าวและเนื้อหา
ที่จะใช้ในรายการศิลปะ-บันเทิงซึ่งมีที่มาเดียวกันกับรายการไทยบันเทิง 

 
การผลิตรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น

สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ ราชการ หรือแบบบริการสาธารณะต่างก็มีกระบวนการใน
ขั้นตอนก่อนการผลิตเหมือนกัน คือ การวางแผนกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การก าหนดหัวข้อข่าวและ
ประเด็นข่าวที่ประกอบด้วยกระบวนการย่อยคือ การประชุมโต๊ะข่าวและการคัดเลือกหมายข่าว ก่อน
จะน าไปสู่การวางแผนการผลิตซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายต าแหน่งหน้าที่ ในกอง
บรรณาธิการข่าวโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ท าหน้าที่ออกไปแสวงหาข่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่
ประชุมข่าว โดยแต่ละรายการ/สถานี ได้ก าหนดแผนงานในขั้นตอนก่อนการผลิตต่างกันตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์การผลิตรายการ แม้แต่ในสถานีเดียวกันก็อาจจะมีวิธีการบริหารงานข่าวบันเทิง
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการวางแผนรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
แต่ละแห่ง 
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ตารางที่ 4.12 
 
เปรียบเทียบการวางแผนรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

สถานีโทรทัศน์ การวางแผนรายการ 
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
สถานีโทรทัศนไ์ทยทสีีวีสชี่อง 7 
 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพบีีเอส 

- แฟนละครของสถาน ี
- แฟนละครของสถานีกลุ่มชาวบา้นเพื่อสร้างความนิยมกบัละคร

และนักแสดง (rating) 
- ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และผู้หญิงวัยท างาน 
- ผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่สนใจข่าวบนัเทิงและศิลปวฒันธรรม 
- ผู้ชมรายการทีส่นใจข่าวเชิงลึกดา้นศิลปวัฒนธรรม และคนใน

ชุมชนที่สนใจข่าวบนัเทิงนอกกระแส 
การวางแผนก าหนดหัวข้อข่าวและประเด็นข่าว 

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
 
สถานีโทรทัศนไ์ทยทสีีวีสชี่อง 7 
 
 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพบีีเอส 

ประชุมโต๊ะข่าวประจ าวัน 
- ประชุมโต๊ะข่าวแบบไม่เป็นทางการ ยกเว้นครอบครัวบันเทิงที่

ประชุมโต๊ะข่าวเปน็ทางการกับทีมงานบริษัทไร่ส้มในทุกเย็น 
- การหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ หรือไม่มีการประชุมโตะ๊

ข่าวโดยเฉพาะรายการเส้นทางบันเทิง เสน้ทางบนัเทิงซึ่งมี
บรรณาธิการเป็นผู้ก าหนดหัวขอ้หรือประเด็นข่าว 

- ทีมงานประชุมข่าวร่วมกันทุกเชา้-บ่ายของทุกวันเพื่อก าหนด
หัวข้อข่าวและมอบหมายผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูล และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข่าวด่วน 

- บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวหารือร่วมกัน ผู้สื่อข่าววางแผนสกู๊ป 
ประจ าสัปดาห์ของตนเองเสนอต่อที่ประชุม 

- ทีมบรรณาธิการหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและร่วมกันคิดประเด็นขา่วประจ าวนั และรายสปัดาห ์

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 

การคัดเลือกหมายข่าว 
- ทุกรายการให้ความส าคัญกับหมายข่าวละครของสถานี สว่น

รายการโต๊ะข่าวบนัเทิง และครอบครัวบันเทิงพิจารณาหมายเชญิ
อื่นๆ ด้วย 
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ตารางที่ 4.12 
 
เปรียบเทียบการวางแผนรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง  (ต่อ) 

สถานีโทรทัศน์ การวางแผนรายการ 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 
 
 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพบีีเอส 

- ทุกรายการให้ความส าคัญกับหมายข่าวละคร/รายการของสถานี 
ส่วนรายการคันปากจะพิจารณาหมายเชิญที่มีดารานักแสดงที่
ก าลังเป็นประเด็นขา่วและอยู่ในกระแสความสนใจของสงัคมร่วม
ด้วย 

- ตรวจสอบกระแสข่าวทีผู่้คนสนใจเพื่อไปสัมภาษณ์ และเลือก
หมายเชิญที่มีดารานักแสดงที่ก าลังเป็นประเด็นข่าวและอยู่ใน
กระแสความสนใจของสงัคม 

- พิจารณาหมายขา่วเชิญที่เก่ียวกบักิจกรรมความเคลื่อนไหวของ
วงการศิลปวฒันธรรมและบันเทงิเป็นหลัก 

- ก าหนดประเด็นขึน้เองหลังจากหารือร่วมกันในการประชุมโตะ๊
ข่าว 

การวางแผนการผลิตข่าว 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
 
 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 
สถานีโทรทัศนไ์ทยพบีีเอส 

- โปรดิวเซอร์รายการ/บรรณาธิการ มอบหมายให้นักข่าวไป
แสวงหาข้อมูลจากกองละคร และหมายข่าวเชญิที่มีดารานักแสดง
ไปร่วมงาน 

- บรรณาธิการก าหนดหัวข้อข่าวของแต่ละวัน และส่งนักข่าวไปเก็บ
ข้อมูลที่ภาคสนาม 

- มอบหมายข่าวให้ผู้สื่อข่าวเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นตามมติทีป่ระชุม
โต๊ะข่าวประจ าวัน และหมายข่าวที่ผู้สื่อข่าวเสนอข้ึนเอง 

- ผู้สื่อข่าวไปท าหน้าทีส่ัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอตามที่
ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ 

- ทีมงานติดต่อแหล่งข่าวเพื่อนัดสมัภาษณ์หลังจากที่ประชุม
ก าหนดข่าวแต่ละชิน้ให้ออกอากาศตามวัน/ช่วงเวลารายการ 
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4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 

 ขั้นตอนการผลิตรายการข่าวบันเทิงเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการวางแผนและ
เตรียมการผลิตข่าวในขั้นตอนก่อนการผลิตไว้แล้วก่อนหน้าว่าการผลิตรายการข่าวบันเทิงจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง เช่น รูปแบบรายการ เนื้อหารายการ ช่วงเวลา พิธีกร บุคลากร ใน
ขัน้ตอนนี้ต้องมีการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง เพ่ือเลือกกลยุทธ์การผลิตรายการให้มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์จนสามารถครองใจผู้ชมรายการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามขั้นตอนการผลิตดังนี้ 

 
4.2.1 รูปแบบรายการ 

4.2.1.1 รูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
รายการสีสันบันเทิงน าเสนอในรูปแบบรายการบันทึกเทป โดยมีพิธีกร

ด าเนินรายการน าเข้าสู่เนื้อหาข่าวซึ่งมีทั้งการสัมภาษณ์ดารานักแสดง การรายงานเบื้องหลังกองถ่าย
ในรูปแบบรายงานข่าวหรือสกู๊ปรายการสีสันบันเทิงไม่ได้มุ่งน าเสนอข่าวที่เน้นความสดจึงท าให้มีเวลา
ผลิตรายการอย่างพิถีพิถัน และสามารถเพ่ิมสีสันในการน าเสนอรายการได้ทั้งด้านภาพและเสียงโดยใช้
กราฟิกและการตัดต่อล าดับภาพ การใช้เสียงพิเศษ (sound effect: SFX) รวมถึงการใช้เสียงผู้บรรยาย 
(voice over: VO) สูง-ต่ าเชิงหยอกล้อ และใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการเพ่ือสร้างความใกล้ชิดเป็น
กันเองกับผู้ชมรายการ นอกจากนี้รายการสีสันบันเทิงยังมีการจัดวางข่าวออกอากาศเพ่ือเหลื่อมเวลา
การออกอากาศของละครที่ไม่จ าเป็นต้องเสนอข่าวให้ตรงกับวันที่ละครออกอากาศจริงเสมอไป โดยกล
ยุทธ์การจัดวางข่าวออกอากาศให้เหลื่อมวันกับการออกอากาศจริงของละครซึ่งเป็นค าสั่งโดยตรงของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ช่วยดึงดูดใจให้ผู้ชมติดตามชมละครทุกเรื่องของสถานี อันเนื่องมาจาก
ผู้ชมที่ไม่ได้รอชมละครเรื่องนั้นจะหันมาติดตามรอชมละครเรื่องนั้นๆ จากการน าเสนอข่าวของ
รายการสีสันบันเทิงแบบเหลื่อมวันออกอากาศของละคร ดังที่ผู้จัดการแผนกสีสันบันเทิง-ผลิตรายการ
อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดวางข่าวดังนี้ 

แฟนละครของละครแต่ละเรื่องจะรอชมละครที่ตนเองสนใจตามวันที่ละครออกอากาศ
จริงอยู่แล้วการวางข่าวตรงกับวันที่ละครออกอากาศจะเป็นการเสียโอกาสแต่เราควรจะ
เอาไปใส่วันอื่นท าให้แฟนละครได้เห็นว่าละครอีกเรื่องก็น่าดู ท าให้เขาตามมาดูละครอีก
เรื่อง การวางข่าวแบบนี้ได้ประโยชน์มากกว่า กลยุทธ์นี้เป็นมุมมองที่ผู้บริหารระดับสูงให้
นโยบายมา ซึ่งเมื่อน ามาใช้จริงแล้วประสบความส าเร็จ (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา , 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 
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กลยุทธ์การจัดวางข่าวออกอากาศแบบเหลื่อมเวลาละครของรายการ
สีสันบันเทิงดังกล่าวมาข้างต้นนอกจากจะสร้างความนิยมละครอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ชมจากละคร
เรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งได้แล้ว ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์คู่แข่งได้ด้วย
จากการสร้างแรงจูงใจให้มีการรับชมละครอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงแรกอาจไม่ได้ต้องการรับชมละครเรื่อง
นั้นๆ ก็ตาม 

ส าหรับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงน าเสนอในรูปแบบรายการสด (live) โดย
ผสมผสานระหว่างการรายงานข่าวกับการสัมภาษณ์แหล่งข่าวและสกู๊ปข่าว โดยแบ่งรายการออกเป็น
สามช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่งน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ ช่วงที่
สองเป็นการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่มีประเด็นข่าวน่าสนใจในช่วงเวลานั้น หรือประชาสัมพันธ์ละคร
และกิจกรรมต่างๆ ของสถานี และช่วงที่สามเป็นสกู๊ปเบื้องหลังกองถ่ายละคร หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
ดารานักแสดง เพ่ือจะช่วยให้ผู้ชมจดจ ารายการได้โดยง่าย ดังที่โปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงให้
ข้อมูลรูปแบบรายการดังนี้ 

เราพยายามท าให้คนดูจดจ าว่าช่วงแรกของเราเป็นข่าว ช่วงที่สองเป็นละคร ถ้าอยากฟัง
ข่าวให้ดูครึ่งแรกของเรา ถ้ามีอะไรที่ด่วน สด เร็ว เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วว่าจริง เรา
ก็จะออกข่าวทันทีในช่วงที่สองหรือช่วงสุดท้ายของรายการ ซึ่งเราก็จะบอกคนดูว่าให้รอดูจะ
มีข่าวนี้ก าลังอยู่ระหว่างการส่งเข้ามา (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรูปแบบรายการสดประเภท
สนทนาข่าว (news talk) หรือ “เล่าข่าว” โดยการพูดคุยระหว่างผู้ด าเนินรายการ 2-3 คน และสนทนา
กับผู้ชมอย่างเป็นกันเอง ใช้ภาษากึ่งทางการเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจง่าย ภายในขณะเดียวกันก็สามารถ
รายงานข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์เพราะเป็นรายการสด และกลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม
และผู้สนับสนุนรายการ (sponsor) รายการก็ได้ขยายเวลาของครอบครัวบันเทิงมากขึ้นโดยเปิดพ้ืนที่
ให้กับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคคลในวงการบันเทิงด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการ
ประชาสัมพันธ์ละครและดารานักแสดงของสถานีที่จะมาสัมภาษณ์สดในรายการอยู่แล้ว ดังที่โปรดิวเซอร์
ครอบครัวบันเทิงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการดังนี้ “จุดขายของรายการคือ การเล่าข่าว
ที่เราเป็นต้นต ารับของการเล่าข่าวทั้งหมดในประเทศเป็นสไตล์รายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นการเล่าแบบ
บ้านๆ ที่ผู้ชมเข้าถึง สนุกและเพลิดเพลิน” (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 28มกราคม 2559) 

4.2.1.2 รูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
รายการเส้นทางบันเทิง และเท่ียงบันเทิง เป็นรูปแบบรายการบันทึกเทป

ในสตูดิโอ มีพิธีกรเปิดรายการและน าเข้าสู่ข่าว หรือสกู๊ปข่าว การน าเสนอข่าวเป็นการรายงานข่าว
แบบเรียบง่ายไม่หวือหวาหรือมีลูกเล่นมากนักเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา ส่วนรายการคันปากเป็น
รูปแบบรายการสดประเภทสนทนาข่าวโดยพิธีกรที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิง แบ่งการน าเสนอ
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รายการเป็นสามช่วง โดยรายการช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สองเน้นการรายงานข่าวประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของผู้ชม และเรื่องราวส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบดารา (gossip) ส่วนช่วงที่สามซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย
ของรายการจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับน าเสนอผลงาน และความสามารถของนักร้องนักแสดงโดยจะให้
ความส าคัญกับดารานักแสดงในสังกัดเป็นอันดับแรก และพิจารณาจากชื่อเสียงความน่าสนใจของ
ดารานักแสดงนอกสังกัดเป็นอันดับรองลงไป 

4.2.1.3 รูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทั้งไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 

และไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ มีรูปแบบเป็นรายการสดทุกช่วงเวลา (live) ยกเว้นบางช่วงที่เป็น
วันหยุดพิเศษ เช่นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะท าการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าเพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของ
วงการบันเทิงทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศ รวมถึงข่าวสารในแวดวงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้
มีพ้ืนที่ส าหรับสกู๊ปพิเศษของแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้มี เนื้อหาที่หลากหลายและสร้างเอกลักษณ์ของ
รายการ ส่วนคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าเป็นรายการสดเช่นเดียวกัน แต่มีรูปแบบ
รายการเป็นแบบสนทนาข่าวบันเทิง น าเสนอประเด็นข่าวที่ก าลังเป็นที่สนใจของผู้ชม โดยมีพิธีกรสอง
คนท าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว 

4.2.1.4 รูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
รายการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงเป็นรายการบันทึกเทปมีผู้ประกาศ

ข่าวประจ ารายการเป็นผู้รายงานข่าวแบบกึ่งทางการ โดยแต่ละวันมีผู้สื่อข่าวเข้ามาร่วมรายงานข่าว
ประจ าในช่วงของตนเองด้วย 

4.2.1.5 รูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าเป็นรายการสด มีรูปแบบเป็นการ

รายงานโดยผู้ประกาศข่าวหลักของรายการน าเสนอข่าวและสกู๊ปข่าวประจ าวัน โดยสกู๊ปเป็นการแบ่ง
งานกันท าในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น ส่วนข่าวศิลปะ -บันเทิงเป็นรายการสดเช่นเดียวกันโดยใช้
รูปแบบรายการสนทนาข่าวโดยผู้ด าเนินรายการสองคนในการอธิบายขยายความเนื้อหาที่เป็นสาระ
หนักให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ชม โดยผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าวศิลปะ-บันเทิง และไทยบันเทิง
ได้ให้ทัศนะรูปแบบรายการข่าวศิลปะ-บันเทิงไว้ดังนี้ 

ข่าวศิลปะ-บันเทิงเป็นเซกชั่นที่เกิดขึ้นมาตามความต้องการของข่าวเช้าที่ต้องการปรับ
รูปแบบให้มีทอล์กและน าเสนอด้วยการเล่าข่าวที่เบาขึ้น เหมือนพูดคุยกันจากตอน
เริ่มต้นเป็นแค่ข่าวอ่าน และค่อยๆปรับรูปแบบมาเป็นการเล่าเรื่องจากพ้ืนที่ หรือการท า 
สกู๊ป ซึ่งก็อาจจะแข็งเกินไปและไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงน ามาสู่การเล่าข่าว (อธิป กลิ่นวิชิต, 
สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2557) 
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ตารางที่ 4.13 
 
เปรียบเทียบรูปแบบรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 

รายการ รูปแบบรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง 
 
โต๊ะข่าวบันเทิง 
 
ครอบครัวบันเทิงในรายการเร่ือง
เล่าเช้านี ้

- รายการบันทึกเทป สกู๊ปขา่วเบือ้งหลังกองละครโทนข่าวสนุกมสีีสัน
ด้วยการลงเสียงและตัดต่อ 

- รายการสดในสตูดิโอรูปแบบรายงานขา่ว สัมภาษณ์สดแขกรับเชิญ
ในรายการและสกู๊ปข่าวเบื้องหลงักองละคร 

- รายการสดรูปแบบสนทนาข่าว คุยข่าวอย่างเป็นกนัเองโดยพิธีกรใน
วงการบันเทิง สัมภาษณ์สดแขกรับเชิญในรายการ รวมถึงมีการ
แสดงดนตรีสดจากศิลปินนักร้องด้วย 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทงิ 
 
เที่ยงบันเทิง 
คันปาก 

- บันทึกเทปในสตูดโิอโดยพิธีกรน าเข้าข่าวละคร/นักแสดงของสถานี 
ไม่มีลูกเล่นมากนักเนื่องจากเวลาจ ากัด 
- รายการบันทึกเทป โดยพธิีกรน าเข้าข่าว 
- รายการสดประเภทสนทนาขา่วสนุกสนานโดยใชท้ักษะของพิธทีี่มี

ความสามารถในการด าเนนิรายการ และสัมภาษณ์สดแขกรับเชญิ
ในรายการและน าเสนอสกู๊ปข่าวละค 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
 
คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมง
ข่าวเช้า 

- รายการสดประเภทรายงานความเคลื่อนไหววงการบนัเทิง สัน้
กระชับทนัต่อเหตุการณ์  

- รายการสดประเภทสนทนาขา่ว วิจารณ์ข่าวบนัเทิงและประเดน็ข่าว
ผู้คนให้ความสนใจ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวฒันธรรมและบันเทงิ - รายการบันทึกเทป รายงานความเคลื่อนไหวแวดวงศิลปวัฒนธรรม

และบนัเทิงโดยผู้ประกาศข่าวรายงาน ร่วมด้วยนักข่าว
รายงานสกู๊ปประจ าช่วงของตนเอ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบนัเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 
ข่าวศิลปะ-บันเทงิ 

รายการสด ประเภทการรายงานข่าวและสกู๊ปข่าวเชิงลึก 
รายการสด ประเภทสนทนาขา่วศิลปะ วฒันธรรมและบันเทงิไทยและ
ต่างประเทศ 
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4.2.2 การน าเสนอรายการ 
4.2.2.1 เวลาการออกอากาศ 

รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเองที่เป็นหน่วยในการศึกษาครั้ง
นี้ ประกอบด้วยรายการข่าวบันเทิง 13 รายการจากสถานีโทรทัศน์ห้าสถานี ดังนี้ 
 

รายการ วัน-เวลาออกอากาศ ความยาว ช่วงเวลา 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สีสันบันเทิง ส.-พฤ หลังข่าวภาคค่ า 15 นาท ี Prime time 
โต๊ะข่าวบันเทิง จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 145 นาที 

(30 นาที) 
Non- primetime 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้า
นี้ 

จ.-ศ. 11.05-13.30 น. 185นาที 
(30 นาที) 

Non primetime 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง จ.-อา. 18.35-18.40 น. 5 นาท ี Prime time 
เที่ยงบันเทิง จ.-ศ. 11.30-13.00 น. 90 นาที (9 

นาที) 
Non primetime 

คันปาก จ.-ศ. 07.30-08.15 น. 45 นาท ี Non primetime 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน จ.-ศ. 11.30-12.00 น. 30 นาท ี Non primetime 
ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ จ.-ศ. 21.30-21.45 น. 

ส.-อา 19.00-19.15 น. 
15 นาท ี
15 นาท ี

primetime 

ไนน์เอ็นเตอร์เทนสุดสัปดาห์ ส.-อา 11.00-11.30 น. 30 นาท ี Non primetime 
คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าว
เช้า 

จ.-ศ. 05.30-07.25 น. 115 นาท ี
(10 นาที) 

Non primetime 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวฒันธรรมและบันเทงิใน
รายการข่าวภาคค่ า 

จ.-ศ. 18.30-20.00 น. 
 
ส.-อา. 18.00-20.00 น. 

90 นาท ี
(10 นาที) 
120 นาท ี
(10 นาที) 

Prime time 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า จ.-อา. 19.00-20.20 น. 80 นาที  

(5-10 นาท)ี 
Prime time 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง จ.-ศ. 10.30-11.00 น. 30 นาท ี Non primetime 
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รายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการสีสัน
บันเท ิง ออกอากาศในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ า ความยาวรายการ 15 นาที มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวความเคลื่อนไหวของละคร นักแสดงของสถานีให้ผู้ชมได้รับทราบ ในขณะที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิง 
ออกอากาศในช่วงกลางวันด้วยความยาวรายการ 30 นาที และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่า
เช้านี้มีความยาวรายการ 30 นาทเีช่นกัน 

จากการบรรจุรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ในผังรายการของสถานีตามช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นว่า สถานีฯ น าเสนอข่าวบันเทิงครอบคลุมช่วงเวลาทั้งเช้า 
กลางวัน ค่ าเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์รายการ ละครและนักแสดงของสถานี ส่วนช่วงเวลาในการ
ออกอากาศจะเห็นว่ารายการสีบันเทิง จัดอยู่ในช่วงเวลายอดนิยม (prime time) ของสถานีหลังข่าว
ภาคค่ า ต่อเนื่องก่อนเข้ารายละคร แม้จะมีความยาวการออกอากาศเพียง 15 นาที แต่ก็เป็นรายการที่
มีนโยบายสนับสนุนละครของช่องโดยเฉพาะ และได้รับความนิยม (rating) จากกลุ่มผู้ชมละครของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สูงมากและประสบความส าเร็จด้านรายได้ดังที่ผู้จัดการแผนกสีสัน
บันเทิง-ผลิตรายการให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “สีสันบันเทิงมีเวลาออกอากาศแค่ไม่กี่นาทีก็จริงแต่มูลค่าการ
โฆษณา เป็นรองแค่ละครเท่านั้นเอง “เรื่องเล่าเช้านี้” ก็ไม่ได้เท่าเรา ค่าโฆษณาเราแพงเป็นอันดับสอง
รองจากละคร” (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

ในขณะที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่อง
เล่าเช้านี้ แม้จะไม่อยู่ในช่วงเวลายอดนิยม แต่สถานีก็ให้ระยะเวลาออกอากาศมากถึง 30 นาทีและ
สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ครอบคลุมวงการบันเทิงด้านอื่นๆ มากกว่า 

เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายการเส้นทางบันเทิงที่
มีความยาวเพียง 5 นาทีแต่จัดอยู่ในช่วงเวลายอดนิยม เนื้อหาที่ออกอากาศจึงต้องเกี่ยวกับจุดแข็งจุด
ขายหลักของสถานีนั่นคือ ละคร และนักแสดงที่ได้รับความนิยมสูง หรือภารกิจหลักของสถานีเท่านั้น
ดังที่ วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล บรรณาธิการรายการเส้นทางบันเทิงกล่าวว่า   

เส้นทางบันเทิงเน้นละครช่อง บทบาทของตัวละครหลัก ฉากส าคัญที่ต้องขายคนดู 
รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นภาพลักษณ์ของช่อ และข่าวเก็บตกที่เป็นสีสันของละครหรือ
นักแสดงไว้ท้ายสุดของรายการ และเคยมีการวัดเรตติ้งพบว่า ดีกว่าช่วงข่าวภาคหลัก
ด้วยซ้ า (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2559) 

ส่วนรายการคันปาก แม้จะไม่ได้จัดอยู่ในช่วงเวลายอดนิยม แต่รายการก็
ได้พ้ืนที่ในการออกอากาศถึง 45 นาที ซึ่งสามารถแบ่งช่วงเวลารายการได้ถึง 3 ช่วงและมีขอบเขต
เนื้อหาที่คลอบคลุมวงการบันเทิงหลายด้าน 

ในขณะที่ไนน์เอ็นเตอร์เทน น าเสนอรายการข่าวบันเทิงครอบคลุมทุก
ช่วงเวลาตั้งแต่ เช้า กลางวัน ค่ า เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างรายการข่าวบันเทิงที่
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ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด้วยกัน และสื่อบันเทิงอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นมากมายเช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์
ข่าวบันเทิง เป็นต้น 

ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ของรัฐที่ไม่ได้มุ่ง
การแข่งขันดังเช่นสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ มีการน าเสนอข่าวบันเทิงคือ รายการข่าวศิลปวัฒนธรรม
และบันเทิงความยาว 9 นาที เพียงหนึ่งช่วงเวลาในข่าวภาคค่ าเท่านั้น ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ที่เป็นสถานีเพ่ือสาธารณะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเช่นกัน แต่ให้ความส าคัญกับข่าวศิลปะบันเทิงไม่น้อย
ไปกว่าสถานีเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้มีรายการข่าวบันเทิงถึง 2 รายการ ระยะเวลา 10 และ 30 นาท ี
เพียงแต่เนื้อหาเป็นบันเทิงเชิงสาระ ศิลปวัฒนธรรม ความเคลื่อนไหววงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ 
มากกว่าที่จะเป็นความเคลื่อนไหวของดารานักแสดง 

4.2.2.2 ช่องทางอืน่ๆของรายการ 
การน าเสนอรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไม่เพียงออกอากาศใน

ช่องทางการออกอากาศของสถานีเท่านั้น แต่หลายรายการยังน าเนื้อหารายการข่าวที่ออกอากาศแล้ว 
ไปยังช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายรายการมากขึ้น และผู้ชมก็สามารถเข้าถึงรายการ
ได้ในทุกช่องทางเช่นเดียวกัน ซึ่งพบการใช้กลยุทธ์การหลอมรวมสื่อมากในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 
ดังที่ธิติพร จุติมานนท์ ให้ข้อคิดเห็นเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันของเราคือ การเข้าถึงทุกช่องทางที่ผู้ชม
เข้าถึง อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต้องเจอเรา บนสมาร์ทโฟนเจอเรา เปิดทีวีเจอเรา ฟังวิทยุ
เจอเรา บนบีทีเอสเจอเรา ยุทธศาสตร์นี้คือ การสร้างภาพลักษณ์ข่าวบันเทิงที่คนไทย
ต้องนึกถึง ทุกแพลตฟอร์มต้องเข้าถึงคน หรือทุกคนต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เป็น
การคอนเวอร์เจนท์ทุกอย่าง (ธิติพร จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559) 
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ตารางที่ 4.14 
 
แสดงช่องทางการน าเสนอรายการข่าวบันเทิงในช่องทางอ่ืน 

สถานี/รายการ ช่องทางการน าเสนอื่นๆ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
- สีสันบันเทิง 
- โต๊ะข่าวบันเทิง 
- ครอบครัวบันเทิง 

 
เว็บไซต์ครอบครัวข่าว 
เฟซบุ๊กโต๊ะข่าวบันเทิง 
Application เรื่องเล่าเช้านี้/ยูทูปเรื่องเช้านี้/เฟซบุ๊ก 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
- เส้นทางบันเทิง 
- เที่ยงบันเทิง 
- คันปาก 

 
เว็บไซต์ bugaboo.tv เว็บไซต์ ch7.com 
เว็บไซต์ bugaboo.tv เว็บไซต์ ch7.com 
เว็บไซต์ bugaboo.tv เว็บไซต์ ch7.com 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
- ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
- คุยโขมงบันเทิง 

 
เว็บไซต์ nineentertain/เฟซบุ๊ก nineentertain/  
ยูทูป NineEntertain Official/วิทยุ /เว็บไซต์ 
MCOT/คลื่นวิทยุ MET 107 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
- ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 

 
เฟซบุ๊ก ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
- ไทยบันเทิง 
- ศิลปะ-บันเทิง 

 
เฟซบุ๊ก ไทยบันเทิง ThaiPBS 

 
4.2.3 เนื้อหารายการ 

4.2.3.1 เนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
รายการสีสันบันเทิงมุ่งผลิตข่าวบันเทิงเพ่ือตอบสนองนโยบายสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ต้องการใช้ข่าวบันเทิงเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์รายการ ละคร และดารา
นักแสดงของสถานี นอกจากนี้สีสันบันเทิงยังวางต าแหน่งรายการ (positioning) ที่มุ่งน าเสนอเฉพาะ
เนื้อหาข่าวเชิงบวกที่สร้างความเพลิดเพลินกับผู้ชมตรงตามแนวคิดชื่อรายการ “สีสันบันเทิง” ที่
น าเสนอแต่เรื่องรื่นเริงสดใสเพื่อผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินโดยใช้ภาษาที่มีสีสัน และปราศจากการ
เจาะข่าวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงและข่าวเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทุกกรณีที่ท าให้
เวลาผู้สื่อข่าวเข้ากองถ่ายละครจะได้รับการตอบรับที่ดีและความไว้เนื้อเชื่อใจจากดารานักแสดงที่เป็น
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แหล่งข่าว (news sources) และที่ส าคัญรายการสีสันบันเทิงสามารถน าจุดแข็งขององค์กรที่มีละคร
และดารานักแสดงในสังกัดมาผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่ง
ผู้ชมไม่สามารถหาชมได้ในรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ เช่น เบื้องหลังการถ่ายท า
ละคร และดาราหลุดบท เป็นต้น ดังที่ผู้จัดการแผนกสีสันบันเทิง-ผลิตรายการให้ความเห็นเกี่ยวเนื้อหา
ข่าวของรายการสีสันบันเทิงไว้ดังนี้ “เราไม่ท าข่าวเจาะเรื่องของตัวบุคคล เมื่อไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของ
ดารา เวลาเราเข้ากองถ่ายจึงได้ภาพที่สื่อออกมาแล้วสนิทกับดารามากกว่ารายการอ่ืนๆเขากล้าเล่นกับเรา
เพราะรู้ว่าเราปกป้องเขาแน่นอน ไม่น าเสนอเสียหาย” (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 
กุมภาพันธ์ 2559) 

รายการโต๊ะข่าวบันเทิงแม้จะมีนโยบายการบริหารงานข่าวบันเทิงไม่
แตกต่างจากรายการสีสันบันเทิงมากนัก แต่ก็สร้างความแตกต่างด้านเนื้อหาตามแนวคิดของโปรดิวเซอร์
รายการที่ต้องการให้มีการน าเสนอเนื้อหาข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั่วไปบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น าเสนอข่าวซุบซิบ (gossip) ตามสโลแกนรายการ 
“เรื่องจริงของคนบันเทิง”แต่เลือกสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหาโดยการท าสกู๊ปข่าวเจาะลึกที่หาชม
ไม่ได้ในสถานีอ่ืนๆ ดังที่โสภิดา สุคันโธ ผู้สื่อข่าวรายการโต๊ะข่าวบันเทิงสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการดังนี้ 

คอนเทนต์ของรายการต้องท าให้คนดูรู้สึกว่าถ้าอยากดูเรื่องนี้ต้องดูที่นี่ที่เดียว ไม่สามารถ
ดูที่อ่ืนได้ เช่น กว่าจะเป็นละครเรื่องนี้ดาราเหนื่อยมากแค่ไหน การขึ้นสลิงครั้งแรกต้อง
เตรียมตัวอย่างไร คนเขียนบทโทรทัศน์ต้องค้นคว้าข้อมูลเยอะแค่ไหน หรือการเจาะลึก
ดารานักแสดงที่เป็นกระแสว่าถ้าอยากรู้จักดาราคนนี้มากขึ้นต้องติดตามโต๊ะข่าวบันเทิง
เท่านั้น ซึ่งเราอาจท าเป็นเอ็กคลูซีพทอล์กหรือท าสกู๊ปพิเศษเจาะลึกที่มีความยาวกว่า
ปกติ (โสภิดา สุคันโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

ส าหรับครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีนโยบายการผลิตข่าว
บันเทิงที่ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการประชาสัมพันธ์ละครและดารานักแสดงในสังกัดที่สามารถใช้ภาพข่าว
ร่วมกับรายการสีสันบันเทิงและโต๊ะข่าวบันเทิงเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน (cost advantage) 
จากการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน (share resources) ด้านภาพข่าวเท่านั้นครอบครัวบันเทิงยัง
น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ด้วย แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ข่าว
ซุบซิบทุกข่าวที่ครอบครัวบันเทิงจะน าเสนอ โดยเฉพาะข่าวซุบซิบที่มีผลกระทบต่อตัวดารานั กแสดง
รวมถึงภาพลักษณ์ของต้นสังกัด อันเนื่องมาจากทีมข่าวครอบครัวบันเทิงมีกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพน
บันเทิงและโต๊ะข่าวบันเทิงที่ต้องปฏิบัติตามนอกจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดารานักแสดงในสังกัดที่
ถือเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” 
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แม้คอนเทนต์เราเป็นข่าวกอสซิป แต่ก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพก ากับ ถ้าเป็นข่าวซุบซิบ
ดาราช่องเราก็จะคุยกันก่อน เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ซึ่งเรื่องนี้มาก่อนจรรยาบรรณ
เสียอีก ถ้าไม่ใช่ดาราช่อง แต่เป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม ข่าวที่สร้างกระแสเอง 
หรือข่าวที่ฝ่ายหนึ่งพูดให้ร้ายอีกฝ่ายโดยเราตามหาฝ่ายที่เสียหายมาชี้แจงไม่ได้เราก็จะ
ไม่น าเสนอ เราไม่ส่งเสริมสังคมในทางที่ไม่ดีจากการเห็นภาพดาราท าพฤติกรรมที่ไม่
สมควร (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

4.2.3.2 เนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
รายการเส้นทางบันเทิงน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีและดารานักแสดงในสังกัด ตลอดจนส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ
ของลูกค้าและพันธมิตรของสถานี ด้วยปัจจัยด้านเวลาในการออกอากาศช่วงเวลาหลักของสถานี 
(prime time) ท าให้รายการเส้นทางบันเทิงให้น้ าหนักกับเนื้อหาข่าวของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง
ของสถานีเป็นอันดับแรก เช่น พระเอก-นางเอกของช่อง บทบาทน าของตัวละครหลัก หรือฉากส าคัญ
ที่ทุ่มทุนมหาศาลในละครเรื่องนั้นๆ 

รายการเที่ยงบันเทิงน าเสนอเนื้อหารายการไม่ต่างจากเส้นทางบันเทิง
มากนักเนื่องจากต้องสนองตอบนโยบายท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถานีเช่นเดียวกัน แต่ด้วยรายการเที่ยงบันเทิงออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาหลัก (non-prime 
time) และมีระยะเวลาออกอากาศมากกว่าเส้นทางบันเทิงจึงท าให้สามารถน าเสนอเนื้อหาความ
เคลื่อนไหววงการบันเทิงด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย เช่น การจัดคอนเสิร์ต การเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ 
นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมการกุศลของคนบันเทิง อีกทั้งยังสามารถน าเสนอด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่
ผ่อนคลายกว่ารายการเส้นทางบันเทิง เช่น เบื้องหลังการหลุดคิวของนักแสดง กิจกรรมยามว่างของ
นักแสดงที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงนักแสดงระดับพระเอก-นางเอกเท่านั้น 

รายการคันปากนอกจากจะมีเนื้อหาเพ่ือประชาสัมพันธ์ละคร รายการ
และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานีและดารานักแสดงแล้ว ยังน าเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมข่าวบันเทิง
แบบซุบซิบ (gossip) เรื่องราวส่วนตัวทั้งที่เป็นดารานักแสดงในสังกัดและต่างสังกัด รายการคันปาก
น าเสนอข่าวดาราต่างสังกัดที่เป็นคู่แข่งได้ในกรณีที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวไม่ใช่ผลงาน ดังที่สุบัณฑิต 
สุวรรณนพ ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ 

ถ้ามีข่าวเกี่ยวกับดาราช่องอ่ืนเราก็เสนอ ไม่ได้ปิดกั้นอะไร เราก็ออกข่าวอ้ัม อธิชาติ ที่
เป็นดาราช่อง 3 เรื่องชีวิตของเขากับนัท มีเรีย ก็น าเสนอได้ แต่เรื่องงานเขาอยู่คนละ
ช่อง นั่นอาจจะเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของรายการคันปากคือ ช่วงที่เป็นกลาง เราก็ต้อง
เปิดโอกาสให้มันเป็นกลาง (สุบัณฑิต สุวรรณนพ, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2557) 
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4.2.3.3 เนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนมุ่งน าเสนอข่าวบันเทิงที่มีเนื้อหาหลากหลาย 

ไม่จ ากัดค่าย ไม่จ ากัดสังกัด รอบด้าน เป็นกลางและเป็นความบันเทิงที่ควบคู่สาระ (edutainment) 
เน้นความแตกต่างและรวดเร็วดังสโลแกน “ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียว” รายการได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการ
น าเสนอให้เข้มข้นทันเหตุการณ์เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น าข่าวบันเทิงเรื่อยมา ดังที่ธิติพร จุติมานนท์ 
โปรดิวเซอร์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนสะท้อนมุมมองด้านเนื้อหารายการว่า 

ภายในทีมงานเราคุยกันว่าข่าวจะมีสองแบบคือ ข่าวที่คนอยากรู้ และข่าวที่คนควรรู้ 
อยากรู้คือ เรื่องชาวบ้าน ทะเลาะกัน เลิกกัน ศิลปินของฉันออกอัลบั้มหรือยัง หนังเรื่อง
นี้จะเข้าฉายเมื่อไหร่ ส่วนข่าวที่คุณควรรู้ เช่น การมาถึงของ พ.ร.บ.ภาพยนตร์การจัดตั้ง
บริษัทเพลงสากลในเมืองไทย หรือการจัดเรตภาพยนตร์ประสบผลส าเร็จแค่ไหน (ธิติพร 
จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559) 

คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้าน าเสนอเนื้อหาข่าวที่เป็น
ประเด็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ แม้ระยะเวลารายการจะน้อย แต่สามารถให้เวลาในการน าเสนอ
ข่าวแต่ละข่าวได้มากกว่าไนน์เอ็นเตอร์เทน นอกจากนั้นผู้ชมจะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเล่าข่าวของผู้
ด าเนินรายการด้วย 

4.2.3.4 เนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าใช้การน าเสนอ

เนื้อหารายการเพ่ือตอบสนองเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการให้ข่าวบันเทิงเป็นพ้ืนที่ของการถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมโดยบรรณาธิการและหัวหน้าสายข่าวศิลปวัฒนธรรมกล่าวถึงเนื้อหารายการว่า 

เราท าเป็นช่องแรกๆ เพราะข่าวบันเทิงในอดีตจะเป็นข่าวโปรโมตช่องและรายการของ
ช่องเป็นหลัก ไม่มีบันเทิงแบบกว้างๆ ช่วงแรกหนังสือพิมพ์เขียนชมว่าเราเป็นข่าวบันเทิง
แท้ๆ เรายังเป็นช่องแรกที่ไปท าข่าวกรมศิลป์ แต่ก่อนมีแต่คนแก่ๆ ไปดู ไม่มีสื่อไปท าเลย 
หลังๆ ก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้วย เราถือเป็นรุ่นบุกเบิก (พรชาติ สาครมณีรัตน์ , 
สัมภาษณ์, 10กุมภาพันธ์ 2557) 

4.2.3.5 เนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงที่มุ่งเน้น

เรื่องศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนสถานการณ์สังคมและมีผลกระทบในวงกว้าง ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ดารา
นักแสดงที่มีชื่อเสียงดังเช่นสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ ดังที่พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวชีวิตและ
สังคมกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหารายการดังนี้ 
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บันเทิงของเราหมายถึงความรู้สึกรื่นรมย์ของการได้เสพงาน ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีหรือ
งานศิลปะ ไม่จ าเป็นต้องเป็นดารามีชื่อเสียง เราค่อนข้างเปิดพ้ืนที่ให้กับศิลปินที่ถูกลืม 
เพลงเก่า หนังอิสระ เป็นพ้ืนที่ให้คนเล็กคนน้อยที่ไม่ได้อิงตลาดทุนใหญ่ๆ บันเทิงในมุม
ของไทยพีบีเอสคือ การที่คนดูเสพแล้วได้ยกระดับ หรือการใช้ดาราเป็นสื่อเพ่ือน าเสนอ
สิ่งอื่นต่อไป เป็นการท าให้คนดูได้คิดต่อ (พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557) 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง มีเนื้อหารายการไม่ต่างจากไทยบันเทิงเพราะมีการใช้
ทรัพยากรข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด แตกต่างกันแค่รูปแบบการน าเสนอรายการ โดย
รายการข่าวศิลปะ-บันเทิงมีระยะเวลาออกอากาศรายการมากกว่าจึงสามารถน าเกร็ดความรู้และ
ประเด็นเล็กประเด็นน้อยที่ไม่สามารถออกอากาศในรายการไทยบันเทิงได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านเวลามาน าเสนอในรายการข่าวศิลปะ-บันเทิงในรูปแบบของการเล่าข่าว 
 
ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 

รายการ เนื้อหารายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง 
โต๊ะข่าวบันเทิง 
 
ครอบครัวบันเทิงใน
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

- ประชาสัมพันธ์ละคร/รายการ ข่าวเชิงบวกของนักแสดงในสังกัด 
- รายงานความเคลื่อนไหวละคร กิจกรรมของสถานีและวงการบันเทิง

ทั่วไปตามสโลแกน “เรื่องจริงคนบันเทิง” บนหลักจริยธรรมวิชาชีพ 
- เรื่องราวส่วนตัวนักแสดง ข่าวซุบซิบบันเทิง 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทิง 
เที่ยงบันเทิง 
คันปาก 

- รายงานความเคลื่อนไหวละคร นักแสดงและพันธมิตรธุรกิจ 
- รายงานความเคลื่อนไหวละคร นักแสดงในสังกัด และข่าวบันเทิงทั่วไป 
- เรื่องราวชีวิตส่วนตัวนักแสดง คนดัง ข่าวซุบซิบบันเทิง 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
 
คุยโขมงข่าวบันเทิงใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า 

- น าเสนอข่าวความเคลื่อนไหววงการบันเทิงด้วยความเป็นกลางไม่แบ่ง
ค่ายไม่แบ่งสังกัด ท าสกู๊ปเชิงลึกให้มุมมองที่แตกต่าง 

- รายงานความเคลื่อนไหววงการบันเทิง เรื่องราวส่วนตัวข่าวซุบซิบ
บันเทิง 
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ตารางที่ 4.14 
 
เปรียบเทียบเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง  (ต่อ) 

รายการ เนื้อหารายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง 

- เนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรม และความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงตาม
สโลแกนการน าเสนอข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 
ข่าวศิลปะ-บันเทิง 

- น าเสนอข่าวบันเทิงหลากหลายมิติข้อมูลเชิงลึกและเปิดพื้นที่ส าหรับคน
ชายขอบในแวดวงบันเทิงและศิลปวัฒนธรรม 

- เนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรม และความเคลื่อนไหววงการบันเทิง 

 
4.2.4 พิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประกาศ 

การผลิตรายการข่าวบันเทิงให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายมีปัจจัยหลาย
ประการที่เกื้อหนุนการท างานทั้งขั้นตอนก่อนการผลิต ระหว่างผลิตและหลังการผลิต โดยปัจจัยด้าน
พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ และผู้ประกาศมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สื่อสารเนื้อหารายการที่ทีมงานเบื้องหลังร่วมกันวางแผนการผลิตมา
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเพื่อน าเสนอเนื้อหาไปสู่ผู้ชม 

4.2.4.1 พิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
รายการสีสันบันเทิงสามารถสร้างเอกลักษณ์ของรายการโดยการใช้ดารา

นักแสดงที่มีชื่อเสียงในสังกัดมาสร้างความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมจนเกิดฐานผู้ชม
รายการที่เหนียวแน่นจากการที่ผู้ชมจะคอยติดตามชมผลงานการท าหน้าที่เป็นพิธีกรรายการของดารา
นักแสดงเหล่านั้น 

รายการสีสันบันเทิงออกอากาศในช่วงไพร์มไทม์ ใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกรและ
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สถานี ในยุคหนึ่งหยาดทิพย์ ราชปาล เริ่มเป็นนางเอกดาว
รุ่ง เราต้องการให้คนจดจ าเห็นหน้าบ่อยๆ ก็ใช้ตรงนี้เป็นเวทีสร้างคน ท าหน้าที่พิธีกร
ชั่วคราวก่อนละครออกอากาศ (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559) 

ในขณะที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงใช้พิธีกรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านข่าว
บันเทิง รวมถึงพัฒนานักข่าวบันเทิงประจ ากองบรรณาธิการที่มีความสามารถให้ขึ้นมาท าหน้าที่ด าเนิน
รายการ ส่วนครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้น าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอก
สังกัดมาท าหน้าที่เล่าข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมให้รู้สึกใกล้ชิดกับรายการมากยิ่งข้ึน 
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4.2.4.2 พิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
รายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิงน าเสนอเนื้อหาข่าวความ

เคลื่อนไหวของละครและนักแสดงในสังกัด อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์รายการของพันธมิตร แม้จะมี
รูปแบบการน าเสนอที่เรียบง่ายเพราะมีเวลาจ ากัด แต่ก็ใช้ดารานักแสดงในสังกัดท าหน้าที่พิธีกรเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม และยังเป็นเวทีให้ดารานักแสดงหน้าใหม่ที่ก าลังจะมีผลงานละครสร้าง
ความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ชมด้วยอีกทางหนึ่ง  

“เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ดาราในสังกัดได้แสดงความสามารถด้านการเป็น
พิธีกรอย่างน้อยคนดูก็จะได้เห็นดาราหน้าใหม่ผลัดกันมาอ่าน โดยอีกสักพักก็จะได้เห็นละครที่พวกเขา
เล่นแล้ว” (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2557) 

รายการคันปากใช้พิธีกรที่เป็นดารานักแสดง พิธีกร และดีเจ ที่มีชื่อเสียง
ถึง9 คนหมุนเวียนกันท าหน้าที่พิธีกรด าเนินรายการ ซึ่งแต่ละคนมีทักษะความสามารถด้านพิธีกรจน
เป็นที่จดจ าและสร้างความนิยมจากผู้ชมได้ 

“จุดขายของเราเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียง เป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการ คนที่มี
คาแรกเตอร์แบบนี้อยู่กับเราเกือบทั้งหมด ลองไปดูรายการที่น าเสนอข่าวประเภทกอสซิป ไม่มีรายการ
ไหนที่ใช้พิธีกรที่มีชื่อเสียง เป็นจุดขายที่ชัดเจนพอพูดชื่อรายการคันปากก็จะนึกถึงตัวพิธีกรด้วย” 
(กุลธิดา ลิ้มธนสาร, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2557)  

4.2.4.3 พิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า

น าเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางไม่แบ่งค่ายและสังกัด และไม่มีศิลปินดาราในสังกัด การน าเสนอ
รายการจึงไม่ได้น านักแสดงที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมาดึงดูดความสนใจจากผู้ชม แต่จะใช้บุคคลทั่วไปที่มี
คุณสมบัติและความสามารถในการท าหน้าที่พิธีกรข่าวบันเทิง หรืออาจจะใช้บุคลากรในกอง
บรรณาธิการที่เติบโตจากการเป็นผู้สื่อข่าวสั่งสมประสบการณ์และความรอบรู้ในแวดวงบันเทิงมาท า
หน้าที่พิธีกร 

4.2.4.4 พิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ ามุ่งให้สาระความรู้

แก่ผู้ชมเป็นหลักจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการตลาดหรือความนิยมของผู้ชมดังเช่นสถานีโทรทัศน์
เอกชน อีกทั้งข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงเป็นส่วนหนึ่งในรายการข่าวภาคหลักของสถานีที่ไม่ได้
แยกออกมาเป็นรายการบันเทิงโดยเฉพาะ รูปแบบรายการจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับข่าวประเภทอ่ืนๆ ผู้ด าเนินรายการจึงใช้บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีความสามารถและ
ความรู้เกี่ยวกับข่าวบันเทิง 
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4.2.4.5 พิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิง เป็นรายการ

ข่าวบันเทิงที่ใช้บุคลากรในกองบรรณาธิการ นักข่าว ที่มีประสบการณ์และคลุกคลีกับแหล่งข่าวใน
สนามข่าว มีความเชี่ยวชาญและรู้ลึกเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมมาท าหน้าที่พิธีกรรายการ 

 
ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบพิธีกรรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 

สถานี/รายการ พิธีกรรายการ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สีสันบันเทิง 
โต๊ะข่าวบันเทิง 
ครอบครัวบันเทิงใน
รายการเรื่องเล่าเช่านี้ 

- ใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในสังกัดด าเนินรายการ 
- พิธีกรบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง 
- ใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจัดรายการร่วมกับ พิธีกรที่มีชื่อเสียงข่าว

ภาคหลัก 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทิง 
เที่ยงบันเทิง 
คันปาก 

- ใช้นักแสดงในสังกัดท าหน้าที่พิธีกร 
- ใช้นักแสดงในสังกัดท าหน้าที่พิธีกร 
- ใช้นักแสดงทั้งในสังกัด และนอกสังกัดท่ีมีชื่อเสียงด าเนินรายการ 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
คุยโขมงบันเทิงใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า 

-พิธีกรบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง 
- พิธีกรเป็นบุคลากรในกองบรรณาธิการข่าว 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า 

-พิธีกรบุคคลธรรมดา 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ไทยบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 
ข่าวศิลปะ-บันเทิง 

- พิธีกรเป็นบุคลากรในกองบรรณาธิการข่าว 
 
- พิธีกรเป็นบุคลากรในกองบรรณาธิการข่าว 
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4.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 
4.3.1 การเขียนบทข่าว 

4.3.1.1 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
การเขียนข่าวของรายการสีสันบันเทิงค่อนข้างมีสีสัน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

ใกล้ชิดเป็นกันเองกับผู้ชมและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายท าละครเป็นหลัก การเขียน
ข่าวเช่นนี้จึงไม่มีข้อกังวลเรื่องจริยธรรมการเขียนข่าวเพราะไม่มีเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องราวส่วนตัวของ
นักแสดง ส่วนรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนั้นโครงสร้างบทข่าวจะประกอบด้วยบทน าข่าวและรายละเอียด
ข่าว ภาษาที่ใช้เป็นแบบกึ่งทางการเพ่ือสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชม โดยเพชรี พรหมช่วย โปรดิวเซอร์
รายการโต๊ะข่าวบันเทิงกล่าวถึงหลักการเขียนข่าวของรายการไว้ว่า “โต๊ะข่าวบันเทิงให้อิสระแก่นักข่าว
ในการเขียนข่าว แต่ก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาษาที่ใช้ ลีลาการเขียนข่าวต้อง
น่าสนใจและต้องชัดเจนว่าต้องการน าเสนอประเด็นอะไร” (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 
2559) 

สอดคล้องกับ โสภิดา สุคันโธ ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวบันเทิงที่มองว่าการเขียน
ข่าวต้องดึงดูดความสนใจผู้ชมทุกระดับให้รับรู้ได้เหมือนกันโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย “การเขียนข่าวไม่ใช้
ค ายาก ไม่สวิงสวาย เป็นค าที่คนดูไม่ว่าอยู่ในระดับไหนก็เข้าใจถ้ามีค าทับศัพท์ก็จะพยายามเปลี่ยนทุก
ค าเป็นค าพูดที่ทุกคนเข้าใจ” (โสภิดา สุคันโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

ถึงแม้ว่าข่าวบันเทิงจะเป็นข่าวที่มุ่งด้านอารมณ์ความรู้สึก แต่ถึงอย่างไรก็
ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและน าเสนอด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต่างจากข่าวประเภทอ่ืน
ที่มีกรอบจริยธรรมวิชาชีพก ากับการท างาน โดยโปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงกล่าวถึงจริยธรรม
การเขียนข่าวดังนี้ 

การมีกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้การเขียนข่าวของเราชัดมากว่าจะน าเสนอและ
ไม่น าเสนออะไร เราตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่ต้องการออก เลือกเอาเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการให้
คนดูเห็น เราไม่ได้หลอกคนดู แต่สิ่งที่เราให้ดูนั้นน่าสนใจ คนดูก็มีความสุขและได้ข้อคิด 
นักข่าวก็มีความสุขดาราที่เป็นข่าวก็มีความสุขที่เราให้เกียรติไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัว (เพชรี 
พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

ส่วนการเขียนบทข่าวของครอบครัวบันเทิงนั้นใช้สคริปต์ข่าวเป็นแบบกึ่ง
ทางการ ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเนื่องจากพิธีกรต้องน าไปถ่ายต่อให้ผู้ชมด้วยการเล่าข่าว ดังที่โปรดิวเซอร์
ครอบครัวบันเทิงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนข่าวดังนี้  “ครอบครัวบันเทิงเป็นการเล่าข่าว
บันเทิงด้วยสคริปต์กึ่งทางการ เป็นการเล่าเรื่องที่สอดแทรกเนื้อหาประเด็นเข้าไป ภาษาและค าพูดที่ใช้
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สื่อสารกับคนดูจึงเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังจากความเข้าใจ” (เฉลิมพล พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 
2559) 

4.3.1.2 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
สคริปต์ข่าวของรายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิงมีโครงสร้างการ

เขียนข่าวที่ประกอบด้วยบทน าและเนื้อหาข่าว ภาษาท่ีใช้เป็นแบบกึ่งทางการ โดยกองบรรณาธิการให้
ความส าคัญกับการใช้ภาษา ยึดหลักไวยากรณ์ภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วย ประธาน กิริยา กรรม หลีกเลี่ยง
ท าทับศัพท์ และรูปประโยคแบบภาษาต่างประเทศซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยรูปแบบหนึ่ง 

เส้นทางบันเทิงไม่เป็นเชิงทางการ เราระมัดระวังการใช้ภาษาไทยอย่างมาก จะหลีกเลี่ยง
ค าทับศัพท์ ค าแสลงที่ใช้กันแบบชั่วครั้งชั่วคราว โครงสร้างการเขียนข่าวของเรายึด 
5W+1H ประธาน กิริยา กรรม พยายามเรียงให้ถูก ซึ่งหลังๆ เราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆ 
เอาค าขยายขึ้นก่อนค่อยมาเป็นประธาน (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 
2557) 

ในขณะที่การเข ียนบทข่าวของรายการคันปากใช้ภาษากึ่งทางการ และ
ไม่ยึดโครงสร้างการเขียนบทข่าวแบบตายตัว เพ่ือให้ง่ายต่อการที่พิธีกรจะน าไปเล่าข่าวด้วยความ
เข้าใจอย่างไรก็ตามการน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงแนวซุบซิบส่งผลให้ทีมข่าวต้องมีความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน าเสนอเนื้อหาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นข้อกล่าวหาของดาราที่ตกเป็นข่าวเพราะรายการ
คันปากเคยถูกฟ้องร้องจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแล้วจากการน าเสนอข่าวโดยกุลธิดา ลิ้มธนสาร 
บรรณาธิการรายการคันปาก ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของบทข่าวไว้ดังนี้ 

การเล่าข่าวกอสซิปเรารู้ว่าต้องมีข้อกล่าวหาก่อนแล้วดาราคนนั้นๆ จึงมาแก้ข้อกล่าวหา 
ตัวข้อกล่าวหาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษว่าเขาถูกกล่าวหาอย่างนั้นจริงหรือไม่ วิธี
เช็กก็คือ เช็กจากฟุตเทจว่ามีการถามแบบนี้จริงหรือเปล่า มีบางครั้งเหมือนกันที่ตัวดารา
หรือคนท่ีตกเป็นข่าวตอบว่ากลับว่าไม่ใช่ข่าวผิดแล้ว ซึ่งนักข่าวของเราต้องไม่เอามาเขียน
ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบ (กุลธิดา ลิ้มธนสาร, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2557) 

4.3.1.3 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
บทข่าวของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมงบันเทิงในรายการคุย

โขมงข่าวเช้าใช้ภาษากึ่งทางการที่เข้าใจง่ายนอกจากนั้นกองบรรณาธิการยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าความรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อเป็นข่าวแนวซุบซิบที่แหล่งข่าว 
(news source) มักไม่ปรากฏชัดว่ามาจากใคร 

ยุทธศาสตร์ของเราให้ความส าคัญกับคอนเทนต์ เร็วที่อ่ืนไม่เป็นไร แต่ต้องชัวร์ที่ไนน์เอ็น
เตอร์เทน ข่าวของเราต้องมีความน่าเชื่อถือ ถ้าเป็นข่าวลือก็ต้องมาคอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่
จริงที่เรา นี่คือ ภาพลักษณ์ของไนน์เอ็นเตอร์เทนที่ท ากันมา 10-15 ปี เป็นมาตรฐานที่ต้อง
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รักษาไว้ ถ้าเสนอข่าวเร็วได้ก็ดี แต่ความถูกต้องต้องมาก่อน การรีเช็กข้อมูล การตรวจเช็ก
ชื่อดารา การขึ้นซีจี สิ่งนี้เราต้องปลูกฝังนักข่าว ถ้าปล่อยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผิดออกไปก็
จะเป็นการปลูกฝังความไม่น่าเชื่อถือออกไป (ธิติพร จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 
2559) 

4.3.1.4 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ ามีโครงสร้างบทข่าว

ที่ประกอบด้วยความน าและเนื้อหาข่าว ใช้ภาษากึ่งทางการในการเขียนข่าว มีสีสันแต่ไม่ถึงกับหวือ
หวาเหมือนดังข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆการเขียนข่าวที่ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้ชมน ามาสู่ความเข้มงวดในการเขียนข่าวบันเทิงที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงดังที่บรรณาธิการ
ข่าวศลิปวัฒนธรรมและบันเทิงระบุความส าคัญของการเขียนข่าวไว้ดังนี้ 

การท าข่าวบันเทิงต้องท าให้มีสีสันและน่าสนใจ แต่ที่ส าคัญต้องอยู่บนพ้ืนฐานความจริง 
เพราะข่าวบันเทิงก็คือ ข่าว ข้อมูลต้องเป็นจริงและถูกต้อง ย้ ากับนักข่าวเสมอว่าต้องท า
ข่าวให้น่าสนใจที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องถูกต้องและเป็นความจริง ข่าวเราจะไม่มีข่าว
แบบว่าอาจจะ น่าจะ ต้องมีแหล่งข่าวเสมอ และคุณภาพของข่าวที่ออกมาจะต้อง
ถูกต้องเรื่องของภาษา ข้อมูลและการตัดต่อที่ค่อนข้างละเอียด (พรชาติ สาครมณีรัตน์ , 
สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2557) 

4.3.1.5 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
การผลิตไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ -บันเทิงของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีกลไกก ากับมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน การเขียนข่าวจึงต้องค านึงถึง
จริยธรรมองค์กรและจริยธรรมวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเพ่ือจะสามารถน าเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้ อง
เที่ยงตรง ตลอดจนมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วย บทข่าวรายการข่าวบันเทิงทั้ง
สองรายการใช้ภาษาก่ึงทางการ แต่มีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องและเลือกใช้ค าท่ีถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
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ตารางที ่4.16 
 
เปรียบเทียบรูปแบบ/เทคนิคการเขียวข่าวของสถานีโทรทัศน์ 

รายการ รูปแบบ/เทคนิคการเขียนข่าว 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง 
โต๊ะข่าวบันเทิง 
ครอบครั วบั น เทิ ง ใ น
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

-  สคริปต์ข่าวมีสีสัน ภาษาเป็นกันเองสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชม 
- การเขียนสคริปต์ข่าวโดยมีจริยธรรมก ากับอย่างเคร่งครัด 
- สคริปต์กึ่งทางการเพ่ือให้พิธีกรน าไปเล่าข่าวด้วยความเข้าใจ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง 
เที่ยงบันเทิง 
คันปาก 

-  ยึดหลัก 5W+1H และหลักภาษาไทยใช้ภาษาก่ึงทางการ มีสีสัน 
- ยึดหลัก 5W+1H และหลักภาษาไทยใช้ภาษาก่ึงทางการ มีสีสัน 
- ใช้ภาษาก่ึงทางการ มีสีสัน โครงสร้างการเขียนข่าวไม่ตายตัว 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน 
คุยโขมงบันเทิงใน
รายการคุยโขมงข่าวเช้า 

-  ใช้ภาษาก่ึงทางการ เข้าใจง่าย มีสีสันและความถูกต้องของข้อมูล 
- ใช้ภาษาก่ึงทางการ เข้าใจง่าย มีสีสันและความถูกต้องของข้อมูล 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า 

-  ใช้ภาษาก่ึงทางการ เข้าใจง่าย มีสีสันแต่ไม่หวือหวามากนัก บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการ
ข่าวภาคค่ า 
ข่าวศิลปะ-บันเทิง 

-  ให้ข้อมูลเชิงลึก บทข่าวและการเล่าเรื่องมีชั้นเชิงด้านการใช้ภาษา และ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณการเสนอข่าว 

- ให้ข้อมูลเชิงลึก บทข่าวและการเล่าเรื่องมีชั้นเชิงด้านการใช้ภาษา และ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณการเสนอข่าว 
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4.3.2 การตัดต่อข่าว 
4.3.2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

รายการสีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้ มีการบริหารรายการข่าวบันเทิงเพ่ือสนองตอบนโยบายในการเป็นพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของละคร และดารานักแสดงในสังกัด ดังนั้นทุกกระบวนการผลิตรายการข่าว
บันเทิงจึงมีกรอบความรับผิดชอบและจริยธรรมองค์กรเป็นมาตรฐานการผลิตข่าวรวมถึงกระบวนการตัด
ต่อที่เจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องการใช้ภาพที่ไม่เหมาะสม เสียงสัมภาษณ์
ต้องกลั่นกรองเพ่ือให้นักแสดงมีภาพลักษณ์ที่ดีโดยเป็นหน้าที่ที่ทีมงานต้องใส่ใจรายละเอียดและ
รับผิดชอบร่วมกัน ดังที่โปรดิวเซอร์รายการโต๊ะข่าวบันเทิงกล่าวถึงการให้ความส าคัญในกระบวนการตัดต่อ
ภาพเพ่ือการพัฒนาข่าวบันเทิงที่มีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ “นโยบายช่องให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่นการถ่ายท าเบื้องหลังละครฉากตบตีกันนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมาก เราจะออก
แค่ช็อตเดียวเท่านั้น ไม่มีการฉายภาพซ้ าๆ” (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559) 

สอดคล้องกับผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวบันเทิงที่มองว่าการน าเสนอข่าวบันเทิง
ต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคนิคการตัดต่อล าดับภาพ (editing) ลด
ความแรงของค าสัมภาษณ์ถ้าจ าเป็นต้องน าเสนอข่าวที่เป็นกระแสสนใจของสาธารณชน 

เราจะไม่ไปท าข่าวที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป และไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแม้จะเป็น
ความขัดแย้งของดาราด้วยกันเราก็จะไม่ไปขยายความต่อ ถ้าจะท าข่าวก็ต้องดาราคน
นั้นแถลงข่าวเอง ถ้าไม่ได้แถลงข่าวเราก็เลี่ยงน าเสนอ แต่ถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องของดารา
ช่องเราก็จะถามไปยังผู้บริหารสถานีว่าจะเล่นข่าวนี้ไหม สิ่งที่รายการท าคือ ให้เขารู้สึก
เป็น “ครอบครัวเดียวกับเรา” แต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเราจะท าให้ด าเป็นขาวข่าวเป็นด า เรา
รู้หน้าที่ของเรา ส่วนถ้าไม่ใช่ดาราช่องก็จะดูประโยชน์ที่สังคมจะได้รับถ้าเล่นหรือไม่เล่น
ข่าวนั้น (โสภิดา สุคันโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559) 

4.3.2.2 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
รายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก ผู้สื่อข่าวประจ ากอง

บรรณาธิการทั้งสามรายการจะเข้ามามีบทบาทในการตัดต่อข่าวด้วยตนเอง โดยผู้สื่อข่าวต้องมีความรู้
เรื่องกฎหมายสื่อสารมวลชนเป็นพ้ืนฐานว่าภาพข่าวลักษณะใดออกอากาศไม่ได้ เช่น  เครื่องหมาย
การค้าสินค้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ภาพวาบหวิว เป็นต้น โดยเฉพาะรายการคันปากที่
น าเสนอเรื่องราวส่วนตัว ข่าวฉาว ข่าวความขัดแย้ง นั้นผู้สื่อข่าวจะต้องให้ความส าคัญกับความถูกต้อง
ของการน าเสนอข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip) นี้อย่างยิ่ง โดยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ภาพ
และเสียงในการน าเสนอ ซึ่งสามารถท าได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นผู้ตัดต่อเองจึงกรอง
เนื้อหาไม่ให้แรงเกินไปได้ 
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ข่าวกอสซิปต้องระมัดวังการใช้ถ้อยค าและการปล่อยเสียงสัมภาษณ์เพราะหมิ่นเหม่
พาดพิงบุคคลที่สาม ต้องให้เกียรติคนที่ตกเป็นข่าวและเปิดช่องทางให้เขาออกมาตอบ 
เราไม่จ าเป็นต้องน าเสนอความจริงในบางเรื่องท่ีสังคมไม่ควรรู้แล้วเขาก็ไม่ควรต้องมายืน
ตอบในเรื่องนี้ นี่ถือเป็นจรรยาบรรณและวิจารญาณในการท างาน อีกทั้งเรายังใช้เทคนิค
การตัดต่อเข้าช่วยเพ่ือลดความแรงของข่าวได้ด้วย” (คมกฤช ล าเจียก, สัมภาษณ์, 12 
มกราคม 2557) 

4.3.2.3 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
การตัดต่อเนื้อหาข่าวของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และคุยโขมงบันเทิง

ในรายการคุยโขมงข่าวเช้านั้นผู้สื่อข่าวจะต้องอธิบายให้ฝ่ายตัดต่อเข้าใจเนื้อหาและประเด็นข่าว 
รวมถึงหาภาพประกอบเพิ่มเติมเพ่ือให้ข่าวสมบูรณ์ข้ึนด้วย โดยในขั้นตอนนี้จะมีโปรดิวเซอร์ฝ่ายตัดต่อ
เป็นผู้ควบคุมการเลือกภาพ ลงเสียง ตัดต่อภาพทั้งหมด ซึ่งการคัดเลือกภาพจะต้องอยู่ภายใต้หลัก
จริยธรรมสื่อมวลชนและจรรยาบรรณสื่อว่าภาพใดน าเสนอได้หรือไม่ได้ โดยผู้สื่อข่าวและโปรดิวเซอร์
รายการจะต้องตรวจสอบภาพรวมก่อนการน าออกอากาศ 

4.3.2.4 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ขั้นตอนของการตัดต่อข่าว ผู้สื่อข่าวรายการศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

จะเข้ามาช่วยให้ค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ตัดต่อเพ่ือให้ภาพและบทข่าวตรงกัน เช่น การพูดถึงแหล่งข่าว
คนใดต้องเลือกภาพมาให้ถูกต้อง และในขั้นตอนนี้ทั้งผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตัดต่อต้องมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายสารสื่อสารมวลชนและจรรยาบรรณสื่อมวลชน ไม่น าเสนอภาพที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
ของสังคม รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี เช่น ข่าวการประกวดนางงามที่จะหลีกเลี่ยงการ
น าเสนอภาพการประกวดชุดว่ายน้ า หรือหากเลี่ยงไม่ได้จะต้องเลือกภาพมุมกว้างที่สุดที่ไม่เจาะจงให้
เห็นสัดส่วนของผู้เข้าประกวดชัดเจนเกินไป โดยหลังจากตัดต่อข่าวเสร็จแล้วบรรณาธิการข่าวจะต้อง
ตรวจสอบภาพข่าวอีกครั้งก่อนที่จะน าออกอากาศ “เราพยายามมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนดู
ให้สูงที่สุด เช่น งานเดินแบบชุดชั้นในเราไม่ท า ชุดว่ายน้ าถ้าดูโป๊เราก็ไม่ออก บางทีอาจไปท าแต่ไม่
ออก ถ้าเรารู้สึกว่าโป๊เราก็จะไม่ท าตั้งแต่ต้น” (พรชาติ สาครมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 10กุมภาพันธ์ 2557) 

4.3.2.5 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ทั้งไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า และข่าวศิลปะ-บันเทิงนั้นผู้สื่อข่าว

จะต้องอธิบายให้ฝ่ายตัดต่อเข้าใจเนื้อหาและประเด็นข่าว รวมถึงหาภาพประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้ข่าว
สมบูรณ์ขึ้นด้วย ในขั้นตอนการคัดเลือกภาพข่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณ โดยผู้สื่อข่าวและ
บรรณาธิการจะต้องตรวจสอบภาพก่อนการน าออกอากาศ 
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ตารางที่ 4.17 

 

เปรียบเทียบแนวทาง/เทคนิคการตัดต่อข่าวบันเทิงที่แตกต่างกันของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง 
รายการ แนวทาง/เทคนิคการตัดต่อ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง 

โต๊ะข่าวบันเทิง 

ครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่า

เช้านี้ 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทิง 

เที่ยงบันเทิง 

คันปาก 

-  ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ตัดต่อเอง  

- ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ตัดต่อเอง  

- ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ตัดต่อเอง  

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน 

คุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมง

ข่าวเช้า 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงใน

รายการข่าวภาคค่ า 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ โดยผู้สื่อข่าวต้องเข้าไปก ากับการตัด

ต่ออย่างใกล้ชิด 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ า 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 

 

- ฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ตัดต่อ 
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4.4 จริยธรรม จรรยาบรรณการเสนอข่าว 
 

การน าเสนอข่าวบันเทิงเป็นการจุดประเด็นสังคมและก าหนดวาระสังคมไม่ต่างจากการ
น าเสนอข่าวประเภทอ่ืนเพราะข่าวบันเทิงมีองค์ประกอบข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง และมีวิธีการเล่าเรื่องที่
เร้าอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงทั้งใน
แง่ของชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและผลงาน การรายงานข่าวจึงมักเกิดปัญหาหมิ่นเหม่ต่อการรุกล้ า
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท อันเนื่องจากสาเหตุความผิดพลาดของกองบรรณาธิการและ
ผู้สื่อข่าวที่แข่งขันน าเสนอข่าวด้วยความรวดเร็ว รีบสรุปจากกระแสข่าวลือโดยไม่ได้สัมภาษณ์บุคคลที่
ตกเป็นข่าว  

การวิจัยเรื่องการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง จึงน า
กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนมาใช้ในการศึกษา รายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

รายการสีสันบันเทิง มุ่งน าเสนอเนื้อหาข่าวเชิงบวกส่งเสริมภาพลักษณ์ของละครและ
นักแสดงในสังกัด รายการจึงละเว้นการน าเสนอเรื่องราวส่วนตัวของนักแสดงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ในทุกกรณี โดยรายการสีสันบันเทิงใช้กรอบจริยธรรมในการก าหนดการน าเสนอข่าว
บันเทิงตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ซึ่งปรากฏชัดเจนในการก าหนดนโยบายรายการ ดังที่โปรดิวเซอร์
รายการสีสันบันเทิงให้ทัศนะไว้ว่า 

เนื้อหาข่าวบันเทิงที่มุ่งประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ละคร รายการ และ
ดารานักแสดงในสังกัด ท าให้รายการสีสันบันเทิงแทบไม่ได้ปรับกลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการ
ในรอบเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา เพราะนโยบายข่าวไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนตัว แต่อย่างใด ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในรายการก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ประสานงานโดยตรงเพ่ือ
แก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคไม่ใช่เนื้อหา (ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, 
สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559)  
เช่นเดียวกับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงที่มีนโยบายภายใต้องค์กรเดียวกันกับสีสันบันเทิง 

และก าหนดนโยบายรายการเป็นข่าวบันเทิงที่อยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ถ่ายทอดสู่ผู้สื่อข่าวที่รับรู้ร่วมกันว่าจะไม่น าเสนอข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip)  

เราจะไม่กระหายข่าวจนลืมมารยาทหรือจรรยาบรรณนักข่าว คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเสมือนไบเบิลให้นักข่าวของเราเข้าใจและท าตรงกัน การมี
กรอบคุณธรรมและจริยธรรมชัดท าให้การเขียนข่าวของเราชัดมากว่าจะน าเสนอและไม่
น าเสนออะไร (เพชรี พรหมช่วย, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2559)  
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ส่วนครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ แม้จะเป็นรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอ
ประเด็นข่าวซุบซิบดารา แต่ก็มีกรอบในการคัดเลือกข่าวของรายการ โดยอาศัยจรรยาบรรณวิชาชีพท าให้
รายการยังคงสามารถน าเสนอเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ได้ แม้ในยุคที่ผู้รับสาร (receiver) กลายมา
เป็นผู้ส่งสาร (sender) จากการสร้างเนื้อหาขึ้นมาเอง (user generated content: UCG) ผ่านเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ (social media network) จนกลายมาเป็นข่าวบันเทิงที่เป็นกระแสสังคมซึ่ง
สื่อมวลชนส่วนมากน ามาเสนอต่อ ซึ่งถึงแม้ครอบครัวบันเทิงน าเสนอข่าวนั้นเช่นกัน แต่มีการ
ตรวจสอบก่อนและตามสัมภาษณ์แหล่งข่าวตามมาด้วย 

เรามีกรอบการคัดเลือกข่าวชัดเจน คือ ไม่เล่นคลิปหน้าคล้าย เพราะถ้าเล่นไปจะท าให้
คนดูเข้าใจผิดว่าดาราคนนั้นท าจริง อีกอย่างคือ เราไม่เล่นข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไป การ
แข่งขันท าข่าวบันเทิงท าให้สื่อส่วนใหญ่เน้นประเด็นแรงๆ ที่คิดว่าขายได้ ไม่สนใจว่าข่าว
นั้นจะมีมูลความจริงหรือไม่ หรือไม่ก็ถามดารานักแสดงไปก่อนโดยไม่พิจารณาว่าจะเป็น
จริงได้หรือไม่เพ่ือให้เป็นประเด็น พอได้สัมภาษณ์ดารามาแรงๆ แล้วมาเติมด้วยพิธีกรที่
ท าให้แรงท าให้สนุกขึ้น ข่าวก็แซ่บขึ้นขายได้ แต่รายการก็อาจขาดความน่าเชื่อถือ 
ครอบครัวบันเทิงจึงไม่ท าข่าวที่มีเนื้อหาแรงเกินไป ไม่ท าร้ายดารา (ทศพล แปงแก้ว , 
สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)  
ส่วนขั้นตอนการผลิต กองบรรณาธิการรายการสีสันบันเทิงใช้จริยธรรมองค์กรในการ

ควบคุมการท างาน ร่วมด้วยการสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจของแหล่งข่าวดารานักแสดงซึ่งพัฒนามา
จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดเชิงพ่ึงพากันแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” ระหว่างผู้สื่อข่าว ช่างภาพกับดารา
นักแสดงในสังกัด ดังนั้นเมื่อทีมข่าวออกไปท าข่าวภาคสนาม ช่างภาพและผู้สื่อข่าวจึงจะไม่น าเรื่อง
ส่วนตัวที่พบเห็นในกองถ่ายออกมาน าเสนอสู่สาธารณะ จึงท าให้ทีมข่าวรายการสีสันบันเทิงได้รับความ
ร่วมมือจากดารานักแสดงด้วยดีเสมอมาเพราะพ่ึงพากันแบบน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า ดังที่โปรดิวเซอร์
รายการสีสันบันเทิงกล่าวว่า  

เมื่อทีมช่างภาพหรือนักข่าวของเราเข้ากองถ่าย ถึงแม้เราจะพบว่า มีคนรู้ใจมาพบปะ
ดาราในกองถ่าย เราก็จะรักษามารยาทเพราะนั่นคือ เรื่องส่วนตัวเราจะไม่บันทึกภาพมา
น าเสนอเป็นข่าวอย่างแน่นอน ดังนั้นจะไม่มีข่าวหลุดออกไปภายนอกจากทีมงานของเรา
แน่นอน ซึ่งท าให้เราได้รับความไว้วางใจและความร่วมมืออย่างดีจากนักแสดงเสมอมา 
(ปรีดาพร วณิชย์กอบจินดา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2559)  
รวมถึงการเขียนบทข่าวของรายการสีสันบันเทิงเกี่ยวข้องกับผลงานบทบาทของ

นักแสดงเป็นหลัก จึงไม่มีข้อกังวลเรื่องจริยธรรมด้านการเสนอข่าวเพราะจะไม่ปรากฏเนื้อหาข่าวที่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดารานักแสดง แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวจะต้องมี
การตรวจสอบเนื้อหาก่อนน าออกอากาศทุกครั้ง 
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ในขณะที่ขั้นตอนหลังการผลิต โดยเฉพาะในกระบวนการตัดต่อภาพข่าว ผู้สื่อข่าวและ
เจ้าหน้าที่ตัดต่อจะช่วยกันควบคุมการตัดต่อ ระมัดระวังการน าเสนอภาพฉากการถ่ายท าที่รุนแรง 
หวาดเสียว ล่อแหลมโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการน าเสนอข่าว 

รายการเส้นทางบันเทิง และเที่ยงบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คือ 
รายการข่าวบันเทิงที่ช่วยประชาสัมพันธ์ละครและนักแสดงของสถานีซึ่งถือเป็นสินค้าขององค์กร ทั้ง
ยังต้องสนับสนุนรายการของพันธมิตร เนื้อหารายการจึงมุ่งไปที่การน าเสนอข่าวเชิงบวกและไม่
น าเสนอข่าวเรื่องราวซุบซิบบันเทิง ข่าวฉาวของนักแสดง ยกเว้นกรณีที่เป็นข่าวส าคัญและแหล่งข่าว
ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยตัวเอง ดังที่โปรดิวเซอร์รายการเส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิง
กล่าวถึงจรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวของทั้งสองรายการไว้ดังนี้ 

ข่าวฉาวดารา หลายๆ ช่องจะเอามาเล่ากันเป็นที่สนุกสนาน แต่ของเส้นทางบันเทิงและ
เที่ยงบันเทิงจะรายงานข่าวในกรณีที่เป็นข่าวใหญ่ และมีมูลเหตุที่ชี้ชัดแน่นอน ถ้าเลิกกัน
ก็ต้องแถลงหย่ากันเป็นทางการ เพราะไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าซุบซิบกันมาว่าเลิกกันก็จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนดูคิดว่าวงการบันเทิงเน่า ไม่ดี (วันเพ็ญ พงษ์สิทธิผล , สัมภาษณ์, 
8 มกราคม 2557)  
ในขณะที่รายการคันปากซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงที่มีเนื้อหาและรูปแบบรายการ

แตกต่างจากรายการเส้นทางบันเทิง และเที่ยงบันเทิง โดยสามารถน าเสนอข่าวซุบซิบเรื่องราวชีวิต
ส่วนตัวของนักแสดงได้ พบว่า ในขั้นตอนก่อนการผลิตกองบรรณาธิการใช้กลไกด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพไม่ได้มากนัก เนื่องจากยังขาดการตรวจสอบที่มาของข่าว เพราะการคัดเลือกหมายข่าวให้
ผู้สื่อข่าวออกไปแสวงหาข้อมูลนั้น จะมุ่งที่ตัวดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมีประเด็นข่าวหรือไม่และให้
ผู้สื่อข่าวตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อลงสนามข่าวที่จะเลือกสัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์แหล่งข่าวนั้ นๆเอง 
เมื่อนักข่าวกลับเข้ามายังกองบรรณาธิการแล้ว จึงจะน าเสนอประเด็นข่าวที่ได้มา และบรรณาธิการ
ข่าวจึงจะตรวจสอบเทปข่าวสัมภาษณ์ และตัดสินใจอีกครั้งว่าจะน าเสนอประเด็นใดที่ไม่ล่อแหลมต่อ
การหมิ่นประมาท รวมทั้งตรวจสอบบทข่าวก่อนการออกอากาศด้วย ดังที่บรรณาธิการรายการคันปาก
กล่าวถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณการเสนอข่าวของรายการคันปากดังนี้ 

เราต้องดูว่าบทข่าวที่นักข่าวเขียนมา ตรงกับข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ วิธีเช็กก็คือ เช็กจาก
ฟุตเทจการสัมภาษณ์ว่ามีการถามแหล่งข่าวแบบนี้จริงหรือเปล่า มีบางครั้งเหมือนกันที่
ตัวดาราหรือคนที่ตกเป็นข่าวตอบว่ากลับว่าไม่ใช่ นักข่าวของเราต้องไม่เอามาเขียน ตรง
นี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบ (กุลธิดา ลิ้มธนสาร, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2557)  
สอดคล้องกับ มุมมองของผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการที่ว่าความถูกต้องของการน าเสนอ

ข่าวคือ หัวใจส าคัญของข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ เพราะความผิดพลาดจากการน าเสนอข่าวไม่เพียงส่งผล
กระทบรุนแรงต่อตัวดารานักแสดงที่ตกเป็นข่าวเท่านั้น แต่ทว่ายังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์
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ของสถานีด้วยจากการน าเสนอข่าวที่ขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้ในเวลาต่อมารายการคันปากลด
เนื้อหาข่าวซุบซิบลงและแทนที่ด้วยการน าเสนอสกู๊ปข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับเบื้องหลังละครเนื่องจาก
รายการมีเวลาออกอากาศมากที่สุดของสถานี เป็นการปรับกลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการเพ่ือหนีคู่แข่งขัน
ที่น าเสนอข่าวซุบซิบเหมือนๆ กัน อันรวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 
7 ที่เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)  

การตกข่าวกอสซิปดาราไม่ได้ท าให้รายการแย่ลง คันปากเป็นรายการน้ าดีได้ เล่าเรื่อง
ดีๆ ได้ ไม่จ าเป็นต้องเล่นแค่ข่าวกอสซิป เพราะข่าวฉาวมาเร็ว พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริง
เราก็ไม่เล่นเพราะเราไม่ท าร้ายใคร เราไม่จ าเป็นต้องออกข่าวเป็นช่องแรก ในทางกลับกัน
เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆ เบื้องลึกของละครที่คันปากน าเสนอได้มากกว่าเพราะมีเวลา
มากกว่า คนก็จะรอดูคันปากถึงแม้ว่าจะไปชนกับรายการอ่ืนก็ตาม เพราะล าพังข่าวช่อง
เราอย่างเดียวก็ขายได้อยู่แล้ว เรียกเรตติ้งได้อยู่แล้ว จุดขายช่อง 7 ที่ละครได้รับความนิยม
สูงสุดจึงมีแง่มุมให้เล่นเยอะแยะ ซึ่งคันปากท าให้ลึกและแตกต่างได้ (สุบัณฑิต สุวรรณนพ, 
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2557)  
ในขณะที่รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และคุยโขมงบันเทิง ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ให้ความส าคัญกับความถูกต้องข้อมูลมากกว่าความเร็วในการน าเสนอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข่าวซุบซิบที่
ตรวจสอบแหล่งข่าวไม่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังที่ธิติพร จุติมานนท์ โปรดิวเซอร์
รายการไนน์เอ็นเตอร์ให้ความเห็นว่า “เราให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือ เร็วที่อ่ืนไม่เป็นไร แต่ต้อง
ชัวร์ที่ไนน์เอ็นเตอร์เทน ถ้าเป็นข่าวลือก็ต้องมาคอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่จริงที่เรา นี่คือ ภาพลักษณ์ของ
ไนน์เอ็นเตอร์เทนที่ท ากันมา 10-15 ปี เป็นมาตรฐานที่ต้องรักษาไว้” (ธิติพร จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 
17 มีนาคม 2559)  

ในขณะที่ผู้สื่อข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทนยังขยายความการแสวงหาข้อมูลเพ่ือตรวจเช็ค
แหล่งข่าวซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของผู้สื่อข่าวไว้ว่า “ถึงแม้จะท าข่าวกอสซิปก็ไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์คน
เดียว แต่ต้องท าให้ครบทุกมุมพอมีข่าวก็ต้องตามตัวสัมภาษณ์เลย ในกรณีความขัดแย้งก็ต้องให้พ้ืนที่
สองฝั่งได้ชี้แจง กอสซิปจึงต้องเป็นประเด็นจริงๆ ไม่ใช่ประเด็นสร้างข่าวขึ้นมา” (เขมรัตน์ จันทร์แดง, 
สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2559)  

ส่วนขั้นตอนหลังการผลิตรายการไนน์เอ็นเตอร์ให้ความส าคัญกับการใส่เครดิตชื่อ -
นามสกุล ต าแหน่งแหล่งข่าวต้องถูกต้อง เพราะการน าเสนอข่าวไม่เพียงผ่านหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้นยัง
มีสื่อออนไลน์อื่นๆ ที่ต้องใช้ข่าวชิ้นเดียวกันไปน าเสนอด้วย ถ้าหากเกิดความผิดพลาดที่ต้นทางในส่วน
อ่ืนๆ ก็จะผิดไปด้วยท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ “การตรวจเช็กชื่อดารา การขึ้นซีจี สิ่งนี้เราต้องปลูกฝัง
นักข่าว ถ้าปล่อยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผิดออกไปก็จะเป็นการปลูกฝังความไม่น่าเชื่อถือออกไป” (ธิติพร 
จุติมานนท์, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559)  
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ในขณะที่ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก็ยึด
กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณการน าเสนอภาพและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงอย่างเข้มข้น แม้
เนื้อหารายการจะไม่ได้มุ่งแข่งขันประเด็นข่าวที่เป็นกระแสก็ตาม แต่บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรม
จะตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงใน
รายการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงยังยึดมั่นกับการรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) 
อย่างมากด้วย 

เราพยายามมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนดูให้สูงที่สุด ตามทฤษฎีเลย เช่น งานเดิน
แบบชุดชั้นในเราไม่ท า ชุดว่ายน้ าถ้าดูโป๊เราก็ไม่ออก บางทีอาจไปท าแต่ไม่ออก ถ้าเรา
รู้สึกว่าโป๊เราก็จะไม่ท าตั้งแต่ต้น เรายอมตกข่าว ส่วนผู้ประกาศก็ไม่แต่งตัวโป๊ ไม่ใส่เกาะอก
สายเดี่ยวเด็ดขาด นี่คือ ความรับผิดชอบ (พรชาติ สาครมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 
2557)  
การรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชมยังน ามาสู่ความเข้มงวดในการเขียนข่าวบันเทิงที่ต้องอยู่

บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ดังที่บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงกล่าวว่า  
การท าข่าวบันเทิงต้องท าให้มีสีสันและน่าสนใจ แต่ที่ส าคัญต้องอยู่บนพ้ืนฐานความจริง 
เพราะข่าวบันเทิงก็คือ ข่าว ข้อมูลต้องเป็นจริงและถูกต้อง ย้ ากับนักข่าวเสมอว่าต้องท า
ข่าวให้น่าสนใจที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องถูกต้องและเป็นความจริง ไม่เมก ไม่ใส่สี เราแค่
ท าให้มันน่าสนใจมากขึ้น ข่าวเราจะไม่มีข่าวแบบว่าอาจจะ น่าจะ ต้องมีแหล่งข่าวเสมอ 
และคุณภาพของข่าวที่ออกมาจะต้องถูกต้องเรื่องของภาษา ข้อมูล และการตัดต่อที่
ค่อนข้างละเอียด (พรชาติ สาครมณีรัตน์, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2557)  
ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีกลไกก ากับดูแลมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน

มีกรอบของจริยธรรมองค์กร จริยธรรมวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการก ากับนโยบาย
สถานีก าหนดไว้ทุกข้ันตอน การน าเสนอข่าวไทยบันเทิง และศิลปะ-บันเทิง จึงมีหลักมาตรฐานวิชาชีพ
ก ากับดังที่พรรณี รุ่งสว่าง บรรณาธิการกลุ่มข่าวชีวิตและสังคมกล่าวไว้ดังนี้  

นโยบายของเราคือ จรรยาวิชาชีพที่นักข่าวที่ดีพึงจะเป็น เรามีจรรยาบรรณเป็นคู่มือองค์กร
ในการปฏิบัติตัว ถ้าผิดจากตรงนี้คือ ผิด จรรยาบรรณคือ คู่มือการท าข่าวดีๆ ของนักข่าว
ดีๆ มีคู่มือไว้เตือนนักข่าวของเราว่าให้รู้ผิด รู้ชอบ รู้ถูกในสิ่งที่ท า เพราะฉะนั้นจรรยาหรือ
นโยบายของไทยพีบีเอสคือ การท าข่าวดีๆ ให้เกิดขึ้น เป็นเจตนาดีต่อคนดู และต้องระวัง
เรื่องการโฆษณาและโปรโมทสินค้าด้วย เราต้องมีจรรยาบรรณเรื่องนี้มาก (พรรณี รุ่งสว่าง, 
สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557 )  
ความแตกต่างด้านนโยบายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับสถานีอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

สถานีโทรทัศน์ที่ประกอบกิจการแบบเอกชนคือ การหารายได้จากโฆษณาซึ่งมีนโยบายชัดเจนว่าห้าม
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โฆษณาสินค้า/บริการ การผลิตและน าเสนอข่าวของไทยบันเทิงจึงต้องปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 นี้อย่างเคร่งครัด 

นโยบายข่าวบันเทิงของช่องอ่ืนคือ การท าข่าวของสถานี แต่การท าข่าวของเราพีอาร์ก็
สั่งไม่ได้ ผู้บริหารก็เข้าใจว่าถ้ามีงานก็ให้ทีมข่าวตัดสินใจว่าจะไปไหม ไม่ใช่ว่างานของ
ช่องต้องไปทั้งหมด เรามีอ านาจในการตัดสินใจสูง แต่ก็ไม่ใช่ตามใจตัวเอง ดูความเหมาะสม
มากกว่า ไทยพีบีเอสไม่มีสปอนเซอร์ ไม่ต้องตามไปท าข่าวลูกค้า ดังนั้นทีวีสาธารณะเป็น
ช่องเดียวที่ไม่ต้องค านึงถึงเรื่องธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ค านึงถึงประโยชน์ของ
สาธารณะซึ่งก็คือ ประโยชน์ของคนดูเป็นหลัก ขณะที่ช่องอ่ืนขาดอิสระเพราะต้อง
ค านึงถึงธุรกิจ แต่ใช่ว่าเราจะท าอะไรได้อย่างอิสระเพราะเราก็มีสภาผู้ชมมีบอร์ดบริหาร 
(พรรณี รุ่งสว่าง, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2557)  

 
ตารางที่ 4.18 
 
แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักจรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง ในขั้นตอนการผลิต
รายการของสถานีโทรทัศน์ 

สถานี 
จรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต 
ช่อง 3  
สีสันบันเทิง 
 
 
โต๊ะข่าวบันเทิง 
 
 
 
 
ครอบครัวบันเทิง 

 
นโยบายไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว 
 
เสนอข่าวบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบสังคม 
ตรวจสอบแหล่งข่าว 
 
ตรวจสอบที่มาและ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวไม่
น าเสนอเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด 

 
นโยบายไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของบทข่าว 
 
 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา  

 
ควบคุมการตัดต่อภาพ
ที่รุนแรงล่อแหลม 
 
ตรวจสอบภาพและบท
ข่าว 
 
 
 
ตรวจสอบภาพ
ล่อแหลมและการ
โฆษณาสินค้า 
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ตารางที่ 4.18 
 
แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักจรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง ในขั้นตอนการผลิต
รายการของสถานีโทรทัศน์  (ต่อ) 

สถานี 
จรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต 
ช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง 
 
 
เที่ยงบันเทิง 
 
 
คันปาก 

 
ไม่น าเสนอข่าวรุกล้ า
สิทธิส่วนตัว 
 
ไม่น าเสนอข่าวรุกล้ า
สิทธิส่วนตัว 
 
- 

 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของบทข่าว 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของบทข่าว 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ตรวจเช็ค
เทปข่าว 

 
ตรวจสอบภาพข่าว 
 
 
ตรวจสอบภาพข่าว 
 
 
ตัดต่อเพ่ือลดความ
รุนแรงของค าพูดจาก
แหล่งข่าว 

ช่อง 9 
ไนน์เอนเตอร์เทน 
 
 
 
 
คุยโขมงข่าวเช้า 

 
ตรวจสอบที่มาของ
แหล่งข่าว 
 
 
 
ตรวจสอบที่มาของ
แหล่งข่าว 

 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว
รอบด้าน ตรวจเช็ค
ความถูกต้องของบท
ข่าว 
 
สัมภาษณ์แหล่งข่าว
รอบด้าน ตรวจเช็ค
ความถูกต้องของบท
ข่าว 

 
ควบคุมการตัดต่อ
ค าพูด ภาพรุนแรง 
ล่อแหลม การโฆษณา
สินค้าแอลกอฮอล์ 
 
ควบคุมการตัดต่อ
ค าพูด ภาพรุนแรง 
ล่อแหลม การโฆษณา
สินค้าแอลกอฮอล์ 

ช่อง 11  
ข่าวศิลปวัฒนธรรม
และบันเทิง 

 
ไม่น าเสนอเรื่องราว
ส่วนตัวของแหล่งข่าว 

 
ตรวจเช็คความ ถูกต้อง
ของ  บทข่าว 

 
ตัดต่อ ระมัดระวังภาพ
วาบหวิวที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของสังคม 
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ตารางที่ 4.18 
 
แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักจรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง ในขั้นตอนการผลิต
รายการของสถานีโทรทัศน์  (ต่อ) 

สถานี 
จรรยาบรรณ/จริยธรรมรายการข่าวบันเทิง 

ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต 
ช่อง TPBS  
ไทยบันเทิง 
 

 
ศิลปะ-บันเทิง 

 
คู่มือจริยธรรม  
สื่อสาธารณะ 
 

คู่มือจริยธรรม 
สื่อสาธารณะ 

 
ตรวจสอบที่มาของ
แหล่งข่าวและความ
ถูกต้องของบทข่าว 

ตรวจสอบที่มาของ
แหล่งข่าวและความ
ถูกต้องของบทข่าว 

 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ ต าแหน่ง 
แหล่งข่าว 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อ ต าแหน่ง 
แหล่งข่าว 

 
ทุกขั้นตอนในการผลิตรายการข่าวบันเทิงของทุกสถานี ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต 

(pre- production) ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต (post-production) 
มีการให้ความส าคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน  

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถึงจะผลิตข่าว
บันเทิงเพ่ือตอบสนองนโยบายขององค์กรในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและดารานักแสดง
ในสังกัดเป็นหลัก แต่ก็มีครอบครัวบันเทิง และคันปาก ที่น าเสนอข่าวบันเทิงแนวซุบซิบด้วย
เช่นเดียวกัน โดยในการเสนอข่าวแนวนี้ของทั้งสองรายการจะมีการตรวจสอบแหล่งข่าวเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับรายการจากถูกฟ้องร้องโดยบุคคลที่ตกเป็นข่าว รวมถึงปกป้อง
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ต้องเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บางกรณีที่มีข่าวที่
ไม่สามารถยืนยันแหล่งข่าวอ้างอิงได้ ครอบครัวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะเลือก
ไม่น าเสนอข่าวนั้นแม้จะถูกมองว่าตกข่าวก็ตาม ในขณะที่รายการคันปาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 จะให้น้ าหลักกับกระบวนการตรวจสอบแหล่งข่าวไม่มากนัก นอกจากนั้นบางกรณียังมีความ
ผิดพลาดจากการน าเสนอเนื้อหาข่าว ควบคู่กับการน าเสนออย่างมีสีสันเกินไปของพิธีกรท าให้รายการ
ถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทโดยบุคคลที่ตกเป็นข่าว 

ในขณะที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ที่บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจถึงแม้จะน าเสนอข่าว
บันเทิงที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบแต่ก็ต้องตรวจสอบแหล่งข่าวหลายทาง หรือในกรณีความ
ขัดแย้งก็จะต้องเปิดพ้ืนที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้โอกาสชี้แจง 
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สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่บริหารงานแบบราชการ และสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส ที่บริหารงานแบบสาธารณะ จากการที่มีนโยบายไม่น าเสนอข่าวบันเทิงที่เป็นเรื่องราว
ส่วนตัว หรือข่าวซุบซิบ ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวได้  

กล่าวโดยสรุปสถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่ต้องแสวงหา
รายได้เข้าองค์กรจากการสร้างความนิยมรายการ (rating) ให้ได้มากที่สุดนั้นมักจะน าเสนอข่าวบันเทิง
เรื่องราวส่วนตัวของคนในวงการบันเทิงจนอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเลยหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนไป ไม่เหมือนกันสถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบราชการและ
บริหารงานแบบสาธารณะที่จะให้น้ าหนักกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่าง
มากในการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงเพ่ือไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและยังคงความน่าเชื่อถือ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเองทั้งในด้านของ
นโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งศึกษาการบริหารงานรายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดย
สถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (digital TV) ได้แก่ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ทั้งฝ่าย
ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย และผู้สื่อข่าวและการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิง 

จากข้อมูลที่มาจากการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่า นโยบายรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองขึ้นกับลักษณะของการประกอบ
กิจการเป็นส าคัญว่าเป็นสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ สถานีโทรทัศน์แบบรัฐวิสาหกิจ สถานีโทรทัศน์
แบบราชการ หรือสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะ 

5.1.1.1 นโยบายรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
นโยบายการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์มีความ

แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน โดย
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 บริหารงานแบบเอกชน 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์บริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยบริหารงาน
แบบราชการ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสบริหารงานแบบโทรทัศน์สาธารณะ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
ที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนมีนโยบายด้านข่าวบันเทิงไม่แตกต่างกันมากนักอันเนื่องมาจากมุ่งการ
บริหารงานเพ่ือสร้างผลก าไรเป็นหลักและดึงดูดผู้ชมสูงสุดเหมือนกันโดยวัดจากความนิยม (rating)  
ซึ่งแม้ทั้งสองสถานีไม่มีนโยบายด้านข่าวบันเทิงที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่การบริหารงานข่าวบันเทิง
ของกองบรรณาธิการโดยการตีความนโยบายองค์กรออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติของทีมงานในการ
ผลิตและน าเสนอรายการก็สามารถน าพารายการข่าวบันเทิงที่สถานีผลิตเองทั้งรายการสีสันบันเทิง 
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โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่ อง 3 
และรายการเส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปากทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของรายการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานี ผู้บริหาร และดารานักแสดงในสังกัด ที่ถือเป็นโจทย์ส าคัญทางนโยบายที่
รายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีผลิตเองทุกรายการต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ 

การบริหารงานข่าวบันเทิงทั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีความชัดเจนด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การผลิตและการ
น าเสนอข่าวบันเทิงทั้งของสองสถานีค่อนข้างมีความรัดกุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการ
ก่อนการผลิต (pre-production) การผลิต (production) จนถึงหลังการผลิต (post-production) ที่
ผู้บริหารรายการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการท างานของบุคลากรระดับปฏิบัติการได้ ทว่า
ในขณะเดียวกันกระบวนการท างานก็ไม่ได้แข็งตายตัว สามารถยืดหยุ่น (flexible) ได้ตามสถานการณ์
การแข่งขัน การขยายตัวทางธุรกิจ หรือสถานการณ์ปัญหาที่พบเผชิญ โดยยังคงเป็นไปตามกรอบ
นโยบายขององค์กรอยู่ รวมถึงรองรับกับการถูกลดหรือเพ่ิมเวลารายการตลอดเวลาถ้ามีค าสั่งทาง
นโยบายลงมาอันเนื่องมาจากสถานีมีรายการพิเศษหรือรอเวลารายการใหม่บรรจุผังรายการ 

ส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่มีระบบการบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ
มีโครงสร้างและแผนการบริหารงานข่าวบันเทิงที่มีความชัดเจน อิสระ คล่องตัว และรวดเร็วในการ
ตัดสินใจจนสามารถแข่งขันกับสถานีคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรให้ความส าคัญกับข่าวบันเทิงอย่างมากจึงอนุมัติงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่
มีเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขัน การขยายตัวทางธุรกิจ หรือสถานการณ์ปัญหาที่พบ 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่มีระบบการบริหารงานแบบ
ราชการถึงจะมีโครงสร้างและแผนการบริหารงานข่าวบันเทิงที่ชัดเจน ทว่าเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์
ของการแข่งขันตามธรรมชาติของสื่อมวลชนที่ต้องการความรวดเร็วคล่องตัวในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุมัติงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเร่งด่วนในการ
ปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก็กลับ
ติดขัดข้ันตอนและข้อจ ากัดของทางราชการทั้งเรื่องของนโยบาย งบประมาณ และเอกสาร รวมถึงสาย
การบังคับบัญชา กว่าจะได้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ก้าวหน้ามีเทคโนโลยีทันสมัยหรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถก็ใช้เวลานาน ต่างจากสถานีโทรทัศน์ที่มีการบริหารแบบเอกชนที่ตัดสินใจได้รวดเร็วใน
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและท าก าไร ในขณะที่สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสที่มีระบบการบริหารงานแบบสาธารณะมีแผนงานการบริหารข่าวบันเทิงที่ชัดเจนจน
สามารถผลิตรายการข่าวบันเทิงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการสร้างรายการข่าวที่เป็น
ต้นแบบ สร้างสรรค์ และได้รับการยอมรับจากคนดู 
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ตารางที ่5.1 
 
นโยบายรายการข่าวบันเทิง 

รายการ นโยบาย 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

สีสันบันเทิง - การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดง
ของสถานีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

โต๊ะข่าวบันเทิง - การประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดงของ
สถานีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

- การรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานและบุคคลในแวดวง
บันเทิงตามสโลแกนรายการ “เรื่องจริงคนบันเทิง” 

- ไม่น าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip)  
ครอบครัวบันเทิงใน
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

- การประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดงของ
สถานี  

- การรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานและบุคคลในแวดวง
บันเทิง รวมทั้งเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ที่อยู่ใน
กระแสความสนใจของผู้ชม 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

เส้นทางบันเทิง - การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดง
ของสถานีเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 

เที่ยงบันเทิง - การประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดงของ
สถานี 

- การรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานและบุคคลในแวดวง
บันเทิง 

- ไม่น าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip)  
คันปาก - การประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายการ ละคร และดารานักแสดงของ

สถานี 
- การน าเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ของดารา

นักแสดงทั้งของสถานีและสถานีคู่แข่ง 
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ตารางที ่5.1 
 
นโยบายรายการข่าวบันเทิง  (ต่อ) 

รายการ นโยบาย 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์

ไนน์เอ็นเตอร์เทน - การน าเสนอข่าวบันเทิงแบบไร้ค่ายไร้สังกัด เป็นกลาง ครบถ้วน 
คุยโขมงบันเทิงในรายการ
คุยโขมงข่าวเช้า 

- การน าเสนอข่าวบันเทิงแบบไร้ค่ายไร้สังกัด เป็นกลาง ครบถ้วน 
 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง 

- การน าเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยบันเทิงในรายการข่าว
ภาคค่ า 

- การน าเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงและการเปิดพ้ืนที่ให้ศิลปิน
ต่างๆ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะดารานักแสดง 

- ไม่น าเสนอข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip) กรณีท่ีน าเสนอต้องเชื่อม
ร้อยข่าวซุบซิบเข้ากับปรากฏการณ์สังคม 

ข่าวศิลปะ-บันเทิง - การน าเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง และการเปิดพ้ืนที่ให้
ศิลปินต่างๆไม่ได้จ ากัดเฉพาะดารานักแสดง 

 
นโยบายรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองจะถูกก าหนดมาจากวิสัยทัศน์ (vision) 

พันธกิจ (mission) วัตถุประสงค์ (objective) และค่านิยมหลัก (core value) ขององค์กร ส่งผลให้
ข่าวบันเทิงของแต่ละสถานีมีความแตกต่างกันอย่างส าคัญ 
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ตารางที ่5.2 
 
เปรียบเทียบนโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

ช่อง 3 ช่อง 7 ช่องโมเดิร์นไนน ์ ช่อง NBT ช่องไทยพีบีเอส 
-  ประชาสมัพันธ์

กิจกรรม รายการ 

ละคร ดารา
นักแสดงของสถานี
เพื่อสร้างเสริม
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

- รายงานความ
เคลื่อนไหวของ
วงการบันเทิง และ
เรื่องราวชีวิต
ส่วนตัวของดารา
นักแสดงท่ีอยู่ใน
กระแสความสนใจ
ของผู้ชม เฉพาะ
ช่วงครอบครัว
บันเทิง ในรายการ
เรื่องเล่าเช้านี ้

-  ประชาสมัพันธ์ 

กิจกรรม รายการ 

ละคร ดารา
นักแสดงของสถาน ี

และพันธมิตร 

รวมถึงส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

- รายงานความ
เคลื่อนไหวของ
วงการบันเทิง และ
เรื่องราวชีวิต
ส่วนตัวของ
นักแสดง เฉพาะ
รายการคันปาก 

- การน าเสนอข่าว
บันเทิงด้วยความ
เป็นกลาง ไม่แบ่ง
ค่าย ไม่แบ่งสังกัด 

และสนบัสนุน
กิจกรรม รายการ
ของหน่วยงานใน 

อสมท 

- การน าเสนอข่าว
ศิลปวัฒนธรรม 

และบันเทิงเชิง
สร้างสรรค์ โดยไม่
น าเสนอข่าวซุบซิบ 
(gossip)  

- การน าเสนอข่าว
ศิลปวัฒนธรรม 

และบันเทิง และ
เปิดพื้นที่ให้แก่
ศิลปิน โดยไม่จ ากัด
เฉพาะดารา 

นักแสดง 

 
5.1.1.2 กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนที่การบริหารงานมุ่งสร้างผลก าไรและดึงดูดผู้ชมสูงสุดเหมือนกัน กลยุทธ์
ทั้งหมดท่ีสถานีทั้งสองเลือกใช้เป็นไปเพ่ือสร้างความนิยม (rating) ของผู้ชมต่อรายการข่าวบันเทิง โดย
กลยุทธ์ที่ทั้งสองสถานีเลือกใช้เหมือนกันคือ กลยุทธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหารายการ 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์พัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การผลิตและการ
น าเสนอรายการข่าวบันเทิงอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความนิยม (rating) ให้กับข่าวบันเทิงของตนเองอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนมีพัฒนาการมากเมื่อเทียบกับรายการข่าวบันเทิงของ
สถานีอื่น การเลือกใช้กลยุทธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหารายการที่น าเสนอข่าวบันเทิงแบบไร้ค่ายไร้สังกัด
ภายใต้สโลแกน “ดูก่อนรู้ก่อน ที่นี่ที่เดียว” ดึงดูดความสนใจได้ทั้งจากผู้ชม ผู้สนับสนุนรายการ และ
บริษัทลูกค้าผู้ลงโฆษณา ประกอบกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ยังใช้กลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อ
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ตราสินค้า (brand loyalty) “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” ในการรักษาและขยายฐานผู้ชมรายการอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการจัดทัวร์ การจัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับ (meet&greet) และการมอบรางวัล
ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ดที่เป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับดารานักแสดงที่เป็นแหล่งข่าว (news source) 
ด้วย โดยกิจกรรมทั้งหมดที่รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมงข่าวเช้า
จัดท านั้นนอกจากจะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า (brand awareness) การสร้างความภักดี
ในตราสินค้า (brand loyalty) และการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (brand image) แล้ว ยังเป็นการ
หารายได้จากการประกอบกิจกรรมเหล่านั้นด้วย ถึงแม้รายได้ไม่เทียบเท่ากับเม็ดเงินโฆษณาจากการ
ขายเวลาก็ตามที 

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เน้นกระบวนการก าหนดนโยบายและ
แผนงานก็ใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้รับสารผ่านการร่วมสนุกแจกของรางวัลเป็นการดึงดูดความ
สนใจและกระตุ้นความนิยมของผู้ชม พร้อมๆ กับน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงแบบสาระบันเทิงเชิง
สร้างสรรค์ที่เน้นการรายงานข่าวด้านศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ที่ไม่มีการน าเสนอข่าวบันเทิงแนว
ซุบซิบ (gossip) เลย 

ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีระบบการบริหารงานแบบ
โทรทัศน์สาธารณะที่มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลและทุนธุรกิจเพราะมีงบประมาณจากภาษี
สรรพสามิตสนับสนุนในการด าเนินการมีแผนการบริหารข่ าวบันเทิงที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับ
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแต่กลับมีความคล่องตัวรวดเร็วในการตัดสินใจบริหารงานเพ่ือการ
แข่งขันมากกว่า โดยกลยุทธ์ส าคัญของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือ การสร้างความแตกต่างด้าน
เนื้อหาที่มีสกู๊ปข่าวเชิงลึกที่จัดท าโดยทีมข่าวที่มีความสามารถทางวิชาชีพสูง รู้ลึกรู้จริง และท างาน
ตามความถนัดและความสนใจเฉพาะด้านตามนโยบายของรายการที่ใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่มี
เส้นทางการเติบโตทางอาชีพที่ชัดเจนจากการก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์เลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและความนิยมจากผู้ชม ตลอดจนตอบสนองนโยบายขององค์กรด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถานีโดยมีกลยุทธ์บางด้านที่ทุกรายการข่าวบันเทิงมีเหมือนกัน เช่น กลยุทธ์ด้านรูปแบบและ
เนื้อหารายการ เช่น กลยุทธ์การน าเสนอรายการข่าวถ่ายทอดสด (live program) หรือไม่ก็น าเสนอ
เป็นข่าวด่วน (news flash) เมื่อมีเหตุการณ์ในแวดวงบันเทิงที่เป็นกระแสนสนใจมากของสาธารณชน 
และมีบางกลยุทธ์ที่มีในบางรายการขณะที่รายการอ่ืนไม่มี เช่น กลยุทธ์การออกอากาศเหลื่อมเวลา 
และกลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  



 115 

ตารางที ่5.3 
 
กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงด้านรูปแบบรายการ 

รายการ กลยุทธ์ด้านรูปแบบรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สีสันบันเทิง - รายการบันทึกเทป น าเสนอในรูปแบบการรายงานข่าวลงเสียง ใช้

เทคนิคการตัดต่อภาพคอมพิวเตอร์กราฟิคและเสียงเอฟเฟกต์ (sound 
effect) สร้างสีสันในการเสนอข่าว 

โต๊ะข่าวบันเทิง - รายการสด น าเสนอในรูปแบบการรายงานข่าว การสัมภาษณ์ 
และสกู๊ปข่าวพิเศษ 

เรื่องเล่าเช้านี้ช่วง
ครอบครัวบันเทิง 

- รายการสด น าเสนอในรูปแบบการเล่าข่าว และเพ่ิมการสัมภาษณ์และ
การแสดงโชว์ของแหล่งข่าวในรายการ 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง - รายการบันทึกเทป น าเสนอในรูปแบบการอ่านข่าว เน้นการ

ประชาสัมพันธ์ละคร เบื้องหลังกองละคร และนักแสดงของสถานี
เท่านั้น 

เที่ยงบันเทิง - รายการบันทึกเทป น าเสนอในรูแบบการอ่านข่าว เน้นเบื้องหลังกอง
ละครและความเคลื่อนไหววงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ 

คันปาก - รายการสด น าเสนอในรูปแบบการเล่าข่าวบันเทิงแนวซุบซิบโดยพิธีกร
ที่เป็นดารานักแสดงมีชื่อเสียง 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
ไนน์เอ็นเตอร์เทน - รายการสด น าเสนอในรูปแบบการรายงานข่าว 
คุยโขมงข่าวเช้าช่วงคุย
โขมงบันเทิง 

- รายการสด น าเสนอในรูปแบบการเล่าข่าวโดยพิธีกรที่มีชื่อเสียงทั้งท่ี
เป็นดารานักแสดงและผู้สื่อข่าว 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง 

- รายการบันทึกเทป น าเสนอในรูปแบบการอ่านข่าว 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ข่าวภาคค่ าและข่าวภาค
เที่ยงช่วงไทยบันเทิง 

- รายการสด น าเสนอในรูปแบบการรายงานข่าวเน้นความบันเทิงควบคู่
กับสาระ  

ข่าวศิลปะ-บันเทิง - รายการสด น าเสนอในรูปแบบการเล่าข่าว 
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การผลิตและน าเสนอเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์แบ่งเป็น 2 ประเภท
หลัก ดังนี้ 

1.  การผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงเพ่ือมุ่งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนรายการต่างๆ 
ของสถานี ทั้งกิจกรรม รายการ ละคร ดารานักแสดง และบุคลากรของสถานี 

2.  การผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงเพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั่วไป
ไม่จ ากัดเฉพาะรายการ ละคร และดารานักแสดงในสังกัดซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ  

2.1 การผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงแบบซุบซิบ (gossip) เช่น ชีวิตส่วนตัวของ
ดารานักแสดง โดยเฉพาะเรื่องราวความรัก 

2.2 การผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงที่ไม่มีข่าวซุบซิบ เช่น ความเคลื่อนไหววงการ
ภาพยนตร์ วงการเพลงของทั้งไทยและต่างประเทศ 

 
ตารางที ่5.4 
 
กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงด้านเนื้อหารายการ 

รายการ กลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สีสันบันเทิง เนื้อหารายการมุ่งประชาสัมพันธ์ละครและดารานักแสดงของสถานี  

มีการท าสกู๊ปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายเน้นข่าวเชงิบวกที่มสีีสันสนุกสนานไม่น าเสนอ
ข่าวเชิงลบและเร่ืองส่วนตัวซุบซบิ (gossip)  

โต๊ะข่าวบันเทิง เนื้อหารายการมุ่งประชาสัมพันธ์ละครและดารานักแสดงของสถานี  
มีการท าสกู๊ปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่าย และรายงานเคลื่อนไหวในแวดวงบนัเทิงโดย
ไม่น าเสนอข่าวซุบซบิ (gossip) ตามสโลแกนรายการ  
“เร่ืองจริงของคนบันเทิง” 

เร่ืองเล่าเช้านี้ช่วง
ครอบครัวบันเทิง 

เนื้อหารายการมีทั้งข่าวซบุซิบดารา และข่าวประชาสัมพนัธ์รายการ ละคร และดารา
นักแสดงของสถาน ี

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
เส้นทางบันเทิง เนื้อหารายการมุ่งประชาสัมพันธ์ละครและดารานักแสดงของสถานี มีการท าสกู๊ป

เจาะลึกเบื้องหลังกองถ่าย โดยไม่น าเสนอข่าวที่เป็นเร่ืองส่วนตัวซุบซิบ (gossip)  
เที่ยงบันเทิง เนื้อหารายการมุ่งสร้างความบนัเทิงเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่น าเสนอข่าวซุบซิบ 

(gossip)  
คันปาก เนื้อหารายการเน้นข่าวซบุซิบ (GOSSIP) เร่ืองราวชีวิตส่วนตัวของดารานักแสดงและ

ประชาสัมพนัธ์ละคร รายการ นกัแสดงของสถาน ี
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ตารางที ่5.4 
 
กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงด้านเนื้อหารายการ  (ต่อ) 

รายการ กลยุทธ์ด้านเนื้อหารายการ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน -  เนื้อหารายการมุ่งน าเสนอข่าวบนัเทิงด้วยความเป็นกลาง ไม่แบง่ค่ายไม่แบ่งสังกัด 
ครอบคลุมแวดวงบันเทงิ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลือ่นไหวและ
สนับสนนุกิจกรรมรายการของสถาน ี

- เน้นการท าสกู๊ปข่าวเชงิลึกที่ให้ประเด็นแตกต่าง ไม่มุ่งน าเสนอข่าวซุบซิบ (gossip) 
เร่ืองราวชีวิตส่วนตวัของบุคคลในแวดวงบนัเทิง ถ้าน าเสนอข่าวซุบซิบก็ต้องเสนอ
ในมุมที่แตกต่าง 

- การสร้างความแตกตา่งดา้นเนื้อหารายการด้วยการคิดต่าง ผลติเนื้อหาที่คู่แข่งไม่
ท า โดยคงมาตรฐานของความเป็นข่าวบันเทิงที่มีความถูกต้องนา่เชื่อถือ 

- การน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงทีค่นไทยต้องนึกถึงและสามารถเข้าถึงผู้ชมทุก
ช่องทางการรับชม (platform) โดยการบูรณาการสื่อทุกแขนงเพื่อสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้า (brand loyalty) “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(corporate image) ของ “โมเดิร์นไนน”์ 

คุยโขมงข่าวเช้าช่วง
คุยโขมงบันเทิง 

เนื้อหารายการมุ่งน าเสนอข่าวบนัเทิงด้วยความเป็นกลาง ไม่แบง่ค่ายไม่แบ่งสังกัด
เน้นการรายงานเร่ืองราวชีวติส่วนตัวของบุคคลในแวดวงบนัเทิงแบบซุบซบิ (gossip)  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ข่าวศิลปวฒันธรรม
และบนัเทิง 

เนื้อหารายการมุ่งน าเสนอข่าวบนัเทิงเชิงสรา้งสรรค์สร้างความแตกต่างด้านเนื้อหา
รายการด้วยการท าขา่วเชิงลึก 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ข่าวภาคค่ าและข่าว
ภาคเที่ยงช่วงไทย
บันเทิง 

เนื้อหารายการมุ่งน าเสนอข่าวบนัเทิงเชิงลึก และเปิดพืน้ที่ให้กับคนเล็กคนน้อยใน
แวดวงบันเทงิและศิลปวฒันธรรม 

ข่าวศิลปะ-บันเทงิ เนื้อหารายการมุ่งน าเสนอเนื้อหาข่าวบนัเทิงเชิงลึก และเปิดพืน้ที่ให้กับเนื้อหาข่าว
ศิลปวัฒนธรรม และความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทงิ โดยผู้สื่อข่าวที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นทัง้ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี 

 
  



 118 

นอกจากกลยุทธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหารายการที่มีความแตกต่างกันแล้ว การบริหาร
การผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีวิทยุโทรทัศน์ผลิตเองยังเลือกใช้กลยุทธ์อย่างหลากหลายเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและความนิยมจากผู้ชม ตลอดจนตอบสนองนโยบายขององค์กร ดังสรุป
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่5.5 
 
กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงที่ส าคัญด้านอ่ืนๆ 

ชื่อรายการ ประเภทกลยุทธ ์
รายการ/สถานี กลยุทธ์ด้านพิธีกร 

สีสันบันเทิง/สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวสีีช่อง 3 

- การใช้ดารานักแสดงของสถานีและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาด าเนนิรายการ 
โดยใช้สีหนา้แววตา น้ าเสียง อวจันภาษาประกอบ 
การน าเสนอข่าว 

เร่ืองเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัว
บันเทิง/สถานวีิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวสีีช่อง 3 

- การใช้ดารานักแสดงที่มชีื่อเสียงเป็นพิธีกรด าเนนิรายการประจ าช่วง โดย
มีการแต่งกายพิเศษเพื่อเพิ่มสีสันกับการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ  

คันปาก/สถานโีทรทัศนส์ี
กองทัพบกช่อง 7 

- การใช้ดารานักแสดงที่มชีื่อเสียงเป็นพิธีกรด าเนนิรายการทั้งดารา
นักแสดงในสงักัดและดารานักแสดงอิสระไม่มสีังกัด 

คุยโขมงข่าวเช้าช่วงคุยโขมง
บันเทิง/สถานโีทรทัศน์
โมเดิร์นไนน ์

- การใช้บุคลากรในแวดวงข่าวบันเทิงเป็นพิธีกรด าเนนิรายการ 

รายการ/สถานี กลยุทธ์ด้านการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า 
ไนน์เอ็นเตอร์เทน/
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์

- การสร้างความภักดีต่อตราสินคา้ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” ผ่านการจัด
กิจกรรมทัวร์ไนน์เอ็นเตอร์เทน meet&greet การประกาศรางวัลไนน์
เอ็นเตอร์เทนอวร์อด เพื่อรักษาและขยายฐานผู้ชมรายการ 

คุยโขมงข่าวเช้าช่วงคุยโขมง
บันเทิง/สถานโีทรทัศน์
โมเดิร์นไนน ์

- การสร้างความภักดีต่อตราสินคา้ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” ผ่านการจัด
กิจกรรมทัวร์ไนน์เอ็นเตอร์เทน meet&greet การประกาศรางวัลไนน์
เอ็นเตอร์เทนอวร์อด เพื่อรักษาและขยายฐานผู้ชมรายการ 

รายการ/สถานี กลยุทธ์การออกอากาศเหลื่อมเวลา 
สีสันบันเทิง/สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวสีีช่อง 3 

- การน าเสนอเนื้อหาข่าวบันเทิงของละครที่ไม่ได้ออกอากาศในวันนั้นเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมรายการทีก่ าลังรอชมละครที่ก าลังจะออกอากาศใน
วันนัน้ติดตามชมละครอีกเร่ืองที่จะออกอากาศในวันถัดไป 
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5.1.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตรายการข่าวบันเทิง 
ในระดับภาพรวมแล้วการท างานของสื่อโทรทัศน์ถูกก าหนดจากปัจจัยหลักหลาย

ด้านด้วยกัน คือ 1) ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 2) ปัจจัยทางการเมือง 3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี และ 5) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (สมสุข หินวิมาน, 2557, น. 1-2) โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองจ าแนกเป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ ปัจจัยภายใน  ได้แก่  1) การบริหารจัดการ 2) เทคโนโลยี และ 3) ความสามารถทางวิชาชีพ 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) คู่แข่งขัน ส านักข่าว นักโฆษณา เจ้าของ สหภาพแรงงาน 2) เหตุการณ์ต่างๆ 
ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรม  3) การควบคุมทางกฎหมายและการเมือง สาบันทางสังคมอ่ืนๆ และ 
4) ช่องทางการเผยแพร่ ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร 

รายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองด าเนินงานท่ามกลางแรงกดดันจาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน (internal factor) และปัจจัยภายนอก (external factor) ซึ่งส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง
จึงถูกควบคุมในระดับต่างๆ ทั้งในด้านที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริม การผลิตรายการข่าวบันเทิงไม่ได้
เป็นเอกเทศจากปัจจัยต่างๆ และไม่สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระได้ แต่ต้องด าเนินการผลิตรายการ
ท่ามกลางแรงกดดันต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 

จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อรูปแบบและเนื้อหา
รายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านนโยบายสถานี 
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
3. ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
4. ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน 
5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร/ผู้ชม 
6. ปัจจัยด้านเรตติ้ง 

5.1.2.1 ปัจจัยด้านนโยบายสถานี 
นโยบายองค์กรมีอิทธิพลอย่างมากต่อการผลิตและน าเสนอรายการข่าว

บันเทิงทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหารายการ จากการศึกษาพบว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนที่เน้นเป้าหมายการท าธุรกิจมี
นโยบายด้านข่าวบันเทิงไม่แตกต่างกันมากนักเนื่องจากเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่แสวงหาผลก าไร
เหมือนกัน นโยบายข่าวบันเทิงทั้งของสองสถานีจึงก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
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ชัดเจนว่านอกจากจะต้องการเรตติ้งสูงสุดแล้ว ยังต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานี ผู้บริหาร 
และดารานักแสดงในสังกัดด้วยโดยขณะเดียวกันนโยบายก็ต้องรัดกุมและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
การแข่งขัน การขยายตัวทางธุรกิจ หรือปัญหาที่พบเผชิญ 

จุดร่วมส าคัญทางนโยบายของสองสถานีโทรทัศน์เอกชนนี้ คือ การ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ของสถานีตนเอง ทั้งเกมโชว์ วาไรตี้โชว์ ทอล์กโชว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งละคร โดยใช้ดารานักแสดงในสังกัดมาเป็นจุดขายดึงดูดผู้ชมฝ่ายผลิตของทั้งสองสถานีจะรับ
ภารกิจหน้าที่นี้เพราะเข้าถึงข้อมูลความเคลื่อนไหวของดารานักแสดงในสังกัดเป็นอย่างดีที่ส าคัญ
รูปแบบและเนื้อหาของข่าวบันเทิงยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่เป็นผู้ออกนโยบายด้วย เมื่อผู้บริหารสั่งการ
ให้ไปท าข่าว ทางรายการก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ตามสายการบังคับบัญชา 

ทั้งนี้ถึงแม้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 มุ่งสร้างก าไรสูงสุดจากการด าเนินธุรกิจเหมือนกันจนส่งผลให้การน าเสนอข่าว
บันเทิงมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากจากการใช้ดารานักแสดงหรือกระทั่งพิธีกรที่มีชื่อเสียงในสังกัดมา
เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชมเหมือนกัน แต่ทว่าความแตกต่างด้านการจัดการตามปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในของแต่ละสถานี โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายก็ท าให้การผลิตและการน าเสนอรูปแบบและ
เนื้อหารายการข่าวบันเทิงมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังการรายงานข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 เกี่ยวกับการท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ 7 สีปันรักให้โลกของดาราใน
สังกัดอันสะท้อนถึงพันธกิจการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility: 
CSR) ที่มีความเข้มข้นกว่าข่าวบันเทิงเกี่ยวการท ากิจกรรม CSR ของดารานักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3อันเนื่องมาจากนโยบายหลักของช่อง 3 ไม่ได้ให้น้ าหนักกับประเด็นนี้เท่ากับ
ช่อง 7 

ส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มีนโยบายข่าวบันเทิงที่เปิดกว้างทุกค่าย
ทุกสังกัด สามารถน าเสนอข่าวดารานักแสดง ศิลปิน นักร้อง ได้แบบไม่จ ากัด ส าหรับสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะมีนโยบายข่าวบันเทิงเหมือนกันคือ ไม่
น าเสนอข่าวบันเทิงแบบซุบซิบ (gossip) แต่มุ่งน าเสนอข่าวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก 

5.1.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจคือ หนึ่งปัจจัยส าคัญสุด ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจถือเป็น

หัวใจส าคัญสูงสุดหรือปรัชญาที่ยึดมั่นขององค์การสื่อสารมวลชนที่บริหารจัดการในรูปแบบองค์กร
ธุรกิจเอกชน คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ทั้งสอง
สถานีจะบริหารข่าวบันเทิงเพ่ือตอบสนองทางธุรกิจเป็นส าคัญ โดยการน าดารานักแสดงในสังกัดมา
เป็นกลยุทธ์ดึงดูดผู้ชม ควบคู่กับส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการบันเทิงที่ออกอากาศทางสถานีตนเอง 
เนื่องจากรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม สามารถ
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สร้างฐานผู้ชมจนลูกค้าสนใจซื้อเวลาลงโฆษณา ซึ่งรายได้จากโฆษณาถือเป็นรายได้หลักของ
สถานีโทรทัศน์ ถ้าไม่ได้รับความนิยมจากคนดูหรือไม่มีโฆษณาเข้ารายการก็จะถูกถอดออกจากผัง
รายการในที่สุดเพราะไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรที่ต้องแสวงหาผลก าไรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ที่เป็นเจ้าของธุรกิจและผู้ถือหุ้น และที่ส าคัญเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรเองด้วย
ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายรายการจึงมีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบกลุ่มเป้าหมายของสินค้าซึ่งมีผลต่อ
การจัดสินใจซื้อเวลาเพ่ือลงโฆษณา โดยมีเรตติ้งเป็นดัชนีชี้วัดส าคัญที่เอเยนซี่โฆษณาและบริษัทสินค้า
ให้ความส าคัญเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณา 

นอกจากนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ยังให้ความส าคัญกับความต้องการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ชมสูงสุดด้วย เพราะความนิยมของคนดูสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้จากการขายโฆษณา 
การบริหารงานโดยเฉพาะด้านเนื้อหาการน าเสนอข่าวบันเทิงในสถานีโทรทัศน์ทั้งสามแห่งจึงยึดผู้ชม
กลุ่มเป้าหมายของสถานีตนเองเป็นหลักโดยปัจจุบันทั้งสามสถานีต่างมีความมั่นคงทางธุรกิจเพราะมี
ผู้สนับสนุนจ านวนมาก หากก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อนโยบายหรือกระบวนการท างานมากนักเพราะแต่ละ
ช่องต่างมีโฆษณาเต็มตลอดเนื่องจากฝ่ายการตลาดได้ขายโฆษณาล่งหน้านานนับเดือนนับปี 

ต่างจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ไม่ค านึงถึงการจัดล าดั บ 
เรตติ้งหรือผลการวิจัยการตลาดเรื่องความนิยมของคนดูด้วยไม่ต้องแสวงหาผลก าไรในทางธุรกิจเพ่ือ
ความอยู่รอดขององค์กรอันเนื่องมาจากมีงบประมาณแผ่นดินรองรับ ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มีโครงสร้าง
ของฝ่ายการตลาดเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันเหมือนดังสถานีโทรทัศน์เอกชนทั่วไป ด้วยนโยบาย
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคือ การปฏิบัติภารกิจของการเป็นเครื่องมือการประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ และสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน เช่ นกันกับสถานี 
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีงบประมาณในการบริหารองค์กรจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบส่งผลให้
รูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงทั้งของสองสถานีไม่ได้ค านึงถึงเรตติ้งมากนัก จึงไม่มีการ
น าเสนอข่าวซุบซิบ (gossip) ที่ได้รับความนิยมสูงจากคนดูแต่อย่างใด นอกเหนือไปจากปัจจัยภายใน
ด้านนโยบายที่ไม่ท าข่าวบันเทิงแนวนี้อยู่แล้ว 

5.1.2.3 ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
บุคลากรเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีอิทธิพลต่อการน าเสนอ

รูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง การก าหนดแนวทางบริหารงาน
ข่าวบันเทิงที่ชัดเจนว่าต้องการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ของสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ได้พัฒนา
บุคลากรของแต่ละองค์กรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถแข่งขันในสมรภูมิข่าวบันเทิงที่ทวี
ความเข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ ได้ ไม่เท่านั้นงานด้านทรัพยากรบุคคลยังมีความเข้มข้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
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คัดเลือกบุคลากร การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างโอกาส และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ลึกรู้จริงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในประเด็นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อจะสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรเป็นส าคัญ 

5.1.2.4 ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน 
คู่แข่งขันคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่สร้างแรงกดดันต่อการผลิต

และน าเสนอรูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ไม่ว่าจะบริหารงานแบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ด้วยความนิยมของคนดูที่มีต่อข่าวบันเทิงของตนเองจะลดลงถ้า
สถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนน าเสนอเนื้อหาและรูปแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้รับสารมากกว่าทั้งนี้ถึง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะเป็นคู่แข่งขันกันโดยตรง
จากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นานาในการดึงดูดผู้ชมเพ่ือสร้างเรตติ้งสูงสุดเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าดารานักแสดงในสังกัดมาเป็นจุดขายดึงดูดผู้ชม และการไม่น าเสนอข่าวดารานักแสดงของสถานี
คู่แข่งเพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล  

ส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของ
รัฐบาลโดยส านักนายกรัฐมนตรีที่มีพันธกิจการท างานเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวมจะมีการน าเสนอ
ข่าวดารานักแสดงทุกสังกัดทุกค่ายภายใต้สโลแกน “ดูก่อนรู้ก่อน ที่นี่ที่เดียว” ไม่ได้มองคู่แข่งขันทางธุรกิจ
เป็นความส าคัญล าดับแรก แต่จะให้ความส าคัญกับความต้องการของคนดูเป็นสิ่งส าคัญสุดซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจขององค์การที่ต้องการสร้างสังคมอุดมปัญญา ส าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ได้มองคู่แข่งขันเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเสนอรูปแบบและ
เนื้อหารายการเพราะไม่ได้ด าเนินการเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลก าไร คู่แข่งขันที่แท้จริงจึงเป็น
ตนเองที่ต้องพัฒนาข่าวบันเทิงตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนากลยุทธ์การน าเสนอข่าว
ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

5.1.2.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร/ผู้ชม 
การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร/ผู้ชมจากการศึกษาพบว่า สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่แสวงหา
ผลก าไรในทางธุรกิจไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ชมมากนัก ถึงแม้จะตระหนักดีว่ารสนิยมการชม
ข่าวบันเทิงของผู้ชมมีความส าคัญก็ตามที โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและเนื้อหาข่าวบันเทิงของ
สองสถานีนี้คือ นโยบายของผู้บริหารที่ทุกฝ่ายในองค์กรต้องน าไปปฏิบัติ ส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น
ไนน์มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ชมอยู่เป็นระยะๆ ขณะเดียวกันก็มีการแจกของรางวัลแก่
ผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการข่าวบันเทิงของทางสถานีอย่างต่อเนื่องด้วย 
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ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีการแจกของรางวัลร่วมสนุก
กับผู้ชมโดยใช้ข่าวบันเทิงที่ออกอากาศเป็นค าถาม ทว่าสถานีโทรทัศน์ที่เปิดกว้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ชมต่อการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาข่าวบันเทิงมากสุดคือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญในการสะท้อนความคิดเห็นทัศคติของสาธารณชนต่อ
การน าเสนอข่าวของทีวีสาธารณะ 

5.1.2.6 ปัจจัยด้านความนิยม (rating)  
ความนิยม (rating) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทาง 

การน าเสนอข่าวบันเทิงโทรทัศน์ทั้งทางรูปแบบและเนื้อหา รวมถึงระบบโทรทัศน์ทั้งระบบเองด้วย
เนื่องจากเรตติ้งสัมพันธ์กับปริมาณโฆษณา ราคาค่าโฆษณา และอัตราการซื้อเวลาโฆษณา โดยเรตติ้งถูก
น ามาใช้ได้ทั้งในด้านของการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหารายการ รวมถึงการขาย สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบเอกชนให้ความส าคัญ
กับเรตติ้งที่มาจากการส ารวจของบริษัทวิจัยต่างชาติที่ชี้น าว่าการน าเสนอข่าวบันเทิงที่มีลักษณะของ
การซุบซิบหรือน าเสนอเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับชีวิตรักได้รับความนิยมจากคนดู จนเป็นแนวทางที่ท า
ให้ทั้งสองช่องผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงแนวนี้ ขณะที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่เป็นสถานีโทรทัศน์
แบบรัฐวิสาหกิจก็ให้ความส าคัญกับเรตติ้งเช่นเดียวกันเพียงแต่ใช้การส ารวจที่จัดท าโดยทีมวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ขององค์กรร่วมด้วย 

ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบราชการ 
และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่เป็นสถานีโทรทัศน์แบบสาธารณะถึงจะให้ความส าคัญกับเรตติ้งเพราะ
ถือเป็นเสียงสะท้อนของสาธารณชน แต่ก็อยู่บนเงื่อนไขของความไม่มั่นใจว่าผลการส ารวจนี้มีความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลมากแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตามเรตติ้งก็ไม่มีผลมากขนาดสถานีโทรทัศน์ทั้ งสองช่อง
หันมาผลิตรายการข่าวบันเทิงแบบซุบซิบแต่อย่างใด 
 
5.2 การอภิปรายผล  

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองทั้งด้าน
นโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตรายการข่าวบันเทิงผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายการผลิตและ
ผู้สื่อข่าว และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบาย กลยุทธ์ และจรรยาบรรณของสถานี รวมถึงงานวิ จัยที่
เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลดังนี้ 
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5.2.1 การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงท่ีสถานีโทรทัศน์ผลิตเอง 
การบริหารงานโทรทัศน์ (television management) เป็นหลักการส าคัญมาก

ต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายขององค์กรที่ก าหนดไว้ การบริหารงาน
รายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์จึงต้องมีความสอดคล้องกับ หลักการบริหารงานโทรทัศน์แต่ทว่าการ
บริหารงานสื่อโทรทัศน์ก็มีความซับซ้อนอยู่ในตัวเองมากจากการท าหน้าที่สองด้านที่ขัดแย้งกันระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะกับการอยู่รอดขององค์กรซึ่งการเน้นหนักไปในทางหนึ่งทางใดไม่ท าให้การด าเนิน
ธุรกิจล้มเหลวก็จะสูญเสียจรรยาบรรณและความเป็นวิชาชีพตามมา การหาจุดสมดุลระหว่างการ
ด าเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะกับก าไรธุรกิจจึงเป็นโจทย์ส าคัญของการบริหารงานสถานีโทรทัศน์
ที่สามารถประจักษ์ชัดผ่านการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีผลิตเอง ดังนโยบายและกล
ยุทธ์ในการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสถานีโทรทัศน์
เชิงพาณิชย์มุ่งเน้นผลก าไรในการประกอบกิจการ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลก าไรในการประกอบกิจการ 

ความนิยมข่าวบันเทิงที่ทวีขึ้นของผู้ชมท าให้สถานีโทรทัศน์ทั้งแบบมุ่งผลก าไร
และประโยชน์สาธารณะต่างมีรายการข่าวบันเทิงทั้งที่ผลิตเองโดยสถานีและผู้ผลิตเช่าเวลาผลิต
รายการในรูปแบบต่างๆ อยู่ในผังรายการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรายการข่าวบันเทิง
ที่ผลิตเองสามรายการ คือ สีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีสามรายการ  คือ  เส้นทางบันเทิง  เที่ยงบันเทิง และคันปาก 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์มีสองรายการ คือ ไนน์เอ็นเตอร์เทนและคุยโขมงบันเทิงในรายการคุยโขมง
ข่าวเช้า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีหนึ่งรายการ คือ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง และ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีสองรายการ คือ ไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าและข่าวศิลปะ-บันเทิง 

5.2.2 นโยบายรายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ 
การวิจัยนโยบายการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์พบว่า มีการ

บริหารในลักษณะเชิงพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และสาธารณะ ทว่าสามารถสรุปรวมเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ด้วยกัน คือ สถานีโทรทัศน์ที่มุ่งผลก าไรและสถานีโทรทัศน์ที่ไม่มุ่งผลก าไร ซึ่งจะมีนโยบาย 
การด าเนินรายการข่าวบันเทิงท่ีแตกต่างกัน แต่ก็จะปรากฏอยู่ในสองลักษณะด้วยกัน  คือ 1) นโยบาย
แบบลายลักษณ์อักษร มีนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงลงมา โดยผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติ
น าไปปฏิบัติตามนโยบาย ส่วนมากเป็นเอกสารค าสั่งเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติและน าไปต่อยอดการท างานต่อไป  และ 2) นโยบายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มักเป็น
ระดับปลีกย่อย สามารถท าความเข้าใจกันได้ พูดคุยหารือ เป็นการมอบหมายด้วยวาจา ซึ่งทั้งสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
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สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไม่มีนโยบายรายการข่าวบันเทิงที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่จะยึดนโยบายองค์กรหรือแผนยุทธศาสตร์องค์กรเป็นแกนกลางในการก าหนด
แนวทางการผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิง 

การก าหนดนโยบายรายการข่าวบันเทิงที่ไม่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งผลให้
การผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสอยู่ในอ านาจการตัดสินใจแบบใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมากของผู้บริหารรายการทั้งที่เป็น
โปรดิวเซอร์และบรรณาธิการข่าว รวมถึงระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวภาคสนามที่
ต้องตัดสินใจในการท าข่าวว่าจะสามารถสัมภาษณ์ดารานักแสดงต่างสังกัดได้หรือไม่ในประเด็น
เรื่องราวส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) ที่ก าลังเป็นกระแสสังคมอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของ
นโยบายรายการ ภายในขณะเดียวกันถ้าผู้สื่อข่าวท าข่าวเข้ามาทางบรรณาธิการข่าวก็ต้องตัดสินใจว่า
จะน าเสนอข่าวนั้นๆ ในช่องตนเองหรือไม่โดยพิจารณาจากหลักคุณค่าข่าว (newsworthiness) ว่า
เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าสนใจ (interest) มากขนาดไหน 

อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์ทั้งห้าสถานีต้องผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิง
ตามกรอบนโยบายหลักขององค์กร จะขัดกับนโยบายขององค์กรไม่ได้ แม้ว่าการบริหารการผลิตและ
การน าเสนอข่าวบันเทิงของหลายรายการภาพที่ออกมาค่อนข้างเป็นการตัดสินใจตามผู้บริหารรายการ
มากกว่าจะด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในนโยบายองค์กรก็ตามทีทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะขาดการแปลงนโยบายองค์กรที่เป็นภาพใหญ่ของสถานีออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ 
(action plan) ของรายการข่าวบันเทิงที่สามารถสื่อสารกับระดับปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน 

กล่าวอีกนัยหนึ่งการยึดถือนโยบายองค์กรที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง (implement) 
ได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารรายการข่าวบันเทิงที่ตีความนโยบาย
องค์กรตามความเข้าใจออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยนโยบายองค์กรมี
สถานะเป็นกรอบหลักที่รายการข่าวบันเทิงทุกรายการต้องปฏิบัติตาม จะละเมิดหรือขัดไม่ ได้ โดย
นโยบายรายการข่าวบันเทิงถูกตระหนักและรับรู้ความส าคัญโดยบุคลากรรายการข่าวบันเทิงระดับ
หัวหน้ามากกว่าผู้ปฏิบัติเช่นผู้สื่อข่าวและช่างภาพอันจะสะท้อนผ่านการท างานภาคสนามที่มักขัดกับ
กรอบนโยบายองค์กรอยู่เนืองๆ เนื่องจากบุคลากรระดับปฏิบัติงานมักรับรู้นโยบายแค่บางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและน าเสนอข่าวเท่านั้น ไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงเป้าหมายทางนโยบายแต่อย่าง
ใด แต่กระนั้นการก าหนดโครงสร้างการท างานที่มีความชัดเจนและแบ่งแยกกันท างานตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรก็อาจท าให้บรรลุเป้าหมายทางนโยบายได้ เช่น ผู้สื่ อข่าวสายเพลง
สตริง ผู้สื่อข่าวสายเพลงลูกทุ่ง ผู้สื่อข่าวสายภาพยนตร์ เป็นต้น ก็ช่วยให้การท างานคล่องตัว รวดเร็ว 
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และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง พร้อมกันนั้นก็ไม่ตกข่าวด้วยเนื่องจากผู้สื่อข่าวแต่ละ
สายมีความสัมพันธ์ (connection) กับแหล่งข่าว (news source) มากกว่าผู้สื่อข่าวบันเทิงทั่วไป 

นโยบายองค์กรจึงก าหนดทิศทางการผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิงใน
ภาพกว้างผู้บริหารรายการข่าวบันเทิงน านโยบายองค์กรมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละรายการมากกว่าจะเป็นการยึดอย่างเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษร ตลอดจน
นโยบายรายการแต่ละยุคสมัยที่ไม่ใคร่คงเส้นคงวานักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารรายการก็ท าให้
การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงตามนโยบายขององค์กรขาดความต่อเนื่องตามมาด้วยโดย
ปริยายนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอรายการของคู่แข่ งขันที่เป็นเหตุผลหลัก
ให้รายการข่าวบันเทิงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหารายการตามมา 

การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองต้องค านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency & effective) ทั้งด้านการบริหารรายการข่าว
บันเทิงให้ประสบความส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรในระดับที่ต่ าลงกว่าเดิมและการบรรลุเป้าหมายการผลิต
ตามที่องค์กรก าหนดไว้ รายการข่าวบันเทิงทุกรายการที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองจึงพยายามแสวงหา
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ขององค์กรทั้งด้าน
รายได้และการสร้างเสริมภาพลักษณ์ซึ่งการบริหารรายการข่าวบันเทิงต้องการผู้บริหารที่มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการให้บุคลากรในทีมงานสามารถท างานร่วมกันได้ภายใต้เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยการ
แบ่งงานกันท าตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละคน สอดคล้องกับ Herbert A. Simon 
(1947) ที่ระบุว่าการบริหารหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์

แนวทางการพัฒนารายการข่าวบันเทิงให้น่าสนใจและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชมสูงสุดรวมถึงเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ จึงต้องก าหนดกลยุทธ์ก าร
บริหารการผลิตที่ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกของสถานีที่มีส่วนส าคัญกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

5.2.3 กลยุทธ์รายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ 
แม้กลยุทธ์ที่รายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์เลือกใช้จะแตกต่างกันไปตาม

นโยบายและปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน แต่ทว่ารายการข่าวบันเทิงทุกรายการ
ต่างใช้กลยุทธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหารายการเพ่ือจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

รูปแบบรายการข่าวบันเทิงถูกก าหนดตามคุณลักษณะข่าวบันเทิงที่จัดเป็นข่าว
เบา (soft news) กลยุทธ์ด้านรูปแบบรายการที่น ามาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึง
มักเป็นรูปแบบของการเล่าข่าวดังครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
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ทีวีสีช่อง 3 และรูปแบบของการอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นท้ายข่าวซุบซิบ (gossip) ดังรายการ
คันปากทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ชมให้ความสนใจรับชมข่าวบันเทิงแบบ
สนุกสนานมากกว่าจะติดตามอย่างเคร่งเครียดจริงจังแบบข่าวหนัก (hard news) อีกทั้งสถานีโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ยังมักวางรายการข่าวบันเทิงไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการข่าวปกติ (news bulletin) 
หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการข่าวปกติแต่ก็แยกเป็นรายการข่าวบันเทิงต่างหากซึ่งสอดคล้องกับ 
Boyd (2001) ที่ระบุว่าหลังข่าวจบ ความบันเทิงเริ่มต้นขึ้น 

นอกจากนั้นกลยุทธ์ด้านเนื้อหายังสัมพันธ์กับคุณลักษณะของข่าวบันเทิงที่
บรรณาธิการจะทราบล่วงหน้าว่ามีข่าวบันเทิงที่ใดบ้าง ประเด็นใด เนื่องจากผู้จัดงานต่างๆ จะแจ้งเข้า
มาว่ามีการจัดงานที่ใดและมีดารานักแสดงคนไหนเข้าร่วม โดยเฉพาะดารานักแสดงที่ก าลังเป็นประเด็นจะ
ถูกจ้างมาร่วมงานอีเวนต์ (event) ทางบรรณาธิการจึงสามารถก าหนดเนื้อหาข่าวบันเทิงที่จะออกอากาศ
ไว้ได้ล่วงหน้า รวมถึงสร้างกระแสสังคมขึ้นเองได้จากการทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะน าเสนอข่าวด้วยประเด็น
ใดให้เป็นที่สนใจในสังคมวงกว้าง การส่งผู้สื่อข่าวออกภาคสนามเพ่ือท าข่าวจึงเป็นการสร้างประเด็นข่าว
ขึ้นจากเนื้อหาที่ถูกก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า ข่าวบันเทิงสร้างกระแสสังคมได้เพราะข่าวบันเทิงถึงที่สุด
แล้วคือ การบริหารจัดการเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ (human interest) โดยเรื่องราวที่ผู้คนสนใจเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง บุคคล และกระตุ้นอารมณ์ การบริหารงานรายการข่าวบันเทิง (news 
entertainment program) คือ การบริหารจัดการเรื่องราวที่ผู้คนสนใจให้ออกมาเป็นรายการบันเทิง
ที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมจากการผลิตและน าเสนอความเคลื่อนไหวของดารานักแสดงหรือบุคคลใน
แวดวงบันเทิงที่เป็นที่สนใจของผู้คน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การบริหารผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านการ
กระตุ้นความสนใจด้วยเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ (human interest) มากกว่าจะน าเสนอข้อเท็จจริงแบบ
ข่าว (news) โดยอาศัยโครงสร้างรูปแบบข่าวในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการส ารวจเรื่องผังฟรีทีวี’ 52 โดยโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของ
สังคม (Media Monitor) ที่พบว่า ภาพรวมของรายการข่าวบันเทิงทางช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ 
TPBS ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2552 ยังเป็นลักษณะเน้นข่าวรายวัน ความคืบหน้าของ
วงการบันเทิง และเต็มไปด้วยข่าวดาราที่เน้นเรื่องราวชีวิตส่วนตัวมากกว่าที่จะเน้นคุณค่าของผลงาน
บันเทิง (โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม Media Monitor, 2552, น. 6)  

นอกจากกลยุทธ์สองด้านที่รายการข่าวบันเทิงเลือกใช้ในการสร้างความความ
แตกต่างและได้เปรียบทางการแข่งขันดังกล่าวมาแล้ว กลยุทธ์ด้านพิธีกรยังถูกน ามาใช้ในหลายรายการ 
โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ที่มีละครและดารานักแสดงในสังกัดทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพ่ือจะสามารถสร้างฐานผู้ชมรายการจากการเปลี่ยนผู้ชมที่เป็น
แฟนคลับดารานักแสดงมาเป็นแฟนรายการส่วนสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่แม้ไม่มีดารานักแสดงใน
สังกัดแต่ก็เลือกใช้กลยุทธ์ด้านพิธีกรที่เป็นดารานักแสดงในช่วงคุยโขมงบันเทิงของรายการข่าวคุยโขมง
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ข่าวเช้าเพราะต้องการใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นคนวงในของดารานักแสดงมา
ถ่ายทอดเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวบันเทิง เช่นเดียวกับรายการคันปากทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ใช้พิธีกรดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงทั้งที่เป็นดาราในสังกัดและดารา
อิสระไม่มีสังกัดมาอ่านข่าวบันเทิงแนวซุบซิบ (gossip) และแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาสนุกสนาน
สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม 

กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage strategy) 
ดังกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทีวีที่ข่าวบันเทิงทวีการแข่งขันสูงขึ้นมากทั้ง
จากจ านวนสถานีโทรทัศน์และรายการข่าวบันเทิงที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการได้เพ่ิมเวลามากขึ้นของรายการ
ข่าวบันเทิงที่ผลิตเองโดยสถานีที่ต้องผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงเข้มข้นขึ้นในเชิงปริมาณหรือชิ้นงาน
ที่มากข้ึน รวมถึงท าข่าวรูปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น ข่าวเดี่ยว (exclusive) หรือสกู๊ปข่าวเจาะ เป็นต้น 
เพ่ือที่จะสามารถช่วงชิงผู้ชมให้ได้มากที่สุดดังสถานีโทรทัศน์ที่มีละครและดารานักแสดงในสังกัดที่จะ
สามารถสร้างเอกลักษณ์รายการข่าวบันเทิงได้จากการท าสกู๊ปข่าวเจาะลึกเบื้องหลังกองละครและชีวิต
ดารานักแสดงที่ผู้ชมไม่สามารถหาชมได้จากรายการข่าวบันเทิงของสถานีอ่ืน อันเป็นการท าธุรกิจข่าว
บันเทิงในน่านน้ าสีคราม (blue ocean) ที่ไม่ใช่แค่มีผู้แข่งขันน้อยราย แต่ไร้คู่แข่งเลย 

การผูกขาดเนื้อหาข่าวบันเทิงจากการเป็นเจ้าของข้อมูลด้านละครและดารา
นักแสดงน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างอย่างชัดเจนกับคู่แข่งขัน
ดังรายการสีสันบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการเส้นทางบันเทิงของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีเนื้อหาข่าวบันเทิงที่รายการข่าวบันเทิงของสถานีอ่ืนท าได้ แต่
ทั้งนี้ตลาดนี้ก็ไม่ใช่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ที่มีลูกค้าน้อยรายเพราะฐานผู้ชมละครของ
สถานีโทรทัศน์ทั้งสองช่องมีจ านวนมหาศาลรั้งอันดับที่1 และ 2 ด้านความนิยมรายการตลอดมา ไม่เพียง
เท่านั้นยังเป็นการใช้ทรัพยากรองค์กรที่เป็นละครและดารานักแสดงที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ (product) 
ได้อย่างคุ้มค่าเพราะผู้ชมที่เป็นลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในคุณค่าที่เพ่ิมเข้ามา (value added) ของรายการ
จากการน าเสนอเนื้อหาที่มีท่ีเดียว แทนที่จะท าธุรกิจข่าวบันเทิงในน่านน้ าสีแดง (red ocean) ที่มีผู้แข่งขัน
มากรายจากการที่สถานีโทรทัศน์ต่างแข่งขันกันผลิตรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องราว
ส่วนตัวหรือข่าวซุบซิบ (gossip) จนเกือบจะมีในรายการข่าวบันเทิงทุกรายการ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รายการสีสันบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
และเส้นทางบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไม่มีคู่แข่งขันโดยตรง และทั้งสองรายการก็
ไม่ใช่คู่แข่งขันกันเองอันเนื่องมาจากมีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายต่างกันตามรสนิยมละครและดารานักแสดง
ของแต่ละสถานีอยู่แล้ว การวางต าแหน่งรายการ (positioning) ทั้งสองสถานีจึงเป็นการท าธุรกิจข่าว
บันเทิงในน่านน้ าสีครามมากกว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดสนามข่าวบันเทิงแบบซุบซิบ (gossip) ที่ถึง
เป็นที่นิยมของผู้ชมแต่สถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องก็เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนแบ่งการตลาด (market share) ที่
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หมายถึงเม็ดเงินโฆษณาจึงเล็กตามไปด้วยเพราะผู้ชมถูกช่วงชิงไปเพราะดูโทรทัศน์ช่องไหนก็สามารถ
รับชมข่าวซุบซิบได้เหมือนๆ กัน ทั้งนี้เพราะการรายงานข่าวบันเทิงเชิงกระแส (current/routine news) 
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงนั้นจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกือบทุกช่อง 
จะสร้างความแตกต่างได้ก็แค่ลีลาการเขียนข่าว ยากมากที่จะบิดประเด็นให้แตกต่างออกไปเลยเพราะ
โดยเนื้อหาข้อเท็จจริงของข่าวแล้วเหมือนกันเพราะมักเป็นเรื่องราวชีวิตรักของดารานักแสดง ดังนั้น
การสร้างความแตกต่างทางเนื้อหาด้วยการสร้างประเด็นเองหรือท าสกู๊ปข่าวเจาะลึกจึงมีประสิทธิภาพ
มากกว่าในการดึงดูดใจผู้ชมโทรทัศน์ รายการข่าวบันเทิงที่เลือกน าเสนอข้อมูลที่คู่แข่งไม่มีจึงสามารถ
สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน (sustainable) ได้ในระยะยาว ดังรายการสีสันบันเทิงและเส้นทาง
บันเทิงของสองสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมท่ีอยู่มาอย่างยาวนาน 

การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive 
advantage strategy) ที่มีประสิทธิภาพจึงมาจากการน าละครและดารานักแสดงในสังกัดมาผลิตเป็น
เนื้อหารายการข่าวบันเทิงอันเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหา 
(differentiation strategy) จากคู่แข่งทั้งที่เป็นรายการข่าวบันเทิงในช่องเดียวกันและคู่แข่งต่างช่อง 
เช่น ภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื้อหาข่าวบันเทิงรายการสีสันบันเทิงมีความแตกต่าง
จากเนื้อหารายการโต๊ะข่าวบันเทิงถึงแม้จะน าเสนอเรื่องของละครและดารานักแสดงของสถานี
เหมือนกันเข่นเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่เนื้อหารายการเส้นทางบันเทิงแตกต่าง
จากเนื้อหารายการเที่ยงบันเทิงแม้จะน าเสนอเกี่ยวกับละครและดารานกแสดงในสังกัดเหมือนๆ กัน
ขณะที่ต่างสถานีนั้นเนื้อหาข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างจากเนื้อหาไทยบันเทิงในรายการข่าวภาคค่ าของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถึงแม้จะน าเสนอเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมเหมือนกันซึ่งกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างระหว่างรายการข่าวบันเทิงในช่องเดียวกันและต่างช่องส าคัญต่อการอยู่รอดของรายการ
เพราะจะท าให้ผู้ชมที่เป็นลูกค้า (customer) รับรู้ได้ถึงความแตกต่างของเนื้อหารายการ (product) 
ซึ่งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ที่มีละครและดารา
นักแสดงในสังกัดจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้ชมที่มีต่อละครและดารา
นักแสดงเป็นส าคัญ ดังนั้นความอยู่รอดของรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองจึงหมายถึง  
การสร้างการรับรู้ถึงคุณค่า (value) ให้ได้ในสายตาของผู้ชมที่เป็นลูกค้ารายการ 

5.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์จ าแนก

เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) เทคโนโลยี และ 3) ความสามารถ
ทางวิชาชีพ และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  1) คู่แข่งขัน ส านักข่าว นักโฆษณา เจ้าของ สหภาพแรงงาน 
2) เหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรม  3) การควบคุมทางกฎหมายและการเมือง สถาบัน
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ทางสังคมอ่ืนๆ  และ 4) ช่องทางการเผยแพร่ ความสนใจและความต้องการของผู้รับสารโดยการผลิต
และน าเสนอข่าวบันเทิงมีความยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ปัจจัยภายในและภายนอกการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบรายการข่าวบันเทิงมุ่งตอบสนองต่อการแข่งขันและสถานการณ์ข่าว
บันเทิงที่มีความเป็นพลวัต (dynamic) มากกว่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการเมืองและวัฒนธรรม  

ความอยู่รอดของรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ขึ้นกับความนิยมของผู้ชม (rating) 
เป็นส าคัญแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร ดังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ก็ยังต้องรับฟัง
เสียงของผู้ชมซึ่งสะท้อนผ่านสภาผู้ชมแทนที่จะเป็นเงินค่าโฆษณาเหมือนกับสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ 
กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งผลก าไรธุรกิจก็ให้ความส าคัญกับความนิยมของผู้ชมเช่นเดียวกัน
เพียงแต่มีวิธีการวัดผลความนิยมต่างกัน ทั้งนี้การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรายการข่าว
บันเทิงโทรทัศน์ท าได้หลายวิธีการด้วยกันนอกเหนือไปจากการวัดความนิยมของรายการ (rating) ที่
เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความนิยมของรายการว่าจะออกอากาศต่อหรือยุติ ดังปัจจุบันที่มีการ
ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (social media networks) ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook ใน
การสะท้อนเสียงของผู้ชมเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบรายการ หรือกระทั่งยุติ
รายการได้ในเวลาที่เร็วและถ่ีมากขึ้นเพราะสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้นอกจากจะประหยัด รวดเร็ว และ
สามารถท าได้ทั้งในระดับของปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้สื่อข่าวบรรณาธิการหรือระดับองค์กรแล้ว ยังเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) โดยตรงระหว่างผู้ชมกับกองบรรณาธิการ
ผู้ผลิตรายการที่เสียงสะท้อนของผู้ชม (audience feedback) จะถูกน ามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน (competitiveness) ของรายการในภาพรวมต่อไปได้ด้วย 

ทั้งนี้ปัจจัยด้านพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้รูปแบบและเนื้อหาข่าว
บันเทิงโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอข่าวซุบซิบ (gossip) ยิ่งเปลี่ยนแปลง
เด่นชัดมาก จากแต่ก่อนท าข่าวบันเทิงตามหนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนมาเป็นท าข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ 
(social media) ทั้ง Facebook, Twitter และ Instagram แทน ซึ่งคุณลักษณะของสื่อออนไลน์เหล่านี้
เปลี่ยนบทบาทผู้ชมโทรทัศน์จากเฉื่อยชา (passive audience) มาเป็นกระตือรือร้น (active audience) 
สามารถสร้างเนื้อหาขึ้นเอง (user generated content: UGC) และแบ่งปัน (share) ข่าวดารานักแสดงใน
โลกออนไลน์ที่บ่อยครั้งกลายเป็นกระแสสังคมในโลกจริงนอกเหนือไปจากการสร้างประเด็นข่าวของ
ดารานักแสดงผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองผ่าน Facebook และ Instagam ซึ่งเนื้อหา
ประเด็นที่ทั้งผู้รับสารกระตือรือร้นสร้างและแบ่งปันกัน และดารานักแสดงสร้างขึ้นเองนั้นได้กลายมา
เป็นแหล่งข่าว (news source) ที่ทีมบรรณาธิการรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ใช้ในการแสวงหาข่าว 
(news seeking/ news gathering) และคัดเลือกมาน าเสนอในรายการมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะข่าวบันเทิงใน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวซุบซิบ (gossip) ที่ถูกท าให้เป็นที่เร้าอารมณ์ (dramatization) นั้นมัก
เป็นที่สนใจของผู้ชมทางโทรทัศน์ด้วยเพราะได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวนมากในโลกออนไลน์มาก่อน
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แล้ว อีกทั้งการท าข่าวเช่นนี้ไม่ต้องลงทุนมาก หากแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมจนเรตติ้งสูงซึ่งหมายถึง
ผลก าไรในทางพาณิชย์ที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย  

เนื่องด้วยข่าวบันเทิงสามารถสร้างกระแสสังคมจากการก าหนดวาระทางสังคม 
(agenda setting) ท าให้ในการรายงานข่าวบันเทิงบางครั้งไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดเพราะมุ่งแต่แข่งขันกันน าเสนอความเร็ว ไม่ใช่
เฉพาะแข่งกับสื่อโทรทัศน์ด้วยกัน แต่แข่งขันกับสื่อใหม่ (new media) ที่กลายมาเป็นช่องทางการ
น าเสนอข่าวบันเทิงที่ผู้คนสนใจด้วย เพราะไม่เพียงรวดเร็วกว่า แต่ยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
(comment) ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พฤติกรรมการรับชมข่าวบันเทิงของสังคมไทยที่หันมาชื่นชอบข่าว
ซุบซิบ (gossip) ที่เร้าอารมณ์ความรู้สึก (drama) และที่ส าคัญผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ได้รับชมข่าวบันเทิง
เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจดังแต่ก่อน แต่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ดารานักแสดงที่อยู่ในข่าว
บันเทิงนั้นๆ ด้วย เช่น ประเด็นความขัดแย้งเรื่องมือที่สามระหว่างดาราด้วยกันที่ปรากฏในโลก
ออนไลน์ก่อนจากการโต้ตอบกันไปมาของคู่กรณีที่มีแฟนคลับสนับสนุนติดตามจนแบ่งฝักฝ่ายเป็นทีม
นั้นทีมนี้และลุกลามกลายเป็นการโต้ตอบกันของแฟนคลับดาราไปในที่สุดนั้นมักจะได้รับการน าเสนอ
ในข่าวบันเทิงโทรทัศน์ที่น าเสนอข่าวเรื่องราวส่วนตัวของดารานักแสดงตามมา ซึ่งจะแตกต่างจากข่าว
บันเทิงทั่วไปหรือสกู๊ปข่าวที่ไม่เอ้ือให้ผู้ชมท าเช่นนั้นได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าความนิยมของผู้ชม (rating) ของ
รายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอข่าวซุบซิบจะสูงกว่ารายการข่าวบันเทิงที่น าเสนอแต่ข่าวประชาสัมพันธ์สถานี
และดารานักแสดงในสังกัด ดังกรณีรายการเส้นทางบันเทิงที่ออกอากาศในช่วงเวลาหลัก (prime time) ที่
มีเรตติ้งสูงมากกว่ารายการคันปาก เป็นรองแค่ละครหลังข่าวภาคค่ าเท่านั้น 

ทั้งนี้ที่สุดการบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์เหมือนกับการบริหาร
การผลิตรายการโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่ต้องให้ความส าคัญกับเรตติ้ง เพราะทุกวินาทีมีความหมายทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีการขายเวลาเป็นวินาที การวัดความนิยมของ AC Nielsen ที่มีการรายงานความ
เปลี่ยนแปลงของเรตติ้งเป็นรายวินาทีจึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่
ต้องแข่งขันกันอยู่รอดในสมรภูมิธุรกิจโทรทัศน์ที่ดุเดือด การวัดเรตติ้งข่าวบันเทิงแบบรายข่าวระหว่าง
รายการข่าวบันเทิงของตนเองกับรายการข่าวบันเทิงของสถานีอ่ืนที่ออกอากาศเวลาเดียวกัน และ  
การวัดเรตติ้งประเภทข่าวระหว่างข่าวซุบซิบ (gossip) กับข่าวบันเทิงทั่วไปของรายการตนเองจะช่วย
ท าให้ผู้บริหารรายการข่าวบันเทิงสามารถก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน รายการข่าวบันเทิงจึงค านึงถึงเรตติ้งเพ่ือจะสามารถขาย
โฆษณาได้มากขึ้นเพ่ือผลประกอบการของเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่จะสูงขึ้นตามมา แม้ในนโยบาย
องค์กรจะระบุว่าความต้องการและประโยชน์ของผู้ชมเป็นสิ่งส าคัญก็ตามการผลิตและน าเสนอรายการ
ข่าวบันเทิงจึงมุ่งตอบสนองประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจโทรทัศน์มากกว่าประโยชน์ของผู้ชม ยกเว้น
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สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอสที่ไม่มีการโฆษณา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่มี
ระบบการบริหารงานแบบราชการที่จะค านึงถึงการตอบสนองนโยบายรัฐมากกว่าเรตติ้ง 

รายการข่าวบันเทิงที่มีเรตติ้งไม่สูงตรงตามเป้าหมายสถานีจะถูกถอดออกจากผัง
รายการดังรายการคันปากที่หลุดผังรายการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้ชมน้อยกว่าสถานีคู่แข่ง นอกเหนือไปจากเหตุผลเพ่ือรักษา
ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับ แนวคิดของ Stein 
และ Evans (2010) ที่เสนอว่ารายการโทรทัศน์และอาชีพผู้บริหารสถานีโทรทัศน์จะมีชีวิตหรือตาย
ขึ้นกับความนิยม (rating) ความสัมพันธ์ระหว่างความนิยมรายการ (rating) กับรายการ (programming) 
ตรงไปตรงมามาก คือ ยิ่งได้รับความนิยมมากสถานีโทรทัศน์ยิ่งสามารถประสบความส าเร็จเชิงธุรกิจ
มากขึ้นเท่านั้น เป้าหมายของรายการทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่จึงเป็นการบรรลุความนิยมสูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้เพราะเรตติ้งเป็นมากกว่าแค่ตัวเลข ทุกแผนกในสถานีโทรทัศน์ต้องเรียนรู้ว่าผู้ชมโทรทัศน์
ต้องการอะไรและเมื่อใดที่พวกเขาต้องการรับชม พฤติกรรมการรับชม (viewing habits) และ
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม เป็นอย่างไรนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการประสบความส าเร็จของ
รายการและสถานี 

รายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยสถานีเป็นช่องทางสร้างความนิยมและรักษาฐาน
ความนิยมของผู้ชมที่มีอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่องแม้เปลี่ยนแปลงเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล (digital TV) แล้ว 
โดยแต่ละสถานีมีการผลิตและการน าเสนอข่าวบันเทิงแตกต่างกันตามนโยบายองค์กรและรายการ 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของรายการ (target group) ด้วย สถานีที่มีการผลิตละครโทรทัศน์เองจะผลิต
และน าเสนอรายการข่าวบันเทิงเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ติดตามละครเป็นส าคัญ ดัง
รายการสีสันบันเทิงและรายการโต๊ะข่าวบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการ
เส้นทางบันเทิงและเที่ยงบันเทิงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ขณะที่สถานีโทรทัศน์ที่ไม่มีการผลิต
ละครเองก็วางต าแหน่ง (positioning) รายการข่าวบันเทิงที่ไม่ได้มุ่งเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแฟนละคร
ของช่องใดช่องหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ดังรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนของสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ 

สถานีโทรทัศน์ที่มีละครและดารานักแสดงในสังกัดมีรายการข่าวบันเทิงที่ผลิต
เองมากกว่าสถานีที่ไม่มีละครและดารานักแสดงเป็นของตนเอง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มี
รายการข่าวบันเทิงที่ผลิตเองถึงสามรายการด้วยกัน คือ สีสันบันเทิง โต๊ะข่าวบันเทิง และครอบครัว
บันเทิงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เท่ากันกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีสามรายการ คือ 
เส้นทางบันเทิง เที่ยงบันเทิง และคันปาก ขณะที่สถานีโทรทัศน์ที่ไม่มีละครและดารานักแสดงในสังกัด
อย่างเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีเพียงหนึ่งรายการ คือ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 
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นอกจากนโยบายองค์กรแล้ว การตอบสนองรสนิยมผู้ชมรายการที่หมาย  รวมถึง 
เรตติ้งและก าไรที่จะตามมายังเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรูปแบบการผลิตและน าเสนอรายการข่าว
บันเทิงให้แตกต่างกันไปในแต่ละช่องด้วย การบริหารการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงของ
สถานีโทรทัศน์จึงต้องค านึงถึงปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่แตกต่างกันอันจะท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสามารถจ าแนก (segmentation) ผู้ชมรายการได้ถูกต้องจากการท า
วิจัยการตลาด (market research) หรือวิจัยผู้บริโภค (consumer insight) ซึ่งสอดคล้องกับ Stein และ 
Evans (2010) ที่เสนอว่าในการท าความเข้าใจความบันเทิงนั้นสิ่งแรกต้องเข้าใจผู้รับสารของตนเอง
ก่อน เพราะถึงทุกคนชอบความบันเทิง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงด้วยทางเลือกของความ
บันเทิงแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพราะข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเองไม่ใช่ท าหน้าที่แค่ส่งเสริมรายการ 
ละคร และดารานักแสดงของสถานีอย่างที่หลายรายการมอง แต่ข่าวบันเทิงคือ ธุรกิจที่มุ่งก าไรจาก
การขายเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ (human interest) ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ไปสนับสนุนการตลาด
อุตสาหกรรมบันเทิง (entertainment industry) ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านละคร ภาพยนตร์ 
และเพลง ซึ่งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ผลิตผลงานด้านความบันเทิงเพ่ือตอบสนองเป้าหมายส าคัญของ
องค์กรธุรกิจคือ การแสวงหาผลก าไรสูงสุดจากการแข่งขันกันดึงดูดความสนใจและเงินของผู้ชม  

ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะสถานีโทรทัศน์ที่บริหารงานแบบราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
ที่มักเซ็นเซอร์ตัวเอง (self-censorship) ในขั้นตอนของการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิง โดยเฉพาะ
ประเด็นเก่ียวกับความขัดแย้งทางการเมืองที่มีดารานักแสดงเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สถานีโทรทัศน์ที่มีการ
ด าเนินธุรกิจแบบทุนนิยมก็มีการเซ็นเซอร์ตัวเองเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากผลประกอบการของ
สถานีโทรทัศน์ขึ้นกับรายได้โฆษณาที่จะเข้ามาตามความนิยม (rating) ของรายการ การน าเสนอข่าว
บันเทิงของดารานักแสดงที่มีประเด็นทางการเมืองจึงอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า ผู้สนับสนุนรายการ 
รวมถึงฐานคนดูที่อาจอยู่คนละขั้วทางการเมืองกับดารานักแสดงคนนั้นๆ ก็ได้ 

การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์มีกระบวนการท างานในภาพรวม
ไม่แตกต่างจากการท าข่าวโทรทัศน์ประเภทอ่ืนเพราะนอกจากจะต้องยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อมวลชนเช่นเดียวกับการผลิตข่าวประเภทอ่ืนแล้ว ยังมีกระบวนการผลิต3 ขั้นตอนเหมือนกับการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนด้วย คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต (pre-production) ขั้นการผลิต (production) 
และขั้นหลังการผลิต (post-production) ที่แต่ละขั้นตอนต้องสอดประสานกันเป็นเอกภาพและมี
ความคิดสร้างสรรค์หนุนหลัง ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกหมายข่าวที่มีคุณค่าข่าว (newsworthiness) 
ซึ่งให้ความส าคัญกับความสนใจของมนุษย์ (human interest) และความรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์ 
(timeliness/ immediacy) เป็นหลัก ดังกรณีข่าวซุบซิบ (gossip) ที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสถานการณ์
ความขัดแย้ง (conflict) การเขียนสคริปต์ข่าว จนจบที่การตัดต่อล าดับภาพ (editing) เพ่ือน าเสนอ
ออกอากาศนั้นจะขึ้นกับทักษะความสามารถทางวิชาชีพ (media professional) ของกองบรรณาธิการ
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ข่าวบันเทิงเป็นอย่างมาก หากกองบรรณาธิการข่าวบันเทิงมีทักษะความสามารถทางวิชาชีพสูงการ
ผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงก็จะมีคุณภาพสูงตามมา 

นอกจากความสามารถทางวิชาชีพแล้ว การบริหารบุคลากรฝ่ายข่าวในโต๊ะข่าว
บันเทิงของแต่ละรายการก็มีความส าคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงที่ต้อง
ใช้ทรัพยากรขององค์กรในการท าข่าว จ านวนบุคลากรต้องเพียงพอต่อการท าข่าวและเวลาที่
ออกอากาศในแต่ละวันด้วย การบริหารข่าวบันเทิงแบบโต๊ะข่าว (news desk) ที่แยกออกมาจากกอง
บรรณาธิการรวมจึงเอ้ือต่อการท างานข่าวบันเทิงที่ต้องตอบโจทย์ความรวดเร็ว รวมถึงต้องบริหาร
ความสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืนๆ ของสถานีด้วยเพ่ือความราบรื่นในการน าเสนอ โดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคใน
ช่วงเวลาของการออกอากาศเช่น การใช้เครื่องตัดเลือกภาพ (switcher) เพ่ือเลือกภาพจากหลายแหล่งส่งไป
ออกอากาศ และการใช้เครื่องกราฟิก (caption generator) เพ่ือสร้างตัวอักษร 

ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิงทั้งสามขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนก่อน
การผลิต (pre-production) ขั้นตอนการผลิต (production) และขั้นตอนหลังการผลิต (post-production) 
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพเพ่ือจะสามารถผลิตรายการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (effective & efficiency) รายการข่าวบันเทิงทุกรายการจึงน ากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพ่ือ
สร้างความแตกต่างและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันอันจะน าไปสู่การอยู่รอดได้ในผังรายการ 

อย่างไรก็ตามถึงทุกรายการจะพยายามสร้างความแตกต่างในกระบวนการผลิต
ข่าว แต่ถึงที่สุดแล้วก็ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างการผลิต 3 ขั้นตอนด้วยกันอันเป็นกระบวนการผลิตที่
รายการข่าวบันเทิงทุกรายการของทุกสถานีโทรทัศน์น ามาใช้ถึงแม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียด
ของการผลิต ดังเช่นบางรายการน าเสนอแบบวาไรตี้ (variety) มีการแสดงสดของศิลปินนักร้องหรือ
การสัมภาษณ์สดดารานักแสดงในรายการโดยพิธีกรที่เป็นดารานักแสดงด้วยกันในการเชื่อมร้อยเนื้อหา
รายการให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างสีสันให้กับรายการ ขณะที่บางรายการก็เป็นแค่การรายงาน
แบบข่าวอ่าน หรือไม่ก็เพ่ิมเนื้อหาที่แตกต่างโดยการท าสกู๊ปข่าวหรือท าข่าวเดี่ยว (exclusive news) 
ทว่าโดยหลักการแล้วกระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิงมีความเหมือนกันในแก่นสาระของแต่ละ
ขั้นตอน ดังเช่น การเขียนข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการแบบข่าวอ่าน การคุยข่าว
หรือการเล่าข่าว (news talk) ล้วนต้องยึดหลักการเขียนข่าวโทรทัศน์ที่ต้องเขียนให้กระจ่างชัดที่สุด 
(crystal clear) ถ้อยค าภาษาเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย เข้าใจได้ กระชับ (concise) ใช้ภาษาตรงไปตรงมา 
ชัดเจน ถูกหลักภาษาไทย และที่ส าคัญค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
เนื่องจากข่าวโทรทัศน์มีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น าเสนออกไป มีผลกระทบต่อคนที่
เป็นข่าวและสังคม ผู้สื่อข่าวจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และวิชาชีพของตนเอง โดยไม่ผลิต
และน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ตลอดจนยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็น
ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
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ท างานว่าจะต้องไม่เสนอภาพข่าวลามกอนาจารซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

การผลิตรายการข่าวต้องค านึงถึงความจริง ความถูกต้องแม่นย า ความเป็นธรรม 
ความเป็นกลาง ความไม่มีอคติ ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูล และปราศจากการสอดแทรก
ความคิดเห็นลงในเนื้อข่าว โดยมีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมบนความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน ไม่สร้างผลกระทบทางเสียหายแก่บุคคลและ
สังคมโดยรวมทั้งนี้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพผู้สื่อข่าวจะเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่ง
จนผู้สื่อข่าวบันเทิงทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่ากฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่มีบท
บังคับและลงโทษถ้าฝ่าฝืนหรือละเมิดแต่ทว่าก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปของผู้สื่อข่าวว่าควรจะปฏิบัติงาน
อย่างไรภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองแม้ไม่เคยเห็นจรรยาบรรณวิชาชีพตนเองแบบลาย
ลักษณ์อักษรก็ตามต่างจากพิธีกร/ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประกาศ ที่จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็น
กลไกก ากับพฤติกรรมไม่ได้ครอบคลุมถึงแต่อย่างใด ท าให้ในบางกรณีรายการข่าวบันเทิงถูกฟ้องร้อง
จากบุคคลในแวดวงบันเทิงจากการน าเสนอของคนเบื้องหน้าที่ท าหน้าที่เป็นพิธีกรหรือผู้ด าเนิน
รายการถึงแม้เนื้อข่าวจะเขียนมาอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วก็ตามที 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารการผลิตรายการข่าวบันเทิงที่สถานีโทรทัศน์ผลิตเอง” 

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารงานรายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและเนื้อหารายการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเป็น  
2 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านวิชาชีพ 

1.  ปัจจุบันการแข่งขันรายการข่าวบันเทิงสูงมาก ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ และผู้
ปฏิบัติการตั้งแต่บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว ลงมาจนถึงช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ ควรปรับปรุงพัฒนากล
ยุทธ์ด้านการผลิตและน าเสนอข่าวบันเทิงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือดึงดูดผู้ชมมากขึ้น เนื่องจากว่าแต่ละ
สถานีได้หันมาผลิตรายการข่าวบันเทิงมากข้ึน ซึ่งมักออกอากาศพร้อมกันหรือในเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

2.  แม้สภาพการณ์แข่งขันข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์จะรุนแรงจนส่งผลให้ 
การน าเสนอข่าวบันเทิงต้องมุ่งสร้างสีสันและเร้าอารมณ์ของผู้ชมเพ่ือดึงดูดความสนใจแต่กระนั้น 
กองบรรณาธิการข่าวบันเทิงก็ควรต้องยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการน าเสนอข่าวบันเทิงบน
หลักฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้น 



 136 

3.  สถานีโทรทัศน์ควรก าหนดนโยบายด้านข่าวบันเทิงที่มีความชัดเจนและระบุ
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (target group) ให้ได้ เพราะกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ต่างกันจะส่งผลต่อรูปแบบและ
เนื้อหาของข่าวบันเทิงที่แตกต่างกัน 

4.  สถานีโทรทัศน์ควรท าวิจัยเพ่ือส ารวจความนิยม (rating research) รายการ
ข่าวบันเทิง และการวิจัยผู้ชม (audience research) นอกเหนือไปจากการใช้ข้อมูลจากความคิดเห็น
ที่สะท้อนกลับมา (feedback) ผ่านการส่งข้อความสั้น (short message service: SMS) หรือการ
แสดงความคิดเห็น (comment) ใน Facebook เป็นต้น เนื่องจากการวิจัยจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่
มีลักษณะกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวบรวมความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลให้เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็น
กลุ่มผู้ชมเป้าหมายรายการ อันจะท าให้สามารถปรับปรุงรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
1.  การวิจัยในอนาคตควรศึกษารายการข่าวบันเทิงโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลทีวี (digital TV) ร่วมด้วย ทั้งที่แปลงมาจากสถานีฟรีทีวีแบบอนาลอก (analog TV) และ
ที่ประมูลเป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทีวีนับตั้งแต่ก่อตั้งสถานีเลย 

2.  การวิจัยในอนาคตควรศึกษารายการข่าวบันเทิงที่ผลิตโดยผู้เช่าเวลาสถานี
เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันด้านการผลิตและน าเสนอรายการข่าวบันเทิง โดยเฉพาะด้าน
นโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.  การวิจัยในอนาคตควรศึกษากลุ่มผู้ชมเก่ียวกับการรับชมเนื้อหาข่าวบันเทิงที่มี
การละเมิดจริยธรรมและสิทธิส่วนตัวของบุคคลในแวดวงบันเทิง 
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