รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การศึกษาเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th)
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรี

จัดทําโดย นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์
รหัส 9004

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การศึกษาเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th)
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรี

จัดทําโดย นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์
รหัส 9004

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โลกาภิวัตนทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ มีบทบาทและสรางผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอรัฐบาล ในการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชน ความล้ําหนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทําใหสื่อมวลชนและสังคมแทบจะกลายเปนเนื้อเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศยังทําให
สื่อมวลชนตางประเทศมีอิสระที่จะเลือกเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรีผาน
ชองทางสื่อสารรูปแบบตาง ๆ เชน เฟซบุค ทวิตเตอร ไลน เปนตน ขณะเดียวกันเว็บไซตรัฐบาล
(www.thaigov.go.th) ที่ถูกกําหนดใหเปนชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและการ
ดําเนินงานของนายกรัฐมนตรี และคาดหวังวาการเปน “แหลงขาว” สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศ
ทั้งนี้ เว็บไซตจึงกําลังเผชิญหนากับความทาทายถึงประสิทธิภาพและความสามารถ วาเพียงพอตอการ
ทําหนาที่ ตามเจตนารมณและนโยบายของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือไม
ดังนั้น การศึกษาสวนบุคคลครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ตรวจสอบ
“เว็บไซตรัฐบาล” (www.thaigov.go.th) และ (2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเว็บไซตรัฐบาล
เพื่ อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการเป น “ชอ งทาง” เผยแพรข อ มู ล ขา วรั ฐ บาลรวมทั้ ง ภารกิ จ ของ
นายกรัฐมนตรี และเปน “แหลงขาวรัฐบาล” สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศ โดยการศึกษาวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ ทั้งการศึกษาขอมูลเชิงประจักษบทความเชิงวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) มีการเปรียบเทียบเว็บเพจแรก (โฮมเพจ) ของ
เว็บไซตรัฐบาล 3 ประเทศ ประกอบดวยเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) เว็บไซตรัฐบาล
สหรัฐอเมริก า (www.whitehouse.gov) และเว็บไซตรัฐบาลญี่ปุน (http://japan.kantei.go.jp)
วิเคราะหเ ฉพาะการจัดวางหนาเว็บเพจแรกและการใหบริการขอมูลบนเว็บไซต รวมทั้งสัม ภาษณ
ผูบริหารองคกร ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต และผูแทนสื่อมวลชนตางประเทศ
ผลศึกษาพบวา เว็บไซตรัฐบาลไทยยังคงทําหนาที่เปน “ชองทาง” เผยแพรขอมูลขาวสาร
รัฐบาลและภารกิจของนายกรัฐมนตรีทั้งในประเทศและตางประเทศ ขณะที่บทบาท “แหลงขาว”
(news source) สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศตามที่ผูบริหารไดคาดหวังนั้น ไดถูกปรับสถานะ (Re–
positioning) กลายเปนเว็บไซตที่เปน “แหลงอางอิง” (source of reference) สําหรับสื่อมวลชน
ตางประเทศ ในการตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงแทน โดยมีปจจัยที่เกิดจากรูป แบบการทําขาวของ
สื่อมวลชนตางประเทศในปจ จุบันตองการความรวดเร็วและขอมูล ที่หลากหลาย เพื่อสรางความ
แตกตางในการนําเสนอขาว ประกอบกับสื่อมวลชนตางประเทศนิยมที่จะเขาถึงขอมูลรัฐบาลและ
ภารกิจนายกรัฐมนตรี ผานชองทางสื่อสารออนไลนในรูปแบบใหม ๆ
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตรัฐบาลไทยในการใหบริการขอมูล
ขาวสารภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรีนั้น จะประกอบดวยขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผลักดัน
“โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตรัฐบาล” ใหเปนสวนหนึ่งของแผนดําเนินงานหลักของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สําหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจะครอบคลุม การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเปน “ชองทาง” เผยแพรขอมูลขาวสารรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเปน ”แหลงขอมูลขาวสาร” รัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการเพื่อ

จ
เสริมการบริการผานเว็บไซตรัฐบาล ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (two–ways communication)
เพื่อยกระดับการใชงานเว็บไซตรัฐบาลใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับการทํางานของสื่อมวลชน
ตางประเทศในแขนงตาง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการแบบองครวมทั้งดานนโยบาย เทคโนโลยี และการปฏิบัติการ จะมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขมแข็งใหกับเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) ในการทํา
หนาที่เปนชองทางเผยแพรขาวสารรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรีในกระบวนการประชาสัมพันธ
ภาครัฐ และสนับสนุนภารกิจสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการใหบริการขอมูลขาวสารรัฐบาล
และภารกิจนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเว็บไซตรัฐบาลที่มีคุณภาพไมเพียงสามารถกระจายขอมูลขาวสาร
รัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรีอยางกวางขวาง ยังเปนเสมือนโชวรูมประเทศในโลกอินเทอรเน็ตที่
จะสร า งความแข็ ง แกร ง ให กั บ ภาพลั ก ษณ รั ฐ บาลไทย และสะท อ นถึ ง บุ ค ลิ ก ผู นํ า ประเทศ คื อ
นายกรัฐมนตรีดวย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ เปนความพยายามของผูเขียนที่จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเว็บไซต
รัฐบาล (www.thaigov.go.th) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตในการตอบสนองภารกิจของสํานัก
เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี ในการใหบ ริก ารขอมูล ขาวสารรัฐบาลและภารกิจ นายกรัฐมนตรีผาน
เครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต ในรู ป แบบเว็ บ ไซต รั ฐ บาล ด ว ยความหวั ง ว า จะเป น ประโยชน แ ก ง าน
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล ขาวสารรัฐบาลและภารกิจ นายกรัฐมนตรีของสํานักโฆษกดวย
การศึกษาฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี โดยผูเขียนไดรับการสนับสนุนทั้งปญญา ความศรัทธา
และกําลังใจจากครอบครัว ผูบริหาร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักโฆษก เพื่อน
ขาราชการสํานักโฆษกและนอง ๆ กลุมวิเทศสัมพันธ รวมทั้งมิตรภาพจากเพื่อนหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุน 9 ซึ่งผูเขียนขอขอบพระคุณอยางสูงตอทุกทานมา ณ โอกาส นี้
ขอขอบพระคุ ณเปน อย างสูง สํา หรั บ คณะอาจารย ที่ป รึก ษา ไดแ ก รองศาสตราจารย
ดร. กฤตินี ณั ฎ ฐวุ ฒิ สิ ท ธิ์ ที่ ก รุ ณ าตอบข อ สงสัย ผ า นระบบแอพพลิ เ คชั่ น ไลนแม ใ นยามค่ํ า คื น
เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาต ชินวรรโณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก ศรโขติ ที่กรุณาแนะใหคิด
ชี้ใหเห็น ทําใหผูเขียนสามารถศึกษาปรับปรุงเนื้อหารายงานการศึกษาสวนบุคคลใหมีชัดเจนเหมาะสม
และเปนประโยชนตอราชการ
ขอขอบคุณนายอิทธิพงศ งามแดน ผูอํานวยกลุมผลิตสื่อและเทคโนโลยี นางสาวผกากรอง
บายสวาง นักดูแลระบบเว็บไซต สํานักโฆษก ที่กรุณาแบงปนความรูเกี่ยวกับเว็บไซตและเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ต สละเวลาชวยคนควาขอมูลดวยความอดทน นางสาวนัทรียา ทวีวงศ ผูเชี่ยวชาญดาน
ประชาสัมพันธ และสื่อตางประเทศ ซึ่งเปนทั้งผูบังคับบัญชาและกัลยาณมิตร ที่กดดันและทาทายให
ผูเขียนเขารวมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 9
สุดทายนี้ ผูเขียนขอบพระคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ เทวะวงศวโรปการทุกทาน
ที่ก รุณาติดตามการจัดทํารายงานการศึก ษาสวนบุคคล และอํานวยความสะดวกในการนําเสนอ
รายงานการศึกษาของผูเขียนอยางเขมแข็ง
ปวีณา ปริวัฒนศักดิ์
สิงหาคม 2560
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สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
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แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของกองบรรณาธิการบนสือ่ เกา และสื่อใหม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลทุกประเทศใหความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลขาวสารภาครัฐแกประชาชนและ
สื่อมวลชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทั่วถึงและเทาเทียม เว็บไซต (Web Site) จึงถูกใชเปนเครื่องมือใน
กระบวนการประชาสัมพันธและการติดตอสื่อสารระหวางรัฐบาลกับประชาชน เนื่องจากอินเทอรเน็ต
เปนระบบเครือขายเปดที่สามารถติดตอเชื่อมโยงไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเขาถึงผูใชงานไดเปน
จํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ใหบริการขอมูลไดทั้งขอความ ภาพและเสียง มีตน ทุนการดําเนินการต่ํา
ดังนั้น รัฐบาลในแตละประเทศจึงเลือกเว็บไซตเปนหนึ่งในชองทางสื่อสาร เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ภาครัฐสูสาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการใหบริการขอมูลขาวสารของรัฐบาลรวมทั้ง
ภา ร กิ จ ขอ งน า ย ก รั ฐ มน ต รี ผ า นเ ครื อ ข า ยอิ น เ ท อ ร เน็ ต ใ น น า มเ ว็ บ ไซ ต รั ฐ บ า ล ไท ย
(www.thaigov.go.th) ตั้งแตปพ .ศ. 2539 ประกอบดวยภาคภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ เผยแพรขอมูลขาวสารรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรีแกสาธารณชนทั้งไทย
และตางประเทศ และยังคาดหวังใหเ ว็บ ไซตรัฐ บาลเปน “แหลง ขาว” ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ
สื่อมวลชนตางประเทศ ซึ่งมีสวนรวมในการกระบวนการประชาสัมพันธรัฐบาล ชวยสื่อสารขอมูล
ขาวสารที่ สําคัญ ของรัฐบาล เพื่อสรางการรับ รู ความเขา ใจที่ถูก ต องแกนานาประเทศ สง เสริ ม
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในประชาคมโลก
ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมาเว็ บ ไซต รั ฐ บาลไทย (www.thaigov.go.th) ถู ก พั ฒ นา
ทั้งการบริหารจัดการระบบ (back) และการปรับเปลี่ยน รูปลักษณเว็บไซต (front) ใหสอดคลองกับ
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และนโยบายในแตล ะยุ คสมัย และไดมีก ารปรับ เปลี่ยนรูป แบบหรื อ
เทมเพลท (template) ครั้งลาสุดเมื่อปพ.ศ. 2557 ตามการเปลี่ยนแปลงของนายกรัฐมนตรี
ปจจุบันเว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) กําลังเผชิญกับความทาทายในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งเทคโนโลยีเว็บไซตที่พัฒนาเขาสูยุค 2.0 เรียกวา web application คือ เว็บไซตที่มีแอพพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมตาง ๆ ที่มีการโตตอบกับผูใชงานมากขึ้น ผูใชงานแตละคนสามารถโตตอบกันไดผาน
หนาเว็บไซตตาง ๆ อาทิ เฟซบุก ทวิตเตอร บล็อก ไลน ยูทูบ และอินสตาแกรม สรางปรากฏการณ
การขยายตัวและเปดกวางทั้งชองทางสื่อสารและแหลง ขอมูล ขาวสารรัฐบาล ทําใหใหสื่อมวลชน
ตางประเทศสามารถเลือกติดตามขอมูลขาวสารภาครัฐและภารกิจนายกรัฐมนตรีจากชองทางสื่อสาร
ออนไลนอื่น ๆ โดยปราศจากขอจํากัดทั้งพื้นที่และเวลา
ความนิยมเครือขายสังคมออนไลนและพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร ทําใหสื่อมวลชน
ตางประเทศออนไลนและผูสื่อขาวอิสระ รวมทั้ง "บล็อกเกอร" ประเภทตาง ๆ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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ประกอบกั บ ที่ ผ า นมา สื่ อ ต า งชาติ ยั ง นิ ย มใช ไ ทยเป น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านในภู มิ ภ าค โดย
กรมประชาสั ม พั น ธไ ด ร ะบุ จํ านวนสํ า นัก ข าวต า งประเทศ 379 สํา นั ก ขา ว 1 และกระทรวงการ
ตางประเทศ รายงานวา มีผูสื่อขาวตางประเทศที่ยื่นคํารองขอวีซา และพํานัก อยูในประเทศไทย
จํานวน 500 คน2 ดวยปริมาณสํานักขาวตางประเทศและสื่อมวลชนตางประเทศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
เว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) ในฐานะ “ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารรัฐบาล” จึงเปนที่
ตองการมากยิ่งขึ้น
ขอเท็จจริงที่วาไมมีสื่อมวลชนตางประเทศ (journalist) ทําหนาที่เปนประชาสัมพันธใหกับ
รัฐบาลตางประเทศที่ตนเองไปรายงานขาว แตตองการเสนอ “เหตุการณ ” ทางสัง คม เศรษฐกิจ
การเมืองของประเทศนั้น การรายงานขาวโดยไมมีแหลงที่มาของขอมูล อางอิงขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ที่ไมมีความนาเชื่อถือ รวมทั้งการแพรกระจายของขาวปลอม (fake news) ที่พบเห็นมากยิ่งขึ้น ทําให
เว็บไซตรัฐบาลมีความจําเปนตองรักษาความเปน “แหลงขอมูลขาวสารรัฐบาล” เพื่อสรางความสมดุล
ของขอมูลขาวสารของรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรีบนโลกอินเตอรเน็ตดวย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
รัฐบาลและภารกิจของนายกรัฐมนตรี
1.2.2 เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาเว็ บ ไซต รั ฐ บาล (www.thaigov.go.th) เพื่ อ
ประสิทธิภาพใหตอบสนองภารกิจของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของรัฐบาลรวมทั้งภารกิจของนายกรัฐมนตรี แกสื่อมวลชนตางประเทศในแขนงตาง ๆ และการใชงาน
ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา และวิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ เปนการศึกษาเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th)
ภาคภาษาอังกฤษ ระหวางปพ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2560
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
งานศึกษานี้ เปนการศึกษา “การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทําการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ คือ
เอกสาร บทความเชิงวิชาการ ผลงานวิจัยที่เ กี่ยวของ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับ เว็บ ไซตรัฐบาลไทย
(www.thaigov.go.th) ศึกษาเปรียบเทียบเว็บเพจแรก (Homepage) ของเว็บไซตรัฐบาล 3 ประเทศ
คือ เว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov)
และเว็ บ ไซต รั ฐ บาลญี่ ปุ น (http://japan.kantei.go.jp) สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
1

กรมประชาสัมพันธ, Press Directory Agency, [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://thailand.prd.go.th/press_directory_a.php?searchstring=&searchcat=&idxstart=370.
2
กระทรวงการตางประเทศ, [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/media–
center/14/64773–คําชี้แจงเกี่ยวกับการทบทวนปรับปรุงการพิจารณาการตรวจ.html.
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นายกรัฐมนตรี ผูเชี่ยวชาญ ในฐานะผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเว็บไซตรัฐบาลไทย
รวมทั้งผูแทนสื่อมวลชนตางประเทศ จํานวน 4–6 ราย
1.4 สมมติฐานการศึกษา
เว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) กําลังเผชิญกับความทาทายในความสามารถของ
การเปน “ชองทาง”เผยแพรขอมูล ขาวสารของรัฐบาลและภารกิจ ของนายกรัฐมนตรี และความ
คาดหวังที่จะใชเปน “แหลงขาว” สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศ ทามกลางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใชโ ทรศัพ ท อั จ ฉริ ย ะได ส รา งทางเลื อกใหมใ นการเข าถึ ง ข อมู ล ข าวสารรั ฐ บาลและภารกิ จ
นายกรัฐมนตรีผานเว็บไซตแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอรมอื่น ๆ
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ประโยชนเ ชิง วิช าการ เพื่อ ผลิ ตเอกสารศึ ก ษาเชิง วิจั ยสํ าหรับ เว็ บ ไซต รัฐ บาล
(www.thaigov.go.th) ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนสวนหนึ่งในการเผยแพรองคความรู
(Knowledge Management) สํ า หรับ ผู ป ฏิบั ติ ง านเกี่ ย วขอ งกั บ การเผยแพรข อ มู ล ขา วสาร
การดําเนินงานของรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี
1.5.2 ประโยชนเชิงนโยบาย จัดทําขอเสนอเพื่อพัฒนาเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th)
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทธในการสงเสริมกระบวนการประชาสัมพันธของรัฐบาลและ
นายกรัฐมนตรีผานชองทางเว็บไซตรัฐบาล
1.6 นิยามศัพท
เว็บไซตรัฐบาล หมายถึง เว็บไซตที่จัดตั้งและบริหารโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ในนาม (www.thaigov.go.th) เพื่อเปนแหลงที่เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเอาไวแสดงขอมูลขาวสารของ
รัฐบาลและการดําเนินภารกิจ ของนายกรัฐมนตรีผานเครือขายสื่อสารอินเตอรเน็ต ประกอบดวย
ขอความภาพและเสียง
ขอมูลขา วสารของราชการ หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรู เ รื่องราวขอเท็จ จริง
ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ
และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสารแฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย
ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
สื่อมวลชนตา งประเทศ หมายถึง สื่อบุคคลที่ป ฏิบั ติง านใหกับ สํ านัก ขา วตางประเทศ
รวมทั้งสื่อมวลชนอื่น ๆ ของตางประเทศที่ใหบ ริก ารดานขาวสาร มีที่ทําการหรือ สํานักงานอยูใน
ประเทศไทย อาจเปนชาวตางประเทศหรือคนไทยที่ทํางานใหสํานักขาวตางประเทศ ทั้งนี้ สื่อมวลชน
ตางประเทศยังครอบคลุมผูสื่อขาวตางประเทศที่กรมประชาสัมพันธออกบัตรประจําตัวให ซึ่งจะไดรับ
สิท ธิพิเ ศษ ในการรวมทําขาว หรือบันทึก ภาพงานสําคัญหรือเหตุก ารณต าง ๆ ที่รัฐบาลตองการ
ประชาสัมพันธ และผูสื่อขาวตางประเทศอิสระ (Freelance) ดวย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาบทนี้ ประมวลแนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ใ ช ศึ ก ษาเว็ บ ไซต รั ฐ บาลไทย
(www.thaigov.go.th) และเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซตรัฐบาลไทยที่สอดคลองกับความตองการ
ของสื่อมวลชนตางประเทศ แบงกลุมแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี ที่ใชในการศึกษาเว็บไซต
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อเว็บไซต
2. แนวคิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการสื่อขาว (Model of News
Reporting)
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Model) กระบวนการสื่อขาว
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทนายทวารขาวสาร (Gate Keeper) และการกําหนดวาระ
ขาวสาร (Agenda Setting) การตัดสินใจตอการรายงานขาว (Journalists’Decision–Making)
2.1 แนวคิดและทฤษฎี ที่ใชในการศึกษาเว็บไซต
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต
เว็บไซต (Web Site) เปนแหลงเก็บขอมูลเว็บเพจหลาย ๆ เว็บเพจ แลวจึงรวบรวม
เว็บเพจเหลานั้นเขาดวยกัน เพื่อจัดตั้งขึ้นเปนเว็บไซต โดยเว็บไซตนั้นจะตองมีรหัส หรือชื่อโดเมน
(Domain Name) ที่ใชในการติดตอสื่อสารเพื่อการเชื่อมโยงเขาหาเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต
สุรศักดิ์ นามนัย (2548: 17) กลาววาอินเทอรเน็ตเปนศูนยรวมของขอมูลขาวสาร
ที่สามารถสื่อสารถึงกันไดทุกมุมโลก ทุกครั้งที่เขาไปใชบริการอินเตอรเน็ต ก็จะไดเห็นความแตกตาง
และความหลากหลายของเว็ บ ที่ เ กิ ดขึ้น มาทุก วัน ซึ่ง ลว นแต ส ร างขึ้ นมาด วยความนิ ยมของผูใ ช
อินเทอรเน็ต สามารถแบงประเภทของเว็บไซตออกกวาง ๆ ได ดังนี้
1) Information sites คือ เว็บ ไซตที่ใหบ ริก ารเกี่ยวกับ ขอมูล ขาวสาร เชน
หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร วารสาร หรือ หนวยงานเกี่ยวกับผูใหบริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ
ขององคกร เปนประเภทเว็บไซตที่มีจํานวนมากที่สุด บนเครือขายอินเทอรเน็ต
2) Transactional sites คือ เว็บไซตประเภทที่สามารถใชติดตอทางธุรกิจ การคา
การลงทุน ของภาคธุรกิจโดยเปนผูชักนําเปนนายหนา
3) Community sites คือ เว็บไซตของกลุมบุคคล สมาคม ชมรม คณะบุคคล
ซึ่งมีลักษณะเปนนิติบุคคล และการสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับสังคมหรือชุมชน ลัทธิความเชื่อ
ศาสนา กลุมเพื่อน
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4) Entertainment sites เว็บไซตที่ใหความบันเทิง เกมส ดนตรี เรื่องตลกขบขัน
ภาพยนตร หรือแนวบันเทิงตาง ๆ รวมไปถึงกลุมชมรมและหนวยขอมูลขาวสารดนความบันเทิง
5) Other sites ประกอบดวยเว็บ ไซตเกี่ยวกับศิล ปะ การแสดงออก รสนิยม
ศาสนสถาน ประติมากรรมหรือทดลองความสามารถเว็บไซตสวนบุคคล เชน เว็บไซตของสามัญชน
ทั่วไป เว็บไซตเกี่ยวกับการจัดการประชุม สัญญาหรืออนุสัญญา ระเบียบแบบแผน หรือมีวัตถุประสงค
ที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจ
นอกจากกลุมที่กลาวมาขางตน ยังมีกลุมเว็บไซตที่เกี่ยวของกับองคกร การบริหาร
ที่มีประโยชนตอผูใชบริการโดยสามารถแบงออกเปน 5 กลุมประเภท ดังนี้
1) Commercial เว็บ ไซตเ กี่ยวกับ ธุร กิจ การคา พาณิชยอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือ
เว็บไซตอีคอมเมิรซ (E–commerce) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน สวนมากจะอยูใน
รูปแบบองคกรหรือหนวยงาน เว็บไซตจํานวนพวกนี้จะมีใหบริการมากที่สุดบนอินเตอรเน็ต เพราะ
สังคมปจจุบันอาศัยเว็บไซตเปนเครื่องมือในการใหบริการทางธุรกิจ ขายสินคาแบบออนไลน
2) Government เว็บไซตของหนวยงานภาครัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม กอง
สํานักงานตาง ๆ เกี่ยวกับ สัง คมสงเคราะห หรือสถาบันเกี่ยวกับกฎหมายกับ การปกครองทองถิ่น
โรงพยาบาลของรัฐ เปนตน
3) Educational เว็บไซตเกี่ยวกับการศึกษา ไมวาจะเปนสถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวกับการศึกษา แนะแนวศึกษาตอ สถาบันกวดวิชา สถาบันฝกอบรม โดยมีบทเรียนแบบอีเลิรนนิ่ง
มีแบบทดสอบ มีบทเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนผานอินเทอรเน็ต มีการโตตอบระหวางผูเรียนได
4) Charitable เว็บไซตเกี่ยวกับกิจการผูใจบุญ เชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุม
บุคคลที่ทําประโยชนเพื่อสวนรวม
5) Personal เว็บไซตสวนบุคคลที่จัดทําขึ้นเพื่อแนะนําตัวเอง แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวที่นาสนใจ โดยจัดทําขึ้นเพื่อหวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร หรือเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการ
แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เชน การประดิษฐคิดคน หรือ การแนะนําความรูเพื่อเผยแพร
เปนตน
2.1.1.1 รูปแบบการออกแบบเว็บไซต
การออกแบบหนาตาเว็บไซตสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ
1) แบบเนื้อหา
เว็ บ ไซต ยุ คแรก ๆ ที่ส ร า งด ว ยภาษา HTLM ซึ่ ง ประกอบด ว ย
โครงสรางตารางเปนหลัก ลักษณะงานที่ออกมาเปนลักษณะการนํากราฟกชิ้นเล็ก ๆ มาจัดวางเรียน
ผสมผสานกันเปนหนาตาของเว็บ ไซต ซึ่ง เว็บ ไซตแบบนี้ สวนใหญมี เ นื้อหามากกวารูป ขอดี คื อ
สามารถดาวนโหลดไดในเวลาอันรวดเร็ว
2) แบบรูปภาพ
เป น เว็ บ ไซต ที่ เ ป น ภาพกราฟ ก ขนาดใหญ เ ต็ ม หนึ่ ง หน า ซึ่ ง ถู ก
ตัดแบง เปนรูป เล็ก ๆ แลวนํามาวางเรียงกันเพื่อความรวดเร็วในการดาวนโหลดและการแสดงผล
ซึ่งสวนใหญการออกแบบในรูปแบบนี้จะมีความสวยงามหลากหลาย คลายกับการออกแบบสิ่งพิมพ
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เหมาะกับหนาออกแบบที่มีเนื้อหานอย ตองการความสวยงามเปนหลัก เหมาะกับการออกแบบหนา
โฮมเพจหรือหนาปก
3) แบบผสม
เปนการผสมผสานกันระหวางแบบเนื้อหาและแบบรูปภาพ สามารถ
นําเสนอทั้งสองอยางอยูดวยกัน คือ ภาพตัวอักษร มีรูปรางหนาตาเสมือนสื่อสิ่งพิมพ ที่สามารถเปด
เขาไปอานไดอยางงาย
2.1.1.2 หลักในการออกแบบเว็บไซต
โสรชัย นันทวัชรวิบูลย (2548: 228–41) เขียนในหนังสือ (Be Graphic)
วา การออกแบบเว็บไซตมีปจจัย หลัก 2 ประการ คือ
1) การออกแบบโครงสรางที่ดี (structure) หรือ การออกแบบ (Site
map) ที่ดี
Site map คือ การวางเนื้อหาของเว็บไซต เพื่อเปนโครงสรางในการ
จัดวางหนาเว็บเพจทั้งหมด Site map จึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่ทําใหมองเห็นภาพทั้งหมดของเว็บไซต
ลูกศรที่เชื่อมโยงจะคอยเตือนวา เรากําลังอยูจุดไหมไมหลงทาง และไมลืมลิงคหรือการเชื่อมโยงเว็บ
เพจแตละหนา การคิด site map เปนการคิดแบบเปนระบบ ทีลําดับขั้นจากสวนใหญไปหาสวนยอย
หรือจากบนลงลาง (Top Down Thinking)
คุณสมบัติของ Site map ที่ดีมีดังนี้
– เว็บเพจทุกเว็บเพจจะตองมีลิงคทางออกเสมอ เพราะหากมีหนา
หนึ่งหนาใดที่ไมมีลิงคเชื่อมโยงแลว ผูใชงานจะไมมีทางออกไมสามารถไปตอได ถอยหลังกลับก็ไมได
ถึงแมจะสามารถถอยหลังกลับคลิกปุม back บนบราวเซอร แตไมควรจะทํา ตองแนใจวาทุกหามีลิงค
ไปสูหนาอื่น ๆ ได
– ถาเว็บไซตมีจํานวนหนามากควรมีหนาเว็บเพจหนึ่งทําหนาที่แสดง
site map แกผูเขาชม เพื่อปองกันการหลงทาง โดยหนา site map นี้ อาจจะทําลิงคไปหนาเว็บเพจ
อื่นที่ตองการได
2) มีการออกแบบหนาตาเว็บไซตที่ดี (Website interface design) ดังนี้
(1) ใชงานงายและสะดวก โดยมีระบบนําทาง (Navigation) หรือ
ลิงคที่ดี ซึ่งมีหลักการคราว ๆ ดังนี้
– มองเห็นไดชัดเจน จึง ควรวางแถบลิงคไวดานซายมือหรือ
ดานบนซึ่งจะสามารถมองเห็นไดอยาชัดเจน
– เขาใจงาย การใชงานไมซับซอน
– อยายายที่ไปมา เพราะอาจจะสรางความสับสนแกผูใชงานได
– แตละหนาเว็บเพจควรมีลิงคกลับไปมายังหนาโฮมเพจ เพือ่ ให
ผูใชงานสามารถกลับไปเริ่มตนใหมหนาโฮมเพจได
(2) มีการออกแบบกราฟกที่สวยงาม สื่อความหมายไดชัดเจน
(3) ไมเสียเวลาในการดาวนโหลดภาพมากเกินไป
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(4) ภาพรวมของงานทั้งหมด ควรออกมาในแนวความคิดเดียวกัน
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเว็บไซต
2.1.1.3 องคประกอบการออกแบบเว็บไซต
อภิมนท ยั่งยืน (2008) องคประกอบพื้นฐานสําคัญที่ควรคํานึงถึงเมื่อทํา
การออกแบบเว็บไซต มีดังตอไปนี้
1) ความเรียบงาย (Simplicity) คือการสื่อสารเนื้อหาถึงผูใชโดยจํากัด
องคประกอบเสริมที่เกี่ยวกับการนําเสนอใหเหลือเฉพาะสิ่งที่จําเปนเทานั้น
2) ความสม่ําเสมอ (consistency) คือ การออกแบบเว็บ ไซต ให มี
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซตวาเปนเสมือนสถานที่จริง รูปแบบของหนา สไตลของกราฟก ระบบ
นําทางและโทนสีที่ใชควรจะมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต
3) ความเปนเอกลักษณ (Identity) การออกแบบตองคํานึงถึงลักษณะ
องคกรเปนหลัก เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซตสามารถสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกร
นั้นได
4) เนื้อหาที่มีประโยชน (Useful Content) เนื้อหาถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุดในเว็บไซต ดัง นั้น ในเว็บไซตควรจะจัดเตรียมเนื้อหาและขอมูล ที่ผูใชตองการใหถูกตองและ
สมบูรณ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมใหทันตอเหตุการณ เนื้อหาที่สําคัญที่สุดคือ เนื้อหาที่สรางขึ้นมา
เอง โดยไมซ้ํากับเว็บอื่น เพราะจะเปนสิ่งที่ดึงดูดผูใชใหเขามาใชงานในเว็บไซตอยูเสมอ
5) ระบบนําทางที่ใชงานงาย (User–Friendly Navigation) ระบบ
นําทางเปนองคประกอบที่สําคัญ มากของเว็บ ไซต จึงตองออกแบบใหผูใชเ ขาใจงาย และใชงานได
สะดวก โดยใชก ราฟกที่สื่อความหมายร วมกับคําอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลําดับ ของ
รายการที่สม่ําเสมอ
6) มีลักษณะนาสนใจ (Visual Appeal) เปนเรื่องยากที่จะตัดสินวา
ลักษณะหนาตาของเว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่งนั้น นาสนใจหรือไม เพราะ เกี่ยวของกับความชอบของ
แตละบุคคล อยางไรก็ตาม หนาตาของเว็บไซตจะมีความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ
เชน คุณภาพของกราฟกที่ตองสมบูรณ
7) การใชงานงายอยางไมจํากัด (Compatibility) ควรออกแบบเว็บไซต
ใหผูใชเขาถึงไดมากที่สุด โดยไมมีการบังคับใหผูใชตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม หรือตองเลือกใช
บราวเซอรชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงจะสามารถเขาถึงเนื้อหาได สามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและ
ที่ความละเอียดหนาจอตาง ๆ กันอยางไมมีปญหา
8) คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ถาอยากใหผูใชรูสึกวา
เว็บ ไซตมีคุณภาพถูกตองและเชื่อถือได ควรใหความสําคัญตอการออกแบบเว็บ ไซตอยางมาก ซึ่ง
เว็บไซตที่ไมมีมาตรฐานการออกแบบและจัดระบบขอมูลที่ดีนั้น เมื่อมีขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาจทําให
เกิดปญหา และความเชื่อมั่นจากผูใชลดลงได
9) ระบบการใชงานที่ถูกตอง (Functional Stability) ระบบการทํางาน
ตาง ๆ ในเว็บไซตตองมีความแนนอน และทําหนาที่ไดอยางถูกตอง และตองคอยตรวจสอบอยูเสมอ
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เพื่อใหแนใจวาสิ่งเหลานั้นยังทํางานไดดี โดยเฉพาะลิงคที่เชื่อมโยงกับหนาเว็บอื่น ๆ เนื่องจากอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
10) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท (About the Company) โดยทั่วไปแลวผูคน
ตองการรูขอมูล พื้นฐานของบริษัทในดานตาง ๆ เชน ประวัติ ความเปนมา เปาหมายของบริษัท
เพื่อใหผูใชมีความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริการของบริษัท
11) รายละเอียดผลิตภัณฑ (Product Information) เว็บไซตจําเปนตอง
มีสวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ โปรแกรมพิเศษ และอื่น ๆ
12) ขาวความคืบหนาและขาวจากสื่อมวลชน (News/Press release)
เว็บไซตควรมีสวนของขาวสาร เพื่อสื่อใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลที่ทันเหตุการณอยูเสมอ
13) ขอมูลในการติดตอ (Contact Information) ขอมูลในการติดตอ
ถือเปนสวนหนึ่งที่เจาของเว็บไซตตองมี เพื่อใหลูกคาใชในการติดตอกับบริษัท ซึ่งจะชวยเพิ่มความ
นาเชื่อถือของบริษัท ไดอยางมาก ในกรณีที่ผูสนใจมีคําถามหรือตองการติดตอกับบริษัท โดยตรง
14) คําถามยอดนิยม (Frequently asked questions) ควรมีก าร
รวบรวมคําถามและคําตอบที่สําคัญไวในสวนของคําถามยอดนิยมหรือ FQA ซึ่งจะชวยใหผูสนใจไดรับ
คําตอบที่ตองการอยางรวดเร็ว
2.1.1.4 การออกแบบหนาเว็บเพจแรก
ฐิตารัตน รัชตะวรรณ (2547: 9–11) กลาววาในหนาโฮมเพจ (หนาแรก
ของเว็บไซต) นั้น ควรมีสวนประกอบสําคัญอยางครบถวน เพื่อใหผูชมสามารถเขามาใชงานไดอ ยาง
สะดวก ซึ่งหนาโฮมเพจสวนใหญมักจะมีสวนประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้
1) โลโก (Logo)
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูชมสามารถจดจําเว็บไซตของเราได ก็คือ “โลโก”
นอกจากนี้แลวโลโกยังชวยใหเว็บไซตมีเอกลักษณอีกดวย โดยมักนิยมวางตําแหนงโลโกไวที่มุมบน
ดานซาย เพราะเปนจุดที่สามารถสังเกตไดงาย ซึ่งจากการวิจัยพบวาการวางตําแหนงโลโกที่มุมบน
ดานซายนั้นชวยใหผูชมสามารถจดจําเว็บไซตไดถึงรอยละ 84
2) เมนูหลัก (Link Menu)
เมนูหลักเปนจัดเชื่อมโยงสิ่งสําคัญ ๆ ที่รวบรวมไวในรูปแบบของเมนูปมุ
หรือขอความ โดยผูเขาชมจะสามารถรับรูไดวาภายในเว็บไซตมีเรื่องราวที่นาสนใจอยางไรบาง เชน
ขาว (news) Link (เชื่อมโยงเว็บที่เกี่ยวของ ) เปนตน รูปแบบของเมนูหลักที่นิยมใชกันมักเปนเมนู
แบบแนวตั้งและเมนูแบบแนวนอนตามลําดับ
3) โฆษณา (Banner)
โฆษณานั้นเปนสวนที่สําคัญอีกเชนกัน เพราะเว็บไซตที่มีโฆษณาจะ
ชวยสงเสริมภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ และชวยกระตุนความสนใจ เพราะมักจะมีภาพเคลื่อนไหว
(GiF Animation) ประกอบ ซึ่ ง จะทํ าใหเ ว็ บ ไซต ดูตื่ นตาตื่น ใจมากยิ่ง ขึ้น จากการวิจั ยพบว า
ภาพเคลื่อนไหวชวยใหเว็บไซตดูนาสนใจมากยิ่งขึ้นถึงรอยละ 30 นอกจากนี้แลวยังสามารถแสดงถึง
ความนิ ยมของผูเ ขา ชมได อีก ด วย แตไ มควรใหมี โ ฆษณามากเกิน ไปและควรจั ดวางตํ าแหน ง ให
เหมาะสม
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4) ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)
เนื้อหาสาระที่นารูเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหผูเขาชมอยากจะ
เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตม ากยิ่ง ขึ้น และใชบ ริการอยางสม่ําเสมอ จึงตองปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย
ตลอดเวลา(update) มีรูปแบบการจัดวางที่นาอาน เนื้อหาไมยาวหรือไมสั้นจนเกินไป นอกจากนี้ยัง
สามารถใชภาพประกอบที่สวยงาม ก็จะชวยใหเนื้อหาดูดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใชภาพประกอบและ
ตัวอักษรที่อานงาย จะชวยใหเนื้อหานาสนใจมากยิ่งขึ้น ถึงรอยละ 40–45
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 143) อาจแบงหนาเว็บเพจออกเปนสวนประกอบ
หลัก ๆ 3 สวน ไดแก สวนหัว (Header) สวนเนื้อหา ( Page Body) และสวนทายของหนา (Page
Footer) เพื่อการออกแบบราบละเอียดไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการจัดวางกราฟกและตัวอักษรที่
สําคัญ เชน โลโกของหนวยงาน ชื่อเว็บไซต ระบบนําทาง หัวเรื่อง และ ลิงค ลงในแตละบริเวณอยางมี
เหตุผลและเปนประโยชน
1) สวนหัวของหนา (Page Header)
บริเวณสวนหัวของเว็บเพจถือเปนบริเวณที่สําคัญที่สุดในหนา เพราะ
เปนสวนที่จะดึงดูดผูใชใหติดตามเนื้อหาที่เหลือภายในหนานั้น โดยปกติแลวสวนหัวของหนามักจะ
ประกอบดวย ชื่อเว็บ ระบบนําทาง และหัวขอหลัก หรือชื่อของเนื้อหาในหนานั้นก็ได และไมวาที่
บริเวณจะใชองคประกอบอะไรก็ตาม แตงสิ่งสําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอ ที่จะตองมีเหมือน ๆ กันใน
ทุกหนา และที่ควรตองระวัง คือ ถาใชกราฟกขนาดใหญที่ตองใชเวลาในการดาวนโหลดนาน และไมมี
การแสดงสิ่งที่นาสนใจใหเห็นในสวนนี้ไปพลาง ๆ ก็อาจดูนาเบื่อเปนการขับไลผูใช ใหเปลี่ยนไปยัง
เว็บไซตอื่นก็ได ที่บริเวณมุมดานซายบนของหนาเว็บเปนสวนที่มีความสําคัญมากเปนพิเศษ เพราะเปน
บริเวณแรกของหนาจอที่ผูใชจะเริ่มตนใหความสนใจ ดวยเหตุนี้เว็บไซตสวนใหญจึงมีการจัดวางโลโก
หรือชื่อของเว็บไซตไวในตําแหนงนี้ และมักจะทําหนาที่เปนลิงค สําหรับเชื่อมกลับไปยังหนาโฮมเพจได
อีกดวย
2) สวนของเนื้อหา (Page Body)
สวนของเนื้อหาบนหนาเว็บเพจนั้นควรจะมีความกะทัดรัด และจัด
อยางเปนระเบียบเพื่อใหมองหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยแสดงใจความสําคัญไวในสวนตน ๆ ของหนา
พรอมทั้งมีการจัดวางรูปแบบตัวอักษรอยางเหมาะสม การกําหนดความยาวของบรรทัดไมใหยาว
เกินไป จนยากตอการอาน การจัดตัวหนังสือใหชิดขอบดานตาง ๆ อยางเปนระเบียบ สิ่งเหลานี้จะชวย
สรางความเชื่อมั่นเนื้อหายิ่งขึ้น เนื่องจากผูใชตองการแหลงขอมูลที่ชัดเจน เปนระเบียบและนาเชื่อถือ
3) สวนทายของหนา (Page Footer)
สวนทายของหนาเปนบริเวณที่ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและ
เว็บไซต โดยอาจเปนระบบนําทางแบบโกลบอล (ระบบลิงคของสวนประกอบหลักที่จะมีอยูในทุกหนา
ของเว็บเพจ) ที่เปนตัวอักษร ทําหนาที่เหมือนกับระบบนําทาง หลักแบบกราฟก ในสวนหัวของหนา
หรืออาจเปนที่รวมของลิงคที่เกี่ยวของกับนโยบายทางกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ความเปนสวนตัว และวิธีการ
ติดตอกับ ผูดูแลเว็บไซต ซึ่ง สวนทายของหนาเหลานี้จําเปนตองคงความสม่ําเสมอ ในทุก ๆ หนา
เชนเดียวกับสวนหัวของหนา
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2.1.2 แนวคิดการจัดการสื่อเว็บไซต
เสกสรร สายสีสด (2549) ไดอธิบายไววาในปจจุบันอินเทอรเน็ต ถือเปนเครื่องมือ
สําคัญในการประชาสัมพันธ แตสิ่ง ที่จ ะทําใหเ ว็บไซตป ระสบความสําเร็จ คือ การบริหารจัดการ
เว็บไซต นอกจากเว็บไซตจะตองมีเนื้อหาที่ดี มีการวางโครงสราง และการออกแบบที่เหมาะสมแลว
ยังตองไดรับการโฆษณา และสงเสริมใหเปนที่รูจักในกลุมผูเปาหมาย หรือในวงกวา งออกไปอีกดวย
การสงเสริมนี้มีวิธีที่ทําไดมีหลายวิธี ซึ่งไมจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากเสมอไป โดยสามารถ
ทําไดตั้งแตการแลกเปลี่ยนลิงคและแบนเนอรประกาศบนเว็บบอรดสาธารณะ การสงอีเมล การเพิ่ม
ขอมูลในเสิรจเอนจิ้น หรือเว็บไดเร็คทอรี เรื่อยไปจนถึงแบบที่ใชงบประมาณมากขึ้น เชน การจัดงาน
เปดตัว การลงโฆษณาบนเว็บไซตอื่น การลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ หรือในวิทยุและโทรทัศน เปนตน
หลัก การบริห ารจัด การเว็บ ไซตส ามารถทํ าได โ ดยการสรางเว็บ ไซต ใหมี ความ
นาสนใจ ทั้งดานขนาดภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร ขอความที่อานเขาใจงาย ใชตวั อักษรที่เปนสากล
คือ สามารถอานไดจากเบราวเซอรทุกชนิด รวมไปถึงการใสขอมูลหรือเนื้ อหาที่เปนมัลติมีเดีย เชน
วีดิโอ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation แตตองไมม ากเกินไปเพราะจะทําใหชาและไมนา
ติดตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บเพจ ทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยเริม่ จาก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บเพจ
1) การวางแผน (Planning) โดยผูพัฒนาเว็บไซตจะตองพิจารณากลุมเปาหมาย
วัตถุประสงคหลักของเว็บไซต และแหลงขอมูลที่จะนํามาใสในเว็บไซต
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2) การวิเคราะห (Analysis) โดยผูพัฒนาเว็บไซตตองตรวจสอบความเปนไปได
ของแผนที่วางไว และจัดขอมูลใหส ามารถเชื่อมโยงตอกันและเขาใจไดงาย รวมถึง การจัดเตรียม
เครื่องมือที่จะชวยสนับสนุนการทํางาน
3) การออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการสรางเว็บไซต
ขอมูลตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหนาตอหนาอยางมีความหมายและเหมาะสม การจัดเนื้อหาของ
ขอมูล องคประกอบของภาพ ขอความตาง ๆ และที่สําคัญจะตองมีอิเมลของผูดูแลเว็บไซตในกรณีที่
ผูเขาชมมีความประสงคตองการติดตอกับองคกร
4) การดําเนินงานและการทดสอบ (Implementation and Testing) เขาสูงาน
เขารหัสในรูปแบบของ HTML และเมื่อไดไฟลของเว็บเพจในรูปแบบ HTML แลว ขั้นตอนตอไปคือ
การนําไฟลเหลานี้ไปบรรจุลงในเว็บไซตตอไป
5) การเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ (Promotion) ขั้นตอนนี้มีเพื่อแนะนําให
กลุมเปาหมายรูจัก เขาใจ และมาเยี่ยมชมเว็บไซต
6) การดูแลปรับปรุง (Improvement) โดยผูพัฒนาเว็บไซตจะตองปรับปรุงให
เว็บไซตมีความนาสนใจ และดึงดูดกลุมเปาหมาย โดยปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เพิ่มเติมลูกเลนให
เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย
การที่จะทําใหเว็บไซตสามารถอยูรอดไดตอไปในอนาคต ควรคํานึงถึงความตองการ
ของผูใชบริการเปนสําคัญ ซึ่งเสกสรร ศรีสายสด ไดเสนอหลักการ 4 ประการ คือ
1) อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ โดยการลดระเบียบตาง ๆ ที่อาจจะเปน
อุป สรรคตอการคนหาขอมูล เชน การลงทะเบียนสมาชิก กอนที่จ ะเขาไปคนหาขอมูลเพิ่ม เติม ได
ซึ่งการลงทะเบียนสมาชิกอาจทําใหผูใชบริการเลิกความพยายามที่จะคนหาขอมูลตอไป และยังเปน
การเพิ่มคาใชจายในการใหบริการอีกดวย
2) เพิ่มชองทางการใหบริการแกผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอได
ตลอดเวลาในลักษณะที่มีการโตตอบกันกับผูใหบริการไดโดยตรงอยางเปนสวนตัว เชน การสนทนา
ผานอินเทอรเน็ ต การสง อีเมล หรือโทรศัพท เนื่องจากคนทั่วไปเชื่อมั่นในการติดตอกับ ตัวบุคคล
โดยตรงมากกวาการติดตอกันผานสื่อแตเพียงอยางเดียว
3) การจั ด แบ ง ประเภทข อ มู ล ในเว็ บ ไซต วิ ธี นี้ จ ะช ว ยประหยั ด เวลาให กั บ
ผูใชบริการไดมาก ผูใหบริการควรใชกลยุทธในการแบงกลุมประเภทของการใหบริการของคนตาม
ลักษณะตาง ๆ เชน แบงตามประเภทของการบริการ แบงตามเนื้อหา แบงตามกลุมของผูที่คาดวา
นาจะเขามาใชบริการ หรือแบงตามประเภทของกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
4) การสรางชุมชนทางอินเทอรเน็ต การทําใหเกิดชุมชนหรือกลุมของผูใหบริการที่
ติดตอสื่อสารระหวางกันในเว็บไซตของผูประกอบการ โดยกลุมผูใชบริการกลุมนี้จะกลับมาใชบริการ
ในเว็บไซตบอยขึ้น และเมื่อถึงระดับหนึ่งผูประกอบการจะมีขอมูลของพฤติกรรมการใชบริการไดมาก
พอที่จะนํามาปรับปรุงการใหบริการของตนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการไดมากขึ้น
ทําใหผูประกอบการมีความสัมพันธที่ดีขึ้นกับผูใชบริการ นอกจากนี้การใชวิธีการสงเสริมการขายวิธีอนื่ ๆ
เชนการใหสวนลด ก็ยังเปนการดึงดูดใหมีผูใชบริการทั้งเกาและใหมเขามาเยี่ยมชม และใชบริการใน
เว็บไซตมากขึ้นอีกดวย
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อขาว
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Model) กระบวนการสื่อขาว
นัก วิช าการหลายคนพยายามอธิบ ายและเสนอรูป แบบวิธี ก ารของการหาขา ว
การไหลของขาวการทําขาวของกองบรรณาธิการขาวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปนผลมาจากการนําสื่อ
ออนไลนเขามาหลอมรวม (Convergence) กับสื่อดั้งเดิม ซึ่งเปนแนวทางหลักในการปรับตัวของ
องคกรขาวในยุคการสื่อสารดิจิทัล
Deuze (2001); Harper (1998); Pavlik (1999) (อางถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม,
2554: 8) นักวิชาการเสนอแนวคิดที่ตรงกัน คือ การปฏิวัติของงานดานวารสารศาสตร (revolution
in journalism) เปนผลมาจากเทคโนโลยีสื่อ ออนไลน ที่มีลักษณะเฉพาะของการเชื่อมตอขอมูล
(Hypertext) การมีปฏิสัมพันธ(interactivity) การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) การสื่อสารสองทาง
(Two–way Communication) การมีสวนรวมและทํางานรวมกันระหวางผูสื่อขาวบรรณาธิการและ
ผูรับสาร (Participation and Collaboration) ประเด็นสําคัญ คือ ในกระบวนการสื่อขาวตั้งแตตน
จนจบ จะเปนรูปแบบการทําขาวแบบการรวมมือกันแบบหุนสวน (Partnership) และการสราง
ความสัมพันธเปนเครือขายที่เชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของสังคมใหทํางานรวมกันกับองคกรสื่อ
Skoler (2009); Paul Bradshaw (2007) (อางถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554:
9) บอกวา กระบวนการทําขาวแบบใหมนี้ตองใหความสําคัญ 2 มิติ คือ มิติเร็ว และ มิติความลึก
ซึ่งเปนศักยภาพ 2 สวนของสื่อออนไลนที่ควรถูกนํามาใชใหเปนประโยชน โดยเสนอการทํางานของ
กองบรรณาธิการใหมีการใชสื่อดั้งเดิมรวมกับสื่อออนไลนเพื่อทําใหสามารถรายงานขาวไดทั้ง ในมิติลึก
(Depth) และ มิติของความเร็ว (Speed) โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอน

ภาพที่ 2 รูปแบบการทํางานของกองบรรณาธิการขาวศตวรรษที่ 21
1) Alert (การเตือนใหทราบ) เปนการรายงานเหตุการณวาเกิดอะไรขึ้นทันทีที่มี
ขอมูล ขาวเขามา โดยรายงานผานเทคโนโลยีมือถือและอินเตอรเน็ต เชน SMS ขอความขาวสั้นผาน
Twitter และ Facebook เพื่อเตือนใหผูรับสารรูวาเกิดเหตุการณใดขึ้นและดึงความสนใจใหติดตาม
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ขาวสารนั้นตอ ขั้นตอนนี้ชวงชิงกันเรื่องความเร็วเพื่อประกาศวาใครเปนเจาของขาวนั้นกอนกันดวย
ระหวางองคกรขาวตาง ๆ
2) Draft (ขา วราง) คื อการรายงานขาวแบบคราว ๆ โดยรายละเอียดเทา ที่
รวบรวม ใหมีการอัพเดทเพิ่มเติมเปนระยะ ซึ่งรายละเอียดเหลานี้จะยังไมละเอียดพอที่จะนําเสนอ
ออกสื่อหลัก ซึ่งการทํางานในขั้นตอนนี้จะทําแบบ Real–time หรือ ณ เวลาที่มีขอมูล ใหมเ ขามา
เพื่อใหผูรับสารติดตามไดตอเนื่อง และเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มจากการตอบโตของผูรับสาร สามารถใช
เครื่องมือ Blog ทํางานในขั้นตอนนี้ได
3) Article / Package (รายงานขาว) ระหวางการทําหนาที่ในมิติเร็ว และลึกของ
สื่อออนไลนตอการรายงานขาว การเผยแพรขาวผานสื่อดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน
ในกระบวนการนี้ การบรรณาธิการขาว หรือการตัดสินใจของกองบรรณาธิการในการคัดเลือกขาวและ
ขอมูลที่จะนําเสนอ ผลิตเปน“รายงานขาวหรือสกูปขาว” (Package) โดยมีคุณคาของการผลิตที่มากขึ้น
และมีความสมบูรณของเนื้อหาตามประเด็นที่ตองการนําเสนอ
4) Context (เพิ่มเติมขอมูล) เปนการใหขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลสนับสนุน ขอมูลตอ
ยอดที่เกี่ยวของกับขาวนั้น โดยอาศัยธรรมชาติของสื่อออนไลนในการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เขามากัน
ดวย Hyperlink ซึ่งทําใหการคนควาขอมูลเกี่ยวกับขาวหนึ่งกวางและครอบคลุมหลายประเด็นมากขึ้น
5) Analysis / Reflection ขั้นตอนการวิเคราะหและสะทอนมุมมองเกี่ยวกับขาว
เปนการรวบรวมปฏิกิริยาตอบรับความเห็นแบบทันทวงทีจากแหลงตาง ๆ ในชุมชนบล็อกโดยทั่วไป
หรือจาก Blog หรือ Forum ของนัก ขาว / สํานักขาวเอง โดยรวบรวมจากทั้งผูที่ไดรับขอมูลและ
ผูไดรับผลกระทบ นําไปสูการอภิปรายมุมมองที่แตกตาง
6) Interactivity การมีปฏิสัมพันธ ซึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง ครอบคลุม
เรื่องการแลกเปลี่ยนความเห็น การแบงปนขอมูล การสรางชองทางความรวมมือในการรวมกันรายงาน
ขาว หรือหาขอมูลขาวระหวางผูสื่อขาวและผูรับสาร
7) Customisation การสรางเครื่องมือใหผูรับสารเลือกรับขอมูลไดตามตองการ
ทั้งรูปแบบของเนื้อหา วิธีการรับสาร และเวลาในการรับสาร การเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวข อง แนะนํา
เนื้อหาเพื่อใหคนควาตอ เปนตน
Pavlik (1999 อางถึงใน สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554:.11) บอกวา เครื่องมือของ
New Media และสื่ออินเตอรเน็ตสรางความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อสารมวลชนดังนี้
1) ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ข า วสารจะทํ า ได ห ลากหลายวิ ธี ม ากขึ้ น ทํ า ให
การรายงานขาวที่สําคัญมีเนื้อหาที่ดีถูกตองมากขึ้น รอบดานและมาจากหลายมุมมองมากขึ้นรวมถึง
สามารถตรวจสอบเหตุการณนั้น หรือระบุสิ่งที่เกิดขึ้นไดเร็ว
2) ในแงของเนื้อหาขาว (Content) สื่อใหมทําใหเนื้อหาขาวมีอยูทั่วไป การเลือก
รับสาร การมีปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียเปนเรื่องสําคัญ ในการผลิตเนื้อหาขาว สงผลใหขาวที่นําเสนอมี
ความหลากหลาย มีมุมมอง ความลึก และเขาใจไดงายมากขึ้น แตสิ่งที่ตองระวังในการใชสื่อออนไลน
คือ การตรวจสอบขอเท็จจริงและปญหาในเรื่องความเร็วที่อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการรายงานขาว
3) การเปลี่ยนแปลงการทํางานของหองขาว หรือกองบรรณาธิการ Online News
ที่มาจากองคกรขาวที่เริ่มตนจากการทําขาวออนไลนเลยจะมีความยืดหยุนในการปรับองคกรมากกวา
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สื่อดั้งเดิมปรับองคกรรับสื่อใหม ยกตัวอยาง TheStreet.com ซึ่งเปนเว็บไซตขาวออนไลนที่รายงาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และหุนจาก Wall Street มีรูปแบบของกองบรรณาธิการขาวที่
ทํางานคลองตัว มีร ะดับขั้นตอนของการทํางานนอยกวาสื่อดั้งเดิม มีการรวมขอมูลการทํางานไวที่
ศูนยกลางแตก็มีการบูรณาการ (Integrated) การทํางานมากกวา มีการสื่อสารที่ดีระหวางหนวยงาน
ภายในองคก รและระหวางผูสื่อขาว สงผลใหเว็บ ไซต TheStreet.com สามารถผลิตขาวที่มีความ
สรางสรรค มีประเด็นมุมมองใหม ๆ ที่นาสนใจ และมีการรายงานอยางตอเนื่องและสามารถรายงาน
การเปลี่ยนแปลงของหุนนาทีตอนาทีไดอยางแมนยํา นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางาน
ของหองขาวหรือกองบรรณาธิการอีกประการ คือ มีนักขาวที่เปน Freelance หรือ Stringers มากขึ้น
เพื่อทํางานในพื้นที่หางไกลออกไป แลวสงขาวเขามาใหโตะขาวการสามารถรายงานขาวไดจากทุกที่
ทําใหคาใชจายของกองบรรณาธิการลดลง แตนักขาวมีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้น
จากการศึกษา A New Model for News (2008) โดยสํานักขาว AP (Associated
Press) เกี่ยวกับโครงสรางการบริโภคขาวของกลุมวัยรุนถึงวัยผูใหญตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ขาวการการบริโภคขาวในยุคสื่อดิจิทัลไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) กระบวนการขาวและ
บริโภคขาว ดังนี้

ภาพที่ 3 รูปแบบ (Model) ของการทําขาว
ที่มา: The Associated Press &Context–Based Research Group
ชอ งทางและแพลตฟอร ม ที่ทํ า ให ก ารสื่ อ สาร สง ต อข อ มู ล ทํ า ได อ ย างรวดเร็ ว
ส ง ผลต อ การสร า งรู ป แบบ (Model) ของข า วที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของความเร็ ว ในการเผยแพร
เพื่อตอบสนองความตองการบริโภคขาว สงผลใหเนื้อขาวสวนใหญที่สงออกมา เปนเรื่องขอเท็จจริง
และการอัพเดทขาวสาร (Headlines, Breaking) เปนสิ่งที่ผูบริโภคขาวไดรับจํานวนมากอยางตอเนื่อง
แตเมื่อพิจารณาถึงสวนของความลึกของเนื้อหาเชน ขอมูลเบื้องหลังขาว การตอยอดประเด็น พัฒนา
เรื่องของขาวสูมุมมองอื่น ๆ ผูบริโภคขาวสารบอกวาไดรับเนื้อหาลักษณะนี้นอยกวา สะทอนใหเห็นวา
ความเร็วของเทคโนโลยีทําใหการทําขาวยิ่งตองแขงกันในเรื่องขาวเร็ว แตผูสื่อขาวและองคกรขาวยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการเรื่องของความลึกของเนื้อหาขาวได
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AP อธิบายวา การรายงานขาวในปจจุบันเปนเรื่องของการ “รายงานสิ่งที่กําลัง
เกิดขึ้น” ไมใชรายงานวาอะไรเกิดขึ้นไปแลว จากแผนภูมินี้สรุปใหเห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
สื่อขาว ของสํานัก ขาว AP จากเดิม การรายงานขาวโดยผูสื่อขาวเพียง 1 ขาวผานกระบวนการ
บรรณาธิการ ขาวและเผยแพรสูผูรับสาร 1 รายงาน เปลี่ยนเปนผูรับสารไดรับขอมูล ขาวสารอยาง
ตอเนื่อง มีขาวที่หลากหลายมากกวาเพียง 1 เรื่อง 1 มุมมอง โดยเกิดจากการพัฒนาประเด็นและ
ขอมูลในระหวางกระบวนการรายงานขาวตามโมเดลขางตน

ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อขาวของสํานักขาว AP
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทนายทวารขาวสาร (Gate Keeper) และการกําหนด
วาระขาวสาร (Agenda Setting) การตัดสินใจตอการรายงานขาว (Journalists’Decision–
Making)
จากการที่นักสื่อสารมวลชนมีหนาที่เลือกสรร ตกแตง เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นกอนที่จะเสนอไปยังผูรับสาร ซึ่งลักษณะหนาที่เชนนี้คลายกับวาทําหนาที่เปน “ผูเฝาประตู
ขาวสาร” (Gate Keeper)หรือบางแหงก็เรียกวา นายทวารขาวสารหรือผูปดและเปดประตูสาร
ซึ่งการเรียกเชนใดนั้น ความหมายคงไมพนผูที่คอยกลั่นกรองขาวสารเพื่อที่จะสงผานสื่อมวลชนไปยัง
ผูรับสารนั่นเอง มีนักคิดทางสื่อสารมวลชนจํานวนมากใหความหมายความวา Gate Keeper ไวดังนี้
Schramm กลาววา Gate Keeper เปนผูมีสิทธิในการเปดและปดประตูสารตาง ๆ
ที่มีมาถึง gatekeeper ซึ่งการสื่อสารในสังคมทุกวันนี้ Gate Keeper ก็ยังคงมีบทบาทอยางสําคัญ
ทั้งนี้ เพราะ Gate keeper เหลานี้ ไดแก นักขาว บรรณาธิการขาว หัวหนาฝายขาวตาง ๆ ไมวาจะ
เปนขาวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือวัฒนธรรม ผูเขียน ผูพิมพ นักวิจารณ หัวหนาหนวยงานดาน
สื่อสาร ผูจัดการโฆษณา ครู และพอแมเปนตน
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หนาที่ของ Gate Keeper ไมเพียงแตเลือกหรือปฏิเสธสารตาง ๆ ที่เขามาเทานั้น
Gate Keeper ยังทําหนาที่จัดสารนั้น ๆ ใหอยูในรูปที่ตองการตลอดจนกระทั่งกําหนดการนําเสนอ
ขาวสาร ระยะเวลาที่หนวงเหนี่ยวขาวสารนั้นไววาจะเสนอในชวงเวลาใดหรือเสนอสารทั้งหมดซ้ํากัน
หรือเลือกเสนอเพียงบางสวนเทานั้น
Gate Keeper ผูซึ่งควบคุมการไหลของขาวสารทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นก็
มีนักขาว บรรณาธิการขาว ผูจัดการโฆษณา ของทั้งหนังสือพิมพทองถิ่นและหนังสือพิมพแหงชาติและ
เครือสถานีโทรทัศนตลอดจนสํานักขาว
อยางไรก็ตาม กรณีที่นัก ขาวไดรับ มอบหมายจากบรรณาธิก ารขาวใหไปหาขาว
นักขาวผูนั้นก็จะทําหนาที่เหมือนกับผูเฝาประตูหรือผูปดเปดประตูสารเชนกัน คือจะเปนคนตัดสินใจ
ในเบื้องตนวาจะเขียนขอเท็จจริงในเรื่องของขาวที่ตนหามาอยางไร การที่นักขาว และบรรณาธิการขาว
จะตัดสินใจเลือกขาวอยางไรนั้น ขอเขียนของ Bagdikian ไดบอกไววา ขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
1) หลักที่ยึดถือในการบริหาร
2) การมองโลกของความจริงและนิสัยของคน โดยมองวาผูอานตองการอะไรและ
มีความปรารถนาอยางไร
3) ค า นิ ย ม ซึ่ ง ยึ ด ถื อ โดยกองบรรณาธิ ก ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี
มาตรฐานทางดานความยุติธรรมและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ คือเขาจะเปนผูตัดสินวาอะไรที่ผูอาน
ในหมูคณะของเขาควรจะไดรู
4) การประเมินคาของขาวสาร โดยการแขงขันของสื่อ
5) คานิยมสวนตัว และนิสัยแปลก ๆ ของบรรณาธิการเชน ถาบรรณาธิการกลัว
หรือไมชอบอะไรบางอยาง เขาจะไมอนุญ าตใหสิ่ง ที่เขาไมชอบปรากฏอยูในขาว หรือตีพิม พบ น
หนังสือพิมพในขณะที่เขาเปนบรรณาธิการอยู
นอกจากปจจัยทั้ง 5 แลวยังมีสิ่งซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจของบรรณาธิการอีก
เชน ปจจัยเรื่องเวลาและเนื้อที่การเสนอขาวสาร เชนนัก ขาวที่หาขาวมาไดแลวรายงานขาวเขาสู
หนวยงานของตนก็จะมีคนอื่น ๆ คือพวกRewriterเปนผูเฝาประตูอีกตอหนึ่งพวกนี้จะทําหนาที่ตบแตง
ขาวจะโดยการตัดทอนยอหนาตัดบางประโยคบางคําของขาวหรืออาจจะไมแกไขตนฉบับขาวที่นักขาว
คนนั้นสงมาเลยก็ไดแลวก็สงขาวนั้นออกไปตีพิมพหรือออกอากาศ แตบางครั้งเมื่อสงขาวไปแลวไมได
ตีพิมพก็มีทั้งนี้เพราะเนื้อที่ในหนาหนังสือพิมพไมพอหรือเวลาในการกระจายเสียงมีไมพออาจจะเปน
เพราะผูจัดการฝายโฆษณารับโฆษณาเขามามากจนทําใหเนื้อที่และเวลาในการเสนอขาวไมพอตัว
ผูจัดการฝายโฆษณานี้ก็ถือวาทําหนาที่เปน Gate Keeper เชนกัน
Kurt Lewin นั ก สั ง คมวิ ท ยาเป น คนแรกที่ นํ า ศั พ ท คํ า นี้ ม าใช อ ธิ บ ายการ
สื่อสารมวลชนโดยอธิบายวาในกระบวนการสื่อสารนั้นจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการสื่อสาร
และในชองทางนี้จะตองมีผูหนึ่งที่ทําหนาที่ในการกลั่นกรองขาวสาร และผูกลั่นกรองนี้ ก็คือ Gate
Keeper หรือกลาวไดวากระบวนการของนายทวารขาวสาร (Gate Keeper) ก็คือ การที่องคกรสื่อ
ทําหนาที่เลือกวาจะใหขอมูลขาวสารใดถูกสงผานออกมาเผยแพรทางสื่อใดบาง
Lewin and White, McQuil (1994) จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการที่
พยายามใหความหมายบทบาทของสื่อมวลชนชนในฐานะ Gate Keeper สรุปไดวาในกระบวนการ
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สื่อสารมีผูสงสารชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร ผูสงสารเปนผูเลือกสารที่จะสงผานชองทางการสื่อ
เมื่อมีการเติบโตของคอนเทนตบนสื่อออนไลนซึ่งธรรมชาติของสื่อประเภทนี้เปดพื้นที่ใหคนรับสารที่
เคยเปนเพียงผูรับสามารถสรางเนื้อหาไดเอง (User–generated content) นักขาวตองปรับบทบาท
ของตัวเองในการทําขาวโดยเฉพาะการทําหนาที่นายทวารขาวสาร เพราะไมใชทุกเรื่องจําเปนตองผาน
Gate ของนักขาวอีกตอไป โดย Mitchelstein and Boczkowski (2009) บอกวานักขาวเปลี่ยน
บทบาทจากการเปน Gate Keeper สูการเปน Gate Opening หรือการเปดประตู เชื่อมโยงสื่อและ
ผูอานใหมีสวนรวมในกระบวนการขาวรวมกันมากขึ้น แทนที่จะเปนเพียงผูเลือกเนื้อหาเพื่อนําเสนอ
Bruns (2003, 2005) เสนอวาการเติบโตของขาวออนไลนและธรรมชาติของมันทํา
ใหสังคมเปดกวางและใครก็สามารถเพิ่มเติม ขอมูลในโลกขาวสารได ทําใหหนาที่ของผูสื่อขาวและ
หนวยงานดานขาวในเรื่อง Gate Keeping หรือ ผูคัดกรอกขาวสารเปลี่ยนเปนเพียงแค Gate
Watching คือองคกรขาวทําหนาที่ในการใชเครื่องมืออินเตอรเน็ตชี้แนะเนื้อหา ขอมูลใหผูอาน เปน
การทํางานในลักษณะการหาความรวมมือและ Open–source ซึ่งคือบทบาทที่เปลี่ยนไปของผูสื่อขาว
ทั้งทฤษฎีเรื่องนายทวารขาวสารและการจัดวาระขาวสารนั้นเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของนักขาวและกองบรรณาธิการแตจากเดิม
ที่เคยเปนการตัดสินใจของผูสงสารเทานั้นเมื่อกระบวนการทําขาวรูปแบบใหมใหความสําคัญกับการ
สื่อสารสองทาง มีการปฏิสัมพันธกับคนอาน ทําใหการตัดสินใจคัดเลือกขาวสารขอมูลและจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อนําเสนอนั้นไดรับอิทธิพลบางสวนจากชุมชนหรือกลุมผูอานที่เขามาแลกเปลี่ยนขอมูล
จากแนวความคิดเรื่อง “ผูเฝาประตู” ของเลวิน นี้ White, D. M. (1950) ได
นํามาใชในการศึก ษากิจ กรรมของบรรณาธิการขาวโทรพิมพของหนังสือพิมพทองถิ่นฉบับ หนึ่งใน
อเมริกา ซึ่งกิจกรรมในการตัดสินใจคัดเลือกขาวเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพนี้มีสวนคลายกับหนาที่ผเู ฝา
ประตู (Gate Keeper) ซึ่งสามารถแสดงไดโดยแบบจําลองดังนี้

ภาพที่ 5 แบบจําลองผูเ ฝาประตูขาวสาร
N1, N2, N3, N4 คือ ขาวแตละชิ้น
N21, N31 คือ ขาวที่ถูกเลือก
M คือ ผูรับสาร
N1, N4 คือ ขาวที่ไมถูกเลือก
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แบบจําลองหรือทฤษฎีนี้แสดงใหเห็นวา จากตนตอแหลงขาว ซึ่งในตัวอยางขางตน
ก็คือ สํานักขาวโรงพิมพ จะมีขาวสารมากมายหลายชิ้น (N1, N2, N3, N4) สงมายัง สํานักงาน
หนัง สือพิ ม พ หรื อสถานีวิ ท ยุก ระจายเสีย ง หรือ สถานีวิ ท ยุโ ทรทั ศนตาง ๆ บรรณาธิก ารขาวจะ
ทําหนาที่คัดเลือกขาวสารเพียงบางชิ้นเพื่อตีพิมพหรือออกอากาศ สวนอีกหลายชิ้นก็อาจถูกโยนทิ้ง
ตะกราไปขาวสารที่ถูกคัดเลือกนี้จะถูกตัดแตงใหเหมาะสมกับเวลา เนื้อที่ หรือลักษณะสื่อเพื่อสงไปยัง
ผูอาน ผูชม หรือผูฟงแบบจําลองนี้พยายามชี้ใหเห็นถึงกิจกรรมผูเฝาประตูหรือผูปดและเปดประตูสาร
ของสื่ อมวลชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ดี เอ็ ม ไวท ได ศึ ก ษาบทบาทของบรรณาธิ ก ารขา วโรงพิ ม พ ทั่ว ไปใน
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้จากการศึกษาของ AFP (2010) ทามกลางการไหลของขาวสารที่รวดเร็ว
ซึ่ง เปน ผลมาจากสื่ ออิน เตอร เ น็ ตและเครื่ องมือ สื่อ สัง คม แม ผูบ ริโ ภคขา วจะได รับ ขา วสารจาก
หลากหลายแหลงไดอยางรวดเร็ว แตผูบริโภคขาวยังใหความสําคัญกับขาวที่มาจากสํานักขาวในเรื่อง
มาตรฐานดานการบรรณาธิการขาว (Editorial deci-sion) และความนาเชื่อถือจากการตรวจสอบ
ขอมูล ขอเท็จ จริง (Reliability) มากกวาความเร็ว โดยความคาดหวังของผูรับสารตอบทบาทดานการ
บรรณาธิก รขาว (Editorial) คือการไดรับ ขอมูล แบบเรียลไทม (Real–time) คูขนานกับ ความ
นาเชื่อถือและการวิเคราะหขาวสารเชิงลึก (In–depth Analysis)
Miel and Faris (2008) อธิบายวาลักษณะการสื่อสารรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นจากสื่อ
ออนไลนและสื่อสังคมนั้น ทําใหบทบาทของบรรณาธิการเปลี่ยนไปเชนกัน ดังภาพตอไปนี้
บทบาทเดิมของกองบรรณาธิการ
– การเปนผูจายงานใหนักขาว
– การตรวจสอบขาว/ขอเท็จจริง
– การตรวจสอบและปรับแกเนื้อขาว
– การใหน้ําหนักความสําคัญตอประเด็นขาว
จัดลําดับขาวสารของประเด็นขาว
– งานที่ผานการตัดสินใจของ บก.แลวคือเปน
ที่สิ้นสุดของกระบวนการ ซึ่งเกี่ยวพันกับ
ขอจํากัดของแตละสื่อซึ่งเปนปจจัยหนึ่งใน
การตัดสินใจของบรรณาธิการขาว

บทบาทเมื่อมีสื่ออินเตอรเน็ต
งานดังกลาวไมไดอยูในมือของบรรณาธิการ
เพียงอยางเดียว แตบรรณาธิการจะทําหนาที่
ในการคัดเลือก เลือกสรร เสนอแนะเนื้อหา
และชองทางในการเผยแพรควบคูไปกับการ
ทํางานแบบดั้งเดิมที่เคยทําอยู และบทบาท
เด็ดขาดในการตัดสินใจ หรือชี้นํานอยลงเพราะ
ผูรับสารเลือกรับเรื่องราวตาง ๆ ไดดวย

ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของกองบรรณาธิการบนสื่อเกา และสือ่ ใหม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเว็ บ ไซต รั ฐ บาล ได ใ ช ห ลั ก การประเมิ น ความสามารถเว็ บ ไซต รั ฐ บาล
(www.thaigov.go.th) ภายใต 3 แนวทาง ดังนี้
1. มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
2. หลักการ “SWOT”
3. การเปรี ยบเทีย บภาพรวมเว็บ ไซตรัฐบาลของ 3 ประเทศ คื อ เว็บ ไซตรัฐ บาลไทย
(www.thaigov.go.th) เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov) และเว็บรัฐบาลญี่ปุน
(http://japan.kantei.go.jp)
3.1 การประเมินเนื้อหา (Content) ของเว็บไซตรัฐบาลภายใตกรอบ “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ”
(Government Website Standard)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ไดพัฒนา“มาตรฐานเว็บไซต
ภาครัฐ” (Government Website Standard)” เปนมาตรฐานใหหนวยงานภาครัฐนําไปปรับปรุง
และพั ฒ นาระบบการใหบ ริ ก ารผา นเว็ บ ไซต ข องภาครัฐ ซึ่ง จะช วยยกระดั บ การพัฒ นารั ฐบาล
อิเล็กทรอนิคส (e–Government) ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากล โดยไดกําหนดเนื้อหาภาครัฐ
(Government Website Contents) ที่ควรมีในการเผยแพรผานเว็บไซตภาครัฐ เพื่อใหบริการ
ประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ แบงออกเปน 3 สวน เว็บไซตรัฐบาลภายใตกรอบ
“มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ” (Government Website Standard)” ปรากฏดัง นี้
1) ขอมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพรขอมูล ตลอดจนบริการของหนวยงาน
หมวดหมูของขอมูล
เว็บไซตรัฐบาล
(Information Category)
(www.thaigov.go.th)
1. เกี่ยวกับหนวยงาน
2. ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยี (Chief The Prime Minister (นายกรัฐมนตรี)
Information officer : CIO) – the Prime Minister (ประวัตินายกรัฐมนตรี)
– the Cabinet (รายชื่อคณะรัฐมนตรี)
– the Policy Statement (นโยบายรัฐบาล)
3. ขาวประชาสัมพันธ
Government News (ขาวรัฐบาล)
– Cabinet Meeting Synopsis (ขาวสรุปการประชุม
คณะรัฐมนตรี)
–Statement (คํากลาว/สุนทรพจน ของนายกรัฐมนตรี)
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หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)

เว็บไซตรัฐบาล
(www.thaigov.go.th)
– PM’s Weekly Address (รายการนายกรัฐมนตรีประจํา
สัปดาห)
Issue of Priority (ประเด็นขาวที่อยูในความสนใจ)
Schedule of Event (วาระงานทําเนียบรัฐบาล)
Multimedia
Gallery (ภาพนิ่ง)
LIVE/Video (ภาพเคลื่อนไหว/วิดิโอ)

4. เว็บลิงค
5. กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับหนวยงาน
6. ขอมูลการบริการ
7. แบบฟอรมที่ดาวโหลดได
(Download Forms)
8. คลังความรู
E–Book (หนังสืออิเลกทรอนิกส)
Infographic (ภาพประกอบคําบรรยาย)
9. คําถามที่พบบอย(FAQ)
10. ผังเว็บไซต site map
2) การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ
หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)
1. ถาม–ตอบ (Q&A)
2. ระบบสืบคนขอมูล (Search
Engine)
3. ชองทางการติดตอสือ่ สารกับ
ผูใชบริการ
4. แบบสํารวจออนไลน
(Online Survey)

เว็บไซตรัฐบาล
(www.thaigov.go.th)
search and Advanced search
Contact Us
(ที่อยู เบอรโทรศัพท และเสนทางคมนาคม สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี)
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3) การให บ ริก ารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ คส (e–Service) และเรี ยนรูพฤติก รรมของ
ผูใชบริการ
หมวดหมูของขอมูล
(Information Category)

เว็บไซตรัฐบาล
(www.thaigov.go.th)

1. การลงทะเบียนออนไลน (Register
Online)
2. e–Forms / Online Forms
3. ระบบใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิคส (e–Service)
4. การใหบริการเฉพาะบุคคล
(Personalized e–Service) ใน
ลักษณะที่ผูใชบริการสามารถกําหนด
รูปแบบสวนตัวในการใชบริการเว็บไซตได

เมื่อแบงหนาเว็บเพจแรก (โฮมเพจ) ของเว็บไซตรัฐบาลออกเปนสามสวน คือ สวนหัวของ
เว็บไซต (Header) สวนเนื้อหา (Page Body) และสวนลางของเว็บไซต (Footer)

Header

1) Header สวนหัวของโฮมเพจของเว็บไซตรัฐบาลไทยแสดงความเปนตัวตนของเว็บไซต
รัฐบาลไทยที่ชัดเจน ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
1.1) โลโกและชื่อเว็บไซต (Logo and name) คือ ตราสัญลักษณของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และระบุชื่อ Royal Thai Government โดยวางอยูมุมบนดานซายมือ ซึ่งเปนจุดที่ผู
เขาชมจะไดเห็นเปนจุดแรก
o ปุมปรับสีตัวอักษร (Change style) และปุมปรับขนัดตัวอักษร (Font size)
ซึ่งสามารถปรับสีพื้นหลัง (Background) และตัวอักษร (Text) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการผูมี
ปญหาทางสายตาเกี่ยวกับการรับรูสี รวมทั้งการกําหนดปุมใหมีการปรับขนาดตัวอักษร เพื่ออํานวย
ความสะดวกตอผูใชงาน
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o ปุมสําหรับภาษา (icon) ผูใชสามารถเลือกชมเว็บไซตสองภาษา คือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
1.2) เมนูหลัก (Link menu) เมนูห ลักที่จัดใหเชื่อมโยงสิ่งสําคัญ ๆ ที่รวบรวมไวใน
รูปแบบของขอความ โดยผูเขาชมจะสามารถรับรูไดวาภายในเว็บไซตมีเรื่องราวที่นาสนใจอยางไรบาง
โดยจัดแสดงเปนแถบแนวนอน ประกอบดวยขอความตาง ๆ ดังนี้ Home /The Prime Minister/
Government News / Issue of Priority/ Schedule of Events /Contact us รวมทั้งการจัดวาง
ระบบสืบคน (Search Engine)
1.3) รู ป ภาพขนาดใหญ (Big Picture) รู ป ภาพขนาดใหญ ที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี ตองการเนนใหชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ หรือสรางความประทับใจ

Page Body

2) Government News (ขาวรัฐบาล) คือ การรายงานขาวเกี่ยวกับภารกิจนายกรัฐมนตรี
และผูบริหารระดับสูง ประจําทําเนียบรัฐบาล รวมทั้งขาวการประชุมและการเขารวมงานสัมมนาที่
สําคัญ ๆ มีลักษณะเชนเดียวกับขาวประชาสัมพันธ
– Cabinet Meeting Synopsis (ขาวสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี)
– Issue of Priority ประเด็นขาวที่อยูในความสนใจ
– PM’s Weekly Address แปลคํากลาวนายกรัฐมนตรีในรายการ “คืนความสุข”
และ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน”
– Statements สุนทรพจนนายกรัฐมนตรีในโอกาสหรือการประชุมสําคัญ
– Gallery คลังภาพ / LIVE/Video มัลติมีเดีย /
– E–Book และ Infographic
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Footer

3) Footer ประกอบดวยดัชนีขอมูลของเว็บไซตรัฐบาล แผนที่เว็บไซต (site map) ที่อยู
หนว ยงาน (address) และยัง จัดวางการเชื่ อมโยงกับ กั บ สื่ อออนไลน คื อ ทวิ ตเตอร (twitter)
Facebook (F) และ Youtube
3.2 การวิเคราะหเว็บไซตรัฐบาล
SWOT Analysis
Strengths
–โดเมนเนมราชการ (Domain name)
–ขอมูลและขาวราชการ (Official Information)
–สื่อมัลติมเี ดีย (ภาพและคลิปวิดิโอ)
Threats
ภายนอก : –ชองทางสื่อสารภาครัฐในรูปแบบอื่น
ๆ อาทิ แถลงขาว สื่อบุคคล
–สื่อออนไลน
ภายใน –ระเบียบการจัดซื้อจัดจางของราชการ

Weakness
–การสือ่ สารทางเดียว
–ขาวประชาสัมพันธ (PR news)
–ไมมีการเชื่อมโยงกับหนวยราชการอื่น
Opportunities
–นโยบายรัฐบาล
–บริบทสังคมไทยยุคใหม คือ สังคมแหงการสื่อสาร

จาก SWOT สามารถวิเคราะหได ดังนี้
3.2.1 จุดแข็ง
1) เว็บ ไซตรั ฐบาล (www.thaigov.go.th) ได มีก ารจดรหัส ชื่ อและนามสกุ ล
เว็บไซต (Domain name) ระบุชื่อ Thaigov คือ รัฐบาลประเทศไทย มีนามสกุล คือ .go.th ระบุ
อยางชัดเจนวา คือ เว็บไซตราชการ มีความนาเชือ่ ถือและสรางความเชื่อมั่นตอผูเขาชมเว็บไซต
2) ขอมูลขาวสาร (Content) เปนขอมูลขาวสารราชการ (Official Information)
ประกอบดวย ประวัตินายกรัฐมนตรี นโยบายสําคัญของรัฐบาล คํากลาวนายกรัฐมนตรีในโอกาสตาง ๆ
และคําแปลในรายการโทรทัศนประจําสัปดาหของนายกรัฐมนตรี (คืนความสุขใหประชาชน และ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน) ขาวรัฐบาล ขาวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดทําขึ้น
และเผยแพรโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถือเปนขอความ ภาพ และคลิปวิดิโอที่มีตัวตน โดย
สื่อมวลชนตางประเทศสามารถนํา ไปใชประกอบการรายงานขาวหรือใชตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลกับขาวรัฐบาลได

24
3) สื่อมัล ติมีเดีย (Clip Video/Photo) ประกอบดวย ภาพนิ่ง และคลิป วิดิโ อ
ผลิตโดยสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งคลิปวิดิโอที่มีการจัดทําขึ้น
เฉพาะเพื่อการเผยแพร อาทิ คลิปการแถลงขาวมติคณะรัฐมนตรีภาคภาษาอังกฤษ ใหบริการดาวนโหลด
โดยไมมีคาใชจาย
3.2.2 จุดออน
1) การสื่อสารทางเดียว (one–way communication) เว็บไซตรัฐบาลเนน
เผยแพรขอมูลขาวสารของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ไมมีชองทางสื่อสารผานหนาเว็บไซตหรือการ
ฝากขอความบนเว็บไซต สื่อมวลชนตางประเทศหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจะตองใช
การติดตอผานจดหมายและโทรศัพทเทานั้น
2) ขอมูลขาวสารของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี สวนใหญเปนขาวประชาสัมพันธ
(PR news) รายงานการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและผูบริหารระดับสูงประจําทําเนียบรัฐบาล
การเผยแพรขอมูลขาวสารรัฐบาลมีความลาชา เมื่อเปรียบเทียบกับ การเสนอขาวของสํานัก ขาว
ตางประเทศ หลายครั้งการดาวนโหลดขอมูลภาพและคลิปวีดิโอใชเวลานาน
3) เว็บไซตรัฐบาลไทย ไมมีการเชื่อมโยง (Links) กับเว็บไซตหนวยงานราชการอื่น ๆ
ระบบการคนหาขอมูล (Search Engine) มีประสิทธิภาพในวงจํากัดเฉพาะคําหลัก (keyword) ที่มี
การจัดเก็บเทานั้น
3.2.3 โอกาส
1) รัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งตอการเผยแพรขอมูลขาวสารภาครัฐ พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวแสดงเจตจํานงอยางชัดเจนในโอกาสเปนประธานเปด
งานสัมมนา “วิสยั ทัศนรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 –
2021” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลวา “ในอีก 5 ปขางหนา ภาครัฐไทย
จะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ
ใหบริก ารโดยมีป ระชาชนเปนศูนยกลาง และขับ เคลื่อนใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง ”
โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 ไดวางเปาหมายให ประชาชนเขาถึง
ขอมูลภาครัฐไดสะดวก เหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน3 รวมทั้ง
ยังมีแนวทางการปฏิบัติราชการดานงานประชาสัมพันธของสวนราชการในรูปแบบใหม "พีอารของรัฐ
จริงใจ จริงจัง บําบัดทุกข บํารุงสุขเพื่อพี่นองประชาชน" โดยความสําคัญประการหนึ่ง คือ “จัดทําและ
ปรั บ ปรุ ง แผนงานประชาสั ม พัน ธ พัฒ นาระบบข อ มูล บนเว็ บ ไซต เฟสบุ ค หรื อ อื่น ๆ ให มี ก าร
ประชาสัม พันธทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ใหมีความทันสมัยและอยูบนบรรทัดฐานของความจริง
พรอมกับการเสริมสรางทัศนคติที่ดีระหวางกัน เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความรูรักสามัคคี4
3

ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. รัฐบาลไทยประกาศแผนรัฐบาลดิจิทัล นายกฯ เชื่อ 5 ป ไทย
ยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมผลักแผนสูรูปธรรมทุกจุด,
[ออนไลน], 2560, แหลงที่มา:
https://www.ega.or.th/upload/download/file_60cc595bdd6772845acf8b9201b13b5c.pdf.
4
คม ชัด ลึก, รัฐบาลยกเครื่องพีอาร โตประเด็นลบ, [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www.komchadluek.net/news/politic/221754.

25
2) สังคมไทยเปนสังคมแหงการสื่อสารและเปดรับขอมูลขาวสารอยางไมจํากัด
We Are Social บริษัทเอเจนซี่วิจัยดานโซเชียลมีเดียของสิงคโปร ไดเผยแพรรายงาน Digital in
2016 พบวาประชากรไทยจํานวน 68 ลานคน มีผูใชอินเทอรเน็ตกวา 38 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ
56 ของประชากรในประเทศไทยและทั้ง 38 ลานคนนี้ใชงาน Social Media นอกจากนี้ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงไอซีที
ยัง ไดสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ปพ .ศ. 2559 พบวา จํานวนชั่วโมงการใช
อินเทอรเน็ตในภาพรวมทั้งผานอุปกรณเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร โดยเฉลี่ยอยูที่ 45.0 ชม./สัปดาห
หรือคิดเปนระยะเวลาการใชงานเฉลี่ย 6.4 ชม./วัน ความตองการขอมูล (Demand side) มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นในแตละป
3.2.4 อุปสรรค
1) ความหลากหลายของช อ งทางสื่ อ สารภาครั ฐ ซึ่ ง เว็ บ ไซต รั ฐ บาลไทย
(www.thaigov.go.th) เป นหนึ่ ง ในหลายเครื่ องมือ สื่อสารของรัฐ บาล ในการติ ดตอ สื่อสารกั บ
สื่อมวลชนตางประเทศ ประกอบกับการทํางานของสื่อมวลชนตางประเทศที่จะสืบคนขอมูลขาวที่มี
ลัก ษณะเฉพาะ (exclusive) มากกวาการใชขอมูล การประชาสัม พัน ธภาครัฐ ทํา ใหสื่อมวลชน
ตางประเทศมัก นิยมที่จะพูดคุยหรือสัมภาษณกับสื่อบุคคล อาทิ โฆษกประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมาซึ่งขอมูลปฐมภูมิ (primary info) มากกวาจะเก็บ
ขอมูลจากเว็บไซต ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary info)
2) เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในรูป แบบ two ways communication อาทิ
เฟซบุก ไลน มีการใชอยางแพรหลาย สื่อมวลชนตางประเทศเขาถึงไดงายสามารถสอบถามเพิ่มเติม
เพื่อหาขาวสาร เชิงลึก (depth info) หรือซักถามประเด็นขอสงสัย
3) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ทีมีกระบวนการซับซอนและใชเวลานาน เปนอุปสรรค
แอบแฝงที่ทําใหการจัดทําโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต มีความลาชา เทคโนโลยีที่กําหนดไว
ก็ลาสมัย
3.3 การเปรียบเทียบเว็บไซตรัฐบาลไทยและเว็บไซตรัฐบาลตางประเทศ
การเปรียบเทียบเว็บเพจแรก (Homepage) ของเว็บไซตรัฐบาลไทย(www.thaigov.go.th)
เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov) และเว็บรัฐบาลญี่ปุน (http://japan.kantei.go.jp)
ดังนี้
3.3.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บไซตรัฐบาล 3 เว็บไซต
Website
(www.thaigov.go.th)
Header
Domain
Change style
name
–Font size
Logo
–Thai/English

(www.whitehouse.gov)
(http://japan.kantei.go.jp)
the WHITE
HOUSEPRESIDENT DONALD
Contact us
J. TRUMP
Japanese/Chinese
Twitter/facebook
Get in touch
Search Engine
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Website
(www.thaigov.go.th)
Menu Bar –Home
–the Prime Minister
–Government News
–Issue of Priority
Schedule
–Contact us –Search
Engine

(www.whitehouse.gov)
–BRIEFING ROOM
–ISSUE
–THE ADMINISTRATION
–PARTICIPATION
–1600PENN
–Search Engine

(http://japan.kantei.go.jp)
Home
–News
–Video
–Policy
–The Cabinet
–Links

Big Picture

ภาษา
ขอมูล
(Content)

ไทย/อังกฤษ
–Government News
–Cabinet Meeting
Synopsis
–PM’s Weekly Address
–Issue of Priority
–Statement

Multimedia –Gallery Live/Video
–E–Book / Infographic
On–lines Facebook /twitter
Youtube
Footer
–Index /Address

1big pic +12 evolving pics
อังกฤษ
ญี่ปนุ /อังกฤษ/จีน
JOIN US
Highlight
FEATURED CONTENTS
News
–Speeches and –
Statements by the Prime
minister
–Diplomatic relation
–Press Conferences by the
Chief of Cabinet Secretary
Policy
–Ongoing Topics
–Documents
–Cabinet Decisions and
other Announcements
Video gallery
Video
–11 Banners
Twitter/Instagram
Facebook/twitter/
Facebook /Contact us
Youtube
–Index /USA.gov
–Index /Copyright /Privacy
–Privacy policy /Copyright policy/Address

3.3.2 การเปรียบเทียบหนาโฮมเพจของเว็บไซตรัฐบาลทั้ง 3 เว็บไซต ดานตาง ๆ
3.3.2.1. การออกแบบ (Design)
ภาพรวมการออกแบบเว็บ ไซต ทั้ง 3 เว็บ ไซตมี ลัก ษณะคล ายคลึง กั น
โดยเนนความสะอาด สีขาวถูกใชเปนสีพื้นหลักของหนาเว็บไซต เพื่อใหสวางและสบายตาเมื่อเขามา
เยี่ยมชมเว็บ ไซต สีชุดแบบอักษร (font) และ ขนาดตัวอักษรเลือกอยางเหมาะสม มีคุณภาพใน
การออกแบบ ไมมีพื้นหลัง (background) ที่ลายตา รองรับเว็บไซตที่อาจมีขอมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse) ยังไดใหความสําคัญ
กับ อัตลัก ษณ CI (Corporate iden-tity) โดยการใชสีแดง ขาว น้ําเงิน เปนองคป ระกอบที่มี
ความชัดเจนของความเปนเว็บไซตรัฐบาลสหรัฐ ฯ
การจัดวางโครงสราง (layout) ใกลเคียงกันตามลักษณะการออกแบบ
หนาโฮมเพจ ประกอบดวย สวนบน (Header) เปนชื่อ Domain และเมนูบาร ซึ่งมีเมนูใกลเคียงกัน
คือ หนวยงาน ขาว ประวัติบุคคล ติดตอ ภาษา การเนนภาพขนาดใหญ (big picture) ของผูนํา
ประเทศ/ผูนํารัฐบาล เพื่อสรางความประทับใจ และเปนการประชาสัมพันธสรางผูนําประเทศ ดึงดูด
ผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต ไดอีกดวย
สวนกลางของเว็บไซต (page Body) ซึ่งจะเปนสวนขอมูล (Content)
ประกอบดวย ขอมูล ขาว ภาพ และสื่อมัลติมีเดีย ยกเวนเว็บ ไซตรั ฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ขาวและ
สื่อมัล ติมีเ ดียอยูในหนาเพจขั้นสองภายใต เมนู Briefing room ขณะที่เ ว็บ ไซตรัฐบาลญี่ปุนมี
ความชัดเจนในการกําหนดหัวขอ ขอมูลขาวสาร และในสวนดานขางของเว็บไซต (Sidebra) สวน
ไดจัดทําโฆษณา (Banners) ตาง ๆ เพื่อใหขอมูลเฉพาะ
สว นทา ยของทั้ง 3 เว็ บ ไซต เป นส ว นของดั ช นี ขอ มู ล ที่ ป รากฏอยู ใ น
เว็บไซต รวมทั้งแผนที่ของเว็บไซต (Site map)
เว็บไซตรัฐบาลไทยยังเนนสิทธิการเขาถึงได (web accessibility) สําหรับ
ทุกคน โดยกําหนดเมนูปรับสีและการเพิ่มขนาดตัวอักษร เพื่อผูพิการทางสายตา
3.3.2.2 ความสามารถโตตอบกับผูใชงาน (interactivity)
เว็บ ไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริก า (www.whitehouse) มีความโดดเดน
อยางมากในการสื่อสารสองทาง (two–way communication ) ระหวางประชาชนและทําเนียบขาว
โดยเปดชองทาง 3 สําหรับการสื่อสารระหวางทําเนียบขาวและผูใชงาน คือ Join Us ใหประชาชนแจง
อีเมลของผูใชบริการ เพื่อขอรับขาวมูลขาวสารจากเว็บไซตทําเนียบขาวได ภายใตภาพโฆษณาขนาด
ใหญ (Big Banner) และ Get in Touch ซึ่งอยูมุมบนดานขวาของเว็บไซต ประชาชนและผูใชงาน
เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สามารถสงขอความสื่อสารถึงทําเนียบขาว และไอคอน “คําพูด” พื้นที่
เดียวกับไอคอนโซเชี่ยวมีเดีย อื่น ๆ สําหรับสงขอความถึงทําเนียบขาวได
เว็บ ไซตข องรัฐ บาลญี่ปุน ใชเ มนู Contact us เพื่อ เปน ชอ งทาง
การติดตอสื่อสารสองทาง (two–way com-munication ) ระหวางสํานักนายกรัฐมนตรีญี่ปุนและ
ประชาชนสื่อมวลชนทีเ่ ขามาใชบริการเว็บไซตเชนกัน
เว็บไซตรัฐบาลไทย วางเมนู Contact us เพื่อแจงที่ตั้งและเบอรติดตอ
ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เทานั้น
3.3.2.3 ขอมูล (Content)
ทั้ง 3 เว็บ ไซตรัฐบาล ใหความสําคัญ ในการเผยแพรขอมูล โดยเฉพาะ
ประวัติผูนําและการรายงานภารกิ จของผูนําประเทศ/ผูนํารัฐบาล ทั้งในรูป แบบขาวและสื่อผสม
ภาพนิ่งและคลิปวีดิโอ
เว็ บ ไซต รัฐ บาลสหรั ฐ ฯ ได นํ าเสนอข า วภารกิ จ ประธานาธิ บ ดี และ
นโยบายสําคัญของผูนําประเทศที่ใชในการรณรงคหาเสียงอยางชัดเจน ขอมูลประชาสัมพันธสําคัญ
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ประกอบดวยประวัติประธานาธิบดีและภรรยา (First Lady) รองประธานาธิบดี และภรรยา และ
คณะรัฐบาล นอกจากนี้ เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐ ฯ ยังไดบรรจุขอมูลที่เกี่ยวกับทําเนียบประธานาธิบดี
(ทําเนียบขาว) หลักเกณฑสําหรับการเขาเยี่ยมชม การติดตอสมัครงานและการยื่นคํารองในประเด็นตาง ๆ
เว็ บ ไซต รั ฐ บาลญี่ ปุ น ให ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการสื่ อ สารข อ มู ล สู
ประชาคมโลก โดยจัดทําหนาเว็บไซตทั้งหมด 3 ภาษา คือ ญี่ปุน จีน และอังกฤษ มีการแยกหมวดหมู
ขอมูลและขาวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางชัดเจน คือ News และ Policy รวมทั้งมี
แบนเนอรโฆษณาเฉพาะประเด็นและขอมูลที่อยูในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนถึง 13
แบนเนอร โ ฆษณาสํา คัญ โดย 2 แบนเนอรโ ฆษณาจั ดตั้ง ตรงกลางเว็บ ไซต คือ ประเด็นที่ อยูใ น
ความสนใจของประชาคมโลก (เหตุการณแผนดินไหว และการระเบิดของโรงงานปรมาณู ) และ11
แบนเนอรโฆษณาที่เกี่ยวของกับนโยบายรัฐบาลและวิสัยทัศนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการเผยแพรขอมูล
ในรูปแบบคลิปวิดิโอ พรอมคํากลาวภาษาอังกฤษ เผยแพรผานชองทางยูทูปเพื่อสื่อสารกับประชาคม
ระหวางประเทศดวย
เว็บไซตรัฐบาลไทยมีเพียงขอมูลนายกรัฐมนตรีเทานั้นที่มี ขอมูลเฉพาะ
ตัวบุคคล สําหรับคณะรัฐมนตรีมีเพียงภาพและชื่อนามสกุลเทานั้น ขณะที่ขอมูลขาวสารของไทยของ
นายกรัฐมนตรีที่เผยแพรผานชองทางยูทูปในหนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ ยังคงเปนคลิปวีดิโอภาษาไทย
ยกเวนการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาห โดยรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่เปนภาคภาษาอังกฤษ
สื่อมัลติมีเดีย
สื่อภาพนิ่งและคลิปวิดิโ อของทั้ง 3 เว็บ ไซตรัฐบาล เผยแพรวี ดิโอภาพ
กิจกรรมในโอกาสตาง ๆ ของผูนํา การกลาวสุนทรพจน ในโอกาสสําคัญ ๆ และสามารถติดตามการ
ถายทอดสด (Live) ระหวางการปฏิบัติภารกิจของผูนําได สําหรับเว็บไซตรัฐบาลไทย การถานทอดสด
(Live) เปดใหบริการเฉพาะเว็บไซตหนาภาษาไทยเทานั้น
3.3.2.4 การทําใหรูสึกงายตอการใชงาน (Ease of Use)
เว็บไซตรัฐบาลทั้ง 3 ยังเลือกใชรูปแบบของโคตเปนไปตามมาตรฐาน
มีระบบนําทาง (Navigation) ที่ใชงานงาย นาสนใจและดึงดูดใจ มีตราสัญลักษณ (logo) และชื่อ
เว็บไซตทุกหนา การเขาถึงขอมูลโดยไมตองใชเมนูที่ซับซอน สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดทันที
โดยผูใชไมตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือตองใชเบราวเซอรพิเศษอื่น ๆ สามารถแสดงผลหนาจอที่มี
ความละเอียดตาง ๆ กันไดปราศจากจุดเชื่อมโยงซึ่งไมทํางาน (broken link)
เว็บไซตของรัฐบาลญี่ปุน ใชเมนู Links เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูใชงานบนหนาเว็บไซตรัฐบาลญี่ปุนสามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหนวยงานราชการญี่ปุนอื่น ๆ ได
เว็บ ไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริก า สรางการเชื่อมโยง Links หนาที่ส อง และเปนการเชื่อมโยงเฉพาะ
หนวยงานภายใตทําเนียบขาวและประธานาธิ บดี ขณะที่เว็บ ไซตรัฐบาลไทยไมมีการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตหนวยงานราชการอื่น ๆ
เว็บไซตรัฐบาลทั้ง 3 เว็บไซต กําหนดสัญลักษณ (icon) สื่อออนไลนตาง ๆ
ทั้ง f (Facebook) (twitter) Youtube และ Instagram เพื่อเชื่อมโยงโดยตรงจากหนาเว็บไซตและ
สื่อออนไลน การดาวนโหลด ภาพและคลิปวิดิโอ มีประสิทธิภาพ ดาวนโหลดรวดเร็ว
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เว็บไซตรัฐบาลทั้ง 3 เว็บไซตมีความโดดเดนที่แตกตางกัน ดังนี้
– เว็บ ไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov) สามารถ
สะทอนบุคลิกภาพของผูนํา ใหความรูสึกใกลชิด (related to) ระหวางผูใชงานกับทําเนียบขาวและ
ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ โดยการติดตอสื่อสารผานหนาเว็บไซตรัฐบาลสหรัฐ ฯ
– เว็บรัฐบาลญี่ปุน (http://japan.kantei.go.jp) เนนสรางการเชื่อมโยง
(Links) และนําเสนอขอมูลที่อยูในความสนใจของประชาคมระหวางประเทศ เปนแหลงขอมูลขาวสาร
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีญี่ปุน สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศและชาวตางประเทศ
– เว็ บ ไซต รั ฐ บาลไทย เน น การสื่ อ ส ารทางเ ดี ย ว ( One–way
communication) ขณะที่เครื่องมือสําหรับการใหบริการอื่น ๆ อาทิ การถายทอดสด (Live) การ
สํารวจออนไลน ยังไมเปดใชงาน
อยางไรก็ตาม ภาพรวมของเว็บไซตรัฐบาลทั้ง 3 คือ มีรูปแบบเว็บไซตหนวยงาน
รัฐบาล ที่มุง เผยแพรขอมูลขาวสารภาครัฐ (information site) การออกแบบเนนความเรียบงาย
มีความสม่ําเสมอ และพยายามใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ทั้งขอมูลขาวสาร ภาพ เสียง การเชื่อมโยง
สื่อออนไลน รวมทั้งการพยายามสรางความผูกพันระหวางเว็บไซตแลผูใชบริการดวย
3.4 มุมมองสื่อตางประเทศและความตองการตอเว็บไซตรัฐบาลไทย
สื่อมวลชนตางประเทศยังมีมุม มอง “บวก” (like it) ตอเว็บ ไซตรัฐบาลไทยโดยรวม
มีการออกแบบที่ความสวยงาม การบริการขอมูล (Content) ในระดับ “ธรรมดา” (Neutral) เมื่อ
พิจ ารณาถึ ง ความงายตอการใชป ระโยชนแลว ถูก มองวามีปญหา (Don’t like it) สื่อมวลชน
ตางประเทศได เ สนอให มีก าร ถา ยทอดสด (Live) สํ าหรับ การแถลงขา วภายหลั ง การประชุ ม
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการคนหา (search engine)
แมวาสื่อมวลชนตางประเทศยังจําเปนตองติดตามกําหนดการและภารกิจของนายกรัฐมนตรี
และผูบริหารระดับสูงประจําทําเนียบรัฐบาล (schedule of events) และขาวสรุป การประชุม
คณะรัฐมนตรี (cabinet meeting synopsis) เพราะเปนขาวราชการที่มีการเผยแพรเฉพาะเว็บไซต
รัฐบาล สื่อมวลชนตางประเทศยังเห็นวา การเผยแพรขอมูล (Content) ผานเว็บไซตรัฐบาลเปน
“ปญหา” เพราะลาชา ขอมูลไมทันสมัย โดยหัวหนาสํานักงาน Strait Times ของสิงคโปร ประจํา
ประเทศไทย ใหความเห็นวา ขอมูล ขาวสารที่เ ผยแพรในเว็บ ไซต ไมทันต อการรายงานขาวของ
สื่อ มวลชน ขณะที่ หั วหน า ขา วโตะ การเมื อ ง สํ า นั ก ข า วรอยเตอร ประจํ า ประเทศไทย มองว า
การสัมภาษณแหลงขาว จะไดขอมูลขาวสารรัฐบาลที่เปนประโยชนตอการรายงานขาวมากกวา

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
เว็บไซตรัฐบาลไทยถูกออกแบบตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ มีลักษณะของเว็บไซตขอมูล
(Infor-mation sites) เนนการเผยแพรขอมูลขาวรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี ในลักษณะ
ขาวประชาสัมพันธ (PR News) เพื่อสรางการรับรูอยางกวางขวางทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
แต เ ป น การสื่ อ สารทางเดี ย ว (one–way communication) ซึ่ ง แตกต า งกั บ เว็ บ ไซต รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov) และเว็บรัฐบาลญี่ปุน (http://japan.kantei.go.jp) ที่ถูกใช
เปนทั้งชองทางติดตอสื่อสารสองทาง (two–way communication) ควบคูไปกับชองทางเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
การวิเ คราะหดวย SWOT Analysis พบวาจุดแข็ง ของเว็บ ไซตรัฐบาลคือ “ความเปน
ชองทางของรัฐบาล” เผยแพรขอมูล ขาวสาร เนื้อหา (content) สามารถอางอิง ตรวจสอบได
ใหบริการดาวนโหลดภาพและคลิปวิดิโอ ขณะที่จุดออนสําคัญที่สําคัญ คือ “ความเปนแหลงขาว”
เนื่องจากขาวสารภาครัฐที่เ ผยแพรขอ มูล มีความลาชา เมื่อเทียบกับ เว็บ ไซตขาวของสื่อมวลชน
ขาดความเชื่อมโยงและเปนการสื่อสารทางเดียว อยางไรก็ตาม การดําเนินการเว็บไซตรัฐบาลจะยังคง
ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล ในฐานะชองทางการสื่อสารระหวางรัฐบาลและประชาชน
สื่อ มวลชน ภายใตน โยบายการยกระดับ บริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อมุ ง สู ก ารยกระดั บ สู รัฐ บาลดิ จิต อล
และการสงเสริมงานประชาสัมพันธภาครัฐ ประกอบแนวโนมผูใชงานอินเทอรเน็ตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
สําหรับมุมมองของสื่อมวลชนตางประเทศที่มีตอเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) นั้น
มองวาเว็บไซตรัฐบาลเปน “แหลงอางอิง” (Reference for News) สําหรับการตรวจสอบขอมูล
ขาวสารรัฐบาลเทานั้น
การศึก ษาสรุป ผลวา เว็บ ไซตรัฐบาลไทยจะยัง คงทําหนาที่เ ปนชองทางเผยแพรขอมูล
ขาวสารรัฐบาลและภารกิจของนายกรัฐมนตรีทั้งในประเทศและตางประเทศ แตไดถูกปรับบทบาท
(Re–positioning) กลายเปน “แหลงอางอิง” (Reference for News) แทนการเปน “แหลงขาว”
(News Source) สําหรับสื่อมวลชนตางประเทศ สืบเนื่องจากเว็บไซตรัฐบาลไมสามารถใหบริการที่
สอดคลองการทํางานขาวของสื่อมวลชนตางประเทศในปจจุบัน ที่เชิงความไดเปรียบดวย ความเร็ว
(speed) และความแตกตางของประเด็นขาว รวมทั้งการมีชองทางเลือกอื่น ๆ ในการติดตามขาว เชน
การสัมภาษณสื่อบุคคล การเขาถึงเฟซบุกสวนตัวหรือไลนผูบริหารระดับสูงแทน
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลักดัน “การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตรัฐบาล” เปนหนึ่งในแผนดําเนินงานของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณประจําปอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุน
ดานบุคคลกรและเทคโนโลยีควบคูไปพรอมกันโดยเฉพาะการจัดหาระบบปฏิบัติที่ทันสมัยในสวนของ
การเผยแพรขอมูล การจัดเก็บขอมูล และระบบความปลอดภัย เพื่อปองกันการโจมตีการทํางานของ
เว็บไซต รวมทั้ง ภัยคุก คามทางเทคโนโลยีในรูป แบบใหม ๆ ซึ่งการบริหารความปลอดภัยเว็บ ไซต
จําเปนพึ่งพิงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและใชระบบปฏิบัติการชั้นสูง
4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพการเปน “ชองทางเผยแพร ” ขอมูล ขา วสาร
รัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี
1) กําหนดใหโฆษกรัฐบาลเปนผูบริหารเว็บไซต (Online Producer)
โฆษกประจําสํานักเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี หรือโฆษกรัฐบาล ทําหนาที่ใน
ฐานะผูบริหารเชิงนโยบายของเว็บไซต (Online Producer) มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดภาพรวม
(mood and tone) ประเด็นและขอบเขตการเสนอขอมูลขาวสารรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี
กํา กับ และใหคํ า แนะนํา สํ าหรั บ เจา หนา ที่ ที่เ กี่ ยวข อง เพื่ อ ให ร ะดั บ ปฏิ บัติ ก ารสอดคลอ งไปกั บ
เจตนารมณท างการเมืองหรือนโยบายของผูบริหาร รวมทั้ง ทําประชาสัมพันธเว็บไซต ใหเ ว็บ ไซต
รัฐบาลเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
กํ า หนดผั ง รายการเผยแพร ข อ มู ล ประกอบด ว ยวาระ (agenda) และ
ตารางเวลา (timeline) ใหสอดคลองกับปฏิทินรัฐบาลและกําหนดการของนายกรัฐมนตรี เชนเดียวกับ
สถานีโทรทัศนที่มีการวางผังรายการ สามารถจัดทําประชาสัมพันธลวงหนาวาจะมีการเผยแพรขอมูล
ขาวภาครัฐที่อยูในอยูในกระแสความสนใจ
ทั้ ง นี้ โฆษกรั ฐ บาลเป น ผู มี บ ทบาทหลั ก ในการรายงานและสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธการดําเนินของรัฐบาลและภารกิจนายกรัฐมนตรี แกสื่อมวลชนทั้งไทยและตางประเทศ
เปนประจํา โฆษกรัฐบาลจะรวมในเหตุการณสําคัญ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรี การแถลงขาวของ
นายกรัฐมนตรี เปนตน โฆษกรัฐบาลยังสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐเชิงลึกและกวาง และ
รองขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานราชการตาง ๆ ได จะชวยใหการบริหารจัดการเว็บไซตรัฐบาลเปน
ชองทางของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับภาครัฐโดยรวมอยางแทจริง
2) สรางการเชื่อมโยง (Links) เพิ่มความรวมมือระหวางเว็บไซตกระทรวงและ
หนวยงานราชการไทยอื่น ๆ อาทิ เว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ เว็บ ไซตกระทรวงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย เว็บไซต
รัฐสภา เปนตน เปนการสรางบทบาทของเว็บไซตรัฐบาล ในฐานะประตู (portal) เชื่อมโยงกับเว็บไซต
หนวยงานราชการและเว็บไซตที่เกี่ยวของ อํานวยความสะดวกผูใชงานเว็บไซตรัฐบาล ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของรัฐบาลที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มมิติขอมูล (content) เว็บไซตรัฐบาลทั้งในลึกซึ้ง
และกวางขวาง
เว็บไซตรัฐบาลตองสามารถใชงานรวมกับสื่อยุคใหม คือ เฟซบุก และทวิตเตอร
“ไทยคูฟา” ของรัฐบาล โดยมีก ารสรางชองทางเชื่อมโยงขอมูล ขาวสารภาครัฐที่เผยแพรบ นหนา
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เว็บไซต ใหไปปรากฏบนหนาการเสนอขาวหรือขอมูลของเฟซบุก และ ทวิตเตอร “ไทยคูฟา” ของ
รัฐบาล เพื่อใหขาวหรือขอมูลของรัฐบาลถูกกระจายไปในหลายระบบปฏิบัติการ (platform) ทั้งยัง
ชวยอํานวยความสะดวกผูใชงานและกลุมเปาหมาย ในการเขาถึงเนื้อหารัฐบาลผานโทรศัพทมือถือ
อัจฉริยะอีกดวย
4.2.3 ขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพการเปน “แหลงขอมูลขาวสาร” รัฐ บาลและ
ภารกิจนายกรัฐมนตรี
1) การบริหารจัดการเนื้อหา (Content management) คือขอมูลขาวสารรัฐบาล
มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบขาว (news) ขอเท็จจริง (factsheet) และขอมูลพื้นฐานขนาดใหญ
(Big Data)
(1) ข อ มู ล ตั ว อั ก ษร (text) แบ ง ประเภทข อ มู ล อย า งชั ด เจนทั้ ง ข า ว
ประชาสัมพันธ (PR news) คือ การรายงานขาวนายกรัฐมนตรีตามภารกิจ ขอเท็จจริง (factsheet)
เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและวิสัยทัศนนายกรัฐมนตรี และประเด็นที่อยูในความสนใจของสาธารณชน
และความสัมพันธระหวางประเทศ อาทิ การปฏิรูปประเทศ การสรางความปรองดอง เปนตน รวมทั้ง
จัดใหมีขอมูลขนาดใหญ “Big Data” ประกอบ ฐานขอมูลดานสังคม และดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ ๆ
(2) ขอมูล มัล ติ มีดีย (Multimedia) แฟ ม วิดิ โ อ (video clip) รวมทั้ ง
การถายทอดสด (Live) ตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สําคัญ โดยเฉพาะภารกิจตางประเทศ รวมถึง
การถายทอดสดการแถลงขาวครั้งสําคัญของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อใหขอมูลที่ใหมสดในทันที
สรางการรับรูไดทั้งภาพและเสียง และสื่อมวลชนตางประเทศสามารถดาวนโหลดและเชื่อมโยงคลิป
วีดิโอเพื่อนําเสนอหรือรายงานขาวไดทันที
(3) การบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูลของระบบเว็บไซต (Back office) ที่
ออกแบบใหจัดการขอมูลที่ไมมีสวนเกี่ยวขอกับ การแสดงผลหนาเว็บไซต สนับสนุนการนําขอมูล
เผยแพรบนเว็บไซต (Upload) และการนําขอมูลมาใชงาน (download) เปนไปอยางรวดเร็ว
2) สรางระบบตรวจสอบความถูกตองขอมูลเว็บไซต
ผูที่มีสวนเกี่ยวของการบริหารจัดการเว็บไซตจะตองกําหนดระบบตรวจสอบ
ขอมูลทั้งการนําเขาและสงออกขอมูล (Input / Output) ทั้งตัวอักษร (text) ภาพเคลื่อนไหว ตัวเลข
ที่เ ผยแพรบ นเว็บ ไซตรัฐบาลตองมีความถูกตอง ทั้งตัวสะกดและไวยากรณ ระบุวัน เวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูลอยางชัดเจน ผูบริหารจัดการเว็บไซตตองไดรับสิทธิ์ในการเขาแกไขขอมูลไดตรวจเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแมจะเล็กนอย ความถูกตองของขอมูลขาวสารรัฐบาลจะทําใหเว็บไซต
รัฐบาลสามารถรักษาความนาเชื่อถือ (credibility) มีขอมูลที่เชื่อถือได (believability) ซึ่งจะสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจได (trustworthiness) ตอเว็บไซตรัฐบาลในการเปน “แหลงขาว” รัฐบาลสําหรับ
สื่อมวลชนและสาธารณชน
นอกจากนี้ การสรางความผูก พัน (Engagement) ระหวางนายกรัฐมนตรีและเว็บไซต
รัฐบาล (PM Engagement) ดวยนายกรัฐมนตรี คือหัวหนารัฐบาลและเปนตนตอขาวภาครัฐที่สําคัญ
หากมีสวนรวมในการจัดทําเนื้อหา (content) เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตรัฐบาล การจัดทําคลิปวีดิโอใน
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โอกาสพิเ ศษ คลิป สัมภาษณในประเด็นรอนหรือชี้แจง ขอเท็จ จริง จะชวยสรางมูลคาเพิ่ม (value
added) ใหกับความเปนชองทางสื่อสารของรัฐบาล ตอกย้ําอัตลักษณการเปนเว็บไซตรัฐบาลไทยดวย
กาวตอไปของเว็บไซตรัฐบาลไทย ยังสามารถพัฒนาการทํางาน เพิ่มบริการผานหนาเว็บไซต
รั ฐ บาลที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ สื่ อ ยุ ค ใหม ใ นลั ก ษณะการสื่ อ สารสองทาง (Two–way
communication) อาทิ การสํารวจความคิดเห็นออนไลน รวมทั้งการจัดสรรหนาเว็บไซตเปนพื้นที่
เปด open space (แตยังสามารถควบคุมการเปด/ปด ในระดับหนึ่ง) สําหรับประชาชนเขามาแสดง
ความคิดเห็นตอนโยบายสําคัญ ๆ ผานหนาเว็บไซตรัฐบาล ซึ่งจะเปนการยกระดับการใชงานเว็บไซต
รัฐบาลใหรอบดาน ทั้งเผยแพรขอมูล สํารวจและรับฟงความคิดเห็น ซึ่งเปนแนวโนมและทิศทางการใช
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอยางเต็มรูปแบบ
เว็บไซตรัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) ที่มีความสามารถในการปรับ (adaptive) 5
บทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและการใชงานของสังคม คือ ประสิทธิภาพที่
สําคัญที่สุดของเว็บไซตรัฐบาลไทย เพราะเว็บไซตรัฐบาลไมเพียงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารรัฐบาล แตยัง เปนเสมือนเครื่องมือดิจิทัลในการบันทึก เรื่องราวประวัติศาสตร (historical
record) ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไทยในโลกออนไลนอีกดวย
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ภาคผนวก
1. รายนามผูใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณประกอบดวยผูบริหารผูบริหารองคกร ผูเชี่ยวชาญดานเว็บไซต และผูแทน
สื่อมวลชนตางประเทศ ครอบคลุมผูเกี่ยวของทั้งในสวนกํากับนโยบาย และกลุมเปาหมายผูรับบริการ
จํานวน 6 คน ดังนี้
1) นายฉัตรชัย คุณปติลักษณ ผูบริหารสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
2) นายนภดล วีร กิตติ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีส ารสนเทศและบริห ารพื้นที่ ศูน ย
สรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center (TCDC))
3) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง
4) นายภานุ วงศชะอุม หัวหนาขาวโตะการเมือง สํานักขาว Reuters ประจําประเทศไทย
5) นางสาว Tan Hui Yee หัวหนาสํานักขาว The Strait Times ประจําประเทศไทย
6) นาย Wataru Fujishita หัวหนาสํานักขาว NHK ประจําภูมิภาคเอเชีย
2. โครงสรางเว็บไซตรัฐบาลไทย (ภาษาอังกฤษ)
1) The Prime Minister
– the Prime Minister (ประวัตินายกรัฐมนตรี)
– the Cabinet (รายชื่อคณะรัฐมนตรี)
– the Policy Statement (นโยบายรัฐบาล)
2) Government news
– Government news นําเสนอขาวเกี่ยวกับภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและแถลงการณประชุมตาง ๆ
– Cabinet Meeting Synopsis สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี
– Statement สุนทรพจนและคํากลาวของนายกรัฐมนตรี)
– PM’s Weekly Address รายการนายกรัฐมนตรีประจําสัปดาห
3) Issue of Priority บทความ/ขาวที่มีอยูในความสนใจ
4) Schedule of Event วาระงานทําเนียบรัฐบาล
5) Media
– Photo Gallery คลั ง ภาพ แยกหมวดหมูตามภารกิจ ของนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํานักนายกรัฐมนตรี โดยสามารถ ดาวนโหลด ภาพไดตามขนาดที่
ตองการ รวมทั้งยังสามารถนําภาพไปใชเปนภาพประกอบขาวได
– Banner news ขาวที่สามารถเชื่อมโยงกับขาวที่เกี่ยวของได
– Video Gallery คลังวิดิโอ ประกอบดวย ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจํานักนายกรัฐมนตรี รายการโทรทัศน โดยสามารถ ดาวนโหลด คลิปวิดิโอได
– Live ระบบถายทอดสด

36
– Infographic ภาพประกอบคําบรรยาย
– E–Book หนังสือที่รัฐบาลจัดทํา
6) Others
Contact us ที่อยูและเบอรโทรศัพทติดตอหนวยงาน
3. เว็บไซตรัฐบาลไทย (ภาษาอังกฤษ) ประกอบดวย
หนา Landing page สามารถเขาไดทลี่ ิงค tg–www.aitproject.com
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หนาหลัก
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เกี่ยวกับรัฐบาล ประกอบดวยประวัตินายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี
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ขาวรัฐบาล (Government News)

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี (Cabinet Meeting Synopsis)
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รายการนายกรัฐมนตรีประจําสัปดาห PM’s Weekly Address

บทความ/ประเด็นขาวที่อยูในความสนใจ (Issue of Priority)

41

วาระงานทําเนียบรัฐบาล (Schedule of Event)

Contact us ที่อยูและเบอรโทรศัพทติดตอหนวยงาน
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คลังภาพ (Photo Gallery)

คลังวิดิโอ (Video Gallery)

43

หนังสืออิเลกทรอนิกส (E–Book)

ภาพประกอบคําบรรยาย (Infographic)
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4. เว็บไซตรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (www.whitehouse.gov)

45
5. เว็บรัฐบาลญี่ปุน (http://japan.kantei.go.jp)

46
6. ตัวอยางสถิติการใชงานเว็บไซตรัฐบาล (www.thaigov.go.th) ระหวางตุลาคม 2559–
กุมภาพันธ 2660
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http://truehits.net/module/stats.php?G_CODET=d0006890&t=2&y=2017&m=02&Web=ww
w.thaigov.go.th&cate=government&v=&dir=government&order=576&g=cds

51

ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณทิต (การระหวางประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
– Language and International Trade MA,
Eastern Michigan University, USA

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2557– ปจจุบัน

นักวิเทศสัมพันธ สํานักโฆษก
นักวิเทศสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ สํานักโฆษก
ผูอํานวยการ กลุมวิเทศสัมพันธ สํานักโฆษก

ตําแหนงปจจุบัน

ผูอํานวยการ กลุมวิเทศสัมพันธ สํานักโฆษก

