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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษา	1)	กระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์รัฐบาลไทย	2)	ความต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	

	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง	คือ	เจ้าหน้าที่สำานัก

โฆษกผู้ปฏิบตัหิน้าทีจั่ดทำาขา่วมติคณะรัฐมนตรี	จำานวน	4	คน	ประกอบดว้ย	ผู้เชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธ์	

นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการพิเศษ	เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน	และนักวิชาการสารสนเทศ	สื่อมวลชน

สายการเมืองและสายเศรษฐกิจประจำาทำาเนียบรัฐบาล	จำานวน	11	คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสัมภาษณ์เจาะลึก	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุป	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 กระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	

ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	การคัดเลือกเรื่องจากวาระการประชุม	เน้นเรื่องที่มีผลกับประชาชนใน

วงกว้างและอยู่ในความสนใจของประชาชน	คือ	การประกาศวันหยุดราชการเพิ่มพิเศษ	มาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชน	 การเยียวยาด้านภัยธรรมชาติและด้านเศรษฐกิจ	 (2)	 การเขียนข่าว	 ใช้ภาษาทางการ

มีรูปแบบเฉพาะคือ	 ขึ้นต้นด้วยสาระสำาคัญของมติ	 ตามด้วยรายละเอียดเท่าน้ัน	 (3)	 การตรวจสอบความ

ถูกต้องด้านเน้ือหาและรูปแบบของมติหลังการประชุมและหลังการแถลงข่าว	 (4)	 การเผยแพร่	 ตรวจสอบ

ผลสำาเร็จเฉพาะเชิงเทคนิคด้านการบรรจุขึ้นข้อมูลข่าวขึ้นเว็บไซต์	 2)	 ความต้องการประเด็นข่าวของ

สื่อมวลชน	 คือ	 มติที่มีผลและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด	 ได้แก่	 มติที่สามารถแก้ปัญหาให้กับ
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ประชาชน	 จากภัยธรรมชาติ	 การปรับลดอัตราภาษี	 มาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ	 โดยสื่อมวลชน

สายเศรษฐกิจต้องการข้อมูลดิบจากเอกสารการประชุมเพื่อนำาไปรายงานข่าวเชิงลึก	 ขณะที่สื่อมวลชนสาย

การเมืองต้องการข่าวที่มีเนื้อหากระชับ	เข้าใจได้ง่าย	เพื่อรายงานข่าวได้รวดเร็ว	โดยสื่อมวลชนทั้งสองสาย

ข่าวต้องการใช้ประโยชน์จากข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องด้านตัวเลข	 ด้านภาษาที่

เป็นทางการ	เพื่อนำาไปใช้อ้างอิงต่อไป	และสื่อมวลชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นข่าวมติที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

รัฐบาลไทย	โดยเสนอแนะให้นำาเสนอข่าวมติในรูปแบบที่สั้นกระชับ	สามารถนำาไปใช้ ในการนำาเสนอผ่านช่อง

ทางออนไลน์อื่น	ๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	

คำาสำาคัญ: การสื่อสาร การเผยแพร่ ข่าวมติคณะรัฐมนตรี เว็บไซต์รัฐบาลไทย

Abstract

 The objectives of this research were to study 1) the process for writing press releases 

about Cabinet resolutions disseminated on the Thai government official website; and 2) the 

demand for news about Cabinet resolutions of Government house - based journalists. 

 This was a qualitative research. The 15 key informants, chosen through purposive 

sampling, consisted of group 1: 4 members of government Spokesman Bureau responsible for 

issuing news about Cabinet resolutions (public relations expert, high-level public relations 

expert, and skilled office workers) and group 2: 11 communication arts academics and 

journalists assigned to cover politics and economic news at Government House. The data 

collection tool was an in-depth interview form. Data were analyzed deductively. 

 The results showed that 1) There were 4 steps in the process of preparing news 

about Cabinet resolutions that was disseminated on the government website: (1) selecting 

news items from the Cabinet meeting agenda that were in the public interest, such as 

announcements about national holidays, measures to aid citizens, and economic aid or 

disaster relief; (2) writing the news, using formal language and a specific style and format, 

starting with the main points, followed by further details only (3) proofreading the content 

and platform after Cabinet meetings as well as after press releases; and (4) disseminating

and assessing success on technical aspects of uploading the news to the website. 

2) Journalists desired news about Cabinet resolutions that impacted and benefited the general 

public the most, such as measures to solve problems after natural disasters, reductions in 

taxes, and economic stimulus measures. Journalists covering economic news desired raw 

data from Cabinet meeting documents for in-depth reporting, while journalists covering 
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political news wanted news that was short and easy to understand so they could report 

on them quickly. Both groups wanted to make use of the cabinet resolution news that had 

been checked for numerical accuracy and proper official language for further citation.

The majority of journalists were confident in the news appearing on the government website. 

They suggested that the news of Cabinet resolutions should be short and easy to share 

quickly on other online media channels. 

Keywords: Communication, Dissemination, Cabinet Resolution, Thai Government Website 
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บทนำ�

	 การเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	โดยสำานักโฆษก	สำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี	 เป็นการสื่อสารเพื่อให้สื่อมวลชน	 และสาธารณชน	 ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี	 ซ่ึง

เป็นผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี	 ที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง	 ๆ	

เพื่อกำาหนดเป็นนโยบาย	 และพิจารณาเรื่องที่ส่วนราชการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

โดยผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องต่าง	 ๆ	 จะปรากฏออกมาเป็น	 “มติคณะรัฐมนตรี”	 ที่ส่วน

ราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 ต้องถือปฏิบัติหรือดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	 โดยการประชุม

คณะรฐัมนตรแีต่ละครัง้	จะมผีลการประชุมคือมติคณะรฐัมนตรใีนเชิงนโยบายหลายเรื่องทีน่ำาไปสูก่าร

แกป้ญัหาแกป่ระชาชนทัง้ในด้านปากทอ้งและคุณภาพชีวิต	การขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	

ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาประเทศ	เช่น	มติคณะรฐัมนตรเีก่ียวกับการออก

มาตรการช่วยเหลอืผู้มรีายได้นอ้ย	นโยบายเก่ียวกบัการจา่ยงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย	

นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	 นโยบายเกี่ยวกับด้านการ

ศึกษา	เปน็ต้น	(ชุดความรูข้องสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีhttp://www.soc.go.th/soc_infographic/

index.html)	โดยคณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล	จะ

เปน็ผู้แถลงขา่วมติคณะรฐัมนตรต่ีอสื่อมวลชนภายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุมคณะรฐัมนตรใีนแต่ละ

ครั้ง	เพื่อการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนซึ่งเป็นทั้งผู้รับสารจากรัฐบาล	และเป็นผู้ส่งสาร

ต่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน	ซึ่งข่าวมติ

คณะรัฐมนตรี	 ถือเป็นข่าวสำาคัญหลักอย่างเป็นทางการของรัฐบาล	 ที่สื่อมวลชนทั้งสายการเมืองและ

สายเศรษฐกิจ	 ประจำาทำาเนียบรัฐบาล	 ให้ความสนใจติดตามนำาเสนอข่าวเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

ผ่านช่องทางสารของสื่อมวลชนในทุกสัปดาห์	 หรือทุกครั้งที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี	 (จินตนา	

จ้อยจุมพจน์,	สัมภาษณ์	13	มิถุนายน	2563)	

	 โดยสำานักโฆษก	 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 ส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	

มภีารกจิหลกัตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสำานกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร	ีสำานกันายกรฐัมนตร	ีพ.ศ.	

2559	 ในดำาเนินงานด้านเลขานุการให้แก่คณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 และคณะ	 โดยกลุ่ม

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร	่สำานกัโฆษก	เปน็กลุม่งานทีท่ำาหนา้ที่ในการผลติขา่วสรปุมติคณะรฐัมนตรี

เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	ww.thaigov.go.th	(ชุดความรู้	เรื่อง	เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อ

การประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล	2554)	นอกจากนี้	ยังมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของสำานักโฆษก	ไดแ้ก่	กลุ่ม

ผลิตสื่อและเทคโนโลยี	ทำาหน้าที่ผลิตสื่อภาพนิ่งและวีดิทัศน์	การแถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรีเผยแพร่

ทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย	 และถ่ายทอดสดการแถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์	 ทั้งในส่วน

ของนายกรัฐมนตรี	 และคณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทยและ
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YouTube	 :	 ไทยคู่ฟ้า	 ทำาเนียบรัฐบาล	 (https://www.youtube.com/c/ไทยคู่ฟ้าทำาเนียบรัฐบาล)

รวมทั้งกลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์	 สำานักโฆษก	 ทำาหน้าที่ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในการขยายผลมติคณะ

รัฐมนตรีที่สำาคัญ	 ๆ	 เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน	์ ได้แก่	 เฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า	 ไลน์@ไทยคู่ฟ้า	 และ

ถา่ยทอดสดการแถลงขา่วของนายกรฐัมนตรภีายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมคณะรฐัมนตรผ่ีานเฟซบุก๊ไทย

คู่ฟ้า	ด้วย	(อิทธิเดช	สุพงษ์,	สัมภาษณ์	4	มิถุนายน	2563)	

	 การนำาเสนอข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาในทุกรัฐบาล	 มีกระบวนการผลิตข่าวมติคณะ

รฐัมนตรทีีม่กีารปฏิบติัเปน็ระบบอยา่งต่อเนื่องถงึปจัจบุนั	โดยการเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตรใีนอดีต

ที่ผ่านมา	หลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงข่าวของคณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีแล้ว	สำานักโฆษก

จะผลิตเอกสารข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 (Press	 Release)	 เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชน	 หน่วยงานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และประชาชนที่สนใจเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง	ในช่วงเย็นของวันที่มีการประชุมคณะ

รัฐมนตรี	 ซ่ึงข่าวมติคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่	 หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น	 รวมถึงมี

การจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์	

(เฉลิมชัย	 จ้อยเจนสินธุ์,	 สัมภาษณ์	 10	มิถุนายน	 2563)	 ต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การสื่อสาร	มีระบบอินเทอร์เน็ต	มีเว็บไซต์รัฐบาลไทย	www.thaigov.go.th	เกิดขึ้น	สำานักโฆษกจึงได้

เผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านทางเว็บไซต์รัฐบาลไทย	รวมทั้งมีการจัดส่งข่าวมติคณะรัฐมนตรีทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 หรืออีเมลให้กับสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	 เป็นหลัก	 โดยในปัจจุบัน

สำานกัโฆษกได้ยกเลกิการสำาเนาเอกสารขา่วมติคณะรฐัมนตรแีลว้	(จินตนา	จ้อยจมุพจน,์	สมัภาษณ์	13	

มิถุนายน	2563)	ซึ่งการสื่อสารข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	เป็นการสื่อสารทางเดียว	

ที่สื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาลทั้งสื่อมวลชนสายการเมืองและสายเศรษฐกิจ	จากสำานักข่าวต่าง	ๆ	

จะเป็นผู้ติดตามคัดเลือกข่าวมติคณะรัฐมนตรีจากสำานักโฆษก	ซึ่งเป็นข่าวทางการของรัฐบาล	 เพื่อนำา

ไปรายงานข่าวให้ประชาชนรับทราบในช่องทางการเผยแพร่ของสื่อมวลชนนั้น	ๆ	

	 สำานักโฆษก	 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เผยแพร่ข่าวมติคณะ

รัฐมนตรีผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	และเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	ดังนั้น	การศึกษา

การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสำานักโฆษก	 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

เกี่ยวกับความต้องการประเด็นเนื้อหาข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	และ

ความต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	 เพื่อนำาข้อค้นพบมา

เปน็แนวทางปรบัปรงุขา่วมติคณะรฐัมนตร	ีใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบ

รฐับาลใหม้ากทีส่ดุ	เพื่อสื่อมวลชนจะได้คัดเลอืกและใช้ประโยชน์ขา่วมติคณะรฐัมนตรท่ีีผลติโดยสำานกั

โฆษก	ไปรายงานข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของสื่อมวลชน	ให้ประชาชนได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี	
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◆ การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ◆

ซ่ึงเป็นประโยชน์กับประชาชน	 รวมทั้งเพื่อให้ผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจข่าวมติคณะ

รัฐมนตรี	ได้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสำานักโฆษก	

วัตถุประสงค์

 1)	เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	

 2)	เพื่อศึกษาความต้องการประเด็นขา่วมติคณะรฐัมนตรขีองสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรฐับาล	

กรอบแนวคิดก�รวิจัย 

กระบวนก�รจัดทำ�ข่�วมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์

รัฐบ�ลไทย

-	 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ผลิตข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

-	 รูปแบบและองค์ประกอบของข่าว	มติคณะรัฐมนตรี			

-	 การคัดเลือกเรื่องเพื่อทำาข่าวและการเขียนข่าวมติคณะรัฐมนตรี

-	 ประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลการวิจัย

-	 การตรวจสอบมติคณะรฐัมนตร	ีและการเผยแพร่ข่าวมติคณะรฐัมนตรี			

คว�มต้องก�รประเด็นข่�วมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชน  

-	 ประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนนำาไปรายงานข่าวเผยแพร่		

-	 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อข่าวมติคณะ

	 รัฐมนตรี

-	 ความต้องการของสื่อมวลชนต่อข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

-	 ความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวมติคณะ

	 รัฐมนตรี

การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวมติ

คณะรัฐมนตรีของสำานักโฆษก

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี





วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

 1. แบบก�รวิจัย	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึก	(In-depth	interview)	

 2. ผู้ ให้ขอ้มูลหลกั	เจ้าหนา้ทีส่ำานกัโฆษกผู้ปฏิบติัหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติขา่วมติ

คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านช่องทางการสื่อสารของรัฐบาล	รวม	4	คน	ได้แก่	

1)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์	2)	นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการพิเศษ	3)	เจ้าพนักงานธุรการ
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◆ วิมลมาส รัตนมณี สุภาภรณ์ ศรีดี กานต์ บุญศิริ ◆

ชำานาญงาน	4)	นักวิชาการสารสนเทศ	(ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์รัฐบาลไทย)	และสื่อมวลชนสายการเมือง

และสายเศรษฐกิจประจำาทำาเนยีบรฐับาล	รวม	11	คน	โดยคัดเลอืกแบบเจาะจงจากสื่อมวลชนประเภท

หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	สำานักข่าว	และเว็บไซต์	

 3. เครื่องมือที่ใช้ ในก�รวิจัย	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 แบบ	

คือ	1.	แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำานักโฆษก	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	1)	กระบวนการผลิตข่าวมติ

คณะรัฐมนตรี	2)	การเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	3)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม	และ	2.	แบบสัมภาษณ์

สื่อมวลชน	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	1)	ประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนนำาไปรายงานข่าว

เผยแพร่	2)	ความพึงพอใจและความตอ้งการของสื่อมวลชนต่อข่าวมตคิณะรัฐมนตรี	3)	ความคดิเห็น

ของสื่อมวลชนต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

 4. ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล	เกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยวิธกีารสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ใหข้อ้มลูหลกั

โดยเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	 และเก็บรวบรวมจากเอกสารภายในของ

สำานักโฆษก	สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ตลอดจนเอกสารภายนอก	สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	ที่เป็น

ข้อมูลเชิงวิชาการ	 เอกสารข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	 และหนังสือท่ี

เกี่ยวข้อง	โดยตีความข้อมูล	เปรียบเทียบข้อมูล	สังเคราะห์ข้อมูล	จัดข้อมูลเรียงตามความสำาคัญของ

ประเด็นเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์	เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป	

 5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	โดยวิธีการสร้างข้อสรุป	

ผลก�รวิจัย 

 1. กระบวนก�รจัดทำ�ข่�วมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์รัฐบ�ลไทย 

	 การวิจัยพบว่า	 กระบวนการที่สำาคัญในการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

รัฐบาลไทยประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	การคัดเลือกเรื่องจากวาระการประชุม	การเขียนข่าว	การ

ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้หาและรปูแบบของมติหลงัการประชุมและหลงัการแถลงขา่ว	และการ

เผยแพร่ข่าว	

	 1)	การคัดเลือกเรื่องจากวาระการประชุม	 เป็นการคัดเลือกเรื่องที่จะนำามาทำาข่าวจากเอกสาร

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	โดยผู้จัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีมีหลักในการคัดเลือกคือ	

	 	 1.1)	เรื่องที่จะคัดแยกไม่นำาไปทำาข่าวเผยแพร่	 ได้แก่	 เรื่องวาระลับที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ของประเทศ	 เรื่องที่ระบุไว้ ในสารบัญระเบียบวาระการประชุมว่า	 “แจกและเก็บเอกสารคืนในห้อง

ประชุม”	เรื่องเกีย่วกบังบประมาณทีร่ะบช้ัุนความลบั	การขึน้ค่าตอบแทนพเิศษของหน่วยงาน	รายงาน

ประจำาปีของหน่วยงาน	กฎหมายที่ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการ
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◆ การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ◆

กฤษฎีกา	 เรื่องที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ	 เห็นชอบ	หรือรับทราบจากคณะรัฐมนตรี	 เนื่องจากมีการถอน

วาระ	หรือเลื่อนวาระออกไปก่อน	เป็นต้น	

	 	 1.2)	เรื่องที่นำามาทำาข่าวเผยแพร่ ได้แก่	 เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง	 ที่

ประชาชนกำาลังให้ความสนใจติดตาม	เช่น	การกำาหนดวันหยุดราชการเพิ่มพิเศษ	มาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชน	 การเยียวยาด้านภัยธรรมชาติและด้านเศรษฐกิจ	 และเป็นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติ	

เห็นชอบ	หรือรับทราบจากคณะรัฐมนตรี	เป็นต้น	โดยจะไม่ได้ทำาข่าวเผยแพร่ในทุกเรื่อง	

	 2)	การเขียนข่าว	 ข่าวมติคณะรัฐมนตรีเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว	 โดยข่าว

หมวดกฎหมาย	 เศรษฐกิจ	 -	 สังคม	 และต่างประเทศ	 มีองค์ประกอบการเขียนข่าว	 คือย่อหน้าแรก

ของข่าวเป็นพาดหัวข่าว	ที่เป็นการขึ้นต้นมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น	โดยไม่มีวรรคนำาหรือโปรย	และ

ย่อหน้าถัดไปคือเนื้อหาข่าว	ส่วนสาระสำาคัญของเรื่อง	โดยจะมีการอ้างถึง	“เรื่องเดิม”	ซึ่งเป็นการให้

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับที่มาของข่าวมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นประกอบในข่าวบางเรื่องเท่านั้น	

ขณะที่ในหมวดขา่วแต่งต้ัง	ประกอบด้วย	พาดหวัขา่วและเนือ้ขา่วรวมไว้ในยอ่หนา้เดียว	โดยไมม่วีรรค

นำาหรือโปรย	 และส่วนเชื่อม	 ซ่ึงเนื้อหาข่าวมติคณะรัฐมนตรีทุกเรื่องใช้ภาษาทางการ	 ตามลักษณะ

การเขียนข่าวของหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาทางการ	

	 3)	การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและรูปแบบของมติหลังการประชุมและหลังการ

แถลงข่าว	 โดยก่อนการเผยแพร่ข่าว	 จะทำาการตรวจสอบความถูกต้องของมติคณะรัฐมนตรีกับผู้

เชี่ยวชาญด้านมติคณะรัฐมนตรี	สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และจากการแถลงข่าวของคณะโฆษก

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร	ีซ่ึงขา่วมติคณะรฐัมนตร	ีเนน้ใหค้วามสำาคัญกบัความถกูต้องของเน้ือหาขา่ว	

มากกว่าความรวดเรว็ในการนำาเสนอขา่ว	เพราะขา่วมติคณะรฐัมนตรนีอกจากจะเผยแพร่ใหส้ื่อมวลชน

และประชาชนไดร้ับทราบแล้ว	ยงัเปน็ขอ้มูลสำาหรับเปน็แนวปฏบิตัใินเบื้องตน้ตามมตคิณะรัฐมนตรีใน

เรื่องต่าง	ๆ 	ใหกั้บหนว่ยงานราชการและหนว่ยงานต่าง	ๆ 	รวมทัง้เปน็ขา่วทางการท่ีสามารถนำาไปอ้างอิงได้	

	 4)	การเผยแพร่ข่าว	 ทำาการเผยแพร่ข่าวด้วยการส่งอีเมลให้กับผู้สื่อข่าว	 และขึ้นเผยแพร่บน

เว็บไซต์รัฐบาลไทยโดยไม่ต้องผ่านผู้ดูแลระบบเว็บไซต์	 (Webmaster)	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำาข่าว

ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการป้อนข้อมูลข่าวในระบบของเว็บไซต์	 โดยผู้ดูแลระบบเว็บไซต์จะตรวจสอบ

การทำางานของระบบ	 ปรับปรุงแก้ ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำางานที่ผิดปกติของระบบ	 และภาพ

รวมการออกแบบเว็บไซต์รัฐบาลไทยเท่านั้น	ซึ่งเมื่อเผยแพร่แล้ว	จะตรวจสอบการได้รับอีเมลข่าวของ

สื่อมวลชน	 และตรวจสอบผลสำาเร็จเฉพาะเชิงเทคนิคด้านการบรรจุขึ้นข้อมูลข่าวขึ้นเว็บไซต์	 จึงเสร็จ

สิ้นกระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรี
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 2. คว�มต้องก�รประเด็นข่�วมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำ�ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

	 การวิจัยพบว่า	ความต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชน	คือ	

	 1)	ประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนนำาไปรายงานข่าวเผยแพร่ 

	 สื่อมวลชนติดตามและต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีผลกระทบกับ

ประชาชนจำานวนมากที่สุด	เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด	ได้แก่	พระราชกำาหนดให้

อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ ไขปัญหา	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผล

กระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 พ.ศ.	 2563	 พระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	มาตรการช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ	การปรบัอัตราภาษ	ีมาตรการช่วยเหลอื

ทางเศรษฐกิจ	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 อุทกภัย	 เรื่องที่ประชาชนกำาลังให้ความสนใจติดตาม	 เรื่องที่

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นขณะนั้น	เรื่องการแก้ ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน	การแต่ง

ตั้งบุคคลในแต่ละตำาแหน่ง	และวาระลับ	

	 2)	ความพึงพอใจและความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

	 	 2.1)	สื่อมวลชนมีความพึงพอใจต่อข่าวมติคณะรัฐมนตรีในหลายประการได้แก่	 ข้อมูล

ประกอบเนือ้หาข่าวครบถ้วน	กรณีการรายงานขา่วสัน้สามารถนำาขอ้มลูขา่วมติคณะรฐัมนตรีไปรายงาน

ขา่วได้อยา่งรวดเรว็	สว่นขา่วทีต้่องทำารายงานขา่วเชิงลกึ	จะต้องนำาขา่วมติคณะรฐัมนตรีไปขยายผลต่อ	

สาระสำาคัญของขา่วมติคณะรฐัมนตรสีามารถสนองตอบการนำาเสนอขา่วได้	ใช้ตรวจสอบความถกูต้อง

ของตัวเลข	ชื่อ	ตำาแหนง่	ในเรื่องการแต่งต้ัง	ช่วยให้ ได้ประเด็นขา่วเพิม่เติมนอกเหนอืจากทีค่ณะโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าว	ช่วยเสริมให้เนื้อหาข่าวที่คณะโฆษกฯ	แถลงมีความชัดเจนขึ้น	

	 	 2.2)	สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจมคีวามเหน็วา่ขา่วมติคณะรฐัมนตรใีนบางเรื่องยงัมขีอ้มลูขา่ว

ที่ไม่ลึกพอ	 จึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารวาระการประชุม	 นำามาประกอบการเขียนข่าวโดย

ละเอียด	 เพื่อให้ข่าวมีนำ้าหนัก	น่าเชื่อถือมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายข่าวเศรษฐกิจ	รวมทั้ง

ทำาให้ข่าวได้รับโอกาสเผยแพร่ในพื้นที่ของสื่อ	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 และจะทำาให้รัฐบาล

มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน	 ขณะที่สื่อมวลชนสายการเมืองต้องการข่าวที่มีเนื้อหากระชับ	 เข้าใจได้ง่าย	 เพื่อ

รายงานข่าวได้รวดเร็ว	เพราะเป้าหมายผู้รับสารข่าวการเมืองคือประชาชน	ชาวบ้านทั่วไป	

	 	 2.3)	สื่อมวลชนมีความเห็นด้วยว่าควรเพิ่มข้อมูลในส่วนของ	 “เรื่องเดิม”	 ไว้ในเนื้อหา

สาระสำาคัญของข่าวมติเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของเรื่องและสร้างสีสันของข่าว	ขณะที่ก็มีสื่อมวลชนที่มี

ความเห็นว่า	 เนื้อหาสาระสำาคัญของข่าวควรนำาเสนอเฉพาะมติท่ีเป็นปัจจุบัน	 ไม่จำาเป็นต้องอ้างอิงมติ

เดิม	 หรือเรื่องเดิม	 หากจะนำามาอ้างอิงก็ควรนำาไปเสริมในช่วงท้ายข่าว	 โดยแยกเน้ือหาให้ชัดเจน	

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงประเด็น	ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	
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	 	 2.4)	สื่อมวลชนให้ความเชื่อถือข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย

โดยเปรียบว่าเป็นแหล่งข่าวหนึ่งที่สามารถอ้างอิงที่มาท่ีไปได้	 รวมท้ังเป็นข้อมูลเชิงเอกสารท่ีมีความ

ละเอียดเป็นทางการ	เชื่อถือได้	

	 3)	ความต้องการของสื่อมวลชนต่อข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

		 	สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรายงานข่าวมติคณะรัฐมนตรีในบางเรื่อง	โดย

จะขอข้อมูลจากสำานักโฆษก	 จากคณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 จากรัฐมนตรี	 และแหล่งข่าว

จากกระทรวงต้นเรื่อง	ซึ่งสื่อมวลชนให้เหตุผลว่า	สื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาลถือว่ามีภาระที่หนัก

เพราะทำาเนียบรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการรวมมติคณะรัฐมนตรีของทุกกระทรวง	 ดังน้ัน	 จึงจำาเป็น

ที่ต้องขวนขวายหาข้อมูลประกอบข่าวอย่างละเอียด	 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์	 และเพื่อสร้าง

ความแตกต่างในการนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชน	

 4)	ความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อช่องทางการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	

	 	 4.1)	สื่อมวลชนมีความเห็นว่า	 การเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	

และการส่งอีเมลข่าว	เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	สามารถนำาข้อมูลข่าว

ไปใช้ ได้ดี	และใช้สืบค้นข่าวย้อนหลังได้ โดยสื่อมวลชนมีความเห็นด้วยว่า	ต้องการได้รับข่าวมติคณะ

รัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์	 ที่มีปัจจัยด้านกระบวนการ

คัดเลือกข่าวเพื่อเผยแพร่ที่ใช้เวลามากกว่าสื่อประเภทอื่น	 ทั้งยังแตกต่างจากสื่อมวลชนประเภท

โทรทัศน์	หรือสื่อออนไลน์	ที่มีพื้นที่ข่าวและเวลาให้รายงานข่าวได้อย่างไม่เป็นข้อจำากัดด้วย	

  4.2)	นอกจากนี	้ปจัจุบนัภายหลงัเสรจ็สิน้การแถลงขา่วมติคณะรฐัมนตร	ีคณะโฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตรจีะเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตรบีางเรื่องในรปูแบบขา่วสัน้	ไปยงัสื่อมวลชนประจำา

ทำาเนียบรัฐบาล	 ผ่านกลุ่มไลน์	 Open	 Chat	 “รังนกกระจอก”	 ที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง

คณะโฆษกประจำาสำานกันายกรฐัมนตร	ีสำานกัโฆษก	กบัสื่อมวลชนประจำาทำาเนยีบรฐับาล	ซ่ึงสื่อมวลชน

มีความพึงพอใจ	 เพราะช่วยอำานวยความสะดวกให้ ไม่ต้องพิมพ์ข่าวเอง	 สามารถรายงานข่าวได้อย่าง

รวดเร็ว	 สื่อมวลชนจึงมีความเห็นว่าควรนำาเสนอข่าวมติคณะรัฐมนตรีในรูปแบบที่สั้นกระชับ	 ให้

สื่อมวลชนสามารถนำาไปใช้นำาเสนอผ่านช่องทางออนไลนอ์ื่น	ๆ ได้อยา่งรวดเรว็	รวมทัง้สำานกัโฆษกควร

เพิม่ช่องทางการเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตรผ่ีานสื่อออนไลน	์เพราะปัจจุบนัประชาชนนิยมรบัขา่วสาร

ผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก	

สรุป อภิปร�ยผล และข้อเสนอแนะ 

 1.	กระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	 สามารถสรุป

กระบวนการจัดทำาข่าวได้ดังนี้	
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	 1)	การคัดเลอืกเรื่องจากวาระการประชุมคณะรฐัมนตร	ีโดยมหีลกัในการคัดเลอืกเรื่องทีจ่ะนำา

มาทำาข่าวเผยแพร่ ที่นำาเสนอข่าวเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง	เป็นเรื่องที่ประชนกำาลังสนใจ

ติดตามขณะนั้น	 ได้แก่	 การประกาศวันหยุดราชการเพิ่มพิเศษ	มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน	

การเยียวยาด้านภัยธรรมชาติ	 และด้านเศรษฐกิจ	 โดยจากผลการวิจัยพบว่า	 ข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่

เผยแพร่ผ่านเว็บไซตร์ัฐบาลไทยนำาเสนอข่าวดา้นเศรษฐกิจ-สังคม	มากที่สุด	โดยเฉพาะเรื่องการแก้ ไข

ปญัหาสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	ซ่ึงอาจเปรยีบได้ว่า	กองบรรณาธกิาร

ขา่วมติคณะรฐัมนตรทีำาหนา้ทีเ่ปน็นายทวารขา่วสารขา่วมติคณะรฐัมนตรขีองสำานกัโฆษก	สอดคลอ้งกบั

เคิร์ท	เลวิน	(Kurt	Lewin,	1947	อ้างถึงในปรมะ	สตะเวทิน,	2546	น.	35-36)	ที่ให้ข้อสังเกตว่า

ขา่วสารมกัจะไหลผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อันประกอบไปด้วยบรเิวณประตูทีซ่ึ่งมกีารปลอ่ยหรอืกักขา่วสาร

ใด	 ๆ	 ตามกฎเกณฑ์ที่ต้ังไว้	 หรือโดยวินิจฉัยของผู้ปิดเปิดประตูสารว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่าน

ไปได้หรือไม่	ผู้ปิดเปิดประตูสารจึงเป็นบุคคลที่ควบคุมการไหลของข่าวสาร	จะเป็นผู้ตัดสินว่าข่าวสาร

อะไรควรจะส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว	 และข่าวสารอะไรควรจะส่งไปช้า	 หรือสิ่งใดควรตัดออกไปทั้งหมด	

บุคคลผู้ทำาหน้าที่ปิดและเปิดประตูข่าวสารน้ีได้แก่ผู้สื่อข่าว	 บรรณาธิการข่าว	 นักวิจารณ์	 ผู้เขียน	

ผู้พิมพ์	ครู	และพ่อแม่	เป็นต้น	และสอดคล้องกับที่พัชนี	เชยจรรยา,	เมตตา	วิวัฒนานุกูล	และถิรนันท์	

อนวัชศิริวงศ์	 (2541,	 น.	 171-172)	 กล่าวว่า	 นายทวารข่าวสารคือ	 บุคคลที่ทำาหน้าที่เป็นคนกลาง

ในช่องทางการสื่อสาร	เป็นผู้ตัดสินใจว่าข่าวสารที่ตนได้รับมานั้นจะส่งไปยังมวลชนหรือไม่	และส่งไป

อย่างไร	บุคคลผู้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	ได้แก่	บรรณาธิการ	หัวหน้าข่าว	นักข่าว	ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณใน

การตัดสินใจเลือกและเสนอข่าวสารไปยังประชาชน	นายทวารข่าวสารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญยิ่ง

ของการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน	เพราะมีหน้าที่สำาคัญในการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตความเป็นไปของ

สภาพแวดล้อมในสังคม	

	 2)	การเขียนข่าว	 ใช้ภาษาทางการ	 มีรูปแบบเฉพาะคือ	 พาดหัวข่าวที่ขึ้นต้นด้วยสาระสำาคัญ

ของมติคณะรัฐมนตรี	ตามด้วยเนื้อหาข่าว	โดยจะมีการอ้างถึงเรื่องเดิมซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่มา

ที่ไปของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น	เปรียบได้กับส่วนเชื่อมของข่าว	อยู่ในบางข่าวเท่านั้น	สอดคล้อง

กับธีระพงษ์	โสดาศรี	(ชุดความรู้เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล,	2554)	ที่ได้

เขียนถึงเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์	ว่า	หน่วยงานสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วย

งานราชการเป็นที่เชื่อถือได้	 โดยภาษาไทยมีระดับภาษา	 5	 ระดับ	 ภาษาพิธีการ	 ภาษาทางการ	 ภาษา

กึง่ทางการ	ภาษาสามญั	และภาษากนัเอง	ฉะนัน้ในการเขยีนขา่วของหน่วยราชการต่าง	ๆ 	ไมเ่ฉพาะสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ควรจะใชภ้าษาพิธีการหรือภาษาทางการเท่านั้น	ส่วนหนังสือพิมพ์	หรือสื่อจะ

นำาไปพาดหัวเป็นภาษากึ่งทางการ	 หรือภาษาสามัญถือเป็นเรื่องของเขา	 และสอดคล้องกับโครงสร้าง

การเขียนขา่วประชาสัมพันธ์	ตามแนวคดิของรุ่งรัตน	์ชยัสำาเร็จ	(2549) มีความคล้ายคลึงกับการเขยีน
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◆ การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ◆

ขา่วทัว่ไป	ทีจ่ะต้องมวีธิกีารนำาเสนอเพื่อใหผู้้อ่านสามารถติดตามเนือ้หาและจับเรื่องราวทีส่ำาคัญได้ตรง

ประเด็น	ประกอบด้วย	4	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ	1.	พาดหัวข่าว	2.	วรรคนำา	3.	ส่วนเชื่อม	4.	เนื้อหาข่าว	

และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์มีการเขียนข่าวในสองรูปแบบ	 คือ	 1.	 การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัว

กลับ	ที่จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นต่าง	ๆ	ที่มีในข่าว	และนำาประเด็นที่มีความสำาคัญมาไว้ตอน

ต้น	ๆ	ของข่าว	ส่วนข้อความอื่น	ๆ	ที่เหลือให้เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อยลดหลั่นกันไป	ส่วนที่

มีความสำาคัญที่สุดคือ	พาดหัวข่าว	และตามด้วยวรรคนำาของข่าว	2.	การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวตั้ง	

ที่กล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อยก่อนแล้วค่อย	ๆ 	ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย	ๆ 	จนถึงประเด็น

สำาคัญของเรื่อง	ขณะทีเ่นือ้หาขา่วมติคณะรฐัมนตรใีช้ภาษาทางการ	ตามลกัษณะการเขยีนขา่วของหนว่ย

งานราชการที่ใช้ภาษาทางการ	ซึ่งหน่วยงานราชการ	และหน่วยงานต่าง	ๆ	สามารถนำาไปใช้อ้างอิงได้	

		 3)	การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและรูปแบบของมติหลังการประชุมและหลังการ

แถลงข่าว	โดยข่าวมติคณะรัฐมนตรีเน้นความถูกต้องมากกว่าความรวดเร็วในการนำาเสนอข่าว	โดยจะ

มีการตรวจสอบความถูกต้องของมติ	 ก่อนท่ีจะเผยแพร่ข่าวข่าวมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นข่าวอย่างเป็น

ทางการของรฐับาล	สอดคลอ้งกบังานวจัิยของเยาวลกัษณ์	โบราณมลู	(2560)	เรื่อง	ปจัจยัต่อการกำาหนด

ประเด็นข่าวกับคุณค่าทางจริยธรรมของการเสนอข่าวช่อง	9	MCOTHD	ในยุคดิจิทัล	โดยสำานักข่าว

ไทย	 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 มีภารกิจประกอบกิจการสื่อสารมวลชน	

ทีมุ่ง่สูก่ารเปน็องค์กรคุณภาพในธรุกิจสื่อสารท่ีเป็นหุน้สว่นกบัสงัคมไทยและกา้วไกลไปด้วยกนั	จึงต้อง

ดำาเนินงานภายใต้นโยบายองค์กรและนโยบายสำานักข่าวไทยที่เน้นความถูกต้อง	เป็นกลาง	น่าเชื่อถือ	

โดยบรรณาธกิารขา่วรายการเช้าชวนคุย	รายการขา่วภาคเทีย่ง	รายการเรื่องพลบคำา่	รายการขา่วภาคคำา่

และรายการคับข่าวครบประเด็น	ทั้ง	5	รายการ	ของสำานักข่าวไทย	ได้ใช้นโยบายของสำานักข่าวไทยที่

เน้นความถูกต้อง	เป็นกลาง	น่าเชื่อถือ	เป็นหลักยึดในการทำางาน	ให้ความสำาคัญกับความถูกต้องของ

ข่าวมากกว่าความเร็วในการนำาเสนอ	

	 4)	การเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	 และการส่งอีเมลข่าวให้กับ

สื่อมวลชน	 ซ่ึงการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านช่องทางการเผยแพร่ของสำานักโฆษกไปยังกลุ่ม

เป้าหมายคือสื่อมวลชน	 ก็เพื่อให้สื่อมวลชนนำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีไปรายงานข่าวผ่านช่องทางการ

เผยแพร่ของสื่อมวลชนอีกต่อหนึ่ง	 เพื่อให้ประชาชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของสื่อมวลชนในแต่ละ

ประเภทของสื่อ	 ได้รับทราบข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนรายงาน	 โดยการถ่ายทอดข่าวมติคณะ

รัฐมนตรีดังกล่าวนี้	 สอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสาร	 2	 จังหวะ	 ที่ค้นพบโดย	 Paul	 F.	 Lazarsfeld	

และคณะ	 (Larzarsfeld,	 Berelson	 &	 Gaudet,	 1948)	 ซ่ึงมีจุดเด่นของทฤษฎีคือมนุษย์มิได้อยู่

โดดเดี่ยวในสังคม	แต่มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในลักษณะเป็นกลุ่มปฐมภูมิ	คือความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลเป็นกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในสังคมก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายในการสื่อสารมวลชน	 ซึ่งมีหน้าที่เป็น
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◆ วิมลมาส รัตนมณี สุภาภรณ์ ศรีดี กานต์ บุญศิริ ◆

ช่องทางการถ่ายทอดขา่วสารเขา้ในสงัคม	และเปน็แหลง่ของอิทธพิลกลุม่หรอือิทธพิลบุคคลท่ีมผีลต่อ

ความคิดและการกระทำาของสมาชิกในสงัคม	แนวคิดนีม้คีวามเชื่อวา่ขา่วสารทีถ่กูสง่ออกไปจากองค์กร

สื่อมวลชนหรือผู้ส่งสาร	ไม่ได้ ไปถึงผู้รับสารโดยตรงเสมอไป	ในบางครั้งข่าวสารไปถึงผู้รับในลักษณะ

การสง่ต่อกนัเปน็สองทอด	คือ	ลำาดับแรก	ขา่วสารจะไปถงึผู้นำาความคิดบางคนในชุมชนกอ่น	จากน้ันจงึ

ถกูถา่ยทอดไปยังบคุคลอื่นในกลุม่	โดยผู้นำาความคิดเปน็เพยีงสมาชิกคนหนึง่ในกลุม่สงัคมหรอืชุมชน	

ผู้นำาความคิดจะเป็นผู้นำาข่าวสารให้เป็นไปตามแนวคิดของตน	 และในขณะเดียวกันบุคคลที่ได้ฟัง

สว่นใหญ่มกัจะเปน็บคุคลทีถ่กูจูงใจได้ง่าย	ดังน้ัน	ขา่วสารจากสื่อมวลชนจึงไมม่อิีทธพิลโดยตรงต่อผู้รบั

สารสว่นใหญ่	อยา่งไรกต็ามการเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตร	ีมกีารตรวจสอบผลสำาเรจ็ของการเผยแพร่

เฉพาะในเชิงเทคนิค	คือตรวจสอบการได้รับอีเมลข่าวของสื่อมวลชน	และตรวจทานการแสดงผลของ

ข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่หน้าเว็บไซต์รัฐบาลไทย	เท่านั้น	โดยไม่ได้มีการติดตามประเมินผลการเผยแพร่

ขา่วมติคณะรฐัมนตรขีองสื่อมวลชน	อีกทัง้ท่ีหนา้เวบ็ไซต์รฐับาลไทยไมม่ช่ีองทางใหแ้สดงความคิดเหน็/

ขอ้เสนอแนะ	จงึอาจกลา่วได้ว่าไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการเผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธข์ององค์กรทีต้่อง

มีการติดตามประเมินผลข่าวที่เผยแพร่	

	 2.	ความต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	

	 การวิจัยพบว่า	 สื่อมวลชนมีความต้องการประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 และมีความคิดเห็น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวมติคณะรัฐมนตรี	ดังนี้	

	 1)	สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจจะตดิตามคดัเลือกข่าวมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีผลกระทบกับ

ประชาชนจำานวนมากที่สุด	โดยจะติดตามข่าวมติทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเป็น

หลัก	 เน้นเรื่องที่สังคมกำาลังเฝ้าติดตาม	 เน้นมติที่มีผลต่อบุคคลจำานวนมาก	 ขณะที่สื่อมวลชนสาย

การเมืองติดตามข่าวมติในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนมากที่สุด	 เน้นเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิต

ประจำาวัน	 เรื่องที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียที่ประชาชนควรจะรับทราบ	 เรื่องที่ประชาชนกำาลังสนใจ

ติดตามสถานการณ์ขณะนั้น	 เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ปรับตัวเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น	 ซ่ึงการที่

สื่อมวลชนติดตามประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำาไปรายงานข่าวตามแนวทางของสื่อมวลชนน้ี	

สอดคล้องกับทฤษฎีผู้ปิดเปิดประตูข่าวสารที่เคิร์ท	 เลวิน	 (Kurt	 Lewin,	 1947	 อ้างถึงใน	 ปรมะ	

สตะเวทนิ,	2546	น.	35-36)	ใหข้อ้สงัเกตวา่ขา่วสารมกัจะไหลผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อันประกอบไปด้วย

บริเวณประตูที่ซึ่งมีการปล่อยหรือกักข่าวสารใด	ๆ 	ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้	หรือโดยวินิจฉัยของผู้ปิดเปิด

ประตูสารว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปได้หรือไม่	 ผู้ปิดเปิดประตูสารจึงเป็นบุคคลที่ควบคุม

การไหลของข่าวสาร	 จะเป็นผู้ตัดสินว่าข่าวสารอะไรควรจะส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว	 และข่าวสารอะไร

ควรจะส่งไปช้า	 หรือสิ่งใดควรตัดออกไปท้ังหมด	 บุคคลผู้ทำาหน้าที่ปิดและเปิดประตูข่าวสารนี้ได้แก่

ผู้สื่อข่าว	บรรณาธิการข่าว	นักวิจารณ์	ผู้เขียน	ผู้พิมพ์	ครู	และพ่อแม่	เป็นต้น	และ	สอดคล้องกับที่
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◆ การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ◆

พัชนี	 เชยจรรยา	 เมตตา	 วิวัฒนานุกูล	 และถิรนันท์	 อนวัชศิริวงศ์	 (2541,	 น.	 171-172)	 กล่าวว่า	

นายทวารข่าวสารคือ	 บุคคลที่ทำาหน้าที่เป็นคนกลางในช่องทางการสื่อสาร	 เป็นผู้ตัดสินใจว่าข่าวสาร

ที่ตนได้รับมานั้นจะส่งไปยังมวลชนหรือไม่	 และส่งไปอย่างไร	 บุคคลผู้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	 ได้แก่	

บรรณาธิการ	หัวหน้าข่าว	นักข่าว	ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกและเสนอข่าวสารไปยัง

ประชาชน	 นายทวารข่าวสารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญย่ิงของการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน	 เพราะ

มีหน้าที่สำาคัญในการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตความเป็นไปของสภาพแวดล้อมในสังคม	 รวมทั้งการ

ติดตามประเด็นขาวมติคณะรัฐมนตรีของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	 ยังสอดคลองกับผล

การศึกษาของนวรตัน	์รามสตูร	(2557)	ทีศึ่กษาเรื่อง	การเปิดรบัและความต้องการขา่วสารด้านนโยบาย

การศึกษาของบุคลากร	 จากเว็บไซต์ข่าวสำานักงานรัฐมนตรี	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พบว่า	 บุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 มีความต้องการข่าวสารนโยบายการศึกษาจากเว็บไซต์ข่าว

สำานักงานรัฐมนตรี	กระทรวงศึกษาธิการ	ในด้านมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษามากที่สุด	

 2) สื่อมวลชนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อขา่วมติคณะรฐัมนตรใีนหลายด้าน	ทัง้การทีม่ขีอ้มลู

ประกอบเนือ้หาขา่วอย่างครบถ้วน	สามารถนำาขอ้มลูขา่วมติคณะรฐัมนตรีไปรายงานขา่วได้อยา่งรวดเรว็	

สาระสำาคัญของเนื้อหาข่าวมติคณะรัฐมนตรีสามารถสนองตอบการนำาเสนอข่าวได้	มีรายละเอียดครบ

ถ้วนตามที่ต้องการ	 ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข	ชื่อ	และตำาแหน่งในมติเรื่องการ

แต่งตั้ง	ทำาให้ข่าวมีความสมบูรณ์	ช่วยให้ ได้ประเด็นข่าวมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่อง

ที่คณะโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าว	 ช่วยเสริมเน้ือหาข่าวมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่

คณะโฆษกฯ	 แถลงข่าว	 รวมทั้งสื่อมวลชนให้ความเชื่อถือข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสำานักโฆษก	 ที่มี

รายละเอียดเป็นทางการ	 และเป็นแหล่งข่าวที่สามารถอ้างอิงได้	 ดังนั้น	 กล่าวได้ว่าสื่อมวลชนมีความ

พงึพอใจข่าวมติคณะรฐัมนตรขีองสำานกัโฆษก	สื่อมวลชนจึงเลอืกใช้ประโยชนจ์ากขา่วมติคณะรฐัมนตรี

ของสำานักโฆษกเพื่อนำาไปรายงานข่าวต่อสาธารณชน	ซึ่งการที่สื่อมวลชนจะเลือกใช้ประโยชน์จากข่าว

ใดนั้น	 ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความต้องการในการใช้ประโยชน์ของสื่อมวลชน	 สอดคล้องกับ

ทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ	 (The	Uses	and	Gratifications	Theory)	 (พีระ	

จิรโสภณ,	 2546)	 ที่ให้ความสำาคัญที่ผู้รับสารในการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทสื่อ	 และเน้ือหาที่ตอบ

สนองความต้องการของแต่ละบุคคล	 โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตัวเองเป็นหลัก	 ซ่ึงการ

ตัดสนิใจเลอืกรบัสื่อนัน้ผู้รบัสารจะพจิารณาในแง่ทีว่่า	คนต้องการอะไร	จากสื่อใด	สารประเภทไหน	และ

สารนั้นตอบสนองความต้องการของตนอย่างไร	สอดคล้องกับสุรพงษ์	โสธนะเสถียร	(2553,	น.	114)	

ที่กล่าวว่า	 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจน้ัน	 เป็นแนวคิดทางด้านการสื่อสารในแง่ที่ผู้รับสารคือ

ตัวจักรที่จะตัดสินใจ	โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเป็นหลัก	การศึกษาตามแนวคิดนี้เป็นการ

ศึกษาทีเ่นน้ผู้รบัสาร	(Media	Consumer)	เปน็จุดเริม่ต้น	โดยศึกษาว่าผู้รบัสารน้ันมกีระบวนการอยา่งไร

่ คล้อง
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ในการเลือกเปิดสื่อหนึ่ง	ๆ	กระบวนการดังกล่าว	หมายถึง	พฤติกรรมการสื่อสาร	(Communication	

Behavior)	ที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับสาร	

	 ทัง้นี	้สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจมคีวามต้องการขอ้มลูประกอบขา่วเพิม่เติมจากเอกสารวาระการ

ประชุมคณะรฐัมนตรเีพื่อมาประกอบการเขยีนขา่ว	เพราะเปน็ธรรมชาติของขา่วเศรษฐกจิทีต้่องมขีอ้มลู

ด้านตัวเลขประกอบข่าวอย่างละเอียด	เนื่องจากเป้าหมายผู้รับสารของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคือนักธุรกิจ	

นกัลงทนุทีต้่องการขอ้มลูขา่วอยา่งละเอียด	ซ่ึงสื่อมวลชนมองวา่ขอ้มลูประกอบขา่วจะทำาใหข้า่วมคีวาม

น่าเชื่อถือและสมบูรณ์มากขึ้น	ทำาให้ข่าวนั้นได้รับโอกาสเผยแพร่ในพื้นที่ของสื่อและเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน	ซ่ึงจะเปน็ผลงานของรฐับาลทำาใหร้ฐับาลมภีาพลกัษณ์ทีดี่ขึน้	รวมทัง้มสีื่อมวลชนต้องการให้

เพิ่มข้อมูลในส่วนของ	 “เรื่องเดิม”	ของมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นไว้ ในข่าวมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้าง

สสีนัของขา่ว	ซ่ึงความต้องการดังกลา่วของสื่อมวลชน	เป็นความต้องการเพื่อทำาใหเ้น้ือหาขา่วมติคณะ

รัฐมนตรีที่สื่อมวลชนนำาไปรายงานมีความน่าสนใจ	 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร

เป้าหมาย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชารี	 ภควัตชัย	 (2558)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 การผลิตและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารในยุคความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ พบว่า	การผลิตและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์	 ประชาชนผู้รับข่าวสารและผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์	 มี

ความเห็นตรงกัน	ต้องการให้กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความน่าสนใจให้

มากขึน้	เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนผู้รบัขา่วสารจากเกณฑด้์านเนือ้หา	ด้านรปูแบบการนำาเสนอ	

และด้านสื่อที่เป็นช่องทางการเผยแพร่	

	 3)	สื่อมวลชนมีความพึงพอใจให้ความเชื่อมั่นกับช่องทางการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรี

ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทยและการส่งอีเมลข่าว	เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก	รวดเร็ว	สามารถ

นำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีที่มีข้อมูลจำานวนมากไปใช้ประโยชน์ ได้ทันที	 และสามารถใช้สืบค้นข่าวย้อน

หลังได้	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	อุษา	แก้วแดง	(2558)	ที่ศึกษาเรื่อง	การเปิดรับสื่อ	และความ

พึงพอใจต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล	ปตท.	ระยอง	แล้วพบว่า	ในการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจ

ต่อข่าวสารของสโมสรฟุตบอล	ปตท.	ระยอง	สื่ออินเทอร์เน็ต	เป็นสื่อที่เปิดรับง่าย	มีค่าใช้จ่ายตำ่าที่สุด	

และเปน็สื่อทีถ่่ายทอดขา่วสารการประชาสมัพนัธ์ไปสูค่นจำานวนมากได้ในเวลาเดียวกนั	หรอืใกลเ้คียง

กันอย่างรวดเร็ว	

	 4)	สื่อมวลชนพงึพอใจต่อการรบัขา่วมติคณะรฐัมนตรใีนรปูแบบขา่วสัน้จากคณะโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี	 ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม	 Open	 Chat	 “รังนกกระจอก”	 ซ่ึงสื่อมวลชนมีความ

พึงพอใจ	เพราะสามารถช่วยอำานวยความสะดวกในการทำางานให้สื่อมวลชนไม่ต้องพิมพ์ข่าวเอง	ทั้งนี้	

ข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 ไม่ได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม	 “รังนกกระจอก”	 ดังกล่าว	 คง

เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	และการส่งอีเมลข่าวให้กับสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	



33
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เท่านั้น	 โดยการส่งข่าวผ่านช่องทางไลน์	จะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในการนำาข่าวไป

รายงานต่อสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว	 เพราะในปัจจุบันประชาชนรับข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์

มากขึ้น	 ดังนั้น	 ข่าวมติคณะรัฐมนตรีจึงควรมีการเผยแพร่ให้ครอบคลุมช่องทางสื่อออนไลน์	 เพื่อให้

เผยแพร่ไปในวงกว้างยิง่ขึน้และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเรว็	สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียว

กับผลการวิจัยของอนงค์วดี	จีระบุตร	(2556)	ที่ทำาการศึกษาเรื่อง	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน

วิจยัของสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ	แลว้พบวา่	ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลงานวจัิย

ของนักวิจัยให้ครอบคลุมทุกสื่อ	เช่น	การนำาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ	การจัดทำาแผ่นพับ	การจัด

ทำาวดิีทศันเ์ผยแพรผ่ลการวจัิย	การจัดทำาหนงัสอืคู่มอื	การประชาสมัพนัธผ่์านสื่อโทรทศัน	์สื่อวทิยุ	สื่อ

สิ่งพิมพ์	สื่ออินเทอร์เน็ต	และสื่อออนไลน์	ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนมากในปัจจุบัน	เนื่องจาก

ผลการวิจัยมีความหลากหลาย	โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลผลการวิจัย	กลุ่มเป้าหมาย	และช่องทางการ

สื่อสารเพื่อความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการประชาสัมพันธ์	 ซ่ึงจะทำาให้มีการประชาสัมพันธ์

ผลการวิจัยมากขึ้น	เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง	

ข้อเสนอแนะ 

 การสื่อสารเพื่อการเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตร	ีทำาใหป้ระชาชนได้รบัทราบมติคณะรฐัมนตรี

ที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อประชาชนในวงกว้าง	 ซ่ึงสื่อมวลชนให้ความสำาคัญติดตามใช้ประโยชน์

จากข่าวมติคณะรัฐมนตรี	 และนำาข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสำานักโฆษกไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน

ช่องทางของสื่อมวลชนในทกุครัง้ทีม่กีารประชุมคณะรฐัมนตร	ีซ่ึงฝ่ายขา้ราชการการเมอืง	คือคณะโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	ควรมีความเข้าใจความต้องการของสื่อมวลชนประจำาทำาเนียบรัฐบาล	โดย

เฉพาะสื่อมวลชนสายเศรษฐกจิทีต้่องการขอ้มลูดิบจากเอกสารการประชุมเพื่อนำาไปรายงานขา่วเชิงลกึ	

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชนได้รับทราบ	 ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของรฐับาลในการทำางานขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม	และการพฒันาประเทศ	นอกจากนี	้

ในกระบวนการจัดทำาข่าวมติคณะรัฐมนตรี	มีการตรวจสอบผลการเผยแพร่เฉพาะในเชิงเทคนิคเท่านั้น	

ไม่ได้มกีารติดตามประเมนิผลขา่วทีส่ื่อมวลชนนำาไปรายงานขา่วผ่านช่องทางของสื่อมวลชนแต่อยา่งใด	

ดังนัน้	จงึควรมกีารติดตามประเมนิผลการเผยแพร	่ซ่ึงจะเปน็ตัวช้ีวดัการเผยแพรข่า่วมติคณะรฐัมนตรี

ของสำานักโฆษก	 และเว็บไซต์รัฐบาลไทยควรมีช่องทางให้ผู้อ่านข่าวมติคณะรัฐมนตรีได้แสดงความ

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	 เช่น	 มีปุ่มให้กดแชร์หน้าข่าวมติคณะรัฐมนตรีจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยไปยังสื่อ

ออนไลน์	เช่น	เฟซบุ๊ก	ไลน์	เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของผู้ที่สนใจติดตามข่าวมติคณะรัฐมนตรี	รวมทั้ง

ควรมีการนำาเสนอข่าวมติคณะรัฐมนตรีในรูปแบบที่สั้นกระชับ	 เพื่อให้สื่อมวลชนนำาไปเสนอผ่านช่อง

ทางออนไลน์อื่น	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็ว	 และควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีผ่านช่อง

ทางออนไลน์ด้วย	
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