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ปี 2563 สือ่รว่มสรา้ง Informed Citizen
ผ่านพืน้ทีก่ารเรยีนรูท้กุชอ่งทางของไทยพบีเีอส

เป้าประสงค ์
(Purpose)

ยทุธศาสตร ์
(Strategy)

แตกตา่ง ย ัง่ยนื

1. เขา้ถงึผูร้บัสาร/ผูร้ว่ม
สือ่สารหลากหลายทัว่ถงึดว้ย

สารประโยชนท์ีแ่ตกตา่ง

2. สรา้งสรรคส์งัคมแห่งการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ

3. สรา้งคณุคา่และความ
ยัง่ยนืดว้ยหุน้ส่วน

ทางสงัคม

4. พฒันา ส.ส.ท. ใหเ้ป็น
Trusted Brand ในใจ

ประชาชน

ประเด็น
ยทุธศาสตร ์
(Strategic 

Issue)
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Corporate
KPI 63 KPI 2 มชีอ่งทางที่

หลากหลายและมเีนือ้หาที่
มคีณุภาพเป็นทีย่อมรบั
• ชอ่งทางหลากหลาย

ครอบคลุมผูร้บัสารทกุ
ประเภท 

• เขา้ถงึผูร้บัสารจาํนวนมาก 
• เนือ้หาทีม่คีณุภาพ แตกตา่ง 

หลากหลาย เป็นทีย่อมรบั

KPI 3 ความพงึพอใจใน
กระบวนการสรา้งการ
เรยีนรูแ้ละ ประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากเนือ้หาและ
กจิกรรม
• เนือ้หาสรา้งการเรยีนรู ้
• กจิกรรมสรา้งการเรยีนรู ้
• Major campaign

KPI 4 ความสาํเรจ็ใน
การทํางานรว่มกบัภาคี
หุน้สว่น 
• เนือ้หาทีผ่ลติรว่ม
• กจิกรรมทีร่ว่มขบัเคลือ่น

KPI 5 ความสาํเรจ็ของ
กระบวนการสรา้งความเป็น 
TRUSTED BRAND
• ความถกูตอ้งของเนือ้หา/
• การเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน
• ลดคา่ใชจ้า่ย เพิม่รายได ้
• ประสทิธภิาพ
• ขบัเคลือ่นดว้ยขอ้มูล
• โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
• ความสาํเรจ็ของแผน HR

KPI 1 การทําหน้าทีส่ือ่สาธารณะของไทยพบีเีอส (ความพงึพอใจ / รางวลัองคก์รและบคุคล)



KPI 2 มชีอ่งทางที่
หลากหลายและมี
เนือ้หาทีม่คุีณภาพ
เป็นทีย่อมรบั

KPI 3 ความพงึพอใจใน
กระบวนการสรา้งการ

เรยีนรูแ้ละ ประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากเนือ้หาและ

กจิกรรม 

KPI 4 ความสําเรจ็
ในการทํางาน

รว่มกบัภาคหุีน้สว่น 

KPI 5 ความสําเรจ็
ของกระบวนการ
สรา้งความเป็น 
TRUSTED BRAND

KPI 1 การทําหน้าทีส่ือ่
สาธารณะของไทยพบีเีอส 2.50

3.56 4.50

4.00 4.80

15%

30% 15%

15%25%

3.84
76.76%

ผลสรุปของผลการดาํเนินงานตาม 
KPI 2563
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41.1 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของประชาชนทีย่อมรบั
ไทยพบีเีอสในการทําหน้าทีส่ือ่สาธารณะ อยู่
ในเกณฑด์ ี(3.51-4.50 คะแนน)
Quality Rating  N= 7149 
20 Activities Satisfaction N= 5021

1.2ไดร้บัรางวลัดา้นองคก์ร บคุลากร รวมกนัทกุ
ประเภทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (จากฐานปี 2562)

4

1

4.28

9 รางวลั
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2563 คะแนนทีไ่ด ้2.50 เปรยีบเทยีบกบั 2562 (4.5)
หมายเหต ุ
จากสถานการณC์OVID 19 ไม่สามารถทําตามเป้าหมายไดเ้น่ืองจากมกีารเลือ่นหรอืยกเลกิการจดังาน 
การมอบรางวลัในปี 63 จํานวนมาก

KPI 1 สงัคมยอมรบับทบาทในการทําหน้าทีส่ือ่สาธารณะของไทยพบีเีอส 



2.1.1 คา่เฉลีย่ความสําเรจ็ในการพฒันาการ
ชอ่งทางของตนเอง (Own Media)2.1 มชีอ่งทางหลากหลาย

ทีส่ามารถครอบคลุมผูร้บั
สารทุกประเภท (5%)

2.1.2 จาํนวนช ัว่โมงทีใ่หบ้รกิารผูพ้กิารทุก
ประเภทที ่กสทช. กาํหนด เพิม่ขึน้จากปีที่
ผ่านมาไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20

2.1.3 จาํนวนช ัว่โมงทีใ่หบ้รกิารผูพ้กิารใน
ชอ่งทางหรอืรูปแบบอืน่ๆ เพิม่ขึน้จากปีที่
ผ่านมาไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10

Thai PBS KIDS
The Active
Decode
Citizen Plus
ALTV

Live Captioning

+20%

5

5

4

+94.78%

5

KPI 2 มชีอ่งทางทีห่ลากหลายและมเีนือ้หาทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบั

Presenter
Presentation Notes
ทั่วถึง หลากหลายคนพิการ    จำนวนชม. ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละประเภท  //  AD  CC    (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา)ช่องทางที่เข้าถึงสะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น   (จำนวนรายการที่ผลิตเพื่อผู้พิการ) วัด brand ย่อย   วัดกระบวนการ   วัตถุประสงค์คืออะไร  product กลุ่มเป้าหมาย คือใคร    เนื้อหา หลากหลาย  หรือไม่   



2.2.1 จาํนวนผูช้มเฉลีย่/นาท ีของชอ่งหมายเลข 3
ประจาํปี  2563 ไม่นอ้ยกว่า 92,001 คน/นาที

2.2 การเขา้ถงึผูร้บัสาร
จาํนวนมาก  (5%)

2.2.2 คา่เฉลีย่การรบัชม/การมสี่วนรว่มบนชอ่งทาง
ออนไลนเ์พิม่ขึน้จากฐานเดมิปี 2562
(Website / OTT) เพิม่ขึน้

2.2.3 คา่เฉลีย่การรบัชม/การมสี่วนรว่มบนพืน้ที ่
Social Media ส.ส.ท.เพิม่ขึน้จากฐานเดมิปี 2562  
(FB / LINE /  YouTube/Twitter)

ผูช้มเฉลีย่ 
65000 คน/นาที

+3.88%

2

4

3

-2.92%

2.3 เนือ้หาทีม่คุีณภาพ
เป็นทีย่อมรบั (20%)

2.3.1 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจในเนือ้หาข่าว รายการ  
Quality R 11 รายการขา่ว N=4593
Quality R 23 รายการ N= 5655 ALTV   N= 513

2.3.2 จาํนวนรางวลัทีไ่ดร้บัจากประเภทเนือ้หา รวมทกุ
ประเภทรางวลัเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20% (ฐาน 
2562 จาํนวนรวม 23 รางวลั)

3.98
62=4.00

21 รางวลั

4

2
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KPI 2 มชีอ่งทางทีห่ลากหลายและมเีนือ้หาทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรบั

2563 คะแนนทีไ่ด ้3.56    เปรยีบเทยีบกบั 2562 (4 )
หมายเหตุ  แยกการวดั Own Media และ Social Media เพือ่ใหก้ารพฒันามคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้
จาํนวนรางวลัลดลงเน่ืองจากหน่วยงาน/สถาบนัทีม่อบรางวลัเลือ่นหรอืยกเลกิการมอบรางวลัปี 63
มวีธิกีารเกบ็ขอ้มูลทีร่ดักมุขึน้ เพิม่จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม



3.1 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจตอ่เนือ้หาทีส่รา้งการ
เรยีนรู ้และประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากเนือ้หาสือ่ ไม่นอ้ย
กว่า 4.51
Quality R  N=4101+4992  (4.09/3.84/)
ALTV N=507 (4.39) เด็ก N= 513 (4.44)

4

54.66

3.2 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจในกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากกจิกรรมไม่
นอ้ยกว่า 4.51 (ระดบัของการนําขอ้มูล เนือ้หา
จากกจิกรรมไปใชป้ระโยชน ์: ความรู ้
(Knowledge)/ ทศันคต ิ(Attitude)/
พฤตกิรรม (Practice) เก็บจากกจิกรรม on 
ground N= 4781

4.00
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2563 คะแนนทีไ่ด ้4.5    เปรยีบเทยีบกบั 2562 (4 )
หมายเหตุ 
จาํนวนผูต้อบมากขึน้ โดยแยกเป็น ความพงึพอใจทีไ่ดจ้ากเนือ้หาสือ่ และ เนือ้หากจิกรรม 
เพือ่ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้

KPI 3 ความพงึพอใจในกระบวนการสรา้งการเรยีนรูแ้ละ ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
จากเนือ้หาและกจิกรรม 



4.1.1 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของเครอืขา่ย /หุน้ส่วนทางสงัคมทีร่ว่ม
สรา้งสรรคเ์นือ้หา, รว่มขบัเคลือ่นประเด็นทีส่อดคลอ้งกบั Corporate 
Agenda หรอืวาระรณรงค ์ไม่นอ้ยกว่า 4.51

4.1.2 จาํนวนรายการจากความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย (Co-
Creation) เพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

4.1.3 จาํนวนนักสือ่สาธารณะเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10

4.2.1 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของเครอืขา่ย /หุน้ส่วนทางสงัคมทีร่ว่ม
สรา้งสรรคก์จิกรรมทีส่อดคลอ้งกบั Corporate Agenda หรอืวาระ
รณรงค ์ไม่นอ้ยกว่า 4.51

4.1 ดา้นเนือ้หา

4.2 ดา้นกจิกรรม

4.2.2 จาํนวนภาคหุีน้ส่วนทีร่ว่มสรา้งสรรคผ์ลงานกบัสือ่สาธารณะมี
ความหลากหลาย ทัง้จาํนวนและประเภทมากขึน้รอ้ยละ 20

+26.10% 5
4.41 4

+40% 5
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KPI 4 การสรา้งความมัน่คงและย ัง่ยนืดว้ยหุน้สว่นทางสงัคม

4.63

+30%

5
5

2563 คะแนนทีไ่ด ้4.80   เปรยีบเทยีบกบั 2562 (4 )
หมายเหตุ  
มกีารเพิม่ตวัชีว้ดัใหล้ะเอยีดมากขึน้ 

Presenter
Presentation Notes
จำนวนเครือข่ายที่เพิ่ม - กำหนดนโยบาย   - ผลิตเนื้อหา // แลกเปลี่ยนเนื้อหา  ทำกิจกรรมร่วมการขับเคลื่อนสังคม BU on groundวัดจำนวนเครือข่าย  // วัดความสำเร็จ  จำนวนรายการที่ผลิต // มูลค่า // Impact ของการผลิตร่วม



5.1.1 ความผดิพลาดทางเทคนิคและจรยิธรรม
ลดลงไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 เทยีบกบัปี 2562 1

5.1.กระบวนการ
ทํางานทีม่คีุณภาพ

5.1.2 ความสําเรจ็ของกระบวนการลดการ
ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่บนชอ่งทางออนไลนไ์ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 

5.1.3 คณุภาพการใหบ้รกิารโครงข่ายทวีี
ดจิทิลัเป็นไปตามขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร 
Service Level Agreement (SLA) ไม่ตํา่
กวา่รอ้ยละ 99.98/ปี 
5.1.4 ผลสําเรจ็ของการเป็นองคก์รทีม่คีวาม
โปรง่ใสตามมาตรฐาน ปปช. (ITA) ไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 90  
5.1.5 รอ้ยละความสําเรจ็ของการบรหิาร
โครงการและงบประมาณปี 2563 ไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 90  

5.1.6 ความพงึพอใจของการใหบ้รกิารและ
การทํางานรว่มกนัของสํานักทีส่นับสนุน

2

5

4

5

4

3.50

+ 20.60%

+ 19.80%

99.98%

86.33%

96.00%

3.98

9

KPI 5 กระบวนการสรา้ง TRUSTED BRAND



5.2. การขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยขอ้มูล
การขบัเคลือ่นตามแผนแม่บท IT
(IT Infrastructure +Database)

5.3.คุณคา่และความย ัง่ยนื
ความสาํเรจ็ของกลไกในการเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมในการตดิตามเร ือ่ง
หรอืนําไปสูก่ารแกไ้ข = 5
ความสาํเรจ็ของการมแีผนหรอืกระบวนการหารายไดต้ามแผนไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 = 4

5.4. ความสําเรจ็ของการดาํเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรมนุษย ์
ผลสาํเรจ็ของการปรบัโครงสรา้งและบรหิารอตัรากาํลงั = 3
ผลสาํเรจ็ของการพฒันาบุคคลากร = 5
ผลสาํเรจ็ของการสรา้งความผูกพนัองคก์รฯ = 4

4

4.50

4
คา่เฉลีย่

ความสาํเรจ็
4.50

3/5/4

5/4
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KPI 5 กระบวนการสรา้ง TRUSTED BRAND

2563 คะแนนทีไ่ด ้4   เปรยีบเทยีบกบั 2562 (4 )
หมายเหตุ 
มกีารเพิม่ตวัชีว้ดัใหล้ะเอยีดมากขึน้ ตาม Function งาน



COVID 19 ส่งผลตอ่การจดังานประกวดและใหร้างวลัทัง้ในและ
ตา่งประเทศ/ การแยก Own media ออกจาก Social media ทาํให ้
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างตรงจดุตอ่ไป

เพิม่ตวัชีว้ดัลงรายละเอยีดแบบ functional เพือ่นําผลไปพฒันา
กระบวนการสรา้ง trusted brand อย่างแทจ้รงิ

เนน้การเรยีนรู ้และประโยชนท์ีม่อบใหก้บัสาธารณะ
ปรบัปรงุวธิกีารเก็บขอ้มูลทีร่อบดา้นและกวา้งขวางมากขึน้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่
สะทอ้นความเป็นจรงิใหม้ากทีสุ่ด เพือ่นําไปพฒันาอย่างตอ่เน่ือง
ALTV ทาํใหภ้าพการทาํหนา้ทีเ่พือ่การเรยีนรูข้องสงัคมคมชดัมากขึน้

พฒันาตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นการทาํงานกบัภาคเีครอืขา่ยหลากหลายมติ ิทัง้ การ
รว่มผลติเนือ้หา การรว่มขบัเคลือ่นผลกัดนัวาระ การสรา้งนักสือ่สารสาธารณะ 
รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมตอ่ยอดเนือ้หาตา่งๆ 11



• งานภาคสีมัพนัธท์ําไดเ้กนิกวา่
เป้าหมาย ขณะนีก้าํลงัพฒันา 
Partnership database ข ัน้ตอ่ไป
คอืใหทุ้กทมีบนัทกึอย่างเป็นระบบ ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ให ้
สามารถนํามาวางแผนกลยุทธภ์าคี
สมัพนัธไ์ดอ้ย่างแม่นยํา และ
เหมาะสม

• วางแผนการพฒันา own media 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท ัง้ในแง่  
BRANDINGเนือ้หา และผูร้บัสาร
เป้าหมาย ซึง่จะสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร ์Audience First

• ศกึษาการวดัผลทีม่ปีระสทิธภิาพ
สะทอ้นขอ้เท็จจรงิของการเขา้ถงึ
ของผูช้มทีเ่ป็น multi-platform

• ควรพจิารณาปรบัเกณฑก์ารใช้
ตวัชีว้ดัประเภทรางวลั เพราะมี
ขอ้จาํกดัทีข่ึน้อยู่กบัปัจจยัภายนอก
คอ่นขา้งมาก

• บทบาทการทําหน้าทีค่วามเป็นสือ่
สาธารณะทําไดใ้นระดบัดี โดยคา่
คะแนนตา่งกนัจากการเกบ็ตา่งรูปแบบ
กนั หากนํามาศกึษาคนดูและไม่ดูทีถู่ก
สาํรวจจาก national survey และคน
รว่มกจิกรรม น่าจะสามารถออกแบบ
การสือ่สารไดอ้กีมติหิน่ึง

• การทําหน้าทีใ่นการเขา้ถงึกลุม่คน
เปราะบาง โดยเฉพาะในกลุ่มคน
พกิารทําไดค้อ่นขา้งโดดเดน่ ควร
วางยุทธศาสตรใ์หเ้ป็นระบบเพือ่ให ้
ไทยพบีเีอสเป็นผูนํ้าในดา้นนีอ้ย่าง
แทจ้รงิ และนําไปสูก่ารสรา้งรายได ้
ไดใ้นอนาคต

• ควรวางระบบเพือ่บูรณาการขอ้มูล
เกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดหน้าจอ และ
วางเป้าหมายในการลดขอ้ผดิพลาด
อย่างเป็นรูปธรรม

• ควรเขม้งวดกบัการจดัการปัญหาละเมดิ
ลขิสทิธิท์างออนไลนท์ ัง้การเป็นผูล้ะเมดิ
และถูกละเมดิ

• การผลกัดนัใหก้ารบรหิารโครงการ
และงบประมาณมปีระสทิธภิาพทําได ้
ตามเป้าหมาย ดงันัน้ควรเพิม่เตมิ
การวดัมติเิชงิผลลพัธ ์

• บทบาทการเป็นทีพ่ึง่ทําไดโ้ดดเดน่
ชดัเจน หากสามารถเกบ็ขอ้มูลอย่าง
เป็นระบบนํามาใชต้อ่ยอดเนือ้แบบ 
Data Journalism จะเป็นการเพิม่มูล
คา่ทีด่ี
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ลําดบั ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข

1 ดา้นเนือ้หาและการเขา้ถงึ

1.1 การไม่บรรลบุางแผนงาน เน่ืองจากมปัีจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถ
ควบคมุได ้โดยเฉพาะสถานการณโ์ควดิ-19 ทีส่ง่ผลกระทบต่อแผน
การเผยแพรล่ะครแห่งปี และการขบัเคลือ่นวาระหลกัประจําปี

1.2 การเขา้ถงึผูช้ม ท่ามกลางสถานการณค์วามขดัแยง้และการ
ชมุนุมทางการเมอืงทีส่ือ่สาธารณะตอ้งยดึมั่นในความเป็นกลาง ไม่ช ีนํ้า
ทางความคดิ และยดึมั่นในจรยิธรรมวชิาชพี จงึไม่สามารถตอบสนอง
ความคาดหวงัของกลุม่ผูท้ีเ่ห็นต่างทางความคดิไดอ้ย่างเป็นทีน่่าพอใจ
ของกลุม่ผูช้มทัง้สองฝ่าย และพฤตกิรรมการรบัสือ่กระแสหลกัที่

เปลีย่นไป

1.3 การปรบัเปลีย่นสดัสว่นการคํานวณการเขา้ถงึของสือ่สงัคม
ออนไลน ์(Algorithm) กระทบต่อเป้าหมายทีก่าํหนด

- กาํหนดกลยทุธ“์Audience First” โดยเพิม่ระบบการจดัเก็บขอ้มูลผูช้ม วเิคราะห ์
พฤตกิรรมและรสนิยมการรบัสือ่ เพือ่ออกแบบเนือ้หาและบรกิารทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูช้มในกลุม่แยกย่อยไดแ้ม่นยํามากขึน้ โดยมกีลไกคณะทํางานขบัเคลือ่นวาระหลกั และ
ทมีบรรณาธกิารรว่ม (Editorial Overview-EOV) เป็นกลไกขบัเคลือ่น

- พฒันา own media ในแง่  BRANDING เนือ้หาและผูร้บัสาร เพือ่
สรา้ง Engagement กบักลุม่ เป้าหมายใหม้ากขึน้ รวมถงึตอ้งมุ่งออกแบบการเชือ่มต่อ
ระหว่างชอ่งทาง เพือ่เสรมิพลงัการขบัเคลือ่นประเด็นใหส้งัคมรบัรูใ้นวงกวา้ง 

- ออกแบบวเิคราะหภ์าคยีุทธศาสตรใ์หค้รอบคลุมทุกมิต ิและพฒันาระบบฐานขอ้มูลภาคี
เครอืขา่ย เพือ่นํามาใชเ้ป็นฐานสาํหรบัออกแบบขยายการทํางานรว่มกนั

2 ดา้นการบรหิารงาน มกีารพฒันาฐานขอ้มูลและกลไกสนับสนุนใหม้ี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ทีถ่งึแมจ้ะมคีวามสาํเรจ็เกดิขึน้
หลายเร ือ่ง แต่ยงัตอ้งมกีารเช ือ่มโยงกนัมากขึน้ การเร ิม่ตน้จดัเก็บ
ขอ้มูลบางประเภทเพือ่ใหเ้ป็นฐานในการตัง้เป้าหมาย 

– เพิ่มการวดัผลสําเร็จขององคก์รในมิติเชงิผลลพัธ ์และเช ือ่มโยงการวดัผลโครงการสู ่  
การบรรลเุป้าประสงคอ์งคก์รใหช้ดัเจน

– บูรณาการขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ผิดพลาดหนา้จอ การจดัการละเมิดลขิสทิธิท์างออนไลน ์
โดยวางเป้าหมายการลดขอ้ผดิพลาดแต่ละส่วนอย่างเป็นรปูธรรม

– การพฒันาทกัษะความรู ้ ทศันคตดิา้นดจิติลั ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน

– การเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ดว้ยกนัเพือ่ประสทิธภิาพการทํางานและลด
ความซํา้ซอ้น 

ปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางแกไ้ขทีจ่ะดาํเนินการในปี 2564
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