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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการดา้นการผลิตและเผยแพร่รายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  และเพื่อ
ศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงาน
ของสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภาผา่นดาวเทียม ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือ
ของสถาบนันิติบญัญติั  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วธีิหลกั ประกอบกนั คือ             
การวเิคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานีฯ 
 ผลการศึกษาพบวา่ สถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  มีนโยบาย และ
วตัถุประสงค์  คือ เพื่อเผยแพร่ภารกิจการด าเนินงานของรัฐสภา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้      
ความเขา้ใจมีทศันคติท่ีดี และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมถึงเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
สถาบนันิติบญัญติักบัประชาชน   แผนด าเนิน การดา้นการผลิต และเผยแพร่รายการ  โดยมีการ
ก าหนดสัดส่วนการจดัสรรเวลาและประเภทรายการ ออกอากาศ  80 % เป็นรายการท่ีใหค้วามรู้ และ 
20 % เป็นรายการประเภทอ่ืนๆ เช่น รายการบนัเทิง รายการสาระบนัเทิง จากวเิคราะห์ผงัรายการ 
พบการออกอากาศ  รายการประเภทความรู้ 46.03 % รายการประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั 
38.09 %  และรายการประเภทสาระบนัเทิง  15.07 %  ทั้งน้ี เน้ือหาสาระของรายการต่างๆ มุ่งเนน้ 
การใหมี้ความรู้ดา้นการเมืองการปกครอง  
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิต การเผยแพร่รายการและการด าเนินงานของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์รัฐสภา ผา่นดาวเทียม  ซ่ึงส่งผลต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นส่ือของสถาบนั
นิติบญัญติั  จ าแนกเป็น ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นเทคนิค ดา้นความสามารถ
ทางวชิาชีพ  และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ บริบททางการเมือง  แหล่งท่ีมาของรายได ้และแหล่งผลิต
รายการ   
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the policies, objectives and implementing plans 

on the production and broadcast of the National  Assembly  Television  Broadcasting Station 
through a Satellite. Another reason of this study is to analyze essential effects of production, 
broadcast and implementation of the National Assembly Television Broadcasting Station through a 
Satellite which play vital roles on its performance as a medium of the legislative institution.  This is 
a qualitative research being collected with 2 major methods : document analyses and depth 
interviews from relevant officers of the National Assembly Television Broadcasting Station. 

 
 From the study, it is found that one of the policies and objectives of the National 
Assembly Television Broadcasting Station through a Satellite is to broadcast the parliamentary 
work in order to enhance public’s understanding and positive attitude together with public’s 
participation on the politics and administration under the democratic regime with the King as Head 
of the State in Thailand. As a middle, in addition, its policies are to exchange information between 
the legislative organization and the people, as well as to accomplish the production and 
broadcasting programs. The broadcasting proportion of periods and program categories is divided 
into 80%  for knowledge and 20% for other programs such as entertainment and edutainment.  
After analyzing a program flowchart, it is seen that the percentage of broadcast consists of 46.03% 
for knowledge, 38.09% for news and current events, and 15.07% for edutainment. However, the 
substance of all programs focuses on disseminating knowledge and information on politics and 
administration. 
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 Those essential effects of production, broadcast and implementation of the National 
Assembly Television Broadcasting Station through a Satellite influencing the performance of              
its roles and duties as  a mediate of the legislative branch are divided into internal factors such as 
management, technique and professional capability, and external ones such as political contexts, 
income sources and program  production sources.    
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