บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “การปฏิ บตั ิ งานในแผนกกองบรรณาธิ การของ บริ ษ ทั มิตรมายา
จากัด” ผูศ้ ึกษาได้นาหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดาเนินการมาดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติงาน
2.1.1 ความหมายของการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บ ัติ ง านนั้น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ จากพนัก งานทุ ก คนก็ คื อ ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในด้า นผลผลิ ตโดยอาจจะเท่ า กัน หรื อสู ง กว่า ตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ องค์กรได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ซ่ ึ งจะเป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกว่า งานที่ ทานั้นได้ผลดี เพียงใดบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนด ไว้หรื อไม่ คาว่า “ผลการปฏิบตั ิงาน ” นั้น ได้มีนกั วิชาการให้ความเห็นไว้หลายท่าน
โดยอาจหมายถึง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่มนุษย์ช่วยเปลี่ยนแปลง
ปั จจัยนาเข้า ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็ นปั จจัยส่ งออก เช่น สิ นค้าและการบริ การให้เกิดประโยชน์แก่มนุ ษย์
องค์ ก ร สั ง คม และประเทศชาติ ก ารวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานแต่ ล ะคนก็ เ พื่ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผลในการทางานเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน นัน่ คือการเปรี ยบเทียบ
กับ เป้ า หมาย นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ หรื อเที ย บกับ ผลการปฏิ บ ัติง านของตนเองและ
ผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ
(วี ร ะวัฒ น์ ปั น นิ ต ามัย , 2540, หน้ า 9) ดั ง นั้ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านจึ ง ถื อ เป็ นเรื่ องเดี ย วกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการ ปฏิบตั ิงาน กล่าวคือเมื่อผลการปฏิบตั ิงานดียอ่ มถือว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
สู งแต่หากผลการปฏิบตั ิงานไม่ดีถือว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานต่อ
(เสาวภาคย์ดีวาจา, 2529, หน้า 21) สาหรับความหมายของผลการปฏิ บตั ิงานได้มีผูน้ ิ ยามไว้
ดังต่อไปนี้
2.1.2 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน
ชู ศกั ดิ์ เที่ยงตรง (2528, หน้า 17) ผลการปฏิ บตั ิงานหมายถึ ง คุ ณค่าของบุคคลผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
ด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณค่าต่อการปฏิบตั ิงาน
จาเนียร จวงตระกูล (2531, หน้า 13)กล่าวว่าผลการปฏิบตั ิงานหมายถึง ผลงานที่พนักงาน ผูน้ ้ นั
ปฏิบตั ิได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งในแง่คุณภาพ ปริ มาณ และแบบอย่างของการปฏิ บตั ิที่แสดงออกมา
ว่าเป็ นอย่างไร

ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 224) ให้ความหมายไว้วา่ กิจกรรมทางด้านการ
บริ หารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อวักผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานทั้ง
ด้านคุณภาพและงานที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว
อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิธ มัชฌุกร (2542) กล่าวว่า ผลการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ งผลที่ได้จาก
การประเมินค่าของบุคคลผูป้ ฏิ บตั ิ งานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
กัลยาณี สนธิ สุ วรรณ (2542, หน้า 35) กล่ าวว่าผลการปฏิ บตั ิ งานหมายถึ ง ระดับของผลงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานได้กาหนดไว้
พิจิตรา ใช้เอกปั ญญา (2551, หน้า 37) ให้ความหมายไว้วา่ ผลการปฏิ บตั ิงาน หมายถึงผลลัพธ์
ที่เกิดจากการทา งานซึ่ งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพประสิ ทธิ ภาพของบุคคลในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
วัชระ เลิศพงษ์วรพันธ์ (2553, หน้า 11)กล่าวว่าผลการปฏิบตั ิงานหมายถึง พฤติกรรมของ บุคคล
ที่ได้รับการประเมินค่า จากความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
Yoder and Staudohar (1982; p.156) ได้ให้ความหมายของผลการปฏิ บตั ิงานหมายถึ ง ผลของ
พฤติกรรมหรื อการประเมินพฤติกรรม ผลที่ได้อาจจะอยูใ่ นรู ปของเชิงปริ มาณ
White (1991) กล่าวอ้างใน กลัยาณี , 2542, หน้า 34 ให้คานิยามของผลการปฏิบตั ิงาน คือ ระดับ
ของผลการผลิ ตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลของการประกอบการ
ผลิต หรื ออาจอยูใ่ นรู ปของเชิ งคุณภาพ เช่น ความถูกต้องเที่ยงตรงของรายงานผลทางหนังสื อพิมพ์ เป็ น
ต้น
Bovee et al. (1993;p.11) กล่าวว่าผลการปฏิ บตั ิงาน หมายถึง ระดับของความสาเร็ จของแต่ละ
องค์การ ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย ด้วยความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
จากความหมายข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า ผลการปฏิ บ ัติง าน หมายถึ ง ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ดจาก
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ที่แสดงออกมาในรู ปของการปฏิบตั ิงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร โดยวัดผลการปฏิบตั ิงานจากการประเมินผลการปฏิบ ัติงานที่องค์กรได้
ก าหนดเป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานไว้เ พื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2.1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการปฏิบัติงาน
แนวคิดที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ผลต่อการปฏิบตั ิงานนั้น ได้มีการอธิ บายไว้ดงั นี้

ชาริ ณี จันทร์แสงศรี (2540, หน้า 12) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานว่า การที่ผลการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคคลจะดี หรื อไม่น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายใน
และภายนอก (Internal and External Need) ซึ่ งหากได้รั บ การตอบสนองแล้ว ย่ อ มส่ ง ผลถึ ง ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ซึ่งความต้ องการภายนอกได้ แก่
1. รายได้หรื อค่าตอบแทน
2. ความมัน่ คงปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4. ตาแหน่งหน้าที่
ส่ วนความต้ องการภายใน ได้ แก่
1. ความต้องการแสดงความจงรักภักดีความเป็ นเพื่อนและความรักใคร่
2. ความต้องการมีส่วนร่ วมในหมู่คณะ
3. ความต้องการในศักดิ์ศรี ของตัวเอง
2.2 บทบาทหน้ าทีข่ องแผนกในกองบบรรณาธิการ
2.2.1. ทีม่ าและความหมายของกองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ (คาสนธิ: บรรณ (หนังสื อ) + อธิการ (เจ้าการ) : Editor) เป็ นบุคคลซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบ ในการจัดทา รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรื อควบคุม เนื้ อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์
เป็ นหนังสื อ หรื อเป็ นสิ่ งพิมพ์ที่มีกาหนดว่าจะออกเรื่ อยไปตามลาดับ โดยใช้ชื่อเดิม เช่น หนังสื อพิมพ์
และนิตยสารต่างๆ และนิยมใช้เป็ นคาย่ออย่างไม่เป็ นทางการว่า “บ.ก.” ส่ วนคาที่ใช้เรี ยกกระบวนการ
ลักษณะดังกล่าว คือ บรรณาธิ กร (อังกฤษ: Editing)
พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ บรรณาธิ การ ไว้ว่า ผูจ้ ดั
เลือกเฟ้ น รวบรวม ปรับปรุ ง และรับผิดชอบเรื่ องลงพิมพ์[ 1] และในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการ
พิม พ์ พุท ธศักราช 2550 ระบุ ว่า บรรณาธิ ก าร หมายความถึ ง บุคคลผูร้ ั บผิดชอบ ในการจัดทา และ
ควบคุ ม เนื้ อหา ข้อความ หรื อภาพ ที่ ล งพิ ม พ์ในหนังสื อพิ มพ์ รวมทั้ง วัส ดุ หรื อเอกสาร ที่ แทรกใน
หนัง สื อ พิ ม พ์ โดยความเห็ น ชอบของบรรณาธิ ก ารด้วย เมื่ อ หนัง สื อ พิ มพ์ มี ค วามหมายรวมไปถึ ง
นิตยสาร วารสาร สิ่ งพิมพ์ ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ในทานองเดียวกัน














2.2.2. สามารถจาแนกออกได้ ดังนี้
บรรณาธิการอานวยการ (Managing Editor) ทาหน้าที่เชื่ อมโยงและประสานงาน ระหว่างฝ่ าย
บริ หาร และฝ่ ายปฏิบตั ิการของสิ่ งพิมพ์
บรรณาธิการทีป่ รึกษา (Advising Editor) ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่บรรณาธิ การ ในกรณี ต่างๆ
บรรณาธิ ก ารบริ ห าร (Executive editor) หรื อ บรรณาธิ ก ารใหญ่ (editor-in-chief) ท าหน้า ที่
รั บ ผิ ด ชอบฝ่ ายนโยบายของสิ่ ง พิ ม พ์ใ นภาพรวม ทั้ง เรื่ อ งธุ ร กิ จ และการน าเสนอเนื้ อ หา
ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ
บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผ้ ูโฆษณา (Publishing Editor) ทาหน้าที่จดั การ และรับผิดชอบในการพิมพ์
ตลอดจนจัดการ ให้สิ่งพิมพ์แพร่ หลายออกไป ด้วยประการใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการขาย หรื อให้
เปล่า รวมถึ งการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อเนื้ อหาที่ลงตี พิมพ์ โดยมักจะตกเป็ นจาเลย ในกรณี ที่ถูก
ฟ้องร้องดาเนินคดี จนมีผใู ้ ห้ฉายาว่า “บ.ก.ติดคุก”
บรรณาธิการภาพ (Newspicture Editor) ทาหน้าที่รวบรวม คัดเลือก และควบคุม การนาเสนอ
ภาพในสิ่ งพิมพ์ทุกกรณี โดยมักมีการแบ่งแยกในโครงสร้างของนิตยสาร
บรรณาธิการข่ าว (News Editor) ทาหน้าที่ตรวจแก้ รวบรวม คัดเลือก และควบคุม การนาเสนอ
เนื้ อหาข่าวในกลุ่ มเนื้ อหาที่ แตกต่างกันไป เช่ น การเมื อง เศรษฐกิ จ การศึ กษา ภู มิภาค กี ฬา
บันเทิง เป็ นต้น จากนั้นจึงนาเสนอไปยังบรรณาธิ การบริ หารอีกชั้นหนึ่ง
สาราณียกร (The Mouthpiece) ทาหน้าที่เช่ นเดี ยวกับบรรณาธิ การ ในกรณี ของสิ่ งพิมพ์เฉพาะ
กิจ เช่น หนังสื อรุ่ นนักเรี ยนนักศึกษา หนังสื อที่ระลึกในโอกาสต่างๆ เป็ นต้น

2.2.3. กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ การ เป็ นกลุ่ มบุ คคลซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นคณะทางานของบรรณาธิ การ ในการช่ วย
ตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิ ก าร รวมถึ ง การเขี ย นคอลั ม น์ ที่ ส าคัญ ในฉบับ เช่ น บท
บรรณาธิ การ, คอลัมน์จดหมายถึงบรรณาธิ การ (อังกฤษ: Letter to the Editor) รายงานพิเศษ (สกู๊ป;
อังกฤษ: Scoop), บทสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.3 การสั มภาษณ์ ( Interview)
2.3.1 ความหมายของการสั มภาษณ์
การสัมภาษณ์ หมายถึงการสนทนากันอย่างมีเป้ าหมาย ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์ และผูใ้ ห้สัมภาษณ์
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อ งเที่ ย งตรง และเพื่ อบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ดัง กล่ า ว

ผูส้ ื่ อข่าวต้องพึงระมัดระวังเรื่ องความเป็ นกลางเป็ นพิเศษ เช่น ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการถูกชักจูงโดย
แหล่งข่าว
2.3.2. วัตถุประสงค์ ของการสั มภาษณ์
1) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบข่าว หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของข่าว ในฐานะที่เป็ นข้อความสัมภาษณ์ ที่
ได้จากแหล่งข่าว ซึ่ งมีประโยชน์ดงั นี้
 ทาให้ข่าวมีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 เพื่อปรุ งแต่งให้ข่าวนั้นสมบูรณ์ สนองความสนใจของผูอ้ ่านได้ฉบั พลัน
 เป็ นการเพิม่ สาระสาคัญส่ วนที่เหตุการณ์ตอบตัวของมันเองไม่ได้
 เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นโดยตรง
 ให้รสชาติทางความรู ้สึกต่าง ๆ
 ให้ขอ้ คิดอันจะนาไปสู่ การวิพากษ์วจิ ารณ์
2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปเขียนเป็ นบทความสัมภาษณ์โดยตรง
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการกระทา การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้มุ่งตรวจสอบผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมว่า
ได้ทาตามหน้าที่แล้วหรื อไม่และอย่างไร การติดตามสอบถามความคืบหน้าของการดาเนินการเป็ นระยะ
ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็ นการกระตุน้ ให้การดาเนิ นงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่อย่างหนึ่งของสื่ อมวลชน

